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[สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน]
ฐานะการเงิน

บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
2557

2558

2559

165,536

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

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

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

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

รายได้ จากการขายและบริ การ
รายได้ รวม
ต้ นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับ
ปี
* หมายถึง กาไร(ขาดทุน)สุทธสาหรั บปี ในส่ วนที่เป็ นของบริษัท

1,926,761
1,970,356
2,098,019
(171,258)
(414,413)

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

571,262
585,121
497,170
74,092
(169,951)

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

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

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
อัตรากําไร (ขาดทุน ) สุทธิต่อรายได้ รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ รวม (%)
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.32
(0.82)
(21.03)
(250.35)
(22.72)
10.02

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

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

0.12
0.02
200.00
1,900.00
100
16.35

0.11
0.004
0.79
3.22
0.22
15.09

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2555

1,823,823
1,658,287
518,539

2556

ผลการดาเนินงาน
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[คณะกรรมการบริ ษท
ั และคณะกรรมการบริ หาร]

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

นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร
นายวิชยั ตันติกลุ านันท์
นายอุระ หวังอ้ อมกลาง
นายธนชาติ ธนเศรษฐกร
นายวรุ ณ ชาวเดอร์ รี่
นายพาราส มิตตอล
พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวฒ
ั น์
นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์
ซีเรี ยล วัน คอมเพอร์ นอล์เลอ
นายชัยจิตร วงศ์เมธีสเุ มธ
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ประธานกรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ตัวแทนจากบริ ษัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการ/ตัวแทนจากบริ ษัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

[คณะกรรมการบริ ษท
ั และคณะกรรมการบริ หาร]

คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร
นายวิชยั ตันติกลุ านันท์
นายอุระ หวังอ้ อมกลาง
นายสุรศักดิ์ อําเพลิดเพรา
นางสาวปั ทมา สุภาผล

6.
7.
8.
9.

นายภูธร อาศพล
นายอมรศักดิ์ ฉํ่าแก้ ว
นางรติกานต์ หวังศิริ
นางสาวสุวิมล จรรยานิทศั น์
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ประธานกรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานกรรมการ/ที่ปรึกษา
กรรมการบริ หาร/รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด
กรรมการบริ หาร/รองกรรมการผู้จดั การโครงการและห่วงโซ่อปุ ทาน/
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริ หารโครงการและห่วงโซ่อปุ ทาน
กรรมการบริ หารผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด
กรรมการบริ หาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
กรรมการบริ หาร/ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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[วิสัยทัศน์ และพันธกิจ]
วิสัยทัศน์
เป็ นผู้ให้ บริ การชันนํ
้ าระดับสากล โดยมุง่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ด้ านการผลิตปูนซีเมนต์และในอุตสาหกรรมอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อลดต้ นทุนในด้ านพลังงานการผลิตอีกทังยั
้ งเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
และสังคม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

พันธกิจ
•
•
•
•
•

•

•

ส่งมอบงานคุณภาพตรงเวลาภายใต้ วงเงินงบประมาณและมีความครบถ้ วนตามข้ อกําหนด โดยมีผลงานตามความ
ต้ องการของลูกค้ า
มุง่ หาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในทัว่ ทุกภูมิภาคโดยให้ ความสําคัญกับปั จจัยความเสีย่ งต่างๆ เพือ่ ให้ ได้
ผลตอบแทนทีด่ ี และมีเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
ตอบสนองความพอใจของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกันด้ วยการบริ การที่เป็ นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
เน้ นให้ ความสําคัญกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้ า และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง โดยให้ มกี ารฝึ กอบรม เพื่อ
เพิม่ ศักยภาพยิง่ ขึ ้น ไป
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อีกทังยั
้ งมองเห็นความท้ าทายเป็ นโอกาส
ทีด่ ีทางด้ านการพัฒนานวัตกรรม ทังนี
้ ้การเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั โรงงานปูนซีเมนต์ เราได้ นาํ เทคโนโลยี
ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะด้ านมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้ วย
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์แล้ วยังฝึ กอบรมแรงงานภายในพื ้นทีใ่ ห้
มีความสามารถจัดการกับเทคโนโลยีใหม่ได้ อย่างลงตัว ในขณะเดียวกันกําลังแรงงานคนยังเป็ นแหล่งผลิตรายได้
สําคัญให้ กบั ประเทศนันๆ
้ อีกด้ วย
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลดพลังงานและมลภาวะได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ พลังงานที่มี
อยูใ่ ห้ มีประสิทธิผลสูงสุด และการรักษาสภาพแวดล้ อมยังคงเป็ นสิ่งสําคัญสูงสุด
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[ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท]
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
สถานที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัท แอล. วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 719 อาคารเค.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชัน้ 9
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66) 2717 0835-40
โทรสาร (66) 2717 0841
เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com
LVT
0107546000211
ให้ บริ การที่ปรึ กษาทางวิศวกรรม ธุรกิจหลักที่ให้ บริ การ คือการออกแบบ

และรั บจ้ างผลิตอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของเครื่ องจักร เพื่อ
ช่วยเพิ่ มประสิทธิ ภาพของการผลิต พร้ อมกับลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ทําให้ ลูกค้ าสามารถลดต้ นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตได้ อีกร้ อยละ 15-30 ซึง่ ทําให้ เพิ่มความสามารถในการทํากําไรของ
อุตสาหกรรมอีกด้ วย นอกจากนันยั
้ งนําไปปรับใช้ กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการคัดแยกขนาดของวัตถุดิบได้ ด้วย เช่น อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ เป็ นต้ น นอกจากนีป้ ั จจุบนั บริ ษัทได้ ขยายความสามารถในการ
ให้ บริ ก ารครอบคลุ ม การออกแบบโรงงานปู น ซี เ มนต์ อ ย่ า งครบวงจร
(Complete Cement Plant) และได้ มีก ารคิด ค้ น ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบในการจัดวางเครื่ องจักรและผังโรงงานใหม่ เพื่อให้ สามารถใช้ พื ้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพเหมาะสมกับการใช้ งาน อีกทังช่
้ วยลดระยะเวลาและ
ต้ นทุนในการก่อสร้ าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบแบบใหม่

ปี ที่ก่อตัง้
วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
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2539
4 สิงหาคม 2546
14 กรกฎาคม 2547
915,230,874.00 บาท
692,071,894.00 บาท
864,230,874.00 บาท

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
จํานวนหุ้นสามัญที่จําหน่ายแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้

692,095,099.00 บาท
692,095,099 หุ้น
หุ้นละ 1 บาท

[ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท]

บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (66) 2229 2800
โทรสาร (66) 2359 1259
Website: http//www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

:

บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
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

:

บริ ษัท สํานักกฏหมาย ธร์ มสาร จํากัด
103/14 หมูบ่ ้ านตราชู ซอย 1 ถนนบรมราชชนนี 17
แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ (66) 2433 5656
โทรสาร (66) 2434 3143

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของ
บริ ษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th
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[ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท]
ข้ อมูลทั่วไปของนิตบิ ุลคลที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 10
ลาดับที่

ชื่อบริษัท

สถานที่ตงั ้ สานักงาน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2557

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนหุ้นสามัญ
ที่จําหน่ายแล้ ว

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1

บริ ษัท โกล คอนซัลติ ้ง แอนด์ เทรดดิ ้ง
จํากัด

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

ให้ คําปรึกษาโดยผู้ควบคุม
งาน (Supervisor service)
ให้ แก่โครงการที่บริษัทได้ รับ
มอบงาน

1,000,000
บาท

500,000
บาท

100,000 หุ้น

99.70

2

บริ ษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จํากัด

เช่นเดียวกับบริ ษัทแอลวีที

280,000
ยูโร

280,000
ยูโร

280,000 หุ้น

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
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

13,105,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

13,105,000
หุ้น

45.48

4

บริ ษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง
(เทียนจิน) จํากัด

9,000,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

4,827,130
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

มีเฉพาะใบรับรอง
การลงทุน
4,827,130 US $

49.00

5

บริ ษัท แอลวี ลาติโน อเมริกา อิควิปาเมน
โตส อินดัสเตรี ยลส์ จํากัด

200,000
เรี ยลบราซิล

200.000
เรี ยลบราซิล

200,000 หุ้น

49.00
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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
จําหน่ายปูนซีเมนต์ในบริ ษัท
Max (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd.
เช่นเดียวกับบริ ษัทแอลวีที

เช่นเดียวกับบริ ษัทแอลวีที

[ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท]

ลาดับที่

ชื่อบริษัท

6

บริ ษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จํากัด

7

Global Cement Capital partners Ltd.

8

บริ ษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จํากัด
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สถานที่ตงั ้ สานักงาน

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

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2557

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จานวนหุ้นสามัญ
ที่จาหน่ ายแล้ ว

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

เช่นเดียวกับบริ ษัทแอลวีที

300
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

300
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

300 หุ้น

33.33

ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายปูนซีเมนต์

65,000,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

13,415,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

13,415,000 หุ้น

20.00

6,000,000
รู ปี

4,625,000
รู ปี

462,500 หุ้น

16.00

เช่นเดียวกับบริ ษัทแอลวีที

[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ด้ วยวิสยั ทัศน์ อันกว้ างไกลทีเล็ งเห็นศักยภาพของธุร กิ จเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อีกทัง้ เล็งเห็นถึ ง
แนวโน้ มทางการตลาดทีม่ ี โอกาสจะเติบโตขึ ้น บริ ษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ตังขึ
้ ้นมาใน พ.ศ. 2539
ด้ วยเงินทุนจดทะเบียนเพียงแค่ 1 ล้ านบาท เพื่อ ให้ บริ การด้ านวิศวกรรมเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมถึงการ
ออกแบบและพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในกระบวนการบดวัตถุดิบและบริ ษัทนําหุ้นเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2547 ซึงมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรก 105 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริ ษัทมี ทุนจด
ทะเบียน 864,230,874.00 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 692,095,099.00 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 692,095,099 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้ หุ้นละ 1 บาท
บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรื อ แอลวีที ให้ บริ การที่ปรึ กษาทางวิศวกรรม ออกแบบโรงงาน
ปูนซีเมนต์และจัดหาเครื่ องจักรแบบครบวงจรแก่โรงงานปูนซีเมนต์ ธุรกิจหลักที่ให้ บริ การคือการออกแบบและรับจ้ าง
ผลิตอุปกรณ์ เพื่ อปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพของเครื่ องจักรเพื่อช่ว ยเพิ่ มประสิท ธิ ภาพของการผลิ ต พร้ อมกับ ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าทําให้ ลกู ค้ าสามารถลดต้ นทุนการผลิตและเพิ่ มความสามารถในการผลิตได้ อีกร้ อยละ 15-30 ซึ่งทําให้
เพิม่ ความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์อีกด้ วย นอกจากนัน้ ยังนําไปปรับใช้ กบั อุตสาหกรรม
อืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการคัดแยกขนาดของวัตถุดิบได้ ด้วย เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหิน
เป็ นเชื ้อ เพลิงเป็ นต้ น นอกจากนี ้ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจหลักไปให้ บริ การครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซีเมนต์
อย่างครบวงจร (Complete Cement Plant) โดยให้ บริ การออกแบบและจัดหาเครื่ องจักรอุปกรณ์ สําหรับโรงงาน
ปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร เพื่อให้ มีข้อแตกต่างทีเ่ ด่นชัดกับบริ ษัทผู้ประกอบการรายอื่นๆในตลาด บริ ษัทได้ มีการคิดค้ น
ออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดวางเครื่ องจักรและผังโรงงานใหม่เพื่อให้ สามารถใช้ พืน้ ที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใช้ งานอีกทังช่
้ วยลดระยะเวลาและต้ นทุนในการก่อสร้ าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบ
แบบใหม่ การติดตังไซโคลนแลกเปลี
้
่ยนความร้ อนในหออุ่นวัตถุดิบ (Cyclone for Perheater) จํานวนสองลูกไว้ ในชัน้
เดียว ซึง่ ทําให้ ลดความสูงของหออุน่ วัตถุดิบ (Preheater) อย่างมีนยั สําคัญ
เป้ าหมายการดาเนินธรุ กิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยี ให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ บริ ษัทสามารถขยาย
ฐานลูกค้ าและการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมคัดแยกขนาด
อื่นๆ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถสร้ างกํา ไรและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้น
ตลอดจนค่าตอบแทนแก่พนักงานได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริ ษัทได้ วางแผนร่ วมลงทุนสร้ างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชึ่งสามารถสร้ างรายได้ จากการจําหน่ายปูนซีเมนต์ให้ แก่บริ ษัทได้ อีกทางหนึง่
เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในกลุม่ บริ ษัท คือ บริ ษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ ง (เทียนจิน) จํากัด บริ ษัท แอลเอ็นวี
เทคโนโลยี ไพรเวท จํากัด และบริ ษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ บริ ษัทสามารถขยาย
ตลาดไปยังทัว่ ทุกภูมิภาคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึน้ ซึง่ วิธีดําเนินการดังกล่าวสามารถช่วยลดอุปสรรคด้ านภาษา
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[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
วัฒนธรรม ระบบสังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้ โดยบริ ษัทเหล่านันมี
้ ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ นโยบาย
และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริ ษัท
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ การ
คําปรึ กษาโดยผู้ควบคุมงาน (Supervisory Service) ให้ แก่โครงการที่บริ ษัทได้ รับมอบงาน บริ ษัท Global Cement
Capital Partners Ltd. มีวตั ถุประสงค์ร่วมลงทุนใน โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และบริ ษัท Ceminter Pte. Ltd. โดยมี
วัตถุประสงค์ ร่วมลงทุนในบริ ษัท Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ปูนซีเมนต์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในระหว่างปี 2556 - 2559 บริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
ปี 2559

 ไม่มีการเปลีย่ นแปลง
ปี 2558
 ดําเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการหลักเสร็ จสิ ้นจํานวน 6 โครงการ

ปี 2557
 ดําเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการหลักเสร็ จสิ ้นจํานวน 7 โครงการ
 ธันวาคม 2557 บริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ถือในบริ ษัท แอลวี ลาติโน อเมริ กา อิควิปาเมนโตส

อินดัส เตรี ยลส์ จํากัด จํานวน 98,000 หุ้น รวมมูลค่า 1 เรี ยลบราซิล ให้ กับ Mr.Tiago สืบเนื่องจากผล
ประกอบการของ บริ ษัท แอลวี ลาติโน อเมริ กา อิควิปาเมนดตส อินดัสเตรี ยลส์ จํากัด “LVLA” ไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมายทีบริ ษัทกําหนดไว้ โดยมีผลประกอบการขาดทุนเกินทุน
 กุมภาพันธ์ 2557 ลดทุนจดทะเบีนของ LVT จํานวน 51 ล้ านบาท จาก 915.2 ล้ านบาท เป็ น 864.2 ล้ านบาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่จําหน่ายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดไม่หมด
ปี 2556
 มกราคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุน

จดทะเบียนเดิมจํานวน 518,538,524 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 915,230,874 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จํานวน 396,692,350 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้ ห้ นุ ละ 1 บ าท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
จํานวน 51,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน 172,846,175 หุ้น รวมทังเป็
้ นหุ้นสามัญ
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัทจะออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ ใช้ สิทธิจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวน 172,846,175 หุ้น โดยบริ ษัทมีความประสงค์ที่จะนําเงินที่ได้ จากการ
เพิ่มทุนไปใช้ ร่วมลงทุนในบริ ษั ท Ceminter Pte. Ltd. จัดซื ้อเครื่ องมือเครื่ องจักรงานบริ การสําหรับ Max
(Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (“MMC”) รวมทังลงทุ
้ นโครงการอืนในสหภาพเมียนม่าร์
อนึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัท Ceminter Pte. Ltd. แล้ วจํานวนประมาณ 176 ล้ านบาท ซึงบริ ษัท
Ceminter Pte. Ltd. คาดว่าจะถือหุ้นใน MMC ในสัดส่วนร้ อยละ 13 โดย MMC เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ดําเนินธุรกิจผลิต และจําหน่ายปูนซีเมนต์
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 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนที่ถืออยู่ในบริ ษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จํ ากัด

จํานวน 122,000 หุ้น ให้ แก่ Sinoma Intl Engg (Hongkong) Co., Ltd. มูลค่าประมาณ 260 ล้ านบาท
 ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ จํา หน่า ยหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ถือในบริ ษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จํ ากัด จํ านวน
260,000 หุ้น รวมมูลค่า 1 ยูโร ให้ กบั บริ ษัท บีไอจี โกล จํากัด สืบเนื่องจากผลประกอบการของบริ ษัท แอลวี
ยุโรป เอส.เอ. จํากัด “LVE” ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่บริ ษัทกําหนดไว้ โดยมีผลประกอบการขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่องถึงแม้ LVE ได้ หยุดการดําเนินกิจการมาเป็ นเวลาหลายปี แต่ยงั มีค่าใช้ จ่ายคงที่อยู่ เช่น ค่าเช่า
สํานักงาน ค่าสอบบัญชี ค่าจัดทําบัญชี จึงส่งผลให้ งบการเงินยังคงสถานะขาดทุนเพิ่มขึ ้นทุกปี รวมทัง้ LVE
ได้ จดั ส่งงบการเงินมาให้ บริ ษัท เพื่อใช้ ประกอบการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษัทเป็ นไปอย่างล่าช้ าซึ่งส่งผล
ให้ บริ ษัทจัดทําและนําส่งงบ การเงินล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การดําเนินการจําหน่ายหุ้นดังกล่าว
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แบบ 56-1 ประจาปี 2559
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วมทุน ณ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

99.70%

92.29%

45.48%

GCT๔๔๔%

LV Europe
S.A%
๔๔๔

CEM๔๔๔%%

ประเทศไทย

สำธำรณรัฐสิงคโปร์

ประเทศฝรั่งเศส

ชื่อย่ อ

49.00

%
LV China
สำธำรณรัฐประชำชนจีน

49.00%

LVLA
๔๔๔%%~
ประเทศบรำซิล

บริษัท
บริ ษทั โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด

GCT

=

LV Europe S.A.
CEM

=
=

LV China

=

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

LVLA

=

บริ ษทั แอลวี ลาติโน อเมริ กา อิควิปาเมนโตส อินดัสเตรี ยลส์ จากัด

BLVT

=
=
=

บริ ษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จํากัด
Global Cement Capital Partners Ltd.
บริ ษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จํากัด

GCCP

LNVT
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1) การประกอบธรุ กิจของบริษัท
บริ ษัท ให้ บริ การด้ านวิศวกรรม โดยการออกแบบ พัฒนา และรับจ้ างผลิตอุปกรณ์พร้ อมทังให้
้ คําปรึกษาในการติดตัง
อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ แก่ลกู ค้ าเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดการใช้ พลังงานด้ วยการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องจักรโดย
การนําเทคโนโลยีที่ได้ รับการพัฒนาและคิดค้ นจากบริ ษัทมาปรับใช้ กบั บริ ษัทต่างๆ ที่ต้องใช้ กระบวนการคัดแยกขนาดในการผลิต
อาทิ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เครื่ องจักรที่ได้ รับการพัฒนาโดยบริ ษัท
ได้ แก่ เครื่ องจักรที่ใช้ ในการคัดแยกขนาดของวัสดุที่มีขนาดเล็กๆ(ฝุ่ น) (LV Classifier) ซึงสามารถนํามาใช้ ในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill หม้ อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังได้ ปรับปรุ งหม้ อเผา (Rotary
Kiln) ให้ สามารถเพิมประสิทธิภาพการผลิตและอุปกรณ์ทําความเย็น (LV Cooler) โดยการคิดค้ นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีป้ ัจจุบนั บริ ษัทได้ ขยายความสามารถในการให้ บริ การครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซีเมนตอ์อย่างครบ
วงจร (Complete Cement Plant) และได้ มีการคิดค้ น ออกแบบและพัฒนารู ปแบบในการจัดวางเครื่ องจักรและผังโรงงานใหม่
เพื่อให้ สามารถใช้ พื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้ งาน อีกทังช่
้ วยลดระยะเวลาและต้ นทุนในการก่อสร้ าง เช่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดบิ แบบใหม่ ลักษณะสัญญาที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภทได้ แก่
1. สัญญาการออกแบบด้ านวิศวกรรม และจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์ สําหรับเพิ่มกําลังการผลิตของโรงงานผลิต
2.
3.
4.
5.

ซีเมนต์ (EP Contract)
สัญญาการให้ คําปรึกษาในการสร้ างโรงงานซีเมนต์ใหม่ (Consultancy Service)
สัญญาการให้ บริ การคําปรึกษาโดยผู้ควบคุมงาน (Supervisory Service)
สัญญาการดําเนินงาน (Operation Contract)
สัญญางานอะไหล่ (Sparepart Contract)

2) การประกอบธุรกิจในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วมทุน
(2.1) บริษทั แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด
ผู้ถือหุ้น
1. Sinoma Interanational Engineering (Hongkong) Co., Ltd.

2. บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
3. Mr. V Chandrasekhara Rao
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

68.00
16.00
16.00
100

บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนใน แอล เอ็น วี ที ณ ประเทศอินเดีย ในปี 2544 โดยบริ ษัทร่ วมทุนดังกล่าวประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกับบริ ษัท คือ ให้ บริ การด้ านวิศวกรรมและปรับปรุ งประสิทธิภาพ ตลอดจนผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน
ของเครื่ องจักรพร้ อมกับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่ได้ รับการพัฒนาดังกล่าวกับเครื่ องจักรของลูกค้ า
โดยนําเทคโนโลยีที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดจากบริ ษัทฯ มาปรับใช้ สําหรับบริ ษัทที่อยู่ใน อุตสาหกรรมที่มีการคัดแยกขนาดในกระบวนการผลิต เช่นอุตสาหกรรมปูน
ซิเมนต์และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การลงทุนบริ ษัทร่ วมลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ า
และตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้
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ในส่วนของการบริ หาร แอล เอ็น วี ที บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ นายเนียลเซ่นเป็ นตัวแทนของบริ ษัท เพื่อเป็ นกรรมการ
ใน แอล เอ็น วี ที แต่มิได้ มีอํานาจในการบริ หารงานใดๆ โดย แอล เอ็น วี ที สามารถดําเนินการบริ หารงานด้ วยตนเอง
ภายใต้ ข้อตกลงตามบันทึกความเข้ าใจระหว่างกัน ทังนี
้ ้ แอล เอ็น วี ที สามารถใช้ เทคโนโลยีของบริ ษัทฯ ให้ บริ การแก่
ลูกค้ าในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยบริ ษัทฯ จะให้ ความช่วยเหลือในด้ านเทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์ แก่ แอล เอ็น วี ที
และบริ ษัทฯ จะได้ รับผลตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์ (License Fee) จาก แอล เอ็น วี ที
(2.2) บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด
ผู้ถือหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1. บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

92.29

2. นายเพียร์ รี อาร์ นาล

3.57

3. นายมิเชล แชลม์พอนเนียร์

3.57

4. นางสาวชนิดดา คงวิบลู ย์สวัสดิ์

0.14

5. นายแฮนส์ จอร์ เกน เนียลเซ่น

0.14

6. นายเค้ นท์ โรเจอร์ เฟรดิน

0.14

7. นางกิงแก้ ว วรรณรัตต์

0.14
รวม

100.00

ในปี 2546 บริ ษัท ได้ ร่วมลงทุนกับ แอล วี ยุโรป ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกันกับบริ ษัท ซึง่ มี
วัตถุประสงค์ใน การร่ วมลงทุน เพื่อการขยายฐานลูกค้ าและตลาดในภูมิภาคยุโรป ซึง่ จะสามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและเข้ าถึง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้นทังนี
้ ้ แอล วี ยุโรป เริ่ มดําเนินงานในเดือนมกราคมปี 2547 โดยมีเงื่อนไขใน
การบริ หารงานและข้ อตกลงในบันทึกความเข้ าใจระหว่างกันเหมือนกันกับการร่ วมลงทุนใน แอล เอ็น วี ที

(2.3) บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด
ผู้ถือหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1. GLV Technologies LLC

33.33

2. Bradley Pulverizer Company

33.33

3. บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

33.33

รวม

100.00

ในปี 2548 บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในบีแอลวีที ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกับ แอล เอ็น วี ที และ แอล วี
ยุโรป ซึง่ มีวตั ถุป ระสงค์ในการร่ วมลงทุน คือ การขยายฐานลูกค้ าและตลาดในประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดาเป็ นหลัก
เพื่อที่จะสามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ สะดวกขึ ้นโดยมีนายเนียลเซ่น เป็ นตัวแทน
ในนามของบริ ษัทแต่นายเนียลเซ่น ไม่มีอํานาจการบริ หารงานใดๆ ทังนี
้ ้ บีแอลวีที จะบริ หารงานด้ วยตนเอง ภายใต้ ข้อตกลงที่มี
ในสัญญาการดําเนินงาน (Operating Agreement)
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( 2.4 ) บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง (เทียนจิน) จากัด
ผู้ถือหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น(ร้ อยละ)

1. Fuji Morgan Ltd.

51.00

2. บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
รวม

49.00
100.00

ในเดือน มีนาคม 2549 แอลวีที ขยายการลงทุนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่ วมกับ Fuji Morgan Ltd. จัดตัง้
บริ ษัท แอล วี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ ง (เทียนจิน) จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านวิศวกรรมเช่นเดียวกับ แอลวีที
(2.5) บริษัท แอลวี ลาติโน อเมริกา อิควิปาเมนโตส อินดัสเตรี ยลส์ จากัด
ผู้ถือหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1. บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

49.00

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

38.50
12.50
รวม

100.00

ในเดือน พฤษภาคม 2551 แอลวีที ขยายการลงทุนไปยังประเทศบราซิล โดยจัดตังบริ
้ ษัท แอล วี ลาติโน อเมริ กา อิควิปา
เมนโตส อินดัสเตรี ยลส์จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านวิศวกรรมเช่นเดียวกับ แอลวีที โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขยายฐาน
ลูกค้ าและตลาดในภูมิภาคอเมริ กาใต้

(2.6) บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2. นายแฮนส์ จอร์ เกน อิบเซ่น เนียลเซ่น
3. นายปั ญญา กฤติยาวงศ์
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
99.70
0.20
0.10
100.00

ในเดือน พฤษภาคม 2553 แอลวีที ลงทุนในบริ ษัท โกล คอนซัลติ ้ง แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด เพื่อรองรับธุรกิจบริ การที่
ปรึกษา ซึง่ มีงานหลักในการให้ บริ การคําปรึกษาโดยผู้ควบคุมงาน (Supervisory Service) ให้ แก่โครงการที่บริ ษัทได้ รับมอบงาน

(2.7) Global Cement Capital Partners Ltd.
ผู้ถือหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1. บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท แอล เอ็น วี เทคโนโลยี ไพรเวท จํากัด

20.00
10.00

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

35.00
35.00

รายงานประจําปี 2559

100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในปี 2554 แอลวีที ลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd. ประเทศบรู ไน ด้ วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และปี 2555 เปลี่ยนเป็ นทุนจดทะเบียน 65,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ประกอบธุรกิจเป็ น Holding
Company เช่น ลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
(2.8) Ceminter Pte. Ltd.
ผู้ถือหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1. บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (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 บริ ษัท Ceminter Pte. Ltd. คาดว่าจะถือหุ้น

ใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (“MMC”) ในสัดส่วนร้ อยละ 13 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ โดย MMC เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ดาํ เนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์
1.4

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธรุ กิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
-ไม่มี-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
(ก) รายได้ ตามงบการเงินของบริ ษัท ปี 2557 ถึง ปี 2559 ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
รายการ
- รายได้ จากสัญญาการให้ บริการของบริษัท
- รายได้ อื่น ๆ

รวมทัง้ สิน้

ปี 2557
ล้ านบาท
%

ปี 2558
ล้ านบาท
%

ปี 2559
ล้ านบาท
%

571.26

97.63

605.32

96.39

303.27

89.81

13.86

2.37

22.66

3.61

34.41

10.19

585.12 100.00

627.98

100.00

337.68

100.00

หมายเหตุ : จากลักษณะการเสนอบริการให้ แก่ลกู ค้ าตามสัญญาให้ บริการการขาย เกิดขึน้ จากการให้ บริ การออกแบบและ
รับจ้ างผลิตอุปกรณ์ ซึง่ การให้ บริการดังกล่าวจะเป็ นบริการโดยรวมของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถแยกรายได้ จาก
การบริการและรับจ้ างผลิตอุปกรณ์ออกจากกันได้
** รายได้ อนื่ ๆ ประกอบด้ วยรายได้ คา่ นายหน้ า ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ อื่นๆ

รายงานประจําปี 2559

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(ข) รายได้ ตามลักษณะทีม่ าของรายได้ สญ
ั ญาการให้ บริ การ
งบการเงินรวม
ที่มาของรายได้

ปี 2557
ล้ านบาท

รายได้ ในประเทศ
รายได้ ตา่ งประเทศ
รวมทัง้ ัสิน้

7.56
563.70

ปี 2558
%

ล้ านบาท

ปี 2559
%

ล้ านบาท

%

1.32

20.12

3.32

42.65

14.06

98.68

585.20

96.68

260.62

85.94

605.32 100.00

303.27

100

571.26 100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์การให้ บริ การของบริษัทคือ การออกแบบคิดค้ นเทคโนโลยีและให้ บริ การด้ านวิศวกรรมซึง่ แบ่งออกเป็ น
5 ประเภทหลัก ได้ แก่
1) การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill
2) การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้ อบดปูนซีเมนต์ชนิด Ball Mill
3) การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้ อเผา (Rotary Kiln)
4) การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์รวมถึงโรงงานผลิตซีเมนต์
ใหม่
5) งานอืน่ ๆ เช่น ระบบการขนถ่ายวัสดุ ระบบการบดทรายแบบเปี ยก เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ทําการพัฒนาและคิดค้ นการให้ บริ การปรับปรุงเทคโนโลยีของเครื่ องจักรต่างๆ ดังนี ้
1. การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill
บริ ษัท ได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีเพือ่ เพิมประสิทธิภาพของหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill ในปี 2541 โดยใช้ หลักการและ
เทคโนโลยี ในการลดแรงเสียดทาน ปรับปรุงการไหลของลมและวัตถุดิบซึง่ จะช่วยทําให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก
ขนาดของวัตถุดิบด้ วย LVT Classifier ซึง่ ประกอบด้ วย LV Pocket, Rotor และ, Cage Wheel Rotor เป็ นต้ น ซึง่ การ
ปรับปรุงและออกแบบกลไกใหม่ตามเทคโนโลยีที่ ได้ รับการคิดค้ นและพัฒนาจากบริ ษัทฯ จะทําให้ การทํางานของ
เครื่ องจักรมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลผลิตขึ ้นได้ ประมาณร้ อยละ 15-30 และประหยัดพลังงานเพิ่มขึ ้นประมาณ 1-3
กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตัน ในปี 2556 บริ ษัทลงนามในสัญญาให้ คําปรึกษาทางเทคนิคเป็ นเวลา 10 ปี กับ Sinoma โดยหน้ าที่
ของบริ ษัท คือ ให้ คาํ ปรึกษาในการออกแบบเครื่ องคัดแยกเพื่อปรับปรุงหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill ของ SinomaTec และบริ ษัทจะได้ รับค่าให้ คําปรึกษาทางเทคนิคเป็ นคราวๆ ไป
2. การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้ อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill)

หลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิมประสิทธิภาพการบดในหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill ในปี 2541 ต่อมาในปี
2544 บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้ อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) เพือ่ เพิมผลผลิตให้ หม้ อบดปูนซีเมนต์ ซึง่
การพัฒนาเทคโนโลยี ดังกล่าวมีความใกล้ เคียงกับเทคโนโลยีของหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill โดยจะทําการติดตัง้
LVT Classifier และอุปกรณ์สว่ นอื่นๆ ในระบบการบดปูนซีเมนต์ ( Ball Mill ) ทําให้ การใช้ พลังงานภายในหม้ อบด
รายงานประจําปี 2559

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปูนซีเมนต์ (Ball Mill) น้ อยลง และการคัดแยกขนาดมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานของ
หม้ อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) ได้ ประมาณร้ อยละ 15-30 และประหยัดพลังงานลงได้ ประมาณ 1-3 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตัน
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้ อเผา (Rotary Kiln)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหม้ อเผา (Rotary Kiln) เป็ นเทคโนโลยีลา่ สุดทีบ่ ริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นในปี 2545
เพือ่ ให้ หม้ อเผา (Rotary Kiln) มีประสิทธิภาพการทํางานมากขึ ้นโดยพัฒนาเทคโนโลยเพือ่ ลดแรงเสียดทานของลม
ภายในระบบหม้ อเผา (Rotary Kiln System) ซึง่ ทําให้ สิ ้นเปลืองพลังงานน้ อยลง และเพิม่ ประสิทธิภาพการเผามากขึ ้น
ประมาณร้ อยละ 15-30
4. การปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต ซีเมนต์ และโรงงานผลิต ซีเมนต์ ใหม่ (New
Plant) จากการทีบริ ษัทฯได้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ปรับปรุ งและเพิ่มประสิทธิภาพของหม้ อบดชนิด Vertical Roller
Mill หม้ อบดปูนซีเมนต์ (Cement Mill หรื อ Ball Mill) และหม้ อเผา (Rotary Kiln) ตามลําดับ ทําให้ บริ ษัทฯมีศกั ยภาพ
ในการขยายการให้ บริ การในการ ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์ แก่ลกู ค้ าได้ ครบ
วงจร ทังนี
้ ้ตังแต่
้ 2547 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การ ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตซีเมนต์ครบวงจร
ซึง่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้ ประมาณ ร้ อยละ 10-25
ทังนี
้ ้ เทคโนโลยีและบริ การด้ านวิศวกรรมดังกล่าวสามารถนํามาปรับใช้ ในอุตสาหกรรมที่ มีการคัดแยกขนาด
อืน่ ๆ ได้ แก่ อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพลังงาน เป็ นต้ น
5. งานอื่นๆ

บริ ษัทได้ ขยายความสามารถในการให้ บริ การแก่ลูกค้ าครอบคลุมงานประเภทอื่ นในกลุ่มธุรกิจงานปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ รับงาน โครงการสัญญาจ้ างจัดหา
ติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์แบบ เบ็ดเสร็ จสําหรับโครงการระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิ ด เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(โครงการวัดบันได) บริ ษัท เอสซีจี เทรดดิง้ จํากัด และ โครงการออกแบบด้ านวิศวกรรม และจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์
สําหรับระบบบดทราย บริ ษัท Aalborg Portland ประเทศมาเลเซีย ซึง่ บริ ษัท ประมาณการว่าทังสองโครงการจะสามารถ
้
ส่งมอบงานได้ ภายในกลางปี 2557 และต้ นปี 2558
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทในการปรับปรุ งและพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบดของหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill
ได้ แก่ บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย
บริ ษัท Semen Padang ประเทศอินโดนีเซีย บริ ษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริ ษัท National Cement
ประเทศสหรัฐอเมริ กา บริ ษัท Tasek Cement ประเทศ มาเลเซีย บริ ษัท UBE Cement ประเทศญี่ ปนุ่ บริ ษัท Foskor
ประเทศแอฟริ กาใต้ บริ ษัท Eagle Cement ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษัท Votorantim Cementos Ltda และ บริ ษัท
Companhia Industrial de Cemento Apodi ประเทศบราซิล บริ ษัท Arabian Yemen Cement Company Limited
ประเทศเยเมน บริ ษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริ ษัท YTL Perak Hanjoong Simen ประเทศมาเลเซีย บริ ษัท
Tongyang Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริ ษัท Cementos Liz ประเทศบราซิล บริ ษัท Cemex ประเทศโดมินิกัน
ประเทศเม็กซิโก และ ประเทศโคลัมเบีย เป็ นต้ น
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2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบดปูนซิเมนต์ (Ball Mill)

ได้ แก่ บริ ษัท Cherat Cement ประเทศปากีสถาน บริ ษัท Chansung และ บริ ษัท Ssangyong ประเทศเกาหลี
ใต้ บริ ษัท Shahroud Cement บริ ษัท Abyek ประเทศอิหร่าน บริ ษัท Cemco ประเทศแคนนาดา บริ ษัท ACC Gagal
ประเทศอินเดีย บริ ษัท Salto di Pirapora ประเทศบราซิล บริ ษัท Italcementi Borgo ประเทศอิตาลี บริ ษัท NSCI
ประเทศมาเลเซีย บริ ษัท Star Cement ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอ มิเรตต์ บริ ษัท TPI Polene ประเทศไทย บริ ษัท
Cimsa ประเทศตรุกี บริ ษัท CIMPOR Cimepar plant ประเทศบราซิล และ บริ ษัท Loma Negra ประเทศอาร์ เจนตินา
เป็ นต้ น
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้ อเผา (Rotary Kiln)

ได้ แก่ บริ ษัท Chinfon Haiphong ประเทศเวียดนาม บริ ษัท Basel Cement ประเทศคาซัคสถาน บริ ษัท
Galadari Cement ประเทศปากีสถาน บริ ษัท Fecto ประเทศปากีสถาน บริ ษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้
บริ ษัท Bojnourd Cement บริ ษัท CMS Clinker SDN BHD ประเทศมาเลเซีย บริ ษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริ ษัท
INTERCEMENT Bodoquena plant ประเทศบราซิล และบริ ษัท INTERCEMENT APIAI plant ประเทศบราซิล เป็ น
ต้ น
4. การปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์ และโรงงานผลิตซีเมนต์ ใหม่ (New
Plant)
ได้ แก่ บริ ษัท Fecto Cement และ บริ ษัท Mustekham ประเทศปากีสถาน บริ ษัท Cementos Yura ประเทศ
เปรู บริ ษัท Eastern Provience Cement Company ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริ ษัท Companhia Industrial de
Cemento Apodi บริ ษัท Indústria de Cimentos do Conde Ltda และบริ ษัท EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A.
ประเทศบราซิล บริ ษัท Arabian Yemen Cement Company Limited ประเทศเยเมน บริ ษัท Star Cement Company
LLC ประเทศสาธารณะรัฐอาหรับอิมิเรสต์ บริ ษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริ ษัท Carmargo Correa Cementos SA
ประเทศบราซิล บริ ษัท Cales Inacesa S.A. ประเทศชิลี และบริ ษัท SINOMA ประเทศจีน บริ ษัท Aalborg Portland
ประเทศมาเลเซีย บริ ษัท Star Cement ประเทศโมซัมบิก บริ ษัท Al Rashed & Sons ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริ ษัท
Falcon Cement ประเทศ บาห์เรน และบริ ษัท Max (Myanmar) Manufacturing Company Limited บริ ษัท
Kanbawza Co., Ltd ประเทศพม่า เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาและประดิษฐ์ คิดค้ นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่ องจักรใน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยมีนโยบายทีจะให้ บ ริ การปรั บปรุ งและพัฒนาเทคโนโลยี ของ
เครื่ องจักรในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ แบบครบวงจร ทังนี
้ ้เทคโนโลยีลา่ สุดที่บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ ง
และพัฒนา ได้ แก่
 ระบบคัดแยกขนาด (Classifier) ในหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill และในหม้ อบดชนิด Ball Mill
 ระบบ Preheater ของหม้ อเผา
 ระบบอุปกรณ์ทําความเย็น (LV Cooler)
 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบ Preheater
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 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบคัดแยกขนาด (Classifier)
 ไซโคลน (Cyclone) ในการดักฝุ่ นของระบบท่อลมร้ อน (Cyclone for hot gas ducting) เช่นท่อลม
ร้ อนทีนําความร้ อนเพือ่ ไล่ความชื ้นไปยังหม้ อบดถ่านหิน นําความร้ อนเพื่อไล่ความชท้ นไปยังหม้ อ
บดวัตถุดิบ
 ไซโคลน (Cyclone) ในการดักอนุภาคขนาดเล็ก เพือใช้ ในการดักกลิน่ ในอุตสาหกรรมอาหาร
 การนําสาหร่ายมาใช้ ในการผลิตเชื ้อเพลิงจากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
 ระบบการคัดแยกฝุ่ นขนาดละเอียด (เล็กกว่า 20 ไมครอน)

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
สถานการณ์ ตลาด
ในปี 2559 สถานการณ์ทางการตลาดโลกยังคงทรงตัวโดยเฉพาะในประเทศจีน และกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง บริ ษัทคาดว่าตลาดจะ ยังมีความต้ องการกําลังการผลิต ซีเมนต์ในตลาดในระดับสูงอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ในปี พ.ศ. 2559 บริ ษัทยังคงมุง่ เน้ นการใช้ ความยืดหยุน่ ของบริ ษัทในการให้ บริ การตามความต้ องการเฉพาะ
รายของลูกค้ า (Customised Solutions) หลังจากหารื อกับลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด โดยมีผลิตภัณฑ์ ทีสร้ างมูลค่าเพิ่ม
หลากหลายมาก ซึง่ อาศัยอุปกรณ์ทีทนั สมัย เช่น เทคโนโลยีไซโคลนของ LV (LV Cyclone) ระบบคัดแยกขนาดของ LV
(LV Classifier) เตาเผาแบบ calciner ของ LV (LV Calciner) และ ระบบอุปกรณ์ทําความเย็น (LV Cooler) เป็ นต้ น
ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน
ภาวะการแข่งขันในการให้ บริ การด้ านวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี มี แนวโน้ มการแข่งขันทีรุนแรงมากขึ ้น
โดยเฉพาะในช่วงปั จจุบนั ทีบริ ษัทฯ เริ่ มเสนอบริ การงานโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึน้ ส่งผลให้ ค่แู ข่งทางอ้ อมทีเป็ น
ผู้ผลิตเครื อ่งจักรเข้ ามาประมูลแข่งขันด้ วย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการให้ บริ การด้ านวิศวกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกิจทีต้อง
อาศัย ความเชี่ ย วชาญ และความรู้ เฉพาะทาง ปั จจุบันในประเทศไทยบริ ษัท ฯ ยังไม่มีคู่แ ข่ง ทัง้ ในทางตรงทีมี การ
ให้ บริ การด้ านวิศวกรรมเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ หรื อคูแ่ ข่งขันทางอ้ อมทีมีการผลิต และจําหน่าย เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมคัดแยกขนาด ในขณะที่ในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งขันของ
บริ ษัททีเ่ คยเป็ นคูแ่ ข่งขันทางอ้ อมซึ่งเป็ นผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์เครื่ องจักรสําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ได้ กลาย
มาเป็ นคู่แข่งขันทางตรง ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบขนาดของบริ ษั ทแล้ ว บริ ษัทฯ มีขนาดเลก็กว่าคู่แข่ง โดยสามารถจําแนก
คูแ่ ข่งของบริ ษัทออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
(1) บริ ษัทที่ผลิตอุปกรณ์และเครื่ องจักรครบวงจรสําหรับโรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเ มนต์ อาทิ กลุ่มบริ ษัท
SINOMA ประเทศจีน บริ ษัท Krupp Polysius ประเทศเยอรมนี บริ ษัท KHD ประเทศเยอรมนี และ บริ ษัท
FLS ประเทศเดนมาร์ ก เป็ นต้ น
(2) บริ ษัทที่ให้ บริ การผลิตเครื่ องจักรเฉพาะส่วน
: ผู้ผลิตหม้ อบด Vertical Roller Mill ได้ แก่บริ ษัท Loesche ประเทศเยอรมนี บริ ษัท Pfeiffer ประเทศ
เยอรมนี และบริ ษัท UBE ประเทศญี่ปนุ
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: ผู้ผลิตอุปกรณ์ทําความเย็นเม็ดปูน (Clinker Coolers) ได้ แก่ บริ ษัท IKN ประเทศเยอรมนี และ บริ ษัท
CPAG ประเทศ เยอรมนี
: ผู้ผลิตหม้ อบด Ball Mill ได้ แก่ บริ ษัท Sinoma, Jiangsu Pengfei บริ ษัท Christian Pfeiffer และบริ ษัท
Brookhausen ประเทศเยอรมนี เป็ นต้ น
จากการที่ตลาดได้ มีการปรับตัวลดลงทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่ สงู ขึ ้น โดยบริ ษัท คู่แข่งขันขนาด
ใหญ่ ที่มงุ่ เน้ น การผลิตเครื่ องจักรใหม่สาํ หรับลูกค้ าได้ ขยายการตลาดครอบคลุมงานการปรับปรุงเครื องจักรหรื ออุปกรณ์เดิ มให้
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึ่งเป็ นฐานตลาดของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี นอกจากการใช้ กลยุทธ์ การตลาดด้ านเทคโนโลยที่ได้ รับการ
พัฒนาและคิดค้ นจากบริ ษัทฯโดยเฉพาะ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังคงมีจุดแข็ง ที่ใช้ ในการแข่งขัน ทัง้ นี ้ การที่บริ ษัทฯ มีขนาดเล็ก ว่า
คูแ่ ข่งทําให้ บริ ษัทมีความคล่องตัวในการบริ หารงาน สามารถเน้ นการให้ บริ การที่รวดเร็ ว ตรงตามกําหนดเวลา และกลยุทธ์ ด้าน
ราคาที่ตํ่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการซื ้อ เครื่ องจักรใหม่ จึงทําให้ บริ ษัทฯคู่แข่งซึง่ เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่และมีต้นทุนทางการเงิน
ที่สงู กว่า ไม่สามารถใช้ กลยุทธ์ การแข่งขันด้ านราคากับบริ ษัทฯได้ อีกทัง้ เทคโนโลยีการปรับปรุ งเครื องจักรเป็ นเทคโนโลยีที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทีค่ ิด ค้ นและพัฒนาขึ ้น โดยบริ ษัทฯ คู่แข่งจึงไม่สามารถ ลอกเลียนแบบได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยัง เน้ นการ
ให้ บริ การที่รวดเร็ ว และรับประกันคุณภาพของผลงานให้ ได้ ประสิทธิภาพตามที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า จากปั จจัยความพร้ อมด้ าน
ต่างๆ ตลอดจนปั จจัยด้ านการตลาด ที่บริ ษัทฯนํามาปรับใช้ ทําให้ คู่แข่งทีมีศกั ยภาพและเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริ ษัทฯมีน้อย
ราย ส่งผลให้ บริ ษัทยัง รักษาฐานลูกค้ าและตลาดไว้ ได้ อย่างไรก็ดี นอกจากการแข่งขันข้ างต้ นกับบริ ษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็ นผู้ผลิต
เครื่ อ งจัก รต่ า งๆ บริ ษั ท ฯอาจมี ก ารแข่ง ขัน จากผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ศ วกรรม บางส่ ว นที ใ ช้ เทคโนโลยอี่ น ๆ ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเครื องจักร โดยหากเปรี ยบเทียบต้ นทุนค่าใช้ จ่ายบริ การด้ านวิศวกรรมและประสิทธิภาพ การทํางานระหว่างคู่แข่ง
กับบริ ษัทฯ จะพบว่าบริ ษัทฯมีต้นทุนที่ตํ่ากว่าประมาณ ร้ อยละ 25 ถึงร้ อยละ 30 และหลังจากลูกค้ าได้ นําเทคโนโลยี ของบริ ษัท
ฯมาปรับใช้ จะมีระยะเวลาคืนทุน โดยเฉลียประมาณ 1 ถึง 2 ปี อีกทังลู
้ กค้ าชัน้ นําต่างๆ ทัว่ โลกให้ การยอมรับในประสิทธิภาพที่
เพิม่ ขึ ้น จากการนําเทคโนโลยีของบริ ษัทฯมาปรับใช้ กบั เครื่ องจักรเดิมที่มีอยู่ดงั นัน้ คู่แข่งด้ านการให้ บริ การด้ านวิศวกรรมอื่ นๆ
จึงไม่ใช่คแู่ ข่งขัน ที่จะส่ง ผลกระทบต่อการขยายตลาดและการให้ บริ การด้ านวิศวกรรมของบริ ษัทฯ
บริ ษัทอืน่ ๆ ได้ แก่ บริ ษัท Loesche จากประเทศเยอรมนี หรื อบริ ษัทผู้ผลิตเครื่ องจักรครบวงจรอื่นๆ ได้ พฒ
ั นา
เทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของเครื่ องจักรที่ตนเองผลิตให้ มีการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
มากขึ ้นกว่าเดิม ดังนัน้ ภาวะการแข่งขันทางอ้ อมจากผู้ผลิตเครื่ องจักรต่างๆ จึงมีแนวโน้ มเพิมมากขึ ้นในอนาคต

การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก) การจัดหาและจัดซื ้อ
เนือ่ งจากธุรกิจของบริ ษัทคือ การออกแบบคิดค้ นเทคโนโลยีและให้ บริ การด้ านวิศวกรรม บริ ษัทจึงไม่มีวตั ถุดิบ ที่ใช้ ใน
การผลิต และไม่มีตวั สินค้ าของบริ ษัทฯที่เป็ นรูปธรรม แต่ในการปรับปรุงเครื่ องจักรให้ กบั ลูกค้ าในแต่ละ่ ครัง้ จะต้ องมีอปุ กรณ์ที่
ใช้ ในการติดตังเพิ
้ ่มเติม เพื่อให้ เครื่ องจักรสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ ออกแบบไว้ ดงั นัน้ บริ ษัทฯจึงต้ อง
ออกแบบและสัง่ ทําอุปกรณ์ ดังกล่าวขึ ้นเพื่อนําไปส่ง มอบให้ กับลูกค้ า โดยอุปกรณ์ แต่ละชิน้ จะต้ องสัง่ ทําเป็ นพิเศษเพื่อให้
เหมาะสมกับเครื่ องจักรแต่ละชิ ้น จึงต้ องอาศัยผู้ผลิตอุปกรณ์ที่มีความชํานาญ น่าเชื่ อถือ และสามารถส่งมอบชิน้ งานได้ ตรง
ตามเวลาที่ได้ รับมอบหมาย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทมีการดําเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักรและบริ การ ทังจากภายในประเทศคิ
้
ดเป็ นจํานวนร้ อยละ 36
และต่างประเทศคิด เป็ นจํานวนร้ อยละ 64 รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้จําหน่าย
และผู้รับจ้ าง อีกทังการตรวจสอบ
้
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์อย่างอย่างสมํ่าเสมอ โดยการติดตามจากผลการดําเนินงาน
ของผู้ผลิตผู้จําหน่าย และผู้รับจ้ าง เพื่อให้ สามารถยืนยันและสร้ างความมัน่ ใจได้ ตลอดเวลาว่า ผลิตภัณฑ์และผลงาน
การบริ การภายหลังการส่งมอบต่อเจ้ าของโครงการ มีความถูกต้ องเรี ยบร้ อย ครบถ้ วน สมบูรณ์ตามข้ อกําหนด และเงือน
ไขการสัง่ ซื ้อ
นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ มงุ่ เน้ นในการดําเนินการจัดหาผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักรและบริ การราย
ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อให้ กระบวนการสัง่ ซื ้อสามารถควบคุมอย่างเป็ นระบบและมีศกั ยภาพมากขึ ้น ในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อรองรับงาน สําหรับโครงการต่างๆของบริ ษัทฯนัน้ มิได้ ผกู ขาดกับตัวแทนจําหน่ายรายใด
รายหนึง่ แต่สามารถจัดหาสนิ ค้ าได้ จากหลากหลายแหล่งผู้ผลิต และเป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ าได้ ไม่วา่ จะเป็ น
สินค้ าจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย หรื อประเทศทางยุโรป โดยบริ ษัทมีผ้ จู ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การรายสําคัญ
1 รายในประเทศจีน ซึงเป็ นผู้จดั หาผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน เช่น หม้ อบดชนิดต่างๆ หม้ อเผา สายพาน ลําเลียง การ
ผลิต LV Classifier LV Cooler และ Preheater เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์จากผู้จดั จําหน่ายรายนี ้เกินกว่า 30% ของรายได้ รวม เนื่องจากมีข้อ
ได้ เปรี ยบผู้รับจ้ างผลิต จําหน่ายรายอื่นในด้ านราคา ระยะเวลาการผลิตและการจัดส่ง ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิรัดกุมในการจัดหาและจัดซื ้อ อาทิการสอบราคา เปรี ยบเทียบราคาและคุณลักษณะเครื องจักร เพื่อให้ มนั
ใจว่าได้ สงั่ ซื ้อ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องและบริ การที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนตาม ข้ อกําหนด
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[ปั จจัยความเสี่ยง]
1. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของบริษัทฯ
บริ ษัท ดําเนินงานครบวงจรทัง้ ด้ านการบริ การวิศวกรรม ออกแบบ พัฒนา รับจ้ างผลิตอุปกรณ์ พร้ อมติดตัง้ และ
โครงการจ้ างเหมาก่อสร้ าง ผลิต ติดตัง้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่ างๆ ให้ แก่ลูกค้ าเพื่อเพิ่มผลผลิต ประสิทธิ ภาพและ
ประหยัดพลังงาน
จากลักษณะการดํา เนินธุรกิจของบริ ษัท ดังกล่าว ต้ องมีการใช้ เงินลงทุนในการจัดเตรี ยมงานและอุปกรณ์ ที่
จําเป็ นในการส่งงานให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัท ซึง่ อาจส่ง่ผลให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ใน
กรณีที่บริ ษัทฯ มีการรับงานเป็ นจํานวนมาก ทํา ให้ บางช่วงเวลาบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดออกมากกว่ากระแสเงินสดรับ
โดยเกิดจากการที่กระแสเงินสดรับยังไม่ถงึ กําหนดการรับเงินที่จะเข้ ามา ชดเชยกระแสเงินสดออกดังกล่าวได้ อย่างเต็มที่

ทังนี
้ ้ โดยส่วนใหญ่ บริ ษัทจะมีการตกลงให้ ลกู ค้ าจ่ายเงินล่วงหน้ า (Advance Payment) แก่บริ ษัทฯ เพื่อใช้ ใน
การดําเนินการเตรี ยมงาน ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ จะต้ องดําเนินการให้ สถาบันการเงินออกหนังสือคํ ้าประกัน (Letter
of Guarantee หรื อ “L/G”) ให้ กบั ลูกค้ า เพื่อประกันเงินรับล่วงหน้ า (Advance Payment Bond) ดังกล่าวเต็มจํานวน
พร้ อมกับให้ สถาบันการเงินออกหนังสือคํ ้าประกัน L/G อีกฉบับเพื่อประกันผลงาน (Performance Bond) ด้ วย ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ L/G ประกันผลงานดังกล่าวจะมีมลู ค่าประมาณร้ อยละ 10 – 20 ของมูลค่างานโครงการจากลักษณะการ
ดําเนินงานดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดรับบางส่วนเพื่อใช้ ในการจัดเตรี ยมงาน
อย่างไรก็ดีจากการทีบ่ ริ ษัทฯ ไม่มีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักทีจ่ ะสามารถนําไปใช้ เป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ทําให้ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินสดบางส่วนเป็ นหลักประกันในการกู้ยืม กอปรกับบริ ษัทฯมีการเติบโตของ
รายได้ แบบก้ าวกระโดด จึงอาจส่งผลต่อ สภาพคล่องทางการเงิ นของบริ ษัทฯ ซึ่ งเป็ นเหตุผลหนึ่งที่บริ ษัทฯ มีความ
จําเป็ นต้ องเพิ่มทุน ซึง่ สามารถลดปั ญหาสภาพคล่องได้ ในระดับหนึง่ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ หาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดย
การขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนํามาใช้ เป็ นเงินทุนในการดําเนินงานใน โครงการต่างๆ ที่บริ ษัท ได้ รับมา
บริ ษัท ได้ รับการอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดํา เนินงานของบริ ษัทฯ จาก ธนาคาร
ต่างๆ แตกก็ยงั คงไม่เพียงพอในการดําเนินงาน ซึง่ บริ ษัทต้ องดําเนินการหาวงเงินอาจด้ วยการระดมทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือ
หุ้นเดิมหรื อผู้ถือหุ้นรายใหม่
2. ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจในต่ างประเทศ
บริ ษั ทดํา เนิ นธุร กิ จ โดยทําสัญญากับ พัน ธมิต รทางการค้ าและร่ วมลงทุนในต่ า งประเทศหลายประเทศที่ มี
ศักยภาพ ได้ แก่ อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน บรู ไนและสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็ นต้ น เพื่อขยายฐานลูกค้ าให้ เติบโต
มากขึ ้นในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่ ในแต่ละ ประเทศ นันย่
้ อมมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ ้นจากด้ านภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และกฎหมายของประเทศเหล่านันได้
้ เพือ่ ลดความเสีย่ ง ดังกล่าวให้ น้อยลง บริ ษัทฯจึงมีนโยบายการร่ วมลงทุน
กับบริ ษัทท้ องถิ่นประเทศต่างๆ เนื่องจากบริ ษัทร่วมลงทุนดังกล่าวสามารถเข้ าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในภูมิภาคนัน้ ได้
ดีกว่าบริ ษัทฯ ซึ่งจะสามารถช่ว ยบริ ษัทฯในด้ านการตลาด และการติ ดต่อกับลูกค้ าภายในประเทศดังกล่าวได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าจึงช่วยให้ บริ ษัทฯสามารถขยายฐานลูกค้ าได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้การลงทุนในรู ปแบบการร่ วมลงทุนนัน้ ยัง
มีมูลค่า
ค่อนข้ างตํ่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับศักยภาพของตลาดและจํานวนลูกค้ าในแต่ละภูมิภาค และบริ ษัทฯยัง
สามารถได้ รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปของค่าลิขสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมจากบริ ษัทร่ วมทุนอีกด้ วย นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ
ได้ แต่งตัง้ บริ ษัทท้ องถิ่ นเป็ นตัวแทนทางการค้ า ซึ่งจะสามารถช่วยบริ ษัทฯ ในด้ านการตลาด ช่วยหาลูกค้ าและติดต่อ
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[ปั จจัยความเสี่ยง]
ประสานงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ าในประเทศนัน้ ๆ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ ้น แต่อย่างไร
3. ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี
บริ ษัท เป็ นผู้ให้ บริ การงานด้ านวิศวกรรม โดยใช้ เทคโนโลยี ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ริเริ่ มคิดค้ นและพัฒนาขึน้ เอง นํามา
ประยุกต์ใช้ ในการผลิตเครื่ องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางานและประหยัดพลังงาน ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
อาจถูกลอกเลียนแบบโดยบริ ษัทคูแ่ ข่งขันอื่นๆ หรื อจากเทคโนโลยรใหม่ๆ ที่เกิดขึนและเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทังนี
้ ้หาก
บริ ษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของบริ ษัทฯ ให้ มีศกั ยภาพ สูงขึ ้น ก็อาจจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สูญเสียลูกค้ าและส่วนแบ่ง
ทางการตลาดได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯตระหนักถึงความสําคัญ ในการ พัฒนาด้ านเทคโนโลยี โดยส่งเสริ มให้ ทีมงาน
ทําการคิดค้ นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ กับลูกค้ า และเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันให้
แข็งแกร่งมากขึ ้น
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ริเริ่ มพัฒนาและก้ าวสูก่ ารออกแบบโรงงานปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร (Complete Cement plant)
กอปรกับบริ ษัทฯ ได้ มีการคิดค้ น ออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดวางเครื่ องจักร และผังโรงงานใหม่ เพื่อให้ สามารถใช้
พื ้นทีไ่ ด้ อย่างมี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้ งาน อีกทังช่
้ วยลดต้ นทุนในการก่อสร้ าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโล
เก็บวัตถุดบิ แบบใหม่ ที่ช่วยลด ต้ นทุนและระยะเวลาการก่อสร้ างฐานราก, การจัดวางเครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อลดต้ นทุนการ ก่อสร้ าง ลดเวลาการก่อสร้ าง และประหยัดพลังงานเพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ นาํ ประสบการณ์ในการดําเนินงานที่ผา่ นมา จากการใช้ งานเครื่ องจักรทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
มาพัฒนา ปรับปรุง ออกแบบการใช้ งานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้นอีกด้ วย
จากลักษณะการดํา เนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ ในปั จจุบันบริ ษัทฯ สามารถให้ บริ การปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพใน
กระบวนการผลิตของโรงงานผลิ ตปูนซีเมนต์ ได้ อย่างครบวงจรมากขึน้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงยังคงรักษาความเป็ นผู้นําใน
ธุรกิจการปรับปรุงประสิทธิภาพ ออกแบบ โรงงานและพัฒนาเครื่ องจักร โดยได้ รับการไว้ วางใจจากลูกค้ าตลอดมา ทัง้ นี ้
บริ ษัทฯ คาดว่าการลอกเลียนแบบด้ านเทคโนโลยีของบริ ษัทฯ นัน้ ยัง เป็ นไปได้ ค่อนข้ างยาก เนื่องจากเทคโนยีดงั กล่าว
ต้ องอาศัยประสบการณ์และความชํานาญเฉพาะด้ าน
4. ความเสียงด้ านต้ นทุน แรงงาน และการขาดแคลนแรงงานฝี มือ
การบริ หารสัญญางานก่อสร้ างในแต่ละโครงการให้ มีผลกําไร ขึน้ อยู่กับการประมาณการต้ นทุนโครงการที่ แม่นยํา
และควบคุมต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง ให้ อยู่ในประมาณการที่กําหนดไว้ ปั จจัยการประมาณต้ นทุน ขึน้ อยู่กบั ราคา วัสดุก่อสร้ าง
ต้ นทุนแรงงาน ซึง่ มีการเคลือ่ นไหว เปลีย่ นแปลงไปตามภาวการณ์ของระดับอุปสงค์และอุปทาน
อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการความเสียงดังกล่าว โดยเน้ นให้ มีการฝึ กอบรม ให้ ความรู้ ในด้ านต่างๆ
ให้ พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพ และความสามารถในการทํางาน รวมทัง้ ได้ จัดทําแผนความก้ าวหน้ าในอาชีพ
(Career Path and Succession Plan) และดูแลเรื่ องผลตอบแทนที่เป็ นธรรม เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ พนักงานพัฒนา
ศักยภาพและมีความพึงพอใจที่จะร่วมทํางานกับบริ ษัทตลอดไป นอกจากนันในบางตําแหน่งงาน ได้ ว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์สงู เข้ ามาทํางานในส่วนทีส่ าํ คัญ เพื่อลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความ ผิดพลาดในการทํางานนันๆ
้
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[ปั จจัยความเสี่ยง]
5. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจานวนมาก อาจไม่ สามารถจ่ ายเงินปั นผลได้ ในอนาคตอันใกล้
ในงวดบัญชีปี 2559 บริ ษัทมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิจํานวน 2.66 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการดําเนินงานได้ กําไร
เป็ นปี ที่สองของบริ ษัท นับ แต่มีการดําเนินการขาดทุนสุทธิใน 5 ปี ทผี่ า่ นมา และทําให้ บริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน
สะสม ณ สิ ้นปี 2559 เป็ นจํานวน 760.36 ล้ าน บาท ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสมนัน้ เนื่องจาก
บริ ษัทมีผลขาดทุนจากโครงการหลายโครงการซึง่ เป็ นผลจากการที่ บริ ษัทไม่สามารถควบคุมต้ นทุนที่เกิดขึนจริ งให้ อยู่ใน
ประมาณการที่กําหนดไว้
การที่บริ ษัทมีขาดทุนสะสมจํานวนมากดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตาม
กฎหมาย และผูถือหุ้นมีความเสีย่ งทีจะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กําหนดไว้ อีกประมาณ 8 ปี
อย่างไรก็ดี ในขณะนี ้บริ ษัทกําลังอยูร่ ะหว่างการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์การบริ หารโครงการและควบคุมค่าใช้ จ่าย ซึง่
บริ ษัทคาดว่าการดําเนินการตามแผนดังกล่าวจะสามารถควบคุมค่าใช้ จา่ ยโครงการให้ อยูใ่ นประมาณการ
และการ
ดําเนินการดังกล่าวจะมีผลให้ บริษัทสามารถเริ่มมีกําไรสุทธิสาํ หรับผลประกอบการปี 2557 และคาดว่าจะสามารถลด
การขาดทุนสะสมได้ หมดภายในปี 2559 ซึง่ จะทําให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตงแต่
ั ้ ผลประกอบการ
ปี 2560 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ
ในอนาคต และสอดคล้ องกับกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจํากัด
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[รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ]
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 23 กรกฎาคม 2562

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
%

1.

CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT

2.

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก

76,161,338.00

3.

CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD.

68,979,815.00

9.97

4.

HANS-JORGEN IBSEN

51,600,169.00

7.46

5.

ประยูร อังสนันท์

36,636,400.00

5.29

6.

สิ รินดา ชมะนันทน์

9,900,000.00

1.43

7.

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.

8,250,000.00

1.19

8.

กัลยา

7,044,000.00

1.02

9.

MICHAEL RUBY LAURITSEN

6,091,557.00

0.88

10.

ชัยรัตน์ โกวิทมงคล

5,800,000.00

0.84

11.

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ รวม

250,043,220

0.84

รวม

692,095,099

100.000

หมายเหตุ:
ถือหุ้น

171,588,600.00

เสมอภาค

24.79
11

CG Cement Global Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในโรงงานซี เมนต์และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ ยวข้อง และ

1

โดย Cinnovation Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย Cinnovation Inc. ประกอบธุรกิจด้านการ
ลงทุนผ่านการถื อหุ ้นในบริ ษทั ต่างๆ (Holding Company) และ Cinnovation Inc. ถือหุ้นโดย (1) Mr. Rahul
Chaudhary ในสัดส่ วนร้อยละ 50 และ (2) Mr. Varun Chaudhary ในสัดส่ วนร้ อยละ 50 ทั้งนี้ Mr. Varun
Chaudhary ดารงตาแหน่งกรรมการของ LVT แต่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หาร
2

จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยผูล้ งทุนใน Non-Voting Depositary Receipt หรื อ NVDR จะ
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ ้นสามัญ เว้นแต่สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จานวนหุ ้นสามัญ

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย

352,968,502

51

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว

339,126,597

49
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สัดส่วนการถือหุน้ %

[รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ]

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)
บริ ษัทไม่มีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรื อการ บริ หารงานของบริ ษัท โดยข้ อตกลงดังกล่าวมีบริ ษัทร่วมลงนามด้ วย
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[นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล]
บริ ษัท มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหัก
ภาษี เงินได้ สาํ รองตาม กฎหมาย และสํารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจ
กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และสอดคล้ องกับกฎหมายเกี่ยวกับบริ ษัทมหาชนจํากัด
การจ่ายเงินปั นผล

รายละเอียด

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

เฉพาะกิจการ

เฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม่)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรับปี (บาท)

(120,147,482)

6,106,625

963,455

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

0.17

0.01

0.001

งดจ่ายเงินปั นผล

งดจ่ายเงินปั นผล

งดจ่ายเงินปั นผล

จํานวนหุ้น

-

-

-

เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)

-

-

-

อัตราร้ อยละการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไร
สุทธิ

-

-

-

วันที่จ่ายเงินปั นผล

-

-

-

เงินปั นผลจ่าย (บาท/หุ้น)

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯย่อยและบริ ษัทฯร่วมให้ กับ LVT ขึ ้นอยูก่ บั ประกอบการ
และคณะกรรมการของบริษัทฯย่อยและบริ ษัทฯร่วมนันจะพิ
้
จารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นกรณีๆ ไป
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[โครงสร้ างการจัดการ]
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย 9 ท่าน ดังต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร

ตาแหน่ ง

ประเภทกรรมการ

วาระการดารงตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

กรรมการผู้บริ หาร

เม.ย. 2558 – เม.ย. 2561

กรรมการบริ หาร

เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560

3. นายอุระ หวังอ้ อมกลาง

รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริ หาร

เม.ย.2557 – เม.ย. 2560

4. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ตัวแทนจากบริ ษัท CG Cement
Global PTE. Ltd.

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559

กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร

เม.ย. 2557 – เม.ย. 2562

กรรมการ
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
ตัวแทนจากบริ ษัท CG Cement
Global PTE. Ltd.

เม.ย. 2559 – เม.ย. 2562

2. นายวิชยั ตันติกลุ านันท์

5. นายวรุ ณ ชาวเดอร์ รี่

6. นายพาราส มิตตอล

7. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวฒ
ั น์

8.นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์
ซีเรี ยล วัน คอมเพอร์ นอล์เลอ
9. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสเุ มธ
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กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2559 – เม.ย. 2562

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2556 – เม.ย. 2559

[โครงสร้ างการจัดการ]
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ นายปัญญา กฤติยาวงศ์ นายวิชยั ตันติกลุ านันท์
และนายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

รายชื่อกรรมการ

1. นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร
2. นายอุระ หวังอ้ อมกลาง
3. นายวิชยั ตันติกลุ านันท์
4. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวฒ
ั น์
5. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสเุ มธ

จานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุม/จานวนครัง้ ที่ประชุม ปี 2559
สามัญผู้ถอื หุ้น
วิสามัญ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประจาปี
ผู้ถอื หุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กาหนด
ค่ าตอบแทน
2/2
1/1
18/18
2/2
1/1
17/18
9/9
2/2
1/1
18/18
9/9
2/2
1/1
17/18
9/9
2/2
1/1
17/18
8/8
-

6. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร

2/2

0/1

16/18

8/8

7. นายกันชนะพล
เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรี ยล วัน
คอมเพอร์ นอล์เลอ
8. นายวรุณ ชาวเดอร์ รี่
9. นายพาราส มิตตอล

2/2

1/1

14/18

7/8

1/2
-

1/1
-

2/18
3/3

-

ทังนี
้ ้ กรรมการที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมเนื่องมาจากติดภารกิจ
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[โครงสร้ างการจัดการ]
โครงสร้ างผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย 9 ท่าน ดังนี ้
1. นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร
2. นายวิชยั ตันติกลุ านันท์
3. นายอุระ หวังอ้ อมกลาง
4. นายสุรศักดิ์ อํ่าาเพลิดเพรา
5. นางสาวปั ทมา สุภาผล

6. นางรติกานต์ หวังศิริ
7. นางสาวสุวมิ ล จรรยานิทศั น์
8.

นายอมรศักดิ์ ฉํ่าแก้ ว

9. นายภูธร อาศพล

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริ หารโครงการ
และห่วงโซ่อปุ ทาน
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ หาร
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ หาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การวิศวกรรม
โรงงานและการตลาด
กรรมการบริ หาร/ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
บริ หารโครงการและห่วงโซ่อปุ ทาน

1. คณะกรรมการบริ หารทุกท่านเป็ นผู้บริ หารตามคํานิยาม “ผู้บริ หาร” ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร/ผู้บริ หารที่ลาออกระหว่างปี 2559 - ปั จจุบนั
1. นายปั ญญา กฤติยาวงศ์ ลาออกจากตําแหน่งรองประธานกรรมการบริ หาร,
กรรมการผู้จดั การ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
2. นางสาวกนกพร ชิวปรี ชา ลาออกจากตําแหน่งรองกรรมการผู้จด
ั การฝ่ าย
ธุรการและการเงิน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
3. นายไมเคิล แอนเดอร์ เซ่น ลาออกจากตําแหน่ง ผู้จด
ั การทัว่ ไป เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2559
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวสุพตั รา เผือกพูล ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 สิงหาคม 2551
หน้ าที่ของความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ
2. จัดทําและจัดเก็บหนังสือ นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจําปี
3. จัดทําและจัดเก็บหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หารและจัดส่งสําเนา
รายงานการมีส่วนได้ เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทําการนับแต่ที่ บริ ษัทได้ รับรายงาน
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
6. จัดเก็บตราประทับบริ ษัท
7. ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกํากับ
ดูแลกิจการดําเนิน กิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
8. ทําหน้ าทีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิ ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและ รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชน ให้ ถกูต้อง
ครบถ้ วนตามกฎหมาย
11. ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น
12. หน้ าที่อนื่ ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทได้ พิจารณาให้ คา่ ตอบแทนแก่คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไ่ ปนี ้
1. มีความเหมาะสม ในด้ า นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้ องกับขอบเขต
ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิ งาน และเชื่ อมโยงกับผลการดํา เนินงานของ
บริ ษัท
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[โครงสร้ างการจัดการ]
2. ค่าตอบแทนเพียงพอตอ่ การจูงใจ ในการปฏิบตั ิ งานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรักษา

กรรมการและผู้บริ หารที่ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้ างประโยชน์แก่บริ ษัทได้
3. ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงกับบริ ษัททีอยู่ในลักษณะธุรกิจเดียวกัน และขนาดธุรกิจที่
ใกล้ เคียงกันได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น
5. การแต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงตังแต่
้ ระดับรองกรรมการผู้จดั การขึ ้น ไปต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้ แก่กรรมการบริ ษัทฯ เป็ นค่ าเบีย้ ประชุม ซึ่งจ่ายให้ กับกรรมการที่ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 15,000 บาท และกรรมการครั ง้ ละ 12,000 บาทต่อ
ท่า น สํ า หรั บ กรรมการ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ง ในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน จะได้ รับค่าเบี ้ย ประชุมในอัตรา เดี ยวกันกับคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ก้ รรมการที่ไม่ใช่
กรรมการบริ หาร จะได้ รับค่าเข้ าร่วมสัมมนา 10,000 บาท ต่อ หลักสูตร ทังนี
้ ้ในปี 2559 ยังไม่ได้ มีการประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจําปี จึงยังไม่ได้ มีการอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
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ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2559
ค่าเบี ้ยประชุม (บาท)

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริ ษัท

1. นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร

-

270,000

-

45,000

315,000

2. นายวิชยั ตันติกลุ านันท์

-

216,000

108,000

36,000

360,000

3. นายอุระ หวังอ้ อมกลาง

-

204,000

123,000

36,000

363,000

4. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร

-

192,000

-

24,000

312,000

5. นายวรุ ณ ชาวเดอร์ รี่

-

24,000

-

24,000

48,000

6. นายศุภรัชชัย วรรัตน์

-

60,000

12,000

-

-

72,000

7. พลเอกชูเกียรติ ตันสุวฒ
ั น์

-

204,000

-

120,000

36,000

360,000

8. นายกันชนะพล วัน
คอมเพอร์ นอล์เลอ

-

168,000

84,000

-

36,000

288,000

9.นายปัญญา กฤติยาวงศ์

-

204,000

-

-

36,000

240,000

10. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสเู มธ

-

204,000

120,000

-

36,000

360,000

11.พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรี ชา

-

72,000

12,000

24,000

108,000

รายชื่อคณะกรรมการ

12.นายพาราส มิตตอล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเข้ าร่ วม
คณะกรรมการ
ประชุมอื่นๆ
สรรหาและ
กําหนด
ค่าตอบแทน

การ
ประชุม
ผู้ถือหุ้น

96,000

36,000

36,000

2,862,000

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
ในปี 2559 บริ ษัท ได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วย เงินเดือนและค่าเบี ้ยประชุม ให้ กบั
คณะกรรมการบริ หาร จํานวน 9 ราย รวมทังสิ
้ ้น 18.57 ล้ านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มี- เงินกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
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บริ ษั ทได้ จัดให้ มี กองทุนสํา รองเลีย้ งชี พให้ แ ก่ค ณะกรรมการบริ หาร โดยบริ ษั ทได้
สมทบในอัตราส่วนร้ อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบ
กองทุน สํา รองเลี ย้ งชี พ สํา หรั บ คณะกรรมการบริ ห าร จํ านวน 5 ราย รวมทัง้ สิน้
747,000 บาท
- รถยนต์เพือ่ ใช้ ในการปฎิบตั ิหน้ าที่
บริ ษัทได้ จ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ในปี 2559 รวม
ทังสิ
้ ้น 217,400 บาท
บุคลากร
บริ ษัทมีพนักงานทัง้ หมด 114 คน โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงาน
จํานวนทังสิ
้ ้น 39.85 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินพิเศษ
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
จานวนพนักงาน
จานวน
•
พนักงานระดับจัดการ
15 คน
•
พนักงานบังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพ
55 คน
•
พนักงานปฏิบตั กิ าร
44 คน
รวม
114 คน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรเป็ นปั จจัยที่ สําคัญที่จะขับเคลื่อนให้ บริ ษัท ไปสู่ความเติบโตอย่างยังยืน บริ ษัทจึงมีนโยบายใน
พัฒนาบุคลากรให้ มีความก้ า วหน้ า สนับสนุนโอกาสในการเรี ยนรู้ กับบุคลากรทุกคน ซึ่งเน้ นการสร้ างทีมงาน และ
การเรี ยนรู้ ในด้ าน วิชาชีพเฉพาะทาง โดยรวมถึงการส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีความรู้ ในด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ โดย สนับสนุนให้ มีการอบรมภายในและภายนอกให้ แก่พนักงาน อีกทั ง้ บริ ษัทฯ ได้ คิดค้ นและ
พัฒนาเพือปรับปรุ งคุณภาพ เครื่ องจักรให้ มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น รวมถึงส่งเสริ มให้ เรี ยนรู้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร พร้ อมที่จะแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังประเมินผลการทํางานของพนักงานเพื่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Path and Succession Plan)
ทังนี
้ ้เพือ่ ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และแข่งขันได้
ในตลาด ซึ่ง แสดงให้ เห็น ว่า บริ ษั ทฯ มีค วามตัง้ ใจที่จ ะพัฒ นาบุคลากรเพื่ อ ให้ ทันต่อ การเปลี่ ยนแปลงของโลก
เทคโนโลยี และสภาพธุรกิจทีมีการแข่งขันสูง เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ -ไม่มีการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแ ลกิจการที่ดี
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้ างองค์กรให้ มี ระบบ
ทีม่ ีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ ทีจ่ ะดําเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้ างกลไกการควบคุมการ ดําเนินงานของ
บริ ษัทให้ มคี วามโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมัน่ ใจต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ซึ่งบริษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้ ดูแลรักษาสิทธิ ขนั ้ พื ้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้ ขายหรื อการโอนหุ้น
การมีสว่ นแบ่งผลกําไรของบริ ษัท การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น เพื่อ
ออกเสียงลงมติในเรื่ องต่างๆ ตามกฏหมายกําหนด อาทิ สิทธิในการเลือกตัง้ ถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิทธิในการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการอนุมตั ิงบการเงินและการจ่ายเงินปั นผล สิทธิในการพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีนโยบายให้ จัด ส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการ ประชุมตามวาระต่างๆ พร้ อมความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงกฏเกณท์ วิธีการที่ใช้ ในการประชุม และขันตอนในการลงมติ
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมหรื อตามกฏหมายกําหนด และส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายใช้ สิทธิ
ของตนรวมทัง้ ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบนั ให้ เข้ าร่วมประชุม ด้ วย
ในปี 2559 บริ ษัทไม่มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทตระหนักถึงการสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วน
น้ อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
1. ในปี 2559 บริ ษัทไม่มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ทได้ ให้ ความสําคัญ ต่อ สิทธิ ของผู้ มี ส่วนได้ เสีย ทุก กลุ่ม โดยบริ ษัท จะดูแลผู้ มี ส่วนได้ เ สีย ทุกกลุ่ม ตามสิท ธิ ที่ มี ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและตามข้ อตกลงร่วมกัน ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรม อย่างโปร่งใส ทังนี
้ ้เพือ่ สร้ างความพึงพอใจ
ความร่วมมือซึง่ กันและกัน ซึง่ จะก่อให้ เกิดความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ รวมทังไม่
้ กระทํา
การใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น - บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั ผู้
ถือหุ้น
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พนักงาน - ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่ เหมาะสม พร้ อมจัดให้ มีการจัดตัง้
กองทุน สํารองเลี ้ยงชีพสําหรับพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชี วิต และการฝึ กอบรม
เพือ่ พัฒนาทักษะในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ
คู่ค้า - ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าเป็ นไปตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้ า
- เปิ ดให้ มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ภายใต้ ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- ควบคุมขันตอนของกระบวนการจั
้
ดซื ้อ จัดจ้ าง ไม่ให้ มีการทุจริ ต
- มีมาตรการชดเชยหากได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้ อมทัง้ เจรจาแก้ ปัญหา
ร่วมกัน โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
เจ้ าหนี ้ - ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง และมีมาตรการชดเชยหากได้ รับความเสียหาย จาก
การถูกละเมิดสิทธิ พร้ อมทังเจรจาแก้
้
ปัญหาร่วมกันโดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
ลูกค้ า - ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า ให้ บริ การที่ เท่าเทียม รักษาความลับ
ของลูกค้ าและมีหน่วยงานหรื อบุคคลที่ ทําหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า เพื่ อรี บดําเนินการให้ แก่ ลกู ค้ า
โดยเร็ วที่สดุ และมีมาตรการชดเชยหากได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้ อมทั ง้
เจรจา
แก้ ปัญหาร่วมกันโดยตัง้ อยูบ่ นพื ้นฐานของความเป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
คู่แข่ ง - ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สจุ ริ ตเพื่อทําลายคูแ่ ข่ง
สังคมและชุมชน - ให้ ความร่ วมมือกับทุกภาคส่วน และปฎิบิ ตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัดไม่สนับสนุน
หรื อให้ ความช่วยเหลือผู้กระทําผิดสร้ างงานให้ กบั ชุมชนทีบ่ ริ ษัทไปรับจ้ างสร้ าง โรงงานต่างๆ
สิ่งแวดล้ อม - ออกแบบเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
คัดแยกขนาดของวัตถุดบิ นัน้ เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องจักรและช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการผลิตพร้ อมกับลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทตระหนักดีว่าข้ อมูลของบริ ษัท ทัง้ ที่เกี่ยวกับการเงิ น และที่ไม่ใช่การเงินล้ วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ ของผู้
ลงทุนและผู้ทมี่ ีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ สมํ่าเสมอ และทันเวลา ภายใต้ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้ จัดการทําหน้ าที่
ติดต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังมี
้ เจ้ าหน้ าที่ประสานงานผู้ลงทุน ซึ่ง
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้ อมูลบริ ษัทได้ ที่ โทร. 02-717-0835-40 และได้ เพิ่มช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ที่สนใจอย่าง
เท่าเทียมกันโดยเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯผ่าน เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com เช่น ประวัติบริ ษัทฯ โครงสร้ าง
คณะกรรมการ โครงสร้ าง ผู้ถือหุ้น ข้ อบังคับ หนังสือบริ คณห์สนธิ ผลิตภัณฑ์ ข้ อมูลทางการเงิน รายงานประจําปี (56-2) แบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1) ข่าวแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ และราคาหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
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บริ ษั ท กํ า หนดนโยบายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้รั บ ผิด ชอบต่อ งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท โดย
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้สอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิผล เพื่ อสร้ าง ความ
เชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้สว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และคณะกรรมการบริ ษัทได้ จั ดทํารายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าว จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รั บรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชที่เ หมาะสมและถื อปฏิบัติอย่างสมํ่า เสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่า ง
ระมัดระวัง และประมาณการที่ ดีที่สดุ ในการจัดทํารวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
บริ ษัทมีนโยบายเปิ ดเผย การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการชุ ดต่างๆ ในรอบปี ที่ผ่าน
มา เช่น จํานวนครัง้ การเข้ าร่ วมประชุม รวมทังการเปิ
้
ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
พร้ อมทัง้ จํานวน และรูปแบบของค่าตอบแทน ไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการเรื่ องค่าตอบแทน คณะกรรมการและผู้บริ หาร
ในปี 2559 บริ ษัทได้ สง่ งบการเงินรายไตรมาสและประจําปี ลา่ ช้ า สาเหตุเกิดจากที่ต้องมีการเปลีย่ นผู้สอบบัญชีถึง 2
บริ ษัทภายใน 2 ปี โดยต้ องเสียเวลาในการหาผู้สอบบัญชี 4 เดือน จึงได้ บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
รวมเวลาอีก 8 เดือนทีผ่ ้ สู อบบัญชีรายใหม่ที่ใช้ ไปกับการตรวจหาข้ อเท็จจริ งเป็ นกรณีพิเศษจาก รายงานข้ อเท็จจริ งที่ตรวจพบ
สําหรับงบการเงินปี 2558
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้ าน และทําหน้ าที่ โดยรวมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบด้ วยกรรมการจํา นวน 10 ท่าน
ดังต่อไปนี ้
- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 6 ท่าน คิดเป็ นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระ 6 ท่าน และเป็ นกรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ท่าน
- ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และ/หรื อ กรรมการ
ผู้จดั การ กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งจะทําให้ เกิดการ
ถ่ ว งดุล ในการบริ ห ารงานอย่า ง เหมาะสมและ เกิ ด การสอบทานการบริ ห ารงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นธรรม
- กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกที่
บริ ษัทใช้ บริ การอยู่ในช่วง 2 ปี ทผี่ า่ นมา
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โครงสร้ างคณะอนุกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพือ่ ช่วยพิจารณากลัjนกรองเฉพาะเรื่ องตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ช่วยให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่กํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ประธาน
กรรมการจะไม่ดํารงตําแหน่งประธานหรื อสมาชิ กในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะอนุกรรมการและสมาชิ กส่วนใหญ่
ของคณะอนุก รรมการเป็ น กรรมการอิ สระ นอกจากนี บ ริ ษั ท มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการไว้ ในหัวข้ อ “คณะกรรมการ”
5.2 บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบ
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารมีสว่ นร่วมในการกําหนด(หรื อให้ ความเห็นชอบ)
วิสยั ทัศน์ เป้าหมายของแผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ มีนโยบายจัด
ให้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ หารความเสี่ ยง รวมทังมี
้ การติดตาม การดําเนินการใน
เรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่า เสมอ ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท และกรณีมีรายการที่มีความ
ขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสีย รวมทังรายการที
้
่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ดําเนินการตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยส่ง เสริ ม ให้ ค ณะกรรม การ
กรรมการบริ หาร และพนักงาน ผู้ซงึ่ เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม รวมทัง้ การปฏิบตั ิต่อบริ ษัท
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชน สังคม และลูกค้ า รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วย มีนโยบายให้ คณะกรรมการ
ได้ ดแู ลรายการที่อาจมีความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ โดยกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริ หาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ภาพ จึ งได้
กําหนดนโยบายด้ านภาระหน้ าที่อํานาจดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร และการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของ บริ ษัทให้
เกิดประโยชน์ และเพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่ อนําข้ อบกพร่ องต่างๆ มาแก้ ไขปรับปรุ ง เพื่อสร้ างความ
เชื่อ มัน่ ได้ ในระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการต้ องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนเกิน
กว่า 5 แห่ง เพือ่ จะได้ มีเวลาในการกํากับดูแลบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทยังไม่ได้ กําหนดนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี ้ :
1.
2.
3.
4.

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จริ ยธรรมธุรกิจและหรื อจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
นโยบายการบริ หารความเสี่ยง
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
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5. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
5.3 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจําอย่างน้ อยทุกๆ ไตรมาส และมีการประชุม
พิ เ ศษเพิ่ ม ตามความจํ า เป็ น โดยกํ า หนดการประชุ ม พร้ อมวาระการประชุ ม ล่ว งหน้ า ในปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการทังหมด
้
18 ครัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ จะร่ วมกัน พิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการประชุม
พร้ อมเสนอให้ กรรมการทุกท่านเสนอเรื่ องที่จะเข้ าประชุมได้ โดยคณะกรรมการสามารถขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ หรื อเลขานุการบริ ษัท รวมทัง้ ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าประชุมเพื่อชี ้แจงเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา เลขานุการบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบ วาระ
การประชุ ม และเอกสารให้ ค ณะกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่ อ นการประชุ ม เว้ น แต่ ก รณี เ ร่ ง ด่ ว นจะปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม ใน
การประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลา ให้ คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ
หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้ เสียกับเรื่ องที่พิจารณาจะไม่ร่วมตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าว และมีการจัดทํารายงานการประชุม
พร้ อมจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริ หาร ไม่ได้ มีการประชุมกันเองโดยไม่มีผ้ ูบริ หารของ
บริ ษัท
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัท ปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้ แบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการ
บริ ษัท (Board Self-Assessment) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําข้ อมูลมาพิจารณาทบทวน ผลงานและ อุปสรรคต่างๆ ในปี ที่
ผ่านมา และเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ในปี 2559 ผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริ ษัทอยูใ่ นระดับที่ดีมาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก
Performance Agreement ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด ค่าตอบแทนจะ
นําข้ อมูลที่ใช้ ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการผู้จดั การ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทส่งเสริ มให้ คณะกรรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้ าที่ ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชน สําหรับกรรมการบริ ษัท จะส่งเสริ มให้ กรรมการทุกท่าน
รวมทัง้ กรรมการที่เข้ าใหม่ เข้ าอบรมหลักสูตรเกี่ ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
เพือ่ นําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรและปฏิบัติหน้ าที่กํากับดูแลกิจการให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าร่ วมอบรมของกรรมการ ตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษัทไทยไว้ ในหัวข้ อ
ประวัติของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หาร
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คณะกรรมการ
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 คณะ คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอํานาจหน้ าที่จดั การให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อ บัง คับ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมัด ระวัง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. กําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
3. กํา หนดกลยุทธ์ แผนการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายการต่อต้ า นการคอร์ รัปชั่ น นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม นโยบายการบริ หารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทังจรรยาบรรณในการดํ
้
าเนินธุรกิจ ที่ เสนอโดยคณะกรรมการบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ และติดตาม
ดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามแผนการดําเนินธุรกิจ
4. เป็ นแบบอย่า งในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม นโยบายการบริ หารความเสี่ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมทังติ
้ ดตามและสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานนําไปปฏิบตั ิ
5. พิจารณามอบอํานาจให้ แก่กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรื อนิติบุคคลก็ได้ ให้
กระทํ าร่ วมกันหรื อแยกกันเพื่ อกระทําอย่างหนึ่ งอย่า งใดตามวัต ถุประสงค์ แ ละข้ อ บังคับ ของบริ ษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีสิทธิ เปลี่ ยนแปลงหรื อถอนอํานาจที่ ได้ มอบให้ แก่
บุคคลนัน้ หรื อให้ บคุ คลนัน้ พ้ นจากหน้ าที่ และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นขึ ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้
ได้ รับมอบอํานาจหรื อแต่งตังนั
้ นจะต้
้ องปฏิบตั ิงานตามข้ อบังคับ คําสัง่ และนโยบายที่คณะกรรมการได้ ให้ ไว้
6. กําหนดอํานาจดําเนินการของบริ ษัท
7. พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามอํานาจดําเนินการของบริ ษัท ที่เกินกว่าอํานาจของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/
หรื อกรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลอื่นทําหน้ าทีแ่ ทน เว้ นแต่อํานาจดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง กําหนดให้
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริ หารระดับสูง และแผนสืบทอดประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และ/หรื อ
กรรมการผู้จดั การ
9. อนุมตั ิงบการเงิ นรายไตรมาสและประจํา ปี และดูแลให้ มีการจัดทํางบการเงิ นให้ เป็ นไปตาม
หลักการบัญชที่รับรองทัว่ ไป
10. กํากับดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. กํากับดูแลให้ บริ ษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย อย่าง
เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังกํ
้ ากับดูแลให้ บริ ษัทพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
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12. แต่งตังบุ
้ คคลที่บริ ษัทส่งไปเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม

ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. พิจารณาเรี ยกและกํ า หนดวาระการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทร่ ว มกับประธานเจ้ า หน้ าที่ บริ หาร และ/หรื อ
กรรมการผู้จดั การ
2. เป็ นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับ และกฎหมาย
2.2 ในการประชุมสนับสนุนให้ กรรมการและผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
2.3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. สนับสนุนให้ คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
1. กํากับดูแลเรื่ องการยื่น/ขึ ้นทะเบียนเอกสารด้ านกฎหมายและการกํากับ ดูแล และดูแลการดําเนินกิจการของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
2. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนดค่านิยม พันธกิจ และเป้ าหมายทังระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว
3. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการติ ดตามดูแลและประเมินประสิทธิ ภาพในการดําเนิ น
กิจการของบริ ษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริ ษัทให้ ทราบถึงสถานการณ์แวดล้ อมและสถานภาพของบริ ษัท รวมทังปั
้ จจัยทังหมดที
้
่ มี
ความสําคัญ
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมโดยรวมทัง้ หมดของบริ ษัท และดูแลให้ กิจการของบริ ษัทดําเนินไปด้ วยความราบรื่ นและมี
ประสิทธิภาพ
6. สนับสนุนให้ ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ทํางานร่ วมกับประธานกรรมการบริ ษัทอย่างใกล้ ชิ ด เพื่อสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทบรรลุเป้าหมายใน
ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
8. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทโดยสมํ่าเสมอ
9. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั คณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการอื่ นๆ ฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงาน
ภายนอก
10. ควบคุมดูแลกิจกรรมทางการเงินของบริ ษัท รวมทังการจั
้
ดทํางบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบ
11. ทํางานร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป้าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาวจะได้
้
รับการสนับสนุน
ทางการเงิน อย่างเพียงพอ
12. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดทําแผน นโยบายและระเบียบสําหรับการจัดหาเงินทุน
13. ดูแล บริ หาร ดําเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจําตามปกติธุรกิจ และดูแลกิจการทังปวงของบริ
้
ษัท เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษัทให้ เป็ นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
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กํ า หนดและอนุมัติ โดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการภายใต้ ก รอบของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และขอบเขตอํ า นาจที่
คณะกรรมการกําหนด
14. พิ จ ารณากลั่น กรองข้ อ มู ล และข้ อเท็ จ จริ ง ในเรื่ องที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ก่ อ นนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
15. มีอํานาจในการอนุมตั ิการทําธุรกรรมของบริ ษัท เช่น ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร การซือ้
และ/หรื อขายสินทรัพย์ของบริ ษัท การกู้และ/หรื อให้ ก้ ูยืม การจัดซื ้อจัดจ้ าง ตามวัตถุประสงค์การ ดําเนินงานของ
บริ ษัทภายใต้ วงเงิ น ที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งระบุอยู่ในอํานาจดําเนินการของบริ ษัท โดยมี อํานาจการอนุมตั ิ
รายการที่มีนยั สําคัญ เช่น
• งบประมาณรายจ่ า ยลงทุนเพิ่ มเติ มระหว่างปี วงเงิ น ไม่เ กิ น 10 ล้ านบาทต่อ
โครงการ
• การกู้เงินและการออกตราสารหนี ร้ ะยะสันไม่
้ เกิน 1 ปี วงเงนิ ไม่เกิน 10 ล้ าน
บาท
• การให้ ก้ ย
ู ืมเงินแก่บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม วงเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท
• การจัดหาสินค้ า/บริ การ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินถาวร ได้ แก่ วัตถุดิบ วัสดุ อะไหล่ ฯลฯ
สําหรับงาน โครงการ วงเงิน เกินกว่า 50 ล้ านบาท
• การชดใช้ คา่ เสียหายที่มีสาเหตุจากการใช้ สินค้ า หรื อบริ การของบริ ษัท (Claim)
วงเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาท
• การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริ การ ที่มีมลู ค่าไม่เกิน 250 ล้ านบาท
• การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริ การ สําหรับโครงการครบวงจร (Turnkey)
ทีม่ ีมลู ค่าไม่เกิน 150 ล้ านบาท
16. ดูแลให้ การดําเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทในเครื อ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
อย่างเคร่งครัด
17. สนับสนุนให้ บริ ษัท ดําเนินกิจการภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย 9 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิชยั ตันติกลุ านันท์
ประธานเจ้
ประธานกรรมการบริ
าหน้าที่บริ หาร หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายธนิก ศิริวฒั นประยูร
ประธานกรรมการ/รั
กรรมการบริกหษาการกรรมการผู
าร
จ้ ดั การ
3. นายอุระ หวังอ้อมกลาง
รองประธานกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ อาเพลิดเพรา
กรรมการบริ หาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด
5. นางสาวปั ทมา สุภาผล
กรรมการบริ หาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารโครงการและห่วงโซ่อุปทาน/
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
6. นางรติกานต์ หวังศิริ
กรรมการบริ หาร/ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวสุวมิ ล จรรยานิทศั น์ กรรมการบริ หาร/ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
8. นายอมรศักดิ์ ฉ่ าแก้ว
กรรมการบริ หาร/ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด
9. นายภูธร อาศพล
กรรมการบริ หาร/ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริ หารโครงการและห่วงโซ่
อุปทาน
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หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริ หารทุกท่านเป็ นผู้บริ หารตามคํานิยาม “ผู้บริ หาร” ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) จัดทําข้ อเสนอแนะ ในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ฯ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2) พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุ รกิจและการจดั สรรงบประมาณประจํา ปี ตามที่กรรมการ
ผู้จดั การเสนอมา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
3) กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ภาวะ
ของธุรกิ จเพื่ อประโยชน์ ต่อการบริ หารกิ จการและการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯให้ เป็ น ไปตาม กฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้ อบังคับ
4) มีอํานาจในการอนุมตั ิการทําธุรกรรมของบริ ษัทฯ เช่ น ค่าใช้ จ่ ายดําเนินงาน ค่าใช้ จ่ ายในการขายและ
บริ ห าร การซื อ้ และ/หรื อขายสิน ทรั พ ย์ ของบริ ษั ทฯ การกู้ และ/หรื อ ให้ ก้ ู ยื มเงิ น การจัด ซือ้ จัดจ้ า ง ตาม
วัตถุประสงค์การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ภายใต้ วงเงิน ทีค่ ณะกรรมการกําหนด
5) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมาย

ทังนี
้ ้ กรรมการบริ หารรายใดรายหนึง่ หรื อหลายรายจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ิรายการต่างๆ ที่กรรมการบริ หาร รายใด
รายหนึง่ หรื อหลายรายดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งของกรรมการบริ หารดังกล่าวนัน้ มีความ ขัดแย้ ง มีสว่ นได้
เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีข่ ดั แย้ งกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย นอกจากนี ้หากรายการใด มีกรรมการบริ หารที่ไม่มี
สิทธิ ในการออกเสียงในการอนุมตั ิรายการได้ เนื่ องจากมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อ ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่ นใดที่
ขัด แย้ ง กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย จนส่ ง ผลให้ มี ก รรมการบริ ห ารผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งไม่ ม ากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการบริ หารทัง้ คณะนัน้ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ง้ นีh หากรายการดังกล่าว
จําเป็ นต้ องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดให้ คณะกรรมการ ต้ องนํารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสเุ มธ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์ นอล์เลอ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : 1. กรรมการลําดับที่ 1-3 เป็ นผู้ทมี่ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิ นของ
บริ ษัท
2. กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริ หารที่รั บผิดชอบจัด ทํารายงานทางการเงิ น ทัง้ รายไตรมาสและประจํ า ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ ได้
2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดทีร่ ับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้
5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํา ปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนาม โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่ เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิ นของ
บริ ษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
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(ค)

ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
ข้ อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย 3 ท่าน ดังนี ้
1. พลเอก ชูเกียรติ ตันสุวฒ
ั น์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นายวิชยั ตันติกลุ านันท์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หาร
3. นายอุระ หวังอ้ อมกลาง
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ : กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1) พิจ ารณากํ าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละกระบวนการในการสรรหาบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม เพื่ อดํ า รง
ตําแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการผู้จดั การ
2) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กําหนดไว้
3) เสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการผู้จดั การตาม Performance Agreement
ของแต่ละปี และพิจารณากําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งรวมถึง ค่าจ้ าง ค่าเบี ้ยประชุม เงินรางวัลและผลประโยชน์
อืน่ ๆ ให้ แก่ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กรรมการผู้จดั การ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึง ค่าเบี ้ยประชุม เงินรางวัลและผลประโยชน์อื่นๆ สําหรับกรรมการบริ ษัทฯ และ
คณะอนุกรรมการที่บริ ษัทฯ แต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ รับทราบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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6) พิจารณากํ าหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนของผู้ บริ หารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการ และโครงสร้ างที่เป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7) ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
ในการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ
จํานวน 2 ราย จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทัง้ หมด 3 ราย มีหน้ าที่รับผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย และตามข้ อบังคับของบริ ษัท และ
เป็ นผู้เสนอชื่อผู้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือ่ ให้ ได้ กรรมการมืออาชีพและมีความรู้หลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้ าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอคณะกรรมการ บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ เปิ ดโอกาสให้ กรรมการและผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม โดยใช้ วิธีการแต่งตังกรรมการแต่
้
ละรายต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่ งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้
หมดซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตังกรรมการโดยผู
้
้ ถือหุ้น มีดงั ต่อไปนี ้
(1)
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะให้ มาประชุมแทนมีสิทธิลงคะแนน หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในจํานวน
หุ้นทีต่ นถืออยู่
(2)
ให้ ที่ ป ระชุม ลงคะแนนออกเสี ย งเลื อ กบุค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น รายบุค คล โดยผู้ ถื อ หุ้น แต่ ละรายต้ อ ง
ลงคะแนนเสียงที่ตนมีอยูท่ งหมด
ั้
จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3)
บุคคลทีไ่ ด้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาถือว่าเป็ นผู้ได้ รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวน กรรมการที่
จะพึงมี ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันแต่เกินจํานวน กรรมการที่จะพึงมีใน
ครัง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จํานวนกรรมการเท่าที่จะพึงมี
กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ บุค คลซึ่ ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายเข้ าเป็ น กรรมการแทน ในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล ซึ่งเข้ าเป็ น
กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทังนี
้ ้ มติการ แต่งตัง้ บุคคล
เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ จะมีกรรมการพ้ นจากตําแหน่งห่ นึงในสาม ถ้ า จํานวน
กรรมการที่เหลืออยู่ไม่สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่วนได้ ลงตัว ให้ กรรมการจํา นวนที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสามพ้ นจากตําแหน่ง
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คณะกรรมการได้ พิจารณากาหนดคุณสมบัตทิ ่ ีเหมาะสมของกรรมการอิสระเท่ ากับข้ อกาหนดขัน้ ต่าของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ
นิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทเี่ กีย่ วข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆด้
้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริ ษัทฯย่อย บริ ษัทฯร่วม บริ ษัทฯย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน่ ้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มอี ํานาจควบคุมของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทฯย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทฯใหญ่ บริ ษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ทมี่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทฯใหญ่ บริ ษัทฯ
ย่อย บริ ษัทฯร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย กว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วย การรับหรื อให้ ก้ ยู มื ค้ าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทํานองเดียวกัน ซึง่
เป็ นผล ให้ บริ ษัทฯหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ทีต่ ้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํา่ กว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้น ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชั ีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯใหญ่ บริ ษัทฯย่อย บริ ษัทฯร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบ บัญชี
ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯใหญ่ บริ ษัทฯย่อย บริ ษัทฯร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
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6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
หรื อผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทฯใหญ่ บริ ษัทฯย่อย บริ ษัทฯ
ร่วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีทมี่ ีผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของ ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
9) กรรมการอิสระที่มคี ณ
ุ สมบัตติ าม 1) – 8) อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯให้ ตดั สินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริ ษัทฯใหญ่ บริ ษัทฯย่อย บริ ษัทฯร่วม บริ ษัทฯย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอสิระ
1) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ เท่าเทียมกัน
2) ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบริษัทอื่นซึง่ มี
ผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ เดียวกัน
3) ให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการที่บริ ษัทฯต้ องขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4) เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สาํ คัญของบริ ษัทฯ
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารและกรรมการผู้จดั การคณะกรรมการบริหารจะ
เป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ นในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และ ประสบการณ์ทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัท และเข้ าใจธุรกิจของบริษัท และสามารถบริ หารงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ได้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารในระดับรองกรรมการผู้จดั การขึ ้นไปและเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
การสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทได้ กําหนดแผนการคัดเลือกบุคลากรผู้สบื ทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดย
คํานึงถึง ความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาและสร้ างความแข็งแกร่งมัน่ คงให้ แก่บริ ษัท ซึง่ บุคลากรดังกล่าวจะ
ได้ รับการ พัฒนาความรู้ ความชํานาญทีเ่ หมาะสม รวมทังเรี
้ ยนรู้งานในทุกด้ านเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเป็ น
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ผู้นําของ บริ ษัท นโยบายดังกล่าวนี ้เป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ าและพนักงานของบริษัทว่าหาก
ตําแหน่ง ผู้บริ หารระดับสูงว่างลง บริ ษัทจะสามารถดําเนินงานได้ อย่างต่อเนื่องไม่เกิดปั ญหาในการบริ หารงาน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
(1) กลไกในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ปั จจุบนั การเสนอชื่อและใช้ สทิ ธิออกเสียงแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่วม ดําเนินการโดย คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้การส่งกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจะเป็ นไป
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อ บริ ษัท
ร่วม มีหน้ าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1. ก่อนลงมติหรื อทํารายการสําคัญใดๆ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเสมอ
2. ตัวแทนต้ องดูแลให้ ข้อบังคับของบริ ษัทย่อยระบุการปฏิบตั ิตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยง การได้ มา หรื อ
จําหน่ายไป ซึง่ สินทรัพย์ และดําเนินการให้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์อื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง
3. นําเสนอผลการดําเนินงานหรื อรายการใดๆที่มีนยั สําคัญของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมต่อ
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
4. กํากับดูแลให้ มกี ารจัดเก็บข้ อมูลและการบันทึกบัญชีของบริ ษัทดังกล่าวให้ บริษัทสามารถตรวจสอบ
ได้ และรวบรวมมาจัด ทํางบการเงิน รวมได้ ทนั ตามกําหนด
5. กํากับดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงนิ ลงทุนของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม
6. กํากับดูแลให้ บริ ษัทดังกล่าวมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. กํากับดูแลให้ บริ ษัทดังกล่าวมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(2) บริ ษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอืน่ ในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
(Shareholders’agreement) ทีม่ ีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทหรื อต่อการบริ หารงาน หรื อมี
อํานาจควบคุมหรื อการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ บริษัทหลังจากที่ได้ รับ การ
แต่งตัง้ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59
แห่งพระราชบญัญตั ิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทังบทกํ
้ าหนดโทษทีเ่ กียวข้ อง พร้ อม ทังรายงานต่
้
อ
ประธานกรรมการ ภายใน 3 วัน นับจากวันทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง และเลขานุการบริษัทจะสรุปจํานวน การถือหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกไตรมาส
นอกจากนีบ้ ริ ษัทกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงมีหน้ าที่
รายงานการมีสว่ นได้ เสียต่อบริ ษัทหลังจากได้ รับ การแต่งตัง้ และให้ รายงานทุกครัง้ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มกี าร
เปลีย่ นแปลง และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงาน ดังกล่าวให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อเป็ นข้ อมูลในการซื ้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทล่วงหน้ า โดย จะให้
เฉพาะผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้รับรู้ข้อมูลเท่านัน้ และจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ พนักงานของบริ ษัทรับทราบเฉพาะส่วนที่ จําเป็ นต่อ
การปฏิบตั งิ านเท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังกําหนดให้ มวี ิธีการควบคุมให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ในการ นําข้ อมูล
ความลับของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว โดยมีการกําหนดบทลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ไว้ อย่างชัดเจน
และมีการกําหนดกฎเกณฑ์ซงึ่ มีรายละเอียดของข้ อกําหนดดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทจะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของ
บริ ษัท
2. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทจะต้ องไม่นาํ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของ บริ ษัทไป
เปิ ดเผย หรื อ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม
และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ทําการซือ้ ขาย โอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ ของ
บริ ษัทฯ โดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในบริษัท และ/หรื อ เข้ าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อ
ข้ อมูลภายในของบริ ษัทอันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ข้ อกําหนดนี ใ้ ห้
รวมความถึงญาติสนิท (“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทาง สายโลหิต ทางการสมรสและ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้ า อา รวมทัง้ คูส่ มรสของบุคคล
ดังกล่าวเป็ นต้ น) ของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างของบริ ษัทฯด้ วย
4. กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท จะต้ องไม่ทําการซื ้อขาย โอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัท เป็ น
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน
5. บริ ษัทได้ กําหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน (สัญญาว่าจ้ าง) ซึง่ จะมอบให้ แก่พนักงานทุกระดับ ก่อนเริ่ ม งาน
โดยสรุปนโยบายสําคัญ คือในระหว่างการว่าจ้ างหรื อสิ ้นสุดการเป็ นพนักงาน พนักงานตกลงจะไม่ เปิ ดเผย
ข้ อมูลความลับต่างๆ ของบริ ษัท คูค่ ้ าและลูกค้ าของบริ ษัท
บริ ษัทได้ กําหนดโทษทางวินยั สําหรับผู้ฝ่าฝื นข้ อกําหนดดังกล่าว โดยบริ ษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การ
ตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรื อไล่ออก แล้ วแต่กรณี ทัง้ นี ้
แนวทางดังกล่าวได้ ผา่ นการให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบปี 2559
1.ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชั ีดงั นี ้
- บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่สาํ นักงานสอบบัญชีทผี่ ้ สู อบบัญชั ีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทผี่ ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมาเป็ น
จํานวนเงินรวม 3,600,000 บาท
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- สําหรับบริ ษัทย่อย บริ ษัท โกล คอนซัลติ ้ง แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้ แก่บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมาจํานวน 100,000
บาท

บริ ษัทย่อย
- ไม่มี –
9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอื่น
-ไม่มี-
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[ความรับผิดชอบต่ อสังคม]
ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงการดําเนินธุกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและ สิง่ แวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) เพือ่ ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดย
มุง่ เน้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน
การปฎิบตั ิงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจปกติ (in -process)
ดังต่ อไปนี ้
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
• หลีกเลีย่ งการดําเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น
จะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง และพิจารณาด้ วยความเป็ นธรรม
• ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลีย่ งวิธีการไม่สจุ ริ ตเพื่อทําลายคูแ่ ข่ง
• ไม่ละเมิดทรัพย์ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ เช่น ใช้ ซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
• โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้ างงาน บริ ษัทยึดมัน
่ นโยบายในการเกณฑ์พนักงาน การจ้ างงาน การฝึ กอบรม
การเลือ่ นขัน้ และการดูแลพนักงานทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกเชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นกําเนิด
อายุ เพศ ความพิการ หรื อ ปั จจัยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจตามกฎหมายของบริ ษัท
3. การฎิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
• บริ ษัทจะไม่ใช้ การบังคับหรื อแรงงานที่ไม่เต็มใจ ทุกรู ปแบบ นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่ใช้ แรงงานเด็ก คําว่า
“เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี (หรื อ14 ปี ตามกฎหมายท้ องถิ่นทีก่ ําหนดไว้ ตา่ กว่า) หรื อ
ตามกฎหมายทีก่ ําหนดอายุขนตํ
ั ้ า่ ไว้
• เปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อร้ องทุกข์จากพนักงานและนําข้ อคิดเห็นจากพนักงานมาพัฒนาปรับปรุง
การทํางาน วิธีปฏิบตั ใิ นการจ้ างงาน ดูแลพนักงานให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและระเบียบในประเทศ และ
ภูมิภาคที่ปฏิบตั ิงานอยู่ รวมทังมี
้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้ อง
• บริ ษัท รักษาสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ถกู สุขลักษณะ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการ
เลือกที่รักมักทีช่ งั และการรบกวนรังควาญ ปราศจากบุคคลที่ประพฤติลว่ งละเมิดทางเพศหรื อเชือ้ ชาติ
ศาสนา เรื่ องหลอกลวง ซึง่ ทําให้ เป็ นอุปสรรคในการทํางาน นอกจากนี ้ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
เป็ นสิง่ แรกที่บริ ษัทจะต้ องเอาใจใส่ พนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอนามัย
และความปลอดภัย รวมถึงระเบียบและนโยบายของบริ ษัท
4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
• เปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้บริ โภคอย่างชัดเจน ถูกต้ องตามข้ อเท็จจริ ง
• ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้บริ โภคต่อผู้อน
ื่ นอกจากจะได้ รับความยินยอมจากผู้บริ โภคก่อน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและมีคณ
ุ ค่าต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
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[ความรับผิดชอบต่ อสังคม]
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดย
บริ ษัทได้ มงุ่ พัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีเพือ่ ให้ สามารถลดการใช้ ไฟฟ้า
และพลังงานของเครื่ องจักรต่อจํานวนผลผลิตที่เพิ่มขึ ้น การจํากัดและลดปริ มาณฝุ่ นละอองของโรงงาน และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ ของเสียในโรงงาน (Waste Heat Recovery)
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ในด้ านงานก่อสร้ างโรงงานผลิตซีเมนต์ ปั ญหาหนึง่ ทีบ่ ริษัทฯ ต้ องให้ ความสนใจคือ การขาดแรงงาน ท้ องถิ่นทีไ่ ด้
คุณภาพ ซึง่ อันที่จริงแล้ วมิใช่แค่อตุ สาหกรรมซีเมนต์เท่านันที
้ ป่ ระสบปั ญหานี ้ แต่เป็ นประเด็นที่ท้าทายสําหรับ
ทุกๆ ภาคอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ น่ อกเขตเมืองหลวง อุตสาหกรรมซีเมนต์ สามารถมีสว่ นช่วยเหลือในการพัฒนา
แรงงานทีม่ ีฝีมือเพื่อให้ เพียงพอกับความต้ องการแรงงานใน สภาวะที่โครงสร้ างพื ้นฐานในเมืองต่างๆ กําลัง
ขยายตัว
7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
-ไม่มีการดาเนินธุรกิจทีี ่ มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
-ไม่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process)
-ไม่มีนโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
•
บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส หลีกเลี่ยงการทุจริ ต และห้ ามจ่ายหรื อรับสินบนในทุกรูปแบบ และ
หากพบการทุจริ ตจะพิจารณาด้ วยความเป็ นธรรม รวมทังจะไม่
้
สนับสนุนบุคคลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ที่ทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน่
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[การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง]
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ าร่วมประชุม 3 ท่าน ซึง่ ประชุมรับทราบว่าบริ ษัท บีพีอาร์ โปร จํากัด ได้ ขอถอนตัวออกจากการเป็ นผู้
ตรวจสอบภายในเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ โดยให้ ทําการสรรหาผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ภายหลังจากที่ได้ ทําการ
สรรหาบริ ษัทผู้ตรวจสอบภายใน 2 แห่ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ ลงมติแต่งตังบริษัท พีแอนด์แอล อิน
เทอร์ นอล ออดิท จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน
แบ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งทังหมด
้
เป็ นผู้ทมี่ ี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมี นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร เป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และมีนายสุเมฆ บํารุงสุข นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์ นอล์เลอ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่โดยอิสระภายใต้ ขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
ให้ กํากับดูแลตามข้ อกําหนดและระเบียบของบริษัทว่าด้ วยขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีและข้ อกําหนดเรื่ องขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จดั ทําโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
การประชุมกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครัง้ และได้ เสนอผลการประชุม ต่อ คณะกรรมการบริ ษัทฯ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจําปี 2559 ทีอ่ อกโดยผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารของบริ ษัทที่ มี
หน้ าที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ให้ มคี วามถูกต้ องเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีทยี่ อมรับ โดยทัว่ ไป
และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องกับ ธุรกรรมของบริ ษัท มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ สอบถามและรับฟังคําชี ้แจงจากผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีในเรื่ องความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมี
ความถูกต้ อง ตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไป
2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ให้ ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ปฏิบตั ิกบั ผู้ตรวจสอบภายใน และติดตามการดําเนินการแก้ ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นที่มี
นัยสําคัญเพื่อให้ มกี ารควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และป้องกันหรื อลดความเสี่ยงทีอ่ าจจะ
เกิดขึ ้น
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานภายในของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมของบริ ษัทและทําการประเมินการกํากับดูแลกิจการผลการสอบทานโดยรวมให้ อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ดมี ีความรัดกุมพอสมควร
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[การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง]
4. สอบทานและให้ ความเห็นการทําธุรกรรมของบริ ษัทกับกิจการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดการขัด
แย้ งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้ าทํารายการของบริษัทให้ มคี วามสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษัทมีความโปร่งใสและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
5. พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยได้ มีการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการ
ได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เพื่อทําหน้ าที่นี ้และให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้ นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ตพิ งษา แห่ง
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี 2559
6. พิจารณาผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อ
แต่งตังบริ
้ ษัท บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท พิจารณา
แผนการตรวจสอบประจําปี และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้ อมูลทาง
การเงินของบริษัท และการดําเนินงานมีระบบการควบคุมภายใน มีการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้ อกําหนด และระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ทีเกี่ยวข้ อง มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และข้ อมูล
ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้ อง พอเพียง โปร่งใส
เชื่อถือได้ รวมทังมี
้ การพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในปี 2559 บริ ษัทไม่มีผ้ ตู รวจสอบภายใน
หัวหน้ างานกํากับการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
ในปี 2559 บริ ษัทไม่มีหวั หน้ างานกํากับการปฏิบตั ิงานของบริษัท
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[รำยกำรระหว่ ำงกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน]
รายการระหว่ างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
• รายการระหว่ างกันที่เกิดขึน้ กับบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ในปี 2559 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมที่เกี่ยวข้ องกันได้ ทาํ การซื ้อขาย หรื อตกลงว่าจ้ าง
งานโดยใช้ เงื่อนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยได้ แสดงไว้ แล้ ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อ 29
• ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯได้ กําหนดมาตรฐานและขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทํารายการระหว่างกันโดยจะกําหนดให้ การเข้ าทํารายการของบุคคล
ทีอ่ าจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารโดยจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทโดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสีย จะไม่มีสิทธิในการลงคะแนน
• นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต บริ ษัทฯประมาณการว่ารายการระหว่างกันในปั จจุบนั มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นลักษณะธุรกิจการค้ าทัว่ ไปซึง่ เป็ นไปตามการค้ าปกติ อาทิ รายได้ ค่าทีป่ รึกษาทางเทคนิค
รายได้ จากการให้ บริ การด้ านวิศวกรรม ลูกหนี ้การค้ า เจ้ าหนีก้ ารค้ า เป็ นต้ น นโยบายของบริ ษัทในการทํารายการระหว่างกันใน
อนาคตจะต้ อง ใช้ นโยบายราคา และเงื่อนไขที่ยตุ ธิ รรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก และต้ องเป็ นไปตาม
กฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเปิ ดเผยชนิดและมูลค่า
ของรายการระหว่างกัน
พร้ อมทังเหตุ
้ ผลของรายการระหว่างกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุนของบริ ษัทฯรวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลใน
รายงานประจําปี
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
คณะกรรมการบริษัท
1. นายธนิก ศิริวัฒนประยูร
อายุ 76 ปี
ตาแหน่ ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
- ที่ปรึกษา
- รักษาการกรรมการผู้จดั การ (เข้ ารับตําแหน่ง 22 พฤศจิกายน 2559)
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 18 มีนาคม 2554
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- A.C.I.B.– Associated Chartered Institute of Bankers, London, England
- บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ) และพาณิชศาสตรบัณฑิต (พศ.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate - Proficiency in English, Cambridge University, England
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 157/2012) – IOD
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 29/2012) – IOD
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 90/2011) – IOD
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2554
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2544 – 2546
ที่ปรึกษาด้ านการเงิน บริ ษัท โอลิมเปี ยไทย จํากัด
- 2541 - 2544
ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโส ควบคุมดูแลด้ านสถาบันการเงินและสาขาต่างประเทศ
บริ ษัท ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
- IOD Member Engagement Committee สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ที่ปรึกษาด้ านธุรกิจต่างประเทศ สํานักกฎหมายธร์ มสาร จํากัด
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
2. นายอุระ หวังอ้ อมกลาง
อายุ 78 ปี
ตาแหน่ ง
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ที่ปรึกษา
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 3 มีนาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) – IOD
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2556 – มิ.ย.2559
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2549
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- 2541 – 2549
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
(ไม่มี)
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
3. นายวิชัย ตันติกุลานันท์
อายุ 76 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 14 พฤษภาคม 2553
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติศกั ดิ์ Colombo, Sri Lanka
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 35)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 2006) – IOD
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 2006) – IOD
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2005) - IOD
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2553 – 2555
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2554 – 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2555 – 2557
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2551 – 2553
กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย
- 2550 – 2551
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 2547 – 2548
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อีสเทิร์นไวร์ จํากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
4. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร
อายุ 46 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 26 เมษายน 2556 – 3 มกราคม 2560
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากําลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program, คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การภาษี อากร มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรี ยมวิศวเครื่ องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014) – IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014) – IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2016) - IOD
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2543 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร ฝ่ ายขายและการตลาด และฝ่ ายการเงินและบัญชี
บริ ษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยี-เนียริ่ ง จํากัด
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
- กรรมการบริ หาร ฝ่ ายขายและการตลาด และฝ่ ายการเงินและบัญชี บริ ษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยี-เนียริ่ ง จํากัด (อาชีพ
หลัก)
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
5. พล.อ. ชูเกียรติ ตันสุวัฒน์
อายุ 73 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 10 ตุลาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า รุ่นที่ 15
- หลักสูตรการรบพิเศษ (จู่โจม-โดดร่ม)
- โรงเรี ยนเหล่าทหารม้ า หลักสูตรชันนายร้
้
อย
- โรงเรี ยนเหล่าทหารม้ า หลักสูตรชันนายพั
้
น
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 56
- วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 36
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) – IOD
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2556 – มิ.ย.2559
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2546
ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษกองทัพบก
- 2544 – 2546
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
- 2540 – 2542
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงมหาดไทย
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
- รองประธานคณะกรรมการอํานวยการแข่งม้ า ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประภัมถ์
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6. นายวรุ ณ ชาวเดอร์ ร่ ี
อายุ 31 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (ตัวแทนจากบริ ษัท CG Cement Global PTE. Ltd.)
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 14 พฤษภาคม 2556
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- Master of Business Administration, Murdoch University, Australia
- Bachelor of Business, Miami University, USA
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง (ถือโดย CG Cement Global Pte. Ltd.) 69,979,915 หุ้น หรื อเท่ากับ 9.967%
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2554 – 2555
กรรมการ บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
- กรรมการ บริ ษัท CG CORP
- กรรมการ บริ ษัท CG Cement Global PTE. Ltd.
- กรรมการ บริ ษัท Global Cement Capital Partner Ltd.
- กรรมการ บริ ษัท CG Biotech PVT. Ltd.
- กรรมการ บริ ษัท CG Realty
- กรรมการ บริ ษัท CG Foods (India) PVT. Ltd.
- กรรมการ บริ ษัท Cinnovation INC.
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
7. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียบ วัน คอมเพอร์ นอล์ เลอ
อายุ 36 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 23 สิงหาคม 2557 – 9 มกราคม 2560
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- Master of Science in Financial Analysis, University of San Francisco
- Bachelor of Economics, University of Sydney
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 115/2015) – IOD
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2549 – 2557
กรรมการ บริ ษัท Voxtron nv, Temse, Belgium
- 2553 – 2555
Vice President บริ ษัท Merchant Partners Public Co., Ltd.
- 2555 – 2556
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2555 – 2557
Vice President บริ ษัท Siam Commercial Bank Securities Co., Ltd.
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
- กรรมการ บริ ษัท BluePOOL Asia Equity Absolute Return Fund Ltd.
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[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
8. นายชัยจิตร วงศ์ เมธีสุเมธ
อายุ 76 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 28 สิงหาคม 2557
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (บริ หารการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตให้ เป็ นทนายความ เลขที่ 2851/2529
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 118/2015) - IOD
สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
(ไม่มี)
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2560)
- 2551 – 2554
ที่ปรึ กษาด้านการตลาด บริ ษทั ยูโรแทรค จากัด
- 2547 – 2548
ที่ปรึ กษาด้านการตลาด บริ ษทั กรุ งไทย แอกซ่าประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
- 2547 – 2548
ที่ปรึ กษาด้านการตลาด บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งใดๆ ในกิจกำรหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ำนมำ
(ไม่มี)
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9. นายพาราส มิตตอล
อายุ 33 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (ตัวแทนจากบริ ษัท CG Cement Global PTE. Ltd.)
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 12 ตุลาคม 2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- Bachelor of Commerce (B.COM), Accounting and Finance, Delhi University
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2554 – 2558
Statistical Computations and Legal Vetting, PNJ Legal Consultants LLP
- 2553 – 2554
Compliance planning and Financial Presentation, Hilton Hotels International
- 2551 – 2553
Supervision, Team Management and Tax Planning, Intercontinental Hotels Group
- 2549 – 2551
Liasioning with statuary authorities & Legal and Financial Research, Singhania &
Company
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
- Financial Analysis, Strategy Management and Corporate Finance, Chaudhary Group Nepal

รายงานประจํา ปี 2559

[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
คณะผู้บริหาร
1. นายสุรศักดิ์ อาเพลิดเพรา
อายุ 44 ปี
ตาแหน่ ง
- รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและ การตลาด
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 5 มิถนุ ายน 2557
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่ องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- ก.ค. 2559
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายวิศวกรรมโรงงาน บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2557 – มิ.ย.2559
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและ บริ หารโครงการ
บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2555 – 2557
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด
บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2554 – 2555
ผู้จดั การส่วนวิศวกรรมเครื่ องกล บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2552 – 2554
วิศวกรเครื่ องกลอาวุโส บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2550 – 2552
ผู้จดั การส่วนวิศวกรรมเครื่ องกล บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2548 – 2550
ผู้จดั การแผนกวิศวกรรมเครื่ องกล บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2547 – 2548
วิศวกรเครื่ องกล บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2546 – 2547
วิศวกรเครื่ องกล บริ ษัท โตโยด้ า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
- 2544 – 2546
วิศวกรเครื่ องกล บริ ษัท นาสเซทติ (ประเทศไทย) จํากัด
- 2540 – 2544
วิศวกรเครื่ องกล บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
(ไม่มี)
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2. นางสาวปั ทมา สุภาผล
อายุ 41 ปี
ตาแหน่ ง
- รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริหารโครงการและห่วงโซ่อปุ ทาน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 23 ธันวาคม 2559 – 27 ธันวาคม 2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
- บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2557 – มิ.ย.2559
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการตลาดและห่วงโซ่อปุ ทาน
บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2556 – 2557
ผู้จดั การส่วนบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2550 – 2556
ผู้จดั การส่วนจัดส่ง บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2550
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ หจก.แสงชัย อีควิพเม้ นท์ (1984)
- 2546 – 2549
หัวหน้ าฝ่ ายจัดส่งสินค้ า บริ ษัท เมทโซ เปเปอร์ (ประเทศไทย) จํากัด – นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
- กรรมการ บริ ษัท โกล คอนซัลติ ้ง แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด
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3. นางรติกานต์ หวังศิริ
อายุ 49 ปี
ตาแหน่ ง
- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 12 ตุลาคม 2558
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
(ไม่มี)
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2560)
- 2558 – ธ.ค.2559
ผูจ้ ดั การอาวุโสส่วนบัญชี บริ ษทั แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
- 2543 – 2558
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และเลขานุการบริ ษทั บริ ษทั เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
- 2534 – 2543
ผูจ้ ดั การบัญชี บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งใดๆ ในกิจกำรหรื อองค์ กรอื่นในปี ทีผ่ ่ำนมำ
(ไม่มี)
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4. นายอมรศักดิ์ ฉ่ าแก้ ว
อายุ 37 ปี
ตาแหน่ ง
- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมโรงงานและการตลาด
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 7 ธันวาคม 2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2554 – ธ.ค.2559
ผู้จดั การส่วนวิศวกรรมเครื่ องกล กลุม่ 4 บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2553 – 2554
วิศวกรเครื่ องกลอาวุโส บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2550 – 2553
วิศวกรเครื่ องกล บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2549 – 2550
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท จูน ประเทศไทย จํากัด
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
(ไม่มี)

รายงานประจํา ปี 2559

[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
5. นายภูธร อาศพล
อายุ 38 ปี
ตาแหน่ ง
- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบริ หารโครงการและห่วงโซ่อปุ ทาน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 7 ธันวาคม 2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- อุตสาหกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาเครื่ องต้ นกําลังอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2558 – ธ.ค.2559
ผู้จดั การส่วนบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2557 - 2558
ผู้ช่วยผู้จดั การส่วนบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2556
ผู้จดั การแผนกจัดหา (งานเครื่ องกล) บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2555
ผู้ช่วยผู้จดั การแผนกจัดหา บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2554
ผู้ชํานาญงานจัดหาอาวุโส บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2554
ผู้ชํานาญงานจัดหา บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2550 - 2553
พนักงานจัดซื ้อ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2547 - 2549
วิศวกรจัดซื ้อ บริ ษัท ซัมมิท ออโต้ ซีท อินดรัสทรี จํากัด
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
(ไม่มี)

รายงานประจํา ปี 2559

[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
6. นางสาวสุวิมล จรรยานิทัศน์ อายุ 47 ปี
ตาแหน่ ง
- ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 7 ธันวาคม 2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2558 – ธ.ค.2559
ผู้จดั การส่วนบัญชี บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2556 - 2558
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษัท ซิเคียวริ ทสั (ประเทศไทย) จํากัด
- 2543 - 2556
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีอาวุโส บริ ษัท สตาร์ รี ชเชอร์ ส กรุ๊ป จํากัด
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
(ไม่มี)

รายงานประจํา ปี 2559

[รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ]
เลขานุการบริษัท
1. นางสาวสุพตั รา เผือกพูล
อายุ 48 ปี
ตาแหน่ ง
- เลขานุการบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
- 14 สิงหาคม 2551
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติการอบรม
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 10 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียน
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ของตนเอง
561 หุ้น หรื อเท่ากับ 0.00008%
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
- 2550 – 2551
นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
- 2540 - 2549
เจ้ าหน้ าที่หลักทรัพย์ บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งใดๆ ในกิจการหรือองค์ กรอื่นในปี ที่ผ่านมา
(ไม่มี)

รายงานประจํา ปี 2559

[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]

นางรติกานต์ หวังศิริ

น.ส.สุวิมล จรรยานิทศั น์

นายอมรศักดิ์ ฉํ่าแก้ ว

/

///

///

///

///

///

/

7
8
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

/

/

/

/

ร่วมกัน

กิ จ การที่ ค วบคุ ม

บริษัทร่วม

/

/

9
10
11
12
13
14
15
16

บจ. แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท
บจ. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์
แมเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย)
บจ. ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริ่ ง

/
//

/

BluePOOL Asia Equity Absolute
Return Fund Ltd.

CG Cement Global Pte. Ltd.
CG Biotech PVT. Ltd.
CG Realty
CG Food (India) PVT. Ltd.
Cinnovation INC.
CG CORP

/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ w = ประธานกรรมการ X = รองประธานกรรมการ Y = ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร Z = กรรมการผู้จดั การ / =
กรรมการ
// = กรรมการบริ หาร /// = ผู้บริ หาร
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15

นายภูธร อาศพล

น.ส.ปั ทมา สุภาผล

/

นายสุรศักดิ์ อําเพลิดเพรา

/

นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์ นอล์
เลอ
นายพาราส มิตตอล

นายธนชาติ ธนเศรษฐกร

/

นายวรุ ณ ชาวเดอร์ รี่

ั น์
พลเอกชูเกียรติ ตันสุวฒ

X,// Y,// Z,//

นายวิชยั ตันติกลุ านันท์

นายอุระ หวังอ้ อมกลาง

W,//

บริษัท
ย่อย

บริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
1 บจ. โกล คอนซัลติ ้ง แอนด์ เทรดดิ ้ง
2 บจ. แอลวี ยุโรป เอส. เอ.
3 Ceminter Pte. Ltd.
4 บจ. แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ ง
(เทียนจิน)
5 Global Cement Capital
Partners Ltd.
6 บจ. บีแอลวีที แอลแอลซี

ั นประยูร
นายธนิก ศิริวฒ

รายชื่อบริษัท

นายชัยจิตร วงศ์เมธี สุเมธ

รายละเอียดเกียวกับการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่ อย
บริษัทร่ วมและ
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
รายชื่อกรรมการ และผู้บริ หาร
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ณ 6 กรกฎาคม 2559

///

[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม ไม่ มีประวัติการถูกลงโทษ ในช่ วง 5 ปี ทผ่ านมาใน
เรื่องดังต่ อไปนี)้
1) การกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
2) การเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ข้อมูล หรื อข้ อความอันเป็ นเท็จที่อาจทําให้ สาํ คัญผิด หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่
ควรบอกให้ แจ้ งใน
สาระสําคัญซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรื อผู้เกี่ยวข้ อง
3) การกระทําอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผู้ลงทุนในการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
หรื อมี หรื อเคยมีสว่ นร่วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าว

รายงานประจําปี 2559

[การวิเคราะห์ และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ]
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559

งบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กำไร(ขำดทุ น)ขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุ น)ก่อ นส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม
และกิจกำรที่ ควบคุมร่ วมกัน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการทีค่ วบคุม
ร่ วมกัน
กำไร(ขำดทุ น)ก่อ นภำษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเ งินได้
กำไร(ขำดทุ น)สำหรั บงวด

หน่ วย : ล้านบาท
งบกำรเงินรวม
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
%
2559
2558 เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
303.27
605.33
(302.06) -50%
(211.38)
(459.19)
247.81
-54%
91.89
146.14
(54.25) 37%
34.41
22.66
11.75
52%
(121.17)
(168.32)
47.15
-28%
(2.10)
(1.60)
(0.50) 31%
3.03

(1.12)

4.15

-371%

(0.34)
2.69
(0.02)
2.67

16.59
15.47
(0.01)
15.46

(16.93)
(12.78)
(0.01)
(12.79)

-102%
-83%
100%
-83%

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริ ษัท มีผลกําไรสุทธิจํานวน 2.67 ล้ านบาท กําไรลดลงจํานวน
12.79 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 83 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลกําไรในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เกิดจากปั จจัยดังนี ้
1. รายได้ จากการขายและให้ บริ การ จํานวน 303.27 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 302.06 ล้ านบาทหรื อร้ อย
ละ 50 จากงวดเดียวกันของปี 2558 เนื่องจาก ปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการเก็บรายละเอียดงาน
โครงการเก่าซึง่ เพียง 2-3 โครงการ และยังไมมีโครงการใหม่
2. ต้ นทุนขายและบริ การ จํานวน 211.38 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 247.81 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 54 จาก
งวดเดียวกันของปี 2558 และมีอตั รากําไรขันต้
้ นเฉลี่ย 30% ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 มี
อัตราผลกําไรขันต้
้ น 24%
3. รายได้ อื่น จํานวน 34.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 11.75 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 52 จากงวดเดียวกัน
ของปี 2558 เกิดจากรายได้ คา่ นายหน้ าโครงการจํานวน 18.61 ล้ านบาท

รายงานประจําปี 2559

[การวิเคราะห์ และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ]
4. ค่าใช้ จ่ายในขายและบริ หาร จํานวน 121.17 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 47.15 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 28
จากงวดเดียวกันของปี 2558 เกิดจากบริ ษัทมีการควบคุมค่าใช้ จ่ายบริ หารดีขึ ้น และมีการลดขนาด
กิจการ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

งบการเงินรวม ณ
31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง %

สินทรั พย์

1,205.14

1,402.73

-14%

หนี ้สิน

1,130.24

1,321.88

-14%

74.90

80.85

-7%

0

0

74.90

80.85

ส่วนได้ เสียบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

-7%

สิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 มี จํ า นวน 1,205.14 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 14
จากสิ ้นปี 2558 ซึง่ เกิดจาก เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ จู ดั จําหน่าย เนือ่ งจากบริ ษัทเร่งปิ ดโครงการ และส่งมอบสินค้ า
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 1,130.24 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 14 จากสิ ้นปี 2558 เนื่องจาก
 เจ้ าหนี ้การค้ า และเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจํานวน 62.30 ล้ านบาท
 เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ลดลงจํานวน 83.35 ล้ านบาท เนื่องจากมีการส่งมอบงาน
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีจํานวน 74.90 ล้ านบาท ลดลง 5.95 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 7 เป็ นผลมาจาก
 ผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 2.66 ล้ านบาท
 ขาดทุนจากองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น จํานวน 8.62 ล้ านบาท
รายงานประจําปี 2559

[การวิเคราะห์ และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ]
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
หน่วย : ล้านบาท

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

2558

กระแสเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน

1.20

34.98

(33.78)

-97%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน-สุทธิ

(82.24)

(184.11)

101.87

-55%

เงินสดจ่ายจากการดาเนินงาน

50.66

(4.02)

54.68

-1360%

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)กิจกรรมดาเนินงาน

(30.38)

(153.15)

122.77

-80%

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

27.75

148.77

(121.02)

-81%

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(0.78)

(1.60)

0.82

-51%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง)-สุทธิ

(3.41)

(5.98)

2.57

-43%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน
30.38 ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 27.75 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี 2558 เป็ นผล
เนื่องจาก ในปี 2558 บริ ษัทฯได้ รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าเพื่อการลงทุนในบริ ษัท GCCP จํานวน 62.03 ล้ านบาท (หรื อคิด
เป็ น 1.85 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) แต่ในปี 2559 มีเงินฝากติดภาระคํ ้าประกันกับธนาคารที่ครบกําหนดจํานวน 26.87 ล้ าน
บาท

รายงานประจําปี 2559

[การวิเคราะห์ และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ]
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.78 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน ในปี
2558 ซึง่ เป็ นรายการจ่ายชําระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ในภาพรวมบริ ษัท มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ 3.41 ล้ านบาท เมื่อรวมกับเงินสดยกมาต้ นปี จํานวน 3.86 ล้ าน
บาท ทําให้ มีเงินสดปลายงวดคงเหลือจํานวน 0.45 ล้ านบาท

รายงานประจําปี 2559

[รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน]

รายงานประจําปี 2559

[รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ]
ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน
แบ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งทังหมดเป็
้
นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมีนายชัยจิตร วงศ์ เมธีสุเมธ เป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบ และมีนายธนชาติ ธนเศรษฐกร นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์ นอล์เลอ เป็ น กรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่โดยอิสระภายใต้ ขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
มอบหมาย ให้ กํากับดูแลตามข้ อกําหนดและระเบียบของบริ ษัทว่าด้ วยอขบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดแู ละข้ อกําหนดเรื่ องขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมกรรมการตรวจสอบ รวม 8 ครัง้ และได้ เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ สรุ ป
สาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2559 ที่ออกโดยผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารของบริ ษัทที่มีหน้ าที่
รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินให้ มีความถูกต้ องเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไปและเป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่ นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมของบริ ษัท มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยได้ สอบถามและรับฟั งคําชี ้แจงจากผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีในเรื่ องความถูกต้ องครบถ้ วนของงบการเงินและ
ความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ คณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้ องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่ กําหนดไว้ ให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบตั ิกบั
ผู้ตรวจสอบภายใน และติดตามการดําเนินการแก้ ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นที่มีนยั สําคัญเพื่อให้ มี
การควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และป้องกันหรื อลดความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ ้น
3. สอบทานการปฏิบัติ งานภายในของบริ ษั ทให้ สอดคล้ อ งกับ กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คั บและข้ อ กํ าหนดที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมของบริ ษัทและทําการประเมินการกํากับดูแลกิจการผลการสอบทานโดยรวมให้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มีความรัดกุมพอสมควร
4. สอบทานและให้ ความเห็นการทําธุรกรรมของบริ ษัทกับกิจการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดการขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ การตกลงเข้ าทํ า รายการของบริ ษั ท ให้ มี ค วามสมเหตุ ผ ลและเป็ น ประโยชน์ สูง สุ ด ต่อ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทมีความโปร่ งใสและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
5. พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยได้ มีการเสนอแต่ งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี คณะกรรมการได้
พิจารณาคัดเลื อ กบริ ษัท สํ านัก งาน ดร.วิรั ช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํ ากัด เพื่ อ ทําหน้ าที่ นี แ้ ละให้ ความเห็นต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้ นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา แห่งบริ ษัท
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯประจําปี 2559
6. พิจารณาผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่ อแต่งตัง้
บริ ษั ท บริ ษั ท พี แ อนด์ แ อล อิ นเทอร์ นอล ออดทิ จํ ากัด เป็ น ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท พิจ ารณาแผนการ
ตรวจสอบ ประจําปี และติดตามประเมินผลการควบคุ มภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการควบคุมภายในมีประสิ ทธิภาพ
เพียงพอ โดย ภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท
และการดําเนินงานมีระบบการควบคุมภายใน มีการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย ข้ อกําหนด และ
ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีการเปิ ดเผยรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และข้ อมูลระหว่างกิจการที่ เกี่ยวข้ องหรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้ อง พอเพียง โปร่ งใส เชื่ อถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาระบบ
การปฏิบตั งิ านให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจําปี 2559

[รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต]

เสนอ ผู้ถอื หุ้นและผู้ทาแผนฟื ้ นฟูกิจการบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ รับการว่าจ้ างให้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
ย่อย ซึง่
ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วน ของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท แอล.วี.เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามทีค่ วร ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ า เป็ นผู้รั บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่ องบการเงิ นจากการปฏิ บัติ งานตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ข้ าพเจ้ าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นได้
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
1. เรื่ องความไม่แน่นอนในการได้ สิทธิในเงินลงทุน
ก. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12.2 งบการเงินของ Global Cement Capital Partners Limited
(GCCP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ มีการปรับปรุ งวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน C.G. Cement
Industries Private Ltd. (Dumkibas) (CGCID) และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd.
(Palpa) (CGCIP) ในประเทศเนปาล จํานวน 2,240,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนียมจํานวน
840,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาแล้ ว ) และจํานวน 5,050,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนียม
จํานวน 3,825,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาแล้ ว ) ตามลําดับ ซึ่งเดิ มบันทึกสว่นของเงิ นลงทุนที่ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมเป็ นบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ ควบคุมร่ วมกันตังแต่
้ ปี 2555 และ เปลี่ยนมาบันทึกเป็ นลูก
หนี ้อื่นในปี 2556 ตังแต่
้ นนมา
ั ้ ดังนันจึ
้ งอาจจะมีความไม่แน่นอนว่าสิทธิในเงิน ลงทุนดังกล่าว ยังคงมีอยู่
หรื อไม่ และถ้ าหากสิ ทธิ ยังคงมีอยู่ก็ยังไม่ทราบกํ าหนดระยะเวลาที่ แน่ชัดที่ จะโอนมาเป็ นเงิ น ลงทุนได้
หรื อไม่ ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงินของ GCCP ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท
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ข. ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12.2 ในปี 2555 GCCP ได้ จ่ายเงินล่วงหน้ า (บันทึกไว้
ในบัญชี เงินให้ ก้ ยู ืม) ให้ กรรมการของ GCCP (ซึ่งเป็ นอดตีกรรมการของบริ ษัท) จํานวน 7 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา เพื่อนําไปลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐ
อาหรับ เอมิเรตส์ ในสัดส่วน ร้ อยละ 50 ซึ่งบริ ษัทดังกล่าวลงทุนใน Kanbawza Industries Ltd. (KBZI)
ประเทศเมียนมาร์ อีกทอดหนึง่ (โดยให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกันที่พํานักอยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ถือหุ้นแทน) โดย
อดตีกรรมการบริ ษัทซึ่งถือหุ้นใน SDCC แทน GCCP แจ้ งว่ายังติดปั ญหาในการโอนหุ้นคืนให้ กบั GCCP
ดังนันจึ
้ งมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการโอนหุ้น SDCC ที่ถือในนามอดีต กรรมการบริ ษัทคืนให้ GCCP ว่าจะ
ทําได้ เมื่อไร และมีความไม่แน่นอนในการดําเนินการและระยะเวลา ที่ต้องใช้ ในการโอนหุ้น KBZI ใน
ประเทศเมียนมาร์ ที่ลงทุนโดย SDCC มาเป็ นของ SDCC โดยปั จจุบนั ถือหุ้นแทนโดย บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันที่
พํา นัก อยู่ใ นประเทศเมี ย นมาร์ เนื่อ งจากต้ อ งดํ า เนิ น การทางกฎหมาย และขออนุมัติ จ ากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องในประเทศเมียนมาร์ ทําให้ มีความเสีย่ งในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็ นเจ้ าของหุ้นใน KBZI ของ
GCCP ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท โดยบริ ษัทอาจจะได้ รับผลกระทบจากการลงทุนดังกล่าว
ค. ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Ceminter Pte. Ltd.
มีสิทธิ ในการแปลงเงินให้ ก้ ูยืมระยะสันตามสั
้
ญญาจํ านวนเงิ น 431.76 ล้ านบาท (12.05 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) เป็ นส่วนที่เป็ นเจ้ าของใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (MMM) โดย M.Y
Associates Co., Ltd. เป็ นผู้ถือหุ้นแทน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 29.1 (20 และ 21) เนื่องจาก
เรื่ องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้ ได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
ประเทศเมียนมาร์ ซึง่ ไม่ได้ กําหนดระยะเวลาที่ชดั เจนและแน่นอน ดังนันจึ
้ งมีความไม่แน่นอนว่า Ceminter
Pte. Ltd. จะสามารถโอนหุ้นและใช้ สิทธิแปลงจากเงินให้ ก้ ยู ืมมาเป็ นส่วนที่เป็ นเจ้ าของได้ เมื่อไร จากความ
ไม่แน่นอนดังกล่าว ทําให้ มีความเสี่ยงในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็ นเจ้ าของหุ้นใน MMM ของ Ceminter
Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท โดยบริ ษัทอาจจะได้ รับผลกระทบจากการลงทุนดังกล่าว
2 เรื่ องความไม่แน่นอนจากการไม่สามารถตรวจสอบข้ อมูลที่ไม่ได้ รับตอบกลับหนังสือยืนยันยอดจากงบการเงิ น
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในช่วงการตรวจสอบงบการเงินสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้ าพเจ้ าได้ สง่ หนังสือยืนยันยอดลูกหนี ้การค้ าและเงิน
ประกันตามสัญญาก่อสร้ าง จํานวนเงิ นรวม 807.25 ล้ านบาท (22.53 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา) ซึ่ง ณ วันที่ใน
รายงานนี ้ ข้ าพเจ้ ายังไม่ได้ รับหนังสือตอบกลับจากลูกหนี ้ทังจํ
้ านวน ข้ าพเจ้ าไม่สามารถใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นให้ พอใจ
ได้ โดยบางส่วนบริ ษัทได้ ประมาณการค่าเผื่อไว้ แล้ ว แต่ยงั มีความไม่แน่นอนในมูลค่าลูกหนี ้ที่จะได้ รับชําระ เนื่องจาก
อยูใ่ นระหว่างการเจรจาซึง่ ยังไม่ทราบผล
3 เรื่ องรายได้ จากการขายและบริ การ
ข้ าพเจ้ าไม่สามารถตรวจสอบให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับรายได้ จากการขายและบริ การที่
แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สําหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 จํานวน 303.27 ล้ านบาท และ 303.27 ล้ านบาท ตามลําดับ ฝ่ ายบริ หารประมาณการรายได้ และต้ นทุนโครงการ
ที่จะเกิดขึ ้นสําหรับงานส่วนที่เหลือ เพื่อให้ การก่อสร้ างสําเร็ จไม่นา่ เชื่อถือ เนื่องจากไม่มี เอกสารหลักฐานสนับสนุนที่
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เพียงพอ ทังนี
้ ้ฝ่ ายบริ หารใช้ ข้อมูลประมาณการต้ นทุนดังกล่าวในการรับรู้ รายได้ ตามวิธีอตั ราส่วนของงานที่ทําเสร็ จ
ดังนันข้
้ าพเจ้ าจึงไม่อาจสรุปได้ วา่ จํานวนรายได้ ที่บนั ทึกในงบการเงินมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และไม่สามารถใช้ วิธีการ
ตรวจสอบอื่นให้ พอใจได้ ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถสรุ ปได้ ว่าจําเป็ นต้ องปรับปรุ งบัญชีรายได้ จากการขายและบริ การ
ดังกล่าว หรื อไม่ เพียงใด
การไม่ ส ามารถหาหลั ก ฐานการตรวจสอบที่ เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ มี
สาระสาคัญ
1. การดําเนินงานต่อเนื่อง
โดยที่ปรากฎในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีผลขาดทุน
สะสมจากการดําเนินงานจํานวน 760.36 ล้ านบาท และ 977.60 ล้ านบาท ตามลําดับ และมีหนี ้สินหมุนเวียนมากกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 865.16 ล้ านบาท และ 849.55 ล้ านบาท
ตามลําดับ นอกจากนี ้ยังมีความไม่แน่นอนอื่นที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2.7 ปั จจัยดังกล่าว
แสดงให้ เห็ น ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํ า คัญ ซึ่ ง อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้ อสงสัย อย่ า งมี นัย สํ า คัญ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษัท ทังนี
้ ้ผู้บริ หารยังคงใช้ ข้อสมมติฐานการดําเนินงานต่อเนื่องในการ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อย่างไรก็ดี ณ วันที่ในรายงาน บริ ษัทยังไม่สามารถจัดทํางบการเงินของกลุม่ บริ ษัท สําหรับงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินสําหรับปี 2560 และ 2561 และประมาณการกระแสเงินสดสําหรับปี 2562 เพื่อเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ให้ ข้าพเจ้ า
พิจารณาถึงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัท ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถ
ตรวจสอบให้ ได้ หลักฐานอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่ก่อให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษัท
2. งบการเงินของบริ ษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินรวมไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
2.1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12 งบการเงินบริ ษัทร่ วมสองแห่ง คือ LV Technology Engineering
(Tianjin) Co., Ltd. (LVTC) และ Global Cement Capital Partners Limited (GCCP) และงบการเงินกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน คือ BLVT, LLC ที่นํามาใช้ ในการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียสําหรับงบการเงินรวม และตามวิธี
ราคาทุนสําหรั บงบการเงิ นเฉพาะกิ จการนัน้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทไม่ได้ บันทึกส่วนได้ เสียสําหรั บงบการเงิ นร วม
เนื่องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทไม่ได้ รับงบการเงินสําหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษัทดังกล่าว ซึ่งการ
ปฏิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าว ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งข้ าพเจ้ าไม่สามารถตรวจสอบให้ ได้ มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ของบริ ษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินรวม
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2.2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12 เงินลงทุนในบริ ษัท GCCP ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมจัดตังขึ
้ ้นในประเทศบรู ไน
ดารุสซาลาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทไม่ได้ นํางบการเงินของบริ ษัทดังต่อไปนี ้มารวมในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินของ NAJM Investments Limited ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่ง GCCP ลงทุนจํานวนเงิน
1,361 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่วนร้ อยละ 50 และ NAJM Investments Limited ไปลงทุนต่อใน Star
Cement Lda ประเทศโมซัมบิก ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 60
ข ) 1) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Privated Ltd. - (Dumkibas) (CGCID) ในประเทศเนปาล ซึ่ง
GCCP ลงทุนจํานวนเงินรวม 2,240,000* ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่วนโดยประมาณร้ อยละ 35
2) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Palpa Privated Ltd. - (Palpa) (CGCIP) ในประเทศเนปาล ซึ่ง
GCCP ลงทุนจํานวนเงินรวม 5,050,000* ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่วนโดยประมาณร้ อยละ 35
* จํานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการได้ มาซึ่งเงินลงทุนจํานวน 4,665,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
โดยได้ จ่ายให้ กับ Cinnovation Incorporated ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CG Cement Global Pte. Ltd.
(CGCG) ซึ่ง CGCG เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามหมายเหตุข้อ 29.1 (18 และ 19) งบการเงินของ GCCP ได้
เปลี่ยนการบันทึกค่าธรรมเนียมการได้ มาซึ่งเงินลงทุนใน CGCID และ CGCIP จากเดิมในงบการเงินปี 2555
บันทึกเป็ นเงินลงทุนและเปลี่ยนมาบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบการเงินปี 2556 และบันทึกเป็ นลูกหนี ้อื่นในปี
2557 ดังนันจึ
้ งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัท
ค ) งบการเงินของ Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่ง
GCCP ลงทุนจํานวนเงิน 7 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่วนร้ อยละ 50 (ถือหุ้นแทนโดยอดีตกรรมการของ
บริ ษั ท ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 29.1 (11 และ 23) ซึ่ ง บริ ษั ท ดัง กล่า วลงทุน ใน Kanbawza
Industries Limited (KBZI) (ประเทศเมียนมาร์ ) อีกทอดหนึง่ จํานวน 14 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่วน
ร้ อยละ 16.67 (ถือหุ้นแทนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันที่พํานักอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 29.1 (16 และ 24)ตังแต่
้ ปี 2555 จนถึงปั จจุบนั
บริ ษัททังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นไม่ได้ ถกู นํามารวมในงบการเงินของ GCCP ตามวิธีสว่ นได้ เสีย โดยงบการเงิน
ของ GCCP บันทึกเงินลงทุนใน CGCID และ CGCIP ไว้ ในบัญชีลกู หนี ้อื่น (ดูหน้ ารายงานข้ อ 1 ก) และบันทึกเงิน
ลงทุนใน SDCC ไว้ ในบัญชีเงินให้ ก้ ยู ืม (ดูหน้ ารายงานข้ อ 1 ข) ทําให้ ข้าพเจ้ าไม่อาจสรุปได้ ว่า หากต้องมีการปรับปรุ ง
รายการเงินลงทุนใน GCCP และส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ในบริ ษทั ดังกล่าว ตามวิธีส่วนได้เสี ยควรจะปรับปรุ งด้วย
มูลค่าเท่าไรจึงจะเหมาะสม
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
1) ตามที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุข้อ 5 รายการแก้ ไขข้ อผิดพลาดของบริ ษัทในงวดก่อน บริ ษัทได้ ปรับย้ อนหลังงบการ
เงินงวดก่อน ซึง่ มีผลต่อยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
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2) ตามหมายเหตุข้อ 31 คดีฟ้องร้ อง และข้ อ 32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมีเรื่ องที่สําคัญกล่าว
สรุปโดยย่อ ดังนี ้
2.1) บริ ษัทได้ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามให้ ดําเนินคดีกบั อดีตกรรมการท่านหนึ่ง จํานวนเงิน
ประมาณ 100 ล้ านบาท (ตามหมายเหตุข้อ 31.2.1) และได้ ยื่นฟ้องร้ องดําเนินคดีกับอดีตกรรมการท่าน
เดียวกัน จํานวนเงินประมาณ 144 ล้ านบาท (ตามหมายเหตุข้อ 31.2.2)
.2) บริ ษัทถูกฟ้องร้ องดําเนินคดีจากเจ้ าหนี ้ อดีตกรรมการและพนักงาน รวมมูลหนี ้ทังหมดประมาณ
้
74.32 ล้ าน
บาท และ 0.89 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ตามหมายเหตุข้อ 31.1 และ 32.1)
2.3) บริ ษัทและเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทได้ ยื่นคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท ต่อมาที่ประชุมเจ้ าหนี ้มีมติไม่ยอมรับแผน
ฟื น้ ฟูของบริ ษัท และศาลล้ มละลายกลางมีคําสัง่ ให้ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท (ตามหมายเหตุข้อ
32.3)
2.4) ธนาคารกลางของประเทศบรูไน ได้ ประกาศแจ้ งปิ ดกิจการสํา หรับบริ ษัทต่างชาติ โดยส่งผลกระทบต่อบริ ษัท
ร่วมแห่งหนึง่ ซึง่ จดทะเบียนในประเทศบรูไน (ตามหมายเหตุข้อ 32.4)
3) ตามหมายเหตุข้อ 33 อื่นๆ ซึง่ มีเรื่ องที่สาํ คัญกล่าวสรุปโดยย่อ ดังนี ้
3.1) บริ ษัทย่อยถูกกรมสรรพากรอายัดสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝาก และสัง่ ให้ เรี ยกชําระเงิ นทุนให้ ครบถ้ วน (ตาม
หมายเหตุข้อ 33.1)
3.2) อดีตกรรมการออกหนังสือคํ ้าประกันการซื ้อเงินลงทุนใน SDCC แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยบริ ษัทไม่ทราบ
และไม่ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ทําการดังกล่าว มูลค่า 9 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
(ตามหมายเหตุข้อ 33.2)
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี ้ โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมี
ความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุม่ บริ ษัทหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
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ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความความเห็น ข้ าพเจ้ าไม่สามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ้

(นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3196
บริ ษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
กรุงเทพมหานคร : 7 พฤษภาคม 2562
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[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หมาย

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

สินทรัพย์

เหตุ

2559

2558

2557

2559

2558

2557

ASSETS

Notes

As at December

As at December

As at December

As at December

As at December

As at December

31, 2016

31, 2015

31, 2014

31, 2016

31, 2015

31, 2014

(ปรับ ปรุงใหม่ )

(ปรับ ปรุงใหม่ )

(Restated)

(Restated)

สินทรัพย์ หมุ นเวีย น
Current Assets
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด

4.2 และ 6

456,577

3,863,003

9,840,225

456,220

3,847,302

9,370,591

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

4.3 และ 7

206,861,968

185,704,289

183,396,905

230,892,551

210,098,423

203,681,262

Current Assets

4.2 และ 6

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เ รี ยกชาระ

4.4 และ 8

1,190,924

22,634,955

1,190,924

25,708,503

Current Assets

4.2 และ 6
114,980,644

98,798,345

114,980,644

98,798,345

Current Assets

เงิ นจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู ้ ดั จาหน่ าย

9

Current Assets
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน

4.3 และ 10

Current Assets

4.2 และ 6

สิ นค้าคงเหลือ

4.5 และ 11

-

32,190,208

-

32,190,208

4.2 และ 6
-

-

-

-

814,957

140,290

20,849,509

90,116,939

80,516,439

260,358,262

396,670,756

486,330,029

500,075,315

-

-

-

-

814,957

140,290

18,348,257

87,570,412

75,741,571

395,327,159

281,887,236

418,502,662

413,440,562

453,160,118

459,553,594

462,861,340

422,773,351

3,583

3,609

3,296

Current Assets
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Current Assets
รวมสินทรัพย์ หมุ นเวีย น
Total Current Assets
สินทรัพย์ ไม่ หมุ นเวีย น
Current Assets
เงิ นลงทุนในบริ ษ ท
ั ร่ วม

4.6 และ 12

Investment in associates

4.5 และ 11

เงิ นลงทุนในบริ ษ ท
ั ย่อย

4.6 และ 12

Investment in subsuduarues

4.5 และ 11

เงิ นลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน

4.6 และ 13

Investments in jointly-controlled entity

4.5 และ 11

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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-

4,259,769

-

4,290,429

-

5,551,000

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หมาย

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

ณ 31 ธันวำคม

สินทรัพย์

เหตุ

2559

2558

2557

2559

2558

2557

ASSETS

Notes

As at December

As at December

As at December

As at December

As at December

As at December

31, 2016

31, 2015

31, 2014

31, 2016

31, 2015

31, 2014

(ปรับ ปรุงใหม่ )

(ปรับ ปรุงใหม่ )

(Restated)

(Restated)

สินทรัพย์ ไม่ หมุ นเวีย น
เงิ นลงทุนทัว่ ไป

4.6 และ 14

General Investments

4.5 และ 11

เงิ นจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในบริ ษ ท
ั ร่ วม
Advance for investment in associate

61,924,957

62,370,676

-

-

-

-

56,968,810

607,240

611,610

60,981,550

558,639

60,981,550

4.5 และ 11

เงิ นจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในบริ ษ ท
ั ย่อย

-

-

Advance for investment in subsidiary
เงิ นลงทุนระยะสั้น
Other Long-term investments
เงิ นLong-term
ฝากระยะยาวและเงิ
ฝากติ
ดภาระค
น
้ าประกั
deposits นand
deposit
at bank
with

15

6,150,603

33,369,865

87,101,752

6,150,603

33,369,865

87,101,752

16

379,332,719

397,246,267

316,405,475

379,332,719

397,246,267

316,405,475

5,586,622

6,808,981

1,331,360

5,586,622

6,808,981

1,331,360

obligation
เงิ นประกันตามสัญญาก่อสร้าง
Retention receivable from constructions contract
อุปกรณ์

4.7 และ 17

Euipment
ค่าความนิ ยม

-

-

-

-

-

-

60,682

1,238

1,131

60,682

1,238

1,131

-

-

-

-

-

-

Goodwill
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน

4.8 และ 18

Intangible assets
สิ นทรัพย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัดบัญชี
Deferred tax assets
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,134,807

1,899,671

1,365,512

1,134,807

1,899,671

1,365,512

944,780,188

1,006,062,442

982,866,708

852,429,850

902,802,581

890,522,066

1,205,138,450

1,402,733,198

1,378,193,867

1,134,317,086

1,321,305,243

1,303,962,628

Other non-current Assets
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุ นเวีย น
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
TOTAL ASSETS

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2559

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

หนีส้ ิน
LIBILITIES

หมำย
เหตุ
Notes

หนีส้ ินหมุ นเวีย น
Current Liabilities
เงิ นเบิ กเกินบัญชีและเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
19
Trade and other payebles
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
20
Short-term loans from related person and parties
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
4.4 และ 8
Deferred constructuon on revenue
เงิ นรับล่วงหน้าจากลูกค้า
21
Advanced received from customers
ค่าอุปกรณ์คา้ งจ่าย
Accrued equipment costs
ค่านายหน้าค้างจ่าย
Accrued commission expenses
ประมาณการหนี้ สิ นขาดทุนจากงานโครงการ
8
Provision for project lost
ประการหนี้ สิ นค่ารับประกันงานโครงการ
Provision for warranty expenses
ภาษี เ งิ นได้นิติบุคคลค้างจ่าย
Accrued corporate income tax
ส่ วนของหนี้ สิ นระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี 4.10 และ 22
Current portion of long-term financial lease
หนี้ สิ นหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities
รวมหนีส้ ินหมุ นเวีย น
Total Current Libilities
หนีส้ ินไม่ หมุ นเวีย น
Non-Current Liabilities
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงิ น
4.10 และ 22
Long-term financial lease
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
4.12 และ 23
Provision for employee benefits
ผลขาดทุนกินกว่าเงิ นลงทุน
13
รวมหนีส้ ินไม่ หมุ นเวีย น
Total Non-Current Liabilities
รวมหนีส้ ิน
TOTAL LIABILITIES
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2559

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม
2559
2558
2557
2559
2558
2557
As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2016
31, 2015
31, 2014
31, 2016
31, 2015
31, 2014
(ปรับ ปรุงใหม่ )
(ปรับ ปรุงใหม่ )
(Restated)
(Restated)

-

-

-

-

-

-

329,731,136

392,035,351

410,996,229

330,077,198

391,049,667

410,547,777

55,752,569

56,009,507

52,872,280

67,203,660

67,460,045

64,316,135

161,610,226

156,661,941

142,097,318

161,610,226

156,661,941

142,097,318

332,637,698

415,988,193

373,080,396

332,637,698

415,988,193

373,080,396

19,223,251

30,117,705

77,857,109

19,223,251

30,117,705

77,857,109

104,493,985

113,904,902

109,772,016

104,493,985

113,904,902

109,772,016

6,853,619

6,902,949

13,578,477

6,853,619

6,902,949

13,578,477

106,286,840

132,652,423

112,985,701

106,286,840

132,652,423

112,985,701

11,349

6,353

211,001

849,310

790,123

8,063,946

10,695,613

1,125,513,929

1,315,765,060

2,830,526

3,706,322

1,897,638

2,405,681

-

-

-

-

-

-

849,310

790,123

6,708,240

2,203,660

2,847,944

2,388,193

1,300,158,767

1,131,439,447

1,318,375,892

1,306,623,122

2,830,526

3,706,322

1,897,638

2,405,681

1,848,353

2,999,394

3,020,983

2,759,338

1,848,353
-

-

-

4,728,164

6,112,003

1,848,353

7,727,558

9,132,986

4,607,691

1,130,242,093

1,321,877,063

1,302,007,120

1,139,167,005

1,327,508,878

1,311,230,813

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

หนีส้ ิน
LIBILITIES

หมำย
เหตุ
Notes

หนีส้ ินหมุ นเวีย น
Current Liabilities
เงิ นเบิ กเกินบัญชีและเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
19
Trade and other payebles
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
20
Short-term loans from related person and parties
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
4.4 และ 8
Deferred constructuon on revenue
เงิ นรับล่วงหน้าจากลูกค้า
21
Advanced received from customers
ค่าอุปกรณ์คา้ งจ่าย
Accrued equipment costs
ค่านายหน้าค้างจ่าย
Accrued commission expenses
ประมาณการหนี้ สิ นขาดทุนจากงานโครงการ
8
Provision for project lost
ประการหนี้ สิ นค่ารับประกันงานโครงการ
Provision for warranty expenses
ภาษี เ งิ นได้นิติบุคคลค้างจ่าย
Accrued corporate income tax
ส่ วนของหนี้ สิ นระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี 4.10 และ 22
Current portion of long-term financial lease
หนี้ สิ นหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities
รวมหนีส้ ินหมุ นเวีย น
Total Current Libilities
หนีส้ ินไม่ หมุ นเวีย น
Non-Current Liabilities
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงิ น
4.10 และ 22
Long-term financial lease
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
4.12 และ 23
Provision for employee benefits
ผลขาดทุนกินกว่าเงิ นลงทุน
13
รวมหนีส้ ินไม่ หมุ นเวีย น
Total Non-Current Liabilities
รวมหนีส้ ิน
TOTAL LIABILITIES
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2559

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม ณ 31 ธันวำคม
2559
2558
2557
2559
2558
2557
As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2016
31, 2015
31, 2014
31, 2016
31, 2015
31, 2014
(ปรับ ปรุงใหม่ )
(ปรับ ปรุงใหม่ )
(Restated)
(Restated)

-

-

-

-

-

-

329,731,136

392,035,351

410,996,229

330,077,198

391,049,667

410,547,777

55,752,569

56,009,507

52,872,280

67,203,660

67,460,045

64,316,135

161,610,226

156,661,941

142,097,318

161,610,226

156,661,941

142,097,318

332,637,698

415,988,193

373,080,396

332,637,698

415,988,193

373,080,396

19,223,251

30,117,705

77,857,109

19,223,251

30,117,705

77,857,109

104,493,985

113,904,902

109,772,016

104,493,985

113,904,902

109,772,016

6,853,619

6,902,949

13,578,477

6,853,619

6,902,949

13,578,477

106,286,840

132,652,423

112,985,701

106,286,840

132,652,423

112,985,701

11,349

6,353

211,001

849,310

790,123

8,063,946

10,695,613

1,125,513,929

1,315,765,060

2,830,526

3,706,322

1,897,638

2,405,681

-

-

-

-

-

-

849,310

790,123

6,708,240

2,203,660

2,847,944

2,388,193

1,300,158,767

1,131,439,447

1,318,375,892

1,306,623,122

2,830,526

3,706,322

1,897,638

2,405,681

1,848,353

2,999,394

3,020,983

2,759,338

1,848,353
-

-

-

4,728,164

6,112,003

1,848,353

7,727,558

9,132,986

4,607,691

1,130,242,093

1,321,877,063

1,302,007,120

1,139,167,005

1,327,508,878

1,311,230,813

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบแสดงฐำนะกำรเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

หนีส้ ิน
LIBILITIES

ส่ วนของผู้ถิอหุ้น
SHAREHOLDER' EQUITY
ทุนเรื อนหุน
้
Share capital
ทุนจดทะเบี ยน
Authorised share capital
31 ธันวาคม 2559 : หุน
้ สามัญ 864,230,874 หุน
้
มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท
December 31, 2016 : 864,230,874 common
stock of Baht 1 each
31 ธันวาคม 2558 : หุน
้ สามัญ 864,230,874 หุน
้
มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท
December 31, 2015 : 864,230,874 common
stock of Baht 1 each
ทุนที่ออกชาระแล้ว
Issued and paid up share capital
31 ธันวาคม 2559 : หุน
้ สามัญ 864,230,874 หุน
้
มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท
December 31, 2016 : 864,230,874 common
stock of Baht 1 each
31 ธันวาคม 2558 : หุน
้ สามัญ 864,230,874 หุน
้
มูลค่าหุน
้ ละ 1 บาท
December 31, 2015 : 864,230,874 common
stock of Baht 1 each
ส่ วนเกินมูลค่าหุน
้
Premium on common stocks
กาไร(ขาดทุน) สะสม
Retained earnings (deficit)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

รายงานประจําปี 2559

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
2559
2558
2557
2559
2558
2557
As at December As at December As at December As at December As at December As at December
31, 2016
31, 2015
31, 2014
31, 2016
31, 2015
31, 2014
(ปรับ ปรุงใหม่ )
(ปรับ ปรุงใหม่ )
(Restated)
(Restated)

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

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบกำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]
(บาท : BAHT)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
SEPARATE FIANCIAL STATEMENT

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
หมำย
เหตุ
Notes
รำยได้
REVENUES
รายได้จากการขายและบริ การ
Sales and services
รายได้อื่น
Other in comes
รายได้เ งิ นปั นผล
Dividend income
รายได้ค่านายหน้า
Commission income
อื่นๆ
Others

12 และ 14

ค่ ำใช้ จ่ำย
EXPENSES
ต้นทุนขายและบริ การ
Cost of sales and services
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
Selling expenses
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
Administrative expenses
ค่าตอบแทนกรรมการ
Directors' remuneration
ต้นทุนทางการเงิ น
Finance costs

กำไรสำหรับปี
Profit for the years

รายงานประจําปี 2559

2558 / 2015

18,611,586

รวมรำยได้
Total revenues

กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
Profit before share of profita from associates and
jointly-controlled entities
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
Profit before share of profita from associates and
jointly-controlled entities
กาไรก่อนภาษี เ งิ นได้
Profit before in come tax
ค่าใช้จา่ ยภาษี เ งิ นได้
Income tax expenses

2559 / 2016

303,266,400

รวมรำยได้อื่น
Total other incomes

รวมค่ ำใช้ จ่ำย
Total expenses

งบกำรเงินรวม
CONSOLIDATED

27

12

25

2559 / 2016

605,329,478

2558 / 2015

303,266,400

2,271,923
-

605,329,478

3,904,243
18,611,586

15,799,973

20,386,241

12,214,596

15,332,921

34,411,559

22,658,164

30,826,182

19,237,164

337,677,959

627,987,642

334,092,582

624,566,642

211,377,563

459,190,221

211,377,563

459,114,644

2,634,201

907,360

2,634,201

939,968

115,686,689

165,176,520

113,937,512

154,346,442

2,845,326

2,229,902

2,845,326

2,229,902

2,104,946

1,602,892

2,334,525

1,829,061

334,648,725

629,106,895

333,129,127

618,460,017

3,029,234

(1,119,253)

963,455

6,106,625

(343,283)

16,589,185

2,685,951

15,469,932

(24,850)

(6,391)

2,661,101

15,463,541

-

963,455
963,455

-

6,106,625
6,106,625

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]

[งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]
(บาท : BAHT)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
SEPARATE FIANCIAL STATEMENT

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
หมำย
เหตุ
Notes
กาไร (ขาดทุน) เบ็ตเสร็จอื่น
Other Comprehensive in come (loss)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
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
กำรแบ่ งปั นกำไร (ขำดทุน)
Profit (loss) attributable to
ส่ วนที่เ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
Equityholders of the parent
ส่ วนที่เ ป็ นของส่ วนได้เ สี ยไม่มอี านาจควบคุม
Non-controlling interests
กำรแบ่ งปั นกำไร (ขำดทุน)
Profit (loss) attributable to
ส่ วนที่เ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
Equityholders of the parent
ส่ วนที่เ ป็ นของส่ วนได้เ สี ยไม่มอี านาจควบคุม
Non-controlling interests
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท)
4.14
Gain (loss) per share (Baht)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
Basic eamings (loss) per share
จานวนหุน้ สามัญที่ใช้คานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (พันหุน้ )
Number of shares for calculation of basic eamings (loss)
per share (Thousand shares)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําปี 2559

งบกำรเงินรวม
CONSOLIDATED
2559 / 2016

2558 / 2015

2559 / 2016

2558 / 2015

(8,620,879)

(10,794,153)

390,261

(5,042,075)

(8,620,879)

(10,794,153)

390,261

(5,042,075)

(5,959,778)

4,669,388

1,353,716

1,064,550

2,661,101

15,463,541

963,455

6,106,625

2,661,101

15,463,541

963,455

6,106,625

(5,959,778)

4,669,388

1,353,716

1,064,550

(5,959,778)

4,669,388

1,353,716

1,064,550

0.004

0.022

0.001

0.009

692,095

692,095

692,095

692,095

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]

[งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]
(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม CONSOLIDATED
องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
Other
comprehensive
income (loss)
กาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จ
รวมส่ วนของผู้ถือ
Other
หุ้น
ยังไม่ ได้จัดสรร
comprehensive
Total
Unappropriated
income (loss)
ผลต่างจากการแปลง
ค่ างบการเงิน
currency transaction
differences

กาไร (ขาดทุน) สะสม
Retained eamings (Deficis)

หมาย
เหตุ
Notes

ปี 2558 Year 2015
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงานได้เดิม
Beginning balance as at January 1, 2015 - as previously reported
รายการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
Error ocorrection
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - หลังปรั บปรุ ง
Beginning balance as at January 1, 2015 - restated
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
Beginning balance as at December 31, 2015
ปี 2559 Year 2016
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
Beginning balance as at January 1, 2016
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
Beginning balance as at December 31, 2016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2559

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว
Issued and
paid-up share
capital

692,095,099
4.1,4.2

692,095,099
-

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
Premium on
common stocks

238,186,656
238,186,656
-

ทุนสารองตาม
กฎหมาย
Legal Reserve

13,323,000
13,323,000
-

(778,624,827)

(88,907,480)

76,078,248

137,486

(28,987)

108,499

(778,487,341)

(88,936,467)

76,186,747

15,463,541.00

(10,794,153)

4,669,388.00

692,095,099

238,186,656

13,323,000

(763,023,800)

(99,730,620)

80,856,135

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(763,023,800)

(99,730,620)

80,856,135

2,661,101

(8,620,879)

(5,959,778)

(760,362,699)

(108,351,499)

74,896,357

692,095,099

238,192,456

13,323,000

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]
(บาท : BAHT)

หมาย
เหตุ
Notes

ปี 2558 Year 2015
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - ตามที่รายงานได้ เดิม
Beginning balance as at January 1, 2015 - as previously reported
รายการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
Error ocorrection
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - หลังปรับปรุง
Beginning balance as at January 1, 2015 - restated
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
Beginning balance as at December 31, 2015
ปี 2559 Year 2016
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
Beginning balance as at January 1, 2016
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
Beginning balance as at December 31, 2016

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
องค์ ประกอบอื่นของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
Retained eamings (Deficis)
Other
comprehensive
income (loss)
ส่ วนเกินมูลค่ า
กาไร (ขาดทุน)
หุ้นสามัญ
เบ็ดเสร็จ
Premium on
Other
common stocks
ทุนสารองตาม
ยังไม่ ได้ จดั สรร
comprehensive
กฎหมาย
Unappropriated
income (loss)
Legal Reserve
ผลต่ างจากการแปลง
ค่ างบการเงิน
currency transaction
differences

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ ว
Issued and
paid-up share
capital

692,095,099
4.1,4.2

692,095,099
-

238,186,656
238,186,656
-

13,323,000
13,323,000
-

รวมส่ วนของผู้ถือ
หุ้น
Total

(984,807,628)

33,820,389

(7,376,684)

137,486

(28,987)

108,499

(984,670,142)

33,791,402

(7,268,185)

6,106,625.00

(5,042,075)

1,064,550.00

692,095,099

238,186,656

13,323,000

(978,563,517)

28,749,327

(6,203,635)

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(978,563,517)

28,749,327

(6,203,635)

963,455

390,261

1,353,716

(977,600,062)

29,139,588

(4,849,919)

692,095,099

238,192,456

13,323,000

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]
(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม
CONSOLIDATED
2559/2016
2558/2015

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
2559/2016
2558/2015

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

2,685,951

15,469,932

963,455

6,106,625

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
Depreciation and amortization

1,362,074

1,115,622

1,362,074

1,115,622

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
Gain on disposal of eqiupment

(753,040)

(3,400)

(753,040)

(3,400)

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
ปรั บกระทบกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ เป็ นเงินสดรั บ (จ่าย)จาก
การดาเนินงาน :
ADJUSTMENTS TO RECONCILE PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
TO NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATION :

ขาดทุนจากการเลิกใช้ อป
ุ กรณ์
Loss on unused equipment

-

2,670

-

2,670

ขาดทุนทีย่ งั ไม่ เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลีย่ น
Unrealized (gain) loss on exchange rates

7,264,702

373,189

8,756,997

5,283,742

หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
Doubtful debt (reverse)

(1,738,964)

22,692,536

(770,015)

15,999,855

หนี ้สูญ
Doubtful debt

2,410,173

89,604

ขาดทุนจาการลดมูลค่าของสินค้ า (กลับรายการ)
Decrease of diminution in inventories (reverse)

(1,402,286)

152,517

(1,402,286)

152,517

ขาดทุนจาการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
Decrease of diminution in inventories

-

-

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
Gain on disposal in investment in associate

-

(10)

-

(10)

ประมาณการผลขาดทุนโครงการ (กลับรายการ)
Provision for project loss (reverse)

-

(7,678,715)

-

(7,678,715)

ประมาณการหนี ้สินค่ารั บประกันงานโครงการ (กลับรายการ)
Provision for warranty expenses (reverse)
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการทีค่ วบคุม ร่ วมกัน
Share of profits from associates and jointly-controlled entity
ส่วนลดค่าเบี ้ยปรั บภาษีม ูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงานเพิ่ม ขึ ้น
Increase long-term employee benefits expenses
เงินปั นผลรั บจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
Dividend income from relate parties
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย
Written off witholding tax
ดอกเบี ้ยรั บ
Interest income
ดอกเบี ้ยจ่าย
Interest expenses

(9,959,448)

19,914,145

343,283

(16,589,185)

(1,402,533)
399,713
-

363,750

498,179

89,604

(9,959,448)

-

19,914,145

-

-

-

-

399,713

363,750

(2,271,923)

-

(3,904,243)

1,490

733

-

(114,288)

(255,993)

(114,282)

(322,334)

2,104,946

1,602,892

2,334,525

1,829,061

1,201,773

34,978,364

1,315,872

38,948,889

-

กาไรจากการดาเนินก่ อนการเปลี่ยนแปลงในส่ ว นประกอบ
ของสิ นทรัพย์แ ละหนีสิ้ นดาเนินงาน
Gain (Loss) from operation before changes in operating
assets and liabilities items
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2559

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2559/2016

2558/2015

2559/2016

2558/2015

การเปลีย่ นแปลงในส่วนประกอบของสินทรั พย์ดาเนินงาน (เพิ่ม ขึ ้น) ลดลง
(INCREASE) DECREASE IN IPERATING ASSETS ITEMS
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

(23,017,879)

(20,405,370)

(23,017,879)

(21,118,241)

Trade and other receivable
รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรี ยกชาระ

-

11,869,468

-

11,869,468

Unbilled receivables
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ จู ัดจาหน่าย

81,357,988

(2,846,276)

81,357,988

(2,846,276)

2,207,733

(809,252)

2,207,733

(809,252)

13,648,813

698,387

13,898,620

915,715

13,108,403

(54,378,675)

13,108,403

(54,378,675)

727,754

(396,687)

727,754

(396,687)

(58,622,371)

(100,013,839)

(58,646,841)

(99,777,600)

(73,374,164)

2,222,719

(73,374,164)

2,222,719

(9,470,509)

(17,324,995)

(9,470,509)

(17,324,995)

(8,366,575)

(6,494,361)

(8,366,575)

(6,494,361)

Advance payments to suppliers
สินค้ าคงเหลือ
Inventories
สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
Other current assets
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้ าง
Retention receivable from construction contract
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets
การเปลีย่ นแปลงในส่วประกอบของหนี ้สินดาเนินงานเพิ่ม ขึ ้น (ลดลง)
INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES ITEMS
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
Trade and other receivables
เงินรั บล่วงหน้ าและรายได้ คา่ ก่อสร้ างรั บล่วงหน้ า
Deferred construction revenue and advances received
ค่าอุปกรณ์ค้างจ่าย
Accrued equipment costs
ค่านายหน้ าค้ างจ่าย
Accrued commission expenses
หนี ้สินค่ารั บประกันงานโครงการ

(18,685,932)

-

(18,685,932)

-

Warranty liabilities
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

(868,087)

3,764,427

(611,665)

226,651

Other current liabilities
สารองผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงาน
Porvision for long-term employee benefits
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2559

(885,854)

-

(885,854)

-

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2559/2016
เงินสดจ่ ายจากการดาเนินงาน

2558/2015

2559/2016

2558/2015

(81,038,907)

(149,136,090)

(80,443,049)

(148,962,645)

(680,720)

(2,422,600)

(773,218)

(2,422,600)

(318,814)

(2,677,915)

(298,985)

(2,465,944)

CASH IN USED IN OPERATION
จ่ายดอกเบี ้ย
Interest expenses paid
จ่ายภาษีเงินได้
Income tax expenses paid
รั บคืนเงินภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

52,456,895

-

52,456,895

-

(793,948)

1,085,767

(710,789)

1,155,136

(30,375,494)

(153,150,838)

(29,769,146)

(152,696,053)

277,154

857,018

184,650

856,166

Currency translation differences
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิ จกรรมดาเนินงาน
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
รั บดอกเบี ้ย
Interest received
รั บคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าเพื่อการลงทุนในบริ ษัทร่ วม

-

62,026,985

-

62,026,985

Proceeds from advance payment for investment in associate
เงินฝากระยะยาวและเงินฝากติดภาระค ้าประกันกับสถาบันการเงินลดลง

26,980,790

61,991,003

26,980,790

61,991,003

Decrease long-term deposits and deposit at bank with obligation
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเพิ่ม ขึ ้น

-

-

-

10

(498,500)

-

Investment in subsidiary
เงินสดรั บจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
Proceeds from investment in associate disposal

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2559

-

10

[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2559/2016
ซื ้ออุปกรณ์เพิ่ม ขึน้

2558/2015

2559/2016

2558/2015

(210,509)

(391,736)

(210,509)

(391,736)

760,798

4,056

760,798

4,056

(60,000)

-

(60,000)

-

Purchases of equipment
เงินสดรั บจากการจาหน่ายอุปกรณ์
Proceeds from equipment disposal
ซื ้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพิ่ม ขึน้
Purchases computer program
เงินปั นผลรั บจากเงินลงทุน

-

24,288,592

-

24,288,592

Devidends received from investments
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

27,748,233

148,775,928

27,157,229

148,775,076

(779,165)

(1,602,312)

(779,165)

(1,602,312)

(779,165)

(1,602,312)

(779,165)

(1,602,312)

(3,406,426)

(5,977,222)

(3,391,085)

(5,523,289)

3,863,003

9,840,225

3,847,302

9,370,591

456,577

3,863,003

456,217

3,847,302

NET CASH PORVIDED FROM INVESTING ACTIVITIES
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
Repayment for long-term financial lease
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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,
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
CASH AND CASH EQUIVALENT AS AT DECEMBER 31,
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบแสดงฐานะทางการเงิน]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2559/2016

2558/2015

2559/2016

2558/2015

การเปิ ดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS
รายการทีม่ ิ ใช่เงินสด ประกอบด้วย
Details of non cash flows items
เงินปั นผลค้างรั บจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน

-

27,542,189

-

27,542,189

-

2,903,684

-

2,903,684

Accrued dividend from related parties
โอนลูกหนี ้การค้าและลูกหนี ้อื่นเป็ นสินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
Transferred trade and other receivables to other current assets
โอนรายได้ทยี่ งั ไม่เรี ยกชาระเป็ นลูกหนี ้การค้าและลูกหนี ้อื่น

1,190,924

-

1,190,924

3,101,510

1,139,317

36,371,251

Transferred unbilled receivables to trade receivables
โอนอุปกรณ์ค้างจ่ายเป็ นเจ้ าหนี ้การค้าและเจ้ าหนี ้อื่น

1,139,317

36,371,251

Transferred accrued equipment costs to trade and other payables
โอนประมาณการหนี ้สินค่ารั บประกันงานโครงการเป็ นเจ้ าหนี ้การค้า

-

8,972,187

-

(8,873,464)

-

5,999,998

-

8,972,187

Transferred from provision for warranty expenses to trade payables
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเพิ่ม ขึน้ (ลดลง)
จากผลต่างการแปลงค่างบการเงิน

(9,752,573)

-

Increase (deccrease) investment in associate due to translation of
financial statements differences on exchange rate
ยานพาหนะเพิ่ม ขึน้ จากหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
Long-term financial leases for vehicle
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 สถานะของบริ ษัท

เป็ นนิติบคุ คลจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สถานที่ตงบริ
ั ้ ษัท

719 อาคาร เค.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

1.2 ลักษณะธุรกิจ

1. ให้ บริ การปรึกษาด้ านวิศวกรรมเครื่ องกล โดยการออกแบบ พัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ สําหรับ
อุตสาหกรรมซีเมนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกันทัว่ โลก
2. ลงทุนในบริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
ซึง่ ดําเนินธุรกิจตามหมายเหตุข้อ 29.1

2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 งบการเงินนี ้แสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งต่างจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัท คือ สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา การแสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาทเป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย
2.3 งบการเงินรวมนี ้จัดทําขึ ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (รวมเรี ยกว่า
“กลุม่ บริ ษัท”) และส่วนได้ เสียของกลุม่ บริ ษัทในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
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บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
2559

2558

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

- บริ ษทั โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด

99.70

99.70

ประเทศไทย

ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล

- LV Europe S.A.

92.29

92.29

ฝรั่งเศส

ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล

49.00

49.00

สาธารณรัฐ

รายการ

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ย่อย

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

ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักร

ประชาชนจีน
- 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

ดารุ สซาลาม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC

33.33

33.33

สหรัฐอเมริ กา ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล

2.4 ยอดคงค้ างและรายการระหว่างกันที่สาํ คัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ ว
2.5 งบการเงิ นของบริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม และกิ จการที่ควบคุมร่ วมกัน ได้ จัดทําขึน้ โดยใช้ นโยบายการบัญชี ที่สําคัญ
เช่นเดียวกันกับบริ ษัท
2.6 งบการเงินนี ้ ได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.7 การดําเนินงานต่อเนื่อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 760.36
ล้ านบาท และ 977.60 ล้ านบาท ตามลําดับ นอกจากนี ้ยังมีหนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 865.16 ล้ านบาท และ 849.55 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษัทมีคดีฟอ้ งร้ องเกี่ยวกับการไม่จ่ายชําระค่าสินค้ า เงินชดเชยพนักงาน และเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุ 31)

รายงานประจําปี 2559

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
บริ ษัทและเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทได้ ยื่นคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท ต่อมาที่ประชุมเจ้ าหนี ้มีมติไม่ยอมรับ
แผนฟื น้ ฟูของบริ ษัท และศาลล้ มละลายกลางมีคําสัง่ ให้ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการ (ดูหมายเหตุ 32.3)
นอกจากนี ้ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 บริ ษัทได้ มีการเลิกจ้ างพนักงานทังหมด
้
เว้ นแต่กรรมการบริ หาร ซึ่งได้ มีการ
เลือกตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่เข้ ามา จํานวน 6 ท่าน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนตุลาคม 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริ ษัทบางส่วนได้
ลาออกจากตําแหน่ง ซึง่ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการสรรหากรรมการใหม่
ปั จจัยเหล่านี ้เป็ นเหตุให้ สงสัยว่า กลุม่ บริ ษัทมีความไม่แน่นอนที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัย
เกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษัท อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าการจัดทํางบการเงิน
ตามข้ อสมมติฐานและประมาณการต่างๆ ตามภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั นันเหมาะสม
้
งบการเงิ นนี จ้ ัดทําขึน้ ตามหลักการบัญชี ที่รั บรองทั่วไป โดยถื อตามข้ อสมมติ ฐานทางบัญชี ที่ ว่าบริ ษัทจะ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไป ดังนันจึ
้ งมิได้ ปรับปรุ งมูลค่าสินทรัพย์ ในราคาที่อาจจะขายได้ และไม่ได้ ปรับปรุ งหนี ้สินตาม
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืน และจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึง่ อาจจําเป็ นถ้ าบริ ษัทไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
3 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี บญ
ั ชีปัจจุบนั ซึง่ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิแล้ ว ดังนี ้
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ภาษี เงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง กําไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41

เรื่ อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง ส่วนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม
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[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ภาษี เงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อ
ของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ
และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง
2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
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[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ข้ อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกําหนดเงินทุนขันตํ
้ ่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
ฉบับที่ 21

เรื่ อง เงินที่นําส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้ างต้ น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี ้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ ท่ ยี งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ดังนี ้
ให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ภาษี เงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง กําไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง เกษตรกรรม
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
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เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง ส่วนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ภาษี เงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อ
ของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ
และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน การบูรณะ
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[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง
2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ข้ อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกําหนดเงินทุนขันตํ
้ ่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
และการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง เงินที่นําส่งรัฐ
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษั ท อยู่ระหว่า งการประเมิ นผลกระทบที่ อ าจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที่ นํ า
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4 สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยบัน ทึ ก รั บ รู้ รายได้ จากการขายและบริ ก าร เมื่ อ ได้ โอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว หรื อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเรี ยบร้ อย
แล้ ว
รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง รับรู้ ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้ างที่ทําเสร็ จ อัต ราส่วนของงาน
ก่อสร้ างที่ทําเสร็ จ คํานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นแล้ วจนถึงวันสิ ้นงวด กับต้ นทุน
งานก่อสร้ างทังหมดที
้
่คาดว่าจะใช้ ในการก่อสร้ างตามสัญญา รายได้ จากงานเพิ่มและงานรับเหมาอื่น ที่มี
ระยะเวลาทํางานไม่เกินหนึ่งปี บันทึกรับรู้ รายได้ ตามส่ว นของงานก่อสร้ างที่ทําเสร็ จ และเรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกค้ า
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เงินปั นผลรับ รับรู้เมื่อมีสทิ ธิรับเงินปั นผล
รายได้ อื่น และค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้ แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึง่ ถึงกําหนดใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้ มา และปราศจากภาระผูกพัน
4.3 ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ สํา หรั บ ลูก หนี ท้ ี่ ค าดว่ า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ โดยทั่ว ไปพิ จ าร ณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี ้
4.4 รายได้ ท่ ยี งั ไม่ ได้ เรียกชาระ / รายได้ ค่าก่ อสร้ างรับล่ วงหน้ า
รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชําระ ประกอบด้ วยต้ นทุนของค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริ การและค่าใช้ จ่าย
อื่น รวมทังกํ
้ าไรหรื อขาดทุนสุทธิที่ได้ คํานวณขึ ้น หักด้ วยจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าแล้ ว
สัญญาที่มีมูลค่าของงานเกิ นกว่าจํ า นวนเงิ นที่เ รี ยกเก็ บจากลูกค้ า จะแสดงไว้ ภายใต้ สินทรั พ ย์
หมุนเวียน ส่วนสัญญาที่มีการเรี ยกเก็บเงินลูกค้ ามากกว่ามูลค่างานจะแสดงไว้ เป็ น “รายได้ ค่าก่อสร้ างรับ
ล่วงหน้ า” ภายใต้ หนี ้สินหมุนเวียน
4.5 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า
ต้ น ทุนสิน ค้ า ประกอบด้ ว ยต้ น ทุนที่ ซื อ้ ต้ น ทุน ในการดัด แปลงและต้ นทุน อื่น เพื่อ ให้ สิน ค้ าอยู่ใ น
สถานที่และสภาพปั จจุบนั
มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้ วยค่าใช้ จ่ายที่
จําเป็ นในการขาย
4.6 เงินลงทุน
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษัทร่ วม เป็ นกิจการที่กลุม่ บริ ษัทมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญโดยมี
อํานาจในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ
แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อกลุม่
บริ ษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นในอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 20 ถึงร้ อยละ 50 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เป็ นกิ จการที่กลุ่มบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการควบคุมการดําเนินงานตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา เงิ นลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษัทร่ วม แสดงตามวิธีส่วนได้ เสียสําหรับงบการเงินรวม และแสดงตามวิธี
ราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทย่อย หมายถึง บริ ษัทที่บริ ษัทใหญ่ในกลุม่ บริ ษัทมีสิทธิออกเสียงทังทางตรงและทางอ้
้
อมเกิน
กว่ า กึ่ ง หนึ่ง ของสิ ท ธิ ใ นการออกเสีย งทัง้ หมด หรื อ มี อํ า นาจในการควบคุม นโยบายการเงิ น และการ
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ดําเนินงานของบริ ษัทย่อย เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้ อยค่าสําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน หมายถึงบริ ษัทที่กลุม่ บริ ษัทถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อย
ละ 20 และหรื อบริ ษัทที่มีผ้ บู ริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวบางส่วนร่ วมกันไม่
ว่าในทางตรงหรื อทางอ้ อม บริ ษัทบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันในราคาทุน โดยแสดงในมูลค่า
สุทธิหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
งบการเงินรวมได้ รวมส่วนแบ่งของกลุม่ บริ ษัทในกําไรหรื อขาดทุน และกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
บริ ษัทที่ถูกลงทุน นับจากวันที่มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญนัน้
สิ ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุม่ บริ ษัทได้ รับปั นส่วนจากบริ ษัทร่วมมีจํานวนเกินกว่าส่วนได้ เสียในบริ ษัทที่ไป
ลงทุนนันมู
้ ลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียของกลุม่ บริ ษัท จะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์และจะไม่รับรู้สว่ นแบ่งผล
ขาดทุนอีกต่อไป เว้ นแต่กรณีที่กลุม่ บริ ษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้ องจ่ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพัน
แทนในนามของผู้ถกู ลงทุน
บริ ษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื ้อ ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที่ได้ รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึง
กําไรหรื อขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุน
ในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้ นทุนสําหรับเงินลงทุนที่
จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้ วิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก
4.7 อุปกรณ์
อุป กรณ์ แ สดงในราคาทุน ค่ า เสื่อ มราคาของอุป กรณ์ คํ า นวณโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ ตามประเภทของสินทรัพย์ในเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้

อุปกรณ์
เครื่ องใช้ สาํ นักงาน
เครื่ องตกแต่งและติดตัง้
ยานพาหนะ

อายุการให้ ประโยชน์ (ปี )
5
2-5
5
5

4.8 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรั พย์ ไม่มีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รอตัดจํ าหน่าย ตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายโดยวิธีเส้ นตรง
ระยะเวลา 3-5 ปี
4.9 ประมาณการหนีส้ ิน
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กลุม่ บริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนี ้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน
ปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่งผลให้ สญ
ู เสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ต้อง
จ่ายสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้ รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณ
การหนี ้สินทังหมดหรื
้
อบางส่วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริ ษัทจะรับรู้ รายจ่ายที่จะได้ รับคืนเป็ นสินทรัพย์แยก
ต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจํานวนประมาณการหนี ้สินที่เกี่ยวข้ อง
การแสดงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับประมาณการหนี ้สินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แสดงด้ วยมูลค่า
สุทธิจากจํานวนรายจ่ายที่จะได้ รับคืนที่รับรู้ไว้
ประมาณการค่ าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ ขายสินค้ าหรื อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเสร็ จสิ ้นแล้ ว
ในอัตราร้ อยละ 1 ของมูลค่าเครื่ องจักร ประมาณการค่าใช้ จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความ
เสียหาย และปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้ องกับความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่ อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายของสัญญาที่เสียเปรี ยบหรื อก่อให้ เกิ ดภาระแก่กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกเมื่อ
ประโยชน์ที่กลุ่มบริ ษัทพึงได้ รับน้ อยกว่าต้ นทุนที่จําเป็ นในการดําเนินการตามข้ อผูกพันในสัญญา การ
ประมาณค่าใช้ จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นเมื่อสิ ้นสุดสัญญา หรื อต้ นทุนสุทธิที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นเมื่อดําเนินสัญญาต่อ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า กลุม่ บริ ษัทรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อย
ค่าที่เกิดขึ ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี ้สิน
ค่ านายหน้ า
ค่านายหน้ าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี ตามความคืบหน้ าของเงินเรี ยกเก็บตามสัญญา
(Progress Billing) ในอัตราที่กําหนดตามสัญญาบริ หารโครงการ
4.10สัญญาเช่ า
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าได้ รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน
ยกเว้ นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ
วันที่เริ่ มต้ นของสัญญาเช่าพร้ อมกับภาระหนี ้สินที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็ นดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยจ่ายหรื อค่าใช้ จ่ายทางการเงิน รับรู้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามส่วนของยอดเงินต้ น
คงเหลือ
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สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์สว่ นใหญ่จากการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ยงั คงอยู่กับผู้ให้ เช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึน้ จากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
4.11ภาษีเงินได้
สินทรัพย์ /หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จะคํานวณขึ ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน
นัน้ ซึ่ง จะรั บ รู้ เป็ น รายได้ ภาษี ห รื อ ตัด บัญ ชี เ ป็ น ค่า ใช้ จ่ ายภาษี เมื่ อรายได้ สามารถรั บรู้ เป็ นรายได้ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่บนั ทึกไว้ เกิ ดขึ ้นจริ ง และถือหักเป็ นค่ าใช้ จ่ายได้ แล้ วในการคํานวณภาษี เงินได้ ตามประมวล
รัษฎากร
บริ ษัทรับรู้ผลแตกต่างชัว่ คราว ที่ต้องหักภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษี
เป็ นหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี
จากการดํ า เนิ น งานในอนาคตเพี ย งพอ ที่ จ ะนํ า สิ น ทรั พ ย์ / หนี ส้ ิน ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี นัน้ มาใช้
ประโยชน์ได้
บริ ษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะไม่มี
กําไรทางภาษี เพียงพอ ต่อการนําสินทรัพย์/หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมด
ั้
หรื อบางส่วนมาใช้
ประโยชน์
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ คํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และ
ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชี ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รับรู้ ในกําไรขาดทุน เว้ นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่
บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
4.12ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสัน้ ของพนักงาน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นค่าใช้ จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัทจัดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ กําหนดการ
จ่ายสมทบไว้ แล้ ว สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ได้ แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริ ษัท และได้ รับการ
บริ หารโดยผู้จัดการกองทุน ภายนอก กองทุน สํา รองเลีย้ งชี พ ดัง กล่าว ได้ รั บ เงิ นสะสมเข้ า กองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริ ษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนัน้
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โครงการผลประโยชน์
สํารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานตลอดอายุการ
ทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้ รับจากการทํางาน
ให้ กับ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยในงวดปั จ จุ บัน และงวดอนาคตตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดย
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ถกู คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้ อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
เป็ นอัตราอ้ างอิงเริ่ มต้ น การประมาณการหนี ้สินดังกล่าวคํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
4.13รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกลุ่มบริ ษัท หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอํานาจควบคุมกลุ่ม
บริ ษัท ถูกควบคุมโดยกลุม่ บริ ษัทไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
กับกลุม่ บริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทําหน้ าที่ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทในกลุม่ เดียวกัน นอกจากนี ้ บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่วม และบุคคลซึง่ ถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม และมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุม่ บริ ษัท ผู้บริ หารที่สําคั ญ กรรมการหรื อพนักงานของ
กลุ่มบริ ษัท ที่ มีอํ า นาจในการวางแผนและควบคุม การดํา เนิน งานของกลุ่ม บริ ษั ท ตลอดทัง้ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอํานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และ
กิจการที่บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
4.14(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน คํานวณโดยการนํากํ าไร(ขาดทุน)สําหรับปี หารด้ วยจํานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน )ของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุ งด้ วย
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่ออกจํ าหน่าย และปรั บปรุ งด้ วยจํ านวนหุ้นสามัญที่ซือ้ คืน และ
ผลกระทบของตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญปรับลดทังหมด
้
และสิทธิซื ้อหุ้นของพนักงาน
4.15รายการบัญชีท่ เี ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ผู้บริ หารของกิ จการกํ าหนดสกุลเงิ นที่ใช้ ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานถือเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ รายการที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศต้ องแปลงค่าให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิด
รายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจากการชําระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงิน หรื อจากการแปลง
ค่ารายการที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินต่างประเทศให้ รับรู้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในปี บญ
ั ชีนนั ้
รายการบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานได้ แปลงค่าเป็ น
สกุลเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการนําเสนองบการเงิน สินทรัพย์และหนี ้สินแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน รายได้ และค่าใช้ จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้ อตั รา
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แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี ผลต่างที่เกิดขึ ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้ แสดงไว้ เป็ นรายการ “ผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.16การใช้ ดุลยพินิจและการใช้ ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดุล ยพินิจในการ
ประมาณและตังข้
้ อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้ จ่าย
สินทรัพย์และหนี ้สิน รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้น ผลที่เกิดขึ ้นจริ ง
อาจมีความแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้ อสมมติฐานจะได้ รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีต
และปั จ จัยต่า ง ๆ รวมถึ ง เหตุก ารณ์ ใ นอนาคตที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึน้ ซึ่ง ฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่น อย่า ง
สมเหตุสมผลภายใต้ สถานการณ์ นัน้ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยได้ ตัง้ ประมาณการและข้ อ สมมติ ฐ านต่ อ
เหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ ้นจริ ง ประมาณการและ
ข้ อสมมติฐานทางบัญชีที่สาํ คัญ ได้ แก่ ประมาณการต้ นทุนโครงการก่อสร้ าง ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อ
การลดมูลค่าสินค้ า ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์ ค่าตัดจําหน่า ยสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่ องต่าง ๆ ได้ ถกู เปิ ดเผยในแต่
ละส่วนที่เกี่ยวข้ องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี ้
5.รายการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
5.1 บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับการคํานวณรายได้ จากสัญญาการให้ บริ การ เนื่องจากมี การบันทึก
รายได้ ในปี 2556 สูงไปจํ านวน 0.96 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ ปรับย้ อนหลังงบการเงินของปี ก่อนในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลทําให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้
จํานวน 0.96 ล้ านบาท ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 0.04 ล้ านบาท
5.2 บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อผิดพลาดเกี่ ยวกับการคํานวณค่านายหน้ าให้ กับตัวแทน เนื่องจากมีการบันทึกค่า
นายหน้ าค้ างจ่ายในปี 2557 สูงไปจํานวน 1.11 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ ปรับย้ อนหลังงบการเงินของปี
ก่อนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลทําให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ขาดทุนสะสม
ลดลงจํานวน 1.10 ล้ านบาท ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 0.01
ล้ านบาท
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย : บาท)
รายการ
เงินสด

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

1,657

49,814

1,305

40,233

เงินฝากสถาบันการเงิน

454,920

3,813,189

454,915

3,807,069

รวม

456,577

3,863,003

456,220

3,847,302
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7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

(หน่วย : บาท)
รายการ

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

--

3,925,357

--

3,925,357

35,120

1,829,081

35,120

1,829,081

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

7,513,970

8,147,001

7,513,970

11,429,842

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

37,328,480

3,925,357

37,328,480

3,925,357

มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป

60,215,052

55,549,996

97,391,117

90,156,113

105,092,622

73,376,792

142,268,687

111,265,750

--

--

(13,935,210)

(14,564,421)

105,092,622

73,376,792

128,333,477

96,701,329

--

1,111,294

--

1,111,294

เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน

13,444,857

12,202,062

13,444,857

12,202,062

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

10,749,210

22,310,812

10,749,210

22,310,812

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

12,133,221

39,488,345

12,133,221

39,488,345

มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป

86,558,031

51,030,154

86,558,031

51,030,154

รวม

122,885,319

126,142,667

122,885,319

126,142,667

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(27,379,860)

(23,220,334)

(27,379,860)

(23,220,334)

รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่น - สุ ทธิ

95,505,459

102,922,333

95,505,459

102,922,333

เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
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ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น

12,560,733

13,098,149

15,700,450

16,346,818

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

27,345,365

27,542,189

27,345,365

27,542,189

รวม

39,906,098

40,640,338

43,045,815

43,889,007

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(38,094,575)

(38,368,769)

(40,444,564)

(40,547,841)

1,811,523

2,271,569

2,601,251

3,341,166

603,210

2,981,704

603,210

2,981,704

3,888,789

4,035,891

3,888,789

4,035,891

13,036

519,222

13,036

519,222

4,505,035

7,536,817

4,505,035

7,536,817

(52,671)

(403,222)

(52,671)

(403,222)

4,452,364

7,133,595

4,452,364

7,133,595

206,861,968

185,704,289

230,892,551

210,098,423

รวมลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ อื่น - กิจการอื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
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8.

รายได้ ท่ ยี ังไม่ ได้ เรียกชาระ / รายได้ ค่าก่ อสร้ างรับล่ วงหน้ า
(หน่วย : พันบาท)
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

3,527,356

3,522,247

(6,853)

(6,903)

(3,671,035)

(3,659,657)

(150,532)

(144,313)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29.3)

4,039

4,068

กิจการอื่น

7,039

8,281

11,078

12,349

(11,078)

(11,158)

--

1,191

(161,610)

(156,662)

(150,532)

(144,313)

ต้นทุนงานก่อสร้างบวกกาไร
ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
จานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
รวม

ประกอบด้ วย
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ

รวม (*)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ - สุ ทธิ
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
กิจการอื่น (*)
รวม (*)
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9. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าแก่ ผ้ ูจัดจาหน่ าย
(หน่วย : บาท)
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29.3)

30,458,428

41,671,463

กิจการอื่น

21,331,176

93,049,648

รวม

51,789,604

134,721,111

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

(19,599,396)

(19,740,467)

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู ้ ดั จาหน่าย-สุ ทธิ

32,190,208

114,980,644
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10.

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

LV Europe S.A. (หมายเหตุ 29.3)

--

--

23,118,667

24,162,535

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

--

--

(23,118,667) (24,162,535)

สุ ทธิ

--

--

บริ ษทั ย่อย

--

บริ ษัทได้ ทําสัญญาเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย (LV Europe S.A.) เป็ นจํานวนเงิน 0.60 ล้ านยูโร
โดยไม่คิดดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังจํ
้ านวนแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทร่ วม (Ceminter Pte. Ltd.) มีสิทธิในการแปลงเงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะสันตามสั
้
ญญาจํานวน 431.76 ล้ านบาท (12.05 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และ 434.87 ล้ านบาท (12.05
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ตามลําดับ เป็ นส่วนที่เป็ นเจ้ าของใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd.
(MMM)โดยเรื่ อ งดัง กล่าวอยู่ใ นระหว่า งการดํ า เนิน การตามเงื่ อ นไข เพื่ อ ให้ ได้ รับ การอนุมัติ จ ากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องในประเทศเมียนมาร์ จึงมีความไม่แน่นอนว่าจะดําเนินการเสร็ จได้ อย่างไรและเมื่อไร ซึ่งไม่ได้ กําหนด
ระยะเวลาที่ชดั เจนและแน่นอน ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้ รับผลกระทบจากการลงทุนใน MMM โดย Ceminter
ซึ่งเป็ นบริษัทร่ วมลงทุนใน MMM โดย M.Y Associates Co., Ltd. เป็ นผู้ถอื หุ้นแทน ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้ อ 29.1 (20 และ 21) และการแปลงสิทธิการแปลงสภาพเงินให้ ก้ ูยืมเป็ นหุ้นสามัญ จากความ
ไม่ แน่ นอนดั 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
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทร่วม (Ceminter Pte. Ltd.) มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Max (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd. ในประเทศเมียนมาร์ เป็ นจํานวนเงิน 12.05 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นเงินให้
กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกัน และไม่มีการคิดดอกเบี ้ย ครบกําหนดชําระภายใน 2 ปี นับจากวันที่จ่ายเงินกู้ และ
ในไตรมาส 2 ปี 2557 บริ ษัทสละสิทธิการเพิ่มทุนใน Ceminter Pte. Ltd. ตามหมายเหตุข้อ 12.1 จึงทําให้ สดั ส่วน
การลงทุนของบริ ษัทลดลงจากร้ อยละ 50.30 เป็ นร้ อยละ 44.63 บริ ษัทได้ จดั ประเภทบัญชีเงินลงทุนใน Ceminter
Pte. Ltd. จากบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่วม จึงทําให้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่แสดงในงบการเงินรวมตังแต่
้ ไตรมาส 2 ปี
2557

รายงานประจําปี 2559

--

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
สัญญาเงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าวกําหนดให้ ผ้ ใู ห้ ก้ มู ีสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทดังกล่าว โดยมี
วงเงินจํานวนรวม 30 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นเงินทุนให้ กบั บริ ษัทดังกล่าวในโครงการก่อสร้ างโรงงาน
ปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมาร์
อย่างไรก็ตาม จํานวนเงินให้ ก้ ยู ืมตามกําหนดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการ
เงินทุนของบริ ษัทผู้ก้ ู

11.

สินค้ าคงเหลือ
(หน่วย : บาท)
รายการ
สินค้ าสําเร็จรูป

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

12,661,369

14,171,344

--

814,957

รวม

12,661,369

14,986,301

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง

(12,661,369)

(14,171,344)

--

814,957

สินค้ าระหว่างทาง

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปั นผลรับ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้

รายงานประจําปี 2559

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
12.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
(หน่วย : พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

500,075

453,160

462,861

422,773

(343)

16,625

--

--

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(13,402)

30,290

(3,307)

40,088

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

486,330

500,075

459,554

462,861

4,290

5,551

4

4

ส่ วนได้เสี ย

--

(36)

เงินปันผลรับ

--

(1,632)

--

--

(30)

407

--

--

4,260

4,290

4

4

บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

กิจกำรทีค่ วบคุมร่ วมกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิ จการที่ควบคุ มร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
และเงินปันผลรับสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
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(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ความเป็ นเจ้าของ

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสี ย

2559

2558

2559

2558

2559

2558

49.00

49.00

84,765

85,374

115,436

126,157

45.48

45.48

213,551

215,088

211,317

213,192

20.00

20.00

161,238

162,399

159,577

160,726

459,554

462,861

486,330

500,075

4

4

4,260

4,290

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

รายงานประจําปี 2559

33.33

33.33

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
เงินปันผล (หน่วย : บาท)

ทุนชาระแล้ว

รายการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม

2559

2558

สกุลเงิน

4,827,846

4,827,846

ดอลลาร์

2559

2558

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

--

--

--

--

--

--

--

1,632,320

สหรัฐอเมริ กา
13,105,000 13,105,000

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

- Global Cement Capital Partners Ltd.

13,415,000 13,415,000

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

กิจกำรที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC

300

300

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

(*) บริ ษัทไม่ได้ บนั ทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียในงบการเงินรวมสําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 เนื่องจากบริ ษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันไม่สง่ งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มา
ให้ บริ ษัท
บริ ษัทได้ นํางบการเงินของ LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. และ Global Cement
Capital Partners Ltd. สําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ที่ถือตามข้ อมูลของผู้บริ หาร ซึ่งไม่ผ่าน
การสอบทานโดยผู้สอบบัญชีมาใช้ ในการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริ ษัทร่วมไม่สง่ งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มาให้ บริ ษัท
เมื่ อวัน ที่ 24 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษัท ได้ จํ าหน่า ยเงิ นลงทุน ในบริ ษั ทร่ ว ม (LV Latino America
Equipamentos Industrial Ltda) ทังจํ
้ านวน เป็ นจํานวนเงิน 10 บาท (1 เรี ยลบราซิล) และได้ บนั ทึกกาไรจาก
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเป็ นจํานวนเงิน 10 บาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแล้ ว
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[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
12.1 เงินลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd.
บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมทําสัญญาเป็ นหนึ่งในผู้ถือหุ้นร่ วมกับผู้ถือหุ้นอีกสามราย เพื่อลงทุนจัดตังบริ
้ ษัทชื่อ
Ceminter Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งมีแผนจะลงทุนใน
โครงการก่อสร้ างโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมาร์ โดยบริ ษัทดังกล่าวจะไปลงทุนใน Max (Myanmar)
Manufacturing Co., Ltd. (MMM) ซึ่งจัดตังในประเทศเมี
้
ยนมาร์ มีมลู ค่าโครงการรวมทังสิ
้ ้น 30,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา จากสัญญาการร่ วมทุนดังกล่าว บริ ษัทได้ รับหุ้นเป็ นจํานวน 5,485,714 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 69 ของทุนจดทะเบียนของ Ceminter Pte. Ltd. โดยบริ ษัทได้ ซื ้อในราคาหุ้นละ 1.05 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา รวมเป็ นจํานวนเงิน 5.76 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (180.81 ล้ านบาท) ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม 2557 บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาร่ วมทุนบางส่วน โดยได้ เปลี่ยนแปลงในส่วนของราคา
ซื ้อหุ้นจากเดิมราคาหุ้นละ 1.05 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ นราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ในเดื อ นธัน วาคม 2556 Ceminter Pte. Ltd. ได้ เ พิ่ ม ทุน โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม จากเดิ ม
8,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) เป็ น 10,905,000
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (10,905,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) โดยออกหุ้นใหม่เพิ่ม
2,905,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (2,905,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) โดย ณ วันที่ 27
มกราคม 2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วจํานวน 10,905,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ สละสิทธิการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นใน Ceminter Pte.
Ltd. ลดลงจากร้ อยละ 69 เป็ นร้ อยละ 50.30 สัดส่วนการลงทุนคํานวณจากใบหุ้นที่ได้ รับแล้ ว บริ ษัทได้ จ่าย
ค่าหุ้นดังกล่าวแล้ ว เป็ นจํานวนเงิน 5.96 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยได้ รับใบหุ้นแล้ วเป็ นจํานวนเงิน
5.76 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ส่วนที่เหลือจํานวนเงิน 0.20 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ประมาณ 6.56
ล้ านบาท) ได้ บนั ทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้ าเพื่อการลงทุนในบริ ษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13.2) ต่อมาบริ ษัทได้ รับ
ใบหุ้นทังหมดจํ
้
านวน 5.96 ล้ านหุ้นครบแล้ ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2557 ได้ มีมติอนุมตั ิการสละสิทธิ
เพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุ้น ใน Ceminter Pte. Ltd. ให้ แก่ Atsawin Mekong Fund Limited เนื่องจาก
บริ ษัทไม่มีเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการเพิ่มทุนโดย Ceminter Pte. Ltd. มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ในไตรมาสที่ 2/2557 จํานวน 12,905,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ทําให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทลดลง
จากร้ อยละ 50.30 เป็ นจํานวนร้ อยละ 44.63 จึงบันทึกเงินลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. เป็ นบริ ษัทร่ วม และ
ในไตรมาสที่ 3/2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ วจํานวน 13,105,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา จึงทําให้ สดั ส่วนการลงทุนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 44.63 เป็ นร้ อยละ 45.48 จากทุนที่
จ่ายล่วงหน้ าจํานวน 200,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
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ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 Ceminter Pte. Ltd. มีสิทธิในการแปลงเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันตามสั
้
ญญา
จํานวนเงิน 431.76 ล้ านบาท (12.05 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และ 434.87 ล้ านบาท (12.05 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)
ตามลําดับ (ดูหมายเหตุ 10)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 Ceminter Pte. Ltd. มีเงินลงทุนใน MMM โดยมี M.Y Associates Co., Ltd. เป็ น
ผู้ถือหุ้นแทน ซึง่ มีความเสี่ยงในการโอนหุ้นและสิทธิการเป็ นเจ้ าของหุ้นใน MMM ของ Ceminter Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมของ
บริ ษัท (ดูหมายเหตุ 10)
12.2

เงินลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd.

บริ ษัทได้ เข้ าร่วมทําสัญญาเป็ นหนึ่งในผู้ถือหุ้นร่ วมกับผู้ถือหุ้นอีกสี่ราย เพื่ อจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนชื่อ Wing Yip International
Inc. (จดทะเบียนในประเทศบรูไนในเดือนพฤษภาคม 2554) ต่อมาบริ ษัท Wing Yip International Inc. ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น Global
Cement Capital Partners Ltd. (GCCP) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะมีสดั ส่วนการลงทุนในบริ ษัท GCCP ในอัตราร้ อยละ 20
ทังนี
้ ้ GCCP จะไปลงทุนในโครงการก่อสร้ างโรงงานปูนซีเมนต์ประกอบด้ วย Chakrey Ting Cement Factory Co., Ltd. ใน
ประเทศกัมพูชา, Kanbawza Industries Limited (KBZI) ในประเทศเมียนมาร์ , C.G. Cement Industries Private Ltd. ใน
ประเทศเนปาล และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. ในประเทศเนปาล ในอัตราร้ อยละ 26.00, 13.89, 35.00 และ
35.00 ตามลําดับ โดยในปี 2556 GCCP ได้ ขายเงินลงทุนใน Chakrey Ting Cement Factory Co., Ltd. ให้ กบั CCC Holding
Limited
ในระหว่างปี 2556 และ 2555 GCCP ได้ ลงทุนใน C.G. Cement Industries Private Ltd. (Dumkibas) และ C.G. Cement
Industries Palpa Private Ltd. (Palpa) ในประเทศเนปาล จํานวน 2,240,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนียมจํานวน
840,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาแล้ ว ) และจํานวน 5,050,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนียมจํานวน 3,825,000
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาแล้ ว) ตามลําดับ ค่าธรรมเนียมจํ านวนรวม 4,665,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา GCCP ได้ จ่ายให้ กับ
Cinnovation Incorporated ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CG Cement Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึง่ CGCG เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ตามหมายเหตุข้อ 29.1 (18 และ 19) งบการเงินของ GCCP ซึ่งบริ ษัทได้ รับล่าสุดเป็ นงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ได้
แสดงเงินลงทุนดังกล่าวไว้ ในบัญชีลกู หนี ้อื่น ภายใต้ หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เนื่องจากทังสองบริ
้
ษัทที่ GCCP ไปลงทุนยัง
ไม่ได้ ไปจดทะเบียนเพิ่มทุน (งบการเงินในปี 2555 ของ GCCP ได้ แสดงเงินลงทุนดังกล่าวไว้ ในบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน และในปี 2556 ได้ เปลี่ยนการบันทึกบัญชี ส่วนของเงินลงทุนที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมเป็ นบัญชีลกู หนีอ้ ื่น และส่วนของ
ค่าธรรมเนียมบันทึกเป็ นบัญชีคา่ ใช้ จ่าย และในปี 2557 ได้ เปลีย่ นการบันทึกส่วนของค่าธรรมเนียมเป็ นบัญชีลกู หนี ้อื่น)
ในปี 2555 GCCP ได้ จ่ายเงินล่วงหน้ า (บันทึกไว้ ในบัญชีเงินให้ ก้ ยู ืม) ให้ กรรมการของ GCCP (ซึง่ เป็ นอดีตกรรมการของ
บริ ษัท) จํานวน 7 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อนําไปลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ใน
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ในสัดส่วนร้ อยละ 50 ซึ่งบริ ษัทดังกล่าวลงทุน ใน Kanbawza Industries Ltd. ประเทศเมียนมาร์
อีกทอดหนึ่งจํานวน 14 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่วนร้ อยละ 16.67 โดยให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันที่พํานักอยู่ในประเทศ
เมียนมาร์ ถือหุ้นแทน เนื่องจากข้ อจํากัดด้ านกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ การที่ GCCP จะได้ สิทธิ ในการเป็ นผู้ถือหุ้นของ
Kanbawza Industries Ltd.โดยสมบูรณ์จะต้ องดําเนินการดังนี ้
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ก. ดําเนินการโอนหุ้น Saudi Danish Cement Company Limited ที่ถือในนามอดีตกรรมการบริ ษัทคืนให้ GCCP โดยอดีต
กรรมการบริ ษัทซึง่ ถือหุ้นแทน แจ้ งว่ายังติดปั ญหาในการโอนหุ้นคืนให้ กบั GCCP ซึง่ จนถึงปั จจุบนั ยังมีความไม่แน่นอน
ว่าจะทําการโอนหุ้นคืนได้ เมื่อไร
ข. ดําเนินการโอนหุ้น Kanbawza Industries Ltd. ในประเทศเมียนมาร์ ที่ลงทุนโดย Saudi Danish Cement Company
Limited มาเป็ นของ Saudi Danish Cement Company Limited ซึ่งปั จจุบนั ถือหุ้นแทนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันที่
พํานักอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ปั จจุบนั ยังมีความไม่แน่นอนในการดําเนินการและระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการโอนหุ้น
เนื่องจากต้ องดําเนินการทางกฎหมาย และขออนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในประเทศเมียนมาร์
ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับผลกระทบจากการลงทุนใน KBZI โดย Mr. Ye Htut ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
M.Y Associates Co., Ltd เป็ นผู้ถือหุ้นแทน SDCC ซึ่งลงทุนโดย GCCP ผ่ านอดีตกรรมการของบริ ษัท จาก
ความไม่ แน่ นอนดังกล่ าว ทาให้ มีความเสี่ยงในการโอนหุ้น และสิทธิการเป็ นเจ้ าของหุ้นใน KBZI ของ GCCP
ซึ่งเป็ นบริษัทร่ วมของบริษัท
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรู ไน ได้ ประกาศแจ้ งปิ ดกิจการสําหรับบริ ษัทต่างชาติ
(ดูหมายเหตุ 32.4)

13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

สัดส่ วนการถือหุ น้ (%)

ตามวิธีราคาทุน

2559

2558

2559

2558

99.70

99.70

1,102

592

92.29

92.29

12,305

12,393

13,407

12,985

(13,407)

(12,985)

--

--

บริษัทย่อย
- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
- LV Europe S.A.*
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
รายงานประจําปี 2559

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริ ษัท โกล คอนซัลติ ้ง แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด ได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นให้ ครบเต็มมูลค่าหุ้น
และบริ ษัทได้ จ่ายชําระค่าหุ้นครบทังจํ
้ านวนแล้ ว และได้ บนั ทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษัท โกล คอน
ซัลติ ้ง แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด เพิ่มทังจํ
้ านวนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริ ษัทย่อยดังกล่าวมีผล
ขาดทุนเกินทุนเป็ นจํานวนมาก
(*) งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือตามข้ อมูลของผู้บริ หารที่ยงั ไม่ผา่ นการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี และงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทย่อยไม่สง่ งบการเงินมาให้ บริ ษัท

ทุนชาระแล้ว

รายการ

เงินปั นผล (หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม
2559
2558

2559

2558

สกุลเงิน

1,000,000

500,000

บาท

--

--

280,000

280,000

ยูโร

--

--

บริษัทย่อย
- บริ ษทั โกล คอนซัลติง้ แอนด์
เทรดดิ้ง จากัด
- LV Europe S.A.
เงินลงทุนใน LV Europe S.A.

บริ ษั ทรั บ รู้ ประมาณการหนี ส้ ิน สําหรั บ ผลขาดทุน จากการรั บรู้ ส่ว นได้ เ สีย เกิ น กว่าเงิ น ลงทุนในบริ ษั ท LV
Europe S.A. เป็ นหนี ้สินของบริ ษัททังร้้ อยละ 100 เนื่องจากบริ ษัทได้ ออกหนังสือสนับสนุนทางการเงินให้ กับบริ ษัท
ย่อยดังกล่าวตามจดหมายลงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2556
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 บริ ษัทได้ มีมติยกเลิกการสนับสนุนทาง
การเงินกับบริ ษัทย่อยดังกล่าวแล้ ว

รายงานประจําปี 2559

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

2559

2558

ผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม

3,021

2,759

(22)

262

2,999

3,021

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2558 มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ ยกเลิกการ
จําหน่ายเงินลงทุนใน LV Europe S.A. และมีมติอนุมตั ิในหลักการให้ จดทะเบียนเลิก LV Europe S.A.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินของ LV Europe S.A. มีหนี ้สินเกินกว่าสินทรัพย์จํานวน 1.16
ล้ านยูโร (44 ล้ านบาท) และ 1.16 ล้ านยูโร (45 ล้ านบาท) ตามลําดับ
14.

เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย : พันบาท)

บริ ษทั

LNV Technology Private Ltd.

สัดส่ วนการถือหุน้ %

ตามวิธีราคาทุน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

2559

2558

16

16

61,925

62,371

607

612

(หน่วย : พันบาท)

บริ ษทั

LNV Technology Private Ltd.

รายงานประจําปี 2559

ลักษณะความสัมพันธ์

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ทุนชาระแล้ว

เงินปันผล
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

3,934

3,934

--

2,272

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]

15.

เงินฝากระยะยาวและเงินฝากที่ตดิ ภาระคา้ ประกันกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้นาเงินฝากธนาคาร ไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อ
ค้ าประกันของธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อใช้เป็ นหลักประกันการรับจ้างงานโดยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.03
- 1.55 ต่อปี และร้อยละ 0.25 - 2.05 ต่อปี ตามลาดับ

16.

เงินคา้ ประกันตามสัญญาก่ อสร้ าง
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

2559

2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29.3)

282,977

287,146

กิจการอื่น

288,243

304,057

รวม

571,220

591,203

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

(191,887)

(193,957)

เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง-สุ ทธิ

379,333

397,246

17.

อุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่ง

อุปกรณ์

สานักงาน

และติดตั้ง

ยานพาหนะ
ยานพาหนะ ตามสัญญาเช่า

รวม

การเงิน

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

1,643,352

9,439,549

4,378,639

3,207,900

--

18,669,440

--

392,897

--

--

5,999,998

6,392,895

จาหน่ายและตัดจาหน่าย

(367,296)

(805,191)

--

--

--

(1,172,487)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

155,825

895,072

415,189

304,178

135,062

1,905,326

ซื้อเพิ่ม

รายงานประจําปี 2559

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,431,881

9,922,327

4,793,828

3,512,078

6,135,060

25,795,174

ซื้อเพิ่ม

--

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

1,512,330

8,764,650

3,853,266

3,207,834

--

17,338,080

79,246

537,268

327,773

--

171,335

1,115,622

จาหน่ายและตัดจาหน่าย

(367,292)

(801,814)

--

--

--

(1,169,106)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

148,901

863,654

383,662

304,172

1,208

1,701,597

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

58,696

558,569

229,127

72

5,962,517

6,808,981

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

22,774

556,750

872

--

5,006,226

5,586,622

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2559
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

รายงานประจําปี 2559

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]

18.

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย : บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20,890,752
1,980,892
22,871,644
60,000
(163,897)
22,767,747

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2558
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2559
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20,889,621
-1,980,785
22,870,406
97
(163,438)
22,707,065

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

19.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,238

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

60,682

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน

รายงานประจําปี 2559

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

รายการ

20.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29.3)

192,140

228,182

192,588

228,297

กิจการอื่น

137,591

163,853

137,489

162,753

รวม

329,731

392,035

330,077

391,050

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
(หน่วย : บาท)
รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย(%)

งบการเงินรวม
2559

2558

2559

2558

2559

2559

6.00

6.00

บุคคล
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี

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

บวก กูเ้ พิ่มระหว่างปี

--

--

--

--

หัก ชาระคืนระหว่างปี

--

--

--

--

(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
บวก(หัก) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

140,269 (1,807,216)

140,269 (1,807,216)

(139,307) 1,818,843

(139,307) 1,818,843

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

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Ceminter Pte. Ltd.
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี

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

บวก กูเ้ พิ่มระหว่างปี

--

--

--

--

หัก ชาระคืนระหว่างปี

--

--

--

--

รายงานประจําปี 2559

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
บวก(หัก) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

(257,900) 3,125,600

(257,900) 3,125,600

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

1.00

1.00

2.00

2.00

บริษทั โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี

--

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

บวก กูเ้ พิม่ ระหว่างปี

--

--

--

--

หัก ชาระคืนระหว่างปี

--

--

--

--

--

--

80,626 (1,038,788)

--

--

(80,073) 1,045,471

--

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

(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
บวก(หัก) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทได้ ทําสัญญากู้ยืมเงินจากบุคคลธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเป็ นอดีตผู้ก่อตังบริ
้ ษัทเป็ น
จํานวนเงิน 20 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 ต่อปี กําหนดชําระคืนภายใน 6 เดือน หรื อ ภายใน 30 วันนับจาก
วันเรี ยกชําระคืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ นําหุ้นของ LNV Technology Private Ltd. จํานวน 9,250 หุ้น วางเป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกัน
ในเดือนกันยายน 2557 บริ ษัทได้ ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินให้ แก่บริ ษัทย่อย (บริ ษัท โกล คอนซัลติ ้ง แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด)
เป็ นจํานวนเงินรวม 11.50 ล้ านบาท มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ตัว๋ สัญญาใช้ เงินดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์คํ ้าประกัน และ
มีการคํานวณดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 2 ต่อปี
ในเดือนสิงหาคม 2556 บริ ษัทได้ ทําสัญญากู้เงินจากบริ ษัทย่อย (Ceminter Pte. Ltd.) เป็ นจํานวนเงิน 1 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี หรื อ 30 วันนับแต่เมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็ นเงินกู้ยืมประเภทไม่
มีหลักทรัพย์คํ ้าประกัน และมีการคํานวณดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 1 ต่อปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดประเภทเงินลงทุนจากบริ ษัทย่อย
เป็ นบริ ษัทร่วมตังแต่
้ ไตรมาส 2 ปี 2557 (ดูหมายเหตุ 12.1)
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21.

เงินรั บล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
(หน่วย : พันบาท)
รายการ

22.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29.3)

216,791

271,610

กิจการอื่น

115,847

144,378

รวม

332,638

415,988

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย : บาท)
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

849,310

790,123

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2,830,526

3,706,322

รวมจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

3,679,836

4,496,445

หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(849,310)

(790,123)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิ

2,830,526

3,706,322

ไม่เกิน 1 ปี

ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี ได้ แสดงไว้ ภายใต้ หนี ้สินหมุนเวียน
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23.

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวพนักงาน
หน่วย : พันบาท)
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

2,406

1,848

316

300

84

64

(896)

--

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(12)

194

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,898

2,406

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุ ปได้ดงั นี้
รายการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงานโดยเฉลี่ย

24.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 และ 2558
3.60% ต่อปี
4.00-10.00% ต่อปี
0-25.00% ต่อปี

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุม่ บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็ นสวัสดิการ
ตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการทํางาน (เกษี ยณ) ตามระเบียบของบริ ษัท โดย
พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึง่ และบริ ษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึง่ ในอัตรา 2-10% ของเงินเดือน ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัท
หลักทรัพย์แห่งหนึง่ เป็ นผู้จดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
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เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพในส่วนของกลุม่ บริ ษัทที่จ่ายสําหรับพนักงาน และได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจํานวน 1.91 ล้ านบาท และ 1.73 ล้ านบาท ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กลุม่ บริ ษัทได้ ของดการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ ากองทุนตังแต่
้ เดือนมีนาคม
2560 หรื อจนกว่าจะมีสมาชิกสมัครเข้ ากองทุนเป็ นต้ นไป
25.

ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลทางภาษี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณ
จากกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ปรับปรุ งด้ วยรายได้ และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ หรื อรายจ่ายที่
ต้ องห้ ามในการคํานวณภาษี เงินได้ และปรับปรุงด้ วยผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคํานวณภาษี เงินได้ ในปี 2559 และ 2558 ในอัตราร้ อยละ 20
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประกอบด้ วย

(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

(24,850)

(6,391)

--

--

--

--

--

--

(24,850)

(6,391)

--

--

กลุม่ บริ ษัทไม่บนั ทึกรับรู้สนิ ทรัพย์/หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากลุ่มบริ ษัทจะไม่มีกําไรทางภาษี ใน
อนาคตอันใกล้ เพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้
26.

ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจํ าปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นเงินทุน
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้
จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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27.

การจาแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
(หน่วย : บาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

135,030,848

423,969,520

135,030,848

423,969,520

ซื้อสิ นค้าเพื่อขาย

64,405,436

2,795,174

64,405,436

2,795,174

ค่ารับประกันผลงานโครงการและค่าชดเชยลูกค้า

(9,959,448)

12,442,232

(9,959,448)

12,442,232

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

25,440,855

25,360,437

25,440,855

25,360,437

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

51,501,033

67,598,838

51,501,033

67,598,838

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

1,362,074

1,115,622

1,362,074

1,115,622

ต้นทุนทางการเงิน

2,104,946

1,602,892

2,334,525

1,829,061

64,762,981

94,222,180

63,013,804

83,349,133

334,648,725

629,106,895

333,129,127

618,460,017

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและผูร้ ับเหมาช่วง

ค่าใช้จ่ายอื่น
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28.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีภาระผูกพัน และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ดังนี ้

(หน่วย : พันบาท)
รายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

สกุลเงินบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี

4,692

4,954

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี

2,392

5,199

7,084

10,153

6,050

30,893

--

10

รวม
สกุลเงินบาท
ภาระผูกพันอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ใช้
หนังสื อค้ าประกัน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาหรับซื้ อสิ นค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมี
-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานหลายสัญญาซึง่ ครอบคลุมถึงสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํ นักงาน
พื ้นที่สาํ นักงาน และสิง่ อํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้ องเป็ นระยะเวลา 1-3 ปี และจะครบกําหนดใน
ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2561

-

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการจัดหาเครื่ องจักรเพื่อโครงการที่ได้ ทําสัญญากับลูกค้ าแล้ ว เป็ นจํานวนเงิน
11.80 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และ 15.61 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ

-

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการบริ การในการติดตังและอื
้
่นๆ เพื่อโครงการที่ได้ ทําสัญญากับลูกค้ าแล้ ว
เป็ นจํานวนเงิน 0.28 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และ 0.45 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ
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29.

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อย และบริ ษัทหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
กลุม่ เดียวกันหรื อมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาํ คัญระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัท
ย่อย และบริ ษัทหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน มีรายละเอียดดังนี ้
29.1 ลักษณะความสัมพันธ์ ของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง
จากัด
2. LV Europe S.A.
ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

จัดตั้งใน
ประเทศ/สัญชาติ
ประเทศไทย
ฝรั่งเศส
จัดตั้งใน
ประเทศ/สัญชาติ

บริ ษทั ร่ วม
1. LV Technology Engineering สาธารณรัฐ
(Tianjin)
Co., Ltd. (LVTC)
ประชาชนจีน
2. Ceminter Pte. Ltd.
สิ งคโปร์
3. Global Cement Capital Partners Ltd.
บรู ไน
(GCCP)
ดารุ สซาลาม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
4. BLVT, LLC
สหรัฐอเมริ กา
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5. M.Y. Cement Pte. Ltd.
6. LNV Technology Private Ltd. (LNVT)

สิ งคโปร์
อินเดีย

ประเภทกิจการ
ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล
ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล
ประเภทกิจการ

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.70
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 92.29
ลักษณะความสัมพันธ์

ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักร บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49

ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 45.48
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 20 และมีกรรมการร่ วมกัน

ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 33.33

ลงทุนในบริ ษทั อื่น บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
ที่ปรึ กษาด้าน
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 16 และ LNVT ถือหุน้
วิศวกรรมเครื่ องกล ใน GCCP ประมาณร้อยละ 10
โดยการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
สาหรับอุตสาหกรรม
ซีเมนต์ และ
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
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7. C.G. Cement Industries Private Ltd.

เนปาล

ผลิตและจาหน่าย

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 35

ปูนซีเมนต์
8. C.G. Cement Industries Palpa Private

เนปาล

Ltd.
9. Saudi Danish Cement Company Ltd.
(SDCC)

ผลิตและจาหน่าย

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 35

ปูนซีเมนต์
สหรัฐอาหรับ

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

เอมิเรตส์

Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen (อดีต
กรรมการบริ ษทั ) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 50
* ถือหุน้ แทน GCCP และจะโอนหุน้ คืนให้
GCCP อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
ปั จจุบนั ยังไม่มีการโอนหุน้ คืน

10. NAJM Investment Ltd.

สหรัฐอาหรับ

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 50

เอมิเรตส์
11. Precitech Manufacturing Private Ltd.

อินเดีย

12. Vertex Cement (P) Ltd.

อินเดีย

ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักร LNVT ถือหุน้ ร้อยละ 100
ผลิตและจาหน่าย

LNVT ถือหุน้ ร้อยละ 50

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

โมซัมบิก
จัดตั้งใน
ประเทศ/สัญชาติ
เมียนมาร์
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สิ งคโปร์

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผลิตและจาหน่าย
SDCC ถือหุน้ ร้อยละ 16.67 (ถือหุน้ แทนโดย
ปูนซีเมนต์
Mr. Ye Htut)
ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักร LVTC ถือหุน้ ร้อยละ 100
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

เนปาล

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

18. M.Y Associates Co., Ltd.

เมียนมาร์

ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า

19. Max yM)amna(r Manufacturing Co.,
Ltd.

เมียนมาร์

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
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NAJM ถือหุน้ ร้อยละ 60

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่อนั ดับ 1 ของบริ ษทั
(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.)

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
20. Gold Cement Co., Ltd.

เมียนมาร์

ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
21. Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen

เดนมาร์ก

นักธุรกิจ

22. Mr. Ye Htut

เมียนมาร์

นักธุรกิจ

Mr. Ye Htut (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั และเป็ นอดีต
ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั Mr. HansJorgen Ibsen Nielsen ได้ลาออกตั้งแต่วนั ที่ 9
กรกฎาคม 2556 และมาดารงตาแหน่งเป็ นที่
ปรึ กษาของบริ ษทั ซึ่งปั จจุบนั ไม่ได้เป็ น
พนักงานของบริ ษทั แล้ว
ผูแ้ ทนของ SDCC และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของ M.Y Associates Co., Ltd.

นโยบายการกําหนดราคารายการระหว่างกันประกอบด้ วย
รายได้ ค่าที่ปรึ กษาทางเทคนิค รายได้ จากสัญญาการให้ บริ การ และต้ นทุนสัญญาการให้ บริ การ ที่แสดงในงบกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป โดยมีการกําหนดราคาหรื อค่าตอบแทนเป็ นไปตามสัญญาที่ได้ ตกลง
กันไว้

29.2 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
รายได้ ค่าใช้ จ่าย และรายการอื่นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้ :-
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

--

--

274

(3,084)

ต้นทุนทางการเงิน

--

--

230

169

47,722

102,277

47,722

102,277

--

19,749

--

19,749

354

252

354

252

--

--

--

1,632

131,767

346,671

131,767

346,671

16,386

110,191

16,386

110,191

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

--

25,921

--

25,921

เงินปันผลรับ

--

2,272

--

2,272

76

--

76

--

1,412

898

1,412

898

บริษัทร่ วม
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กิจกำรทีค่ วบคุมร่ วมกัน
เงินปันผลรับ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

25,332

21,502

25,332

21,502

109

78

109

78

25,441

21,580

25,441

21,580

--

3,780

--

3,780

ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ (*)
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ค่ ำตอบแทนอดีตกรรมกำรในตำแหน่ งทีป่ รึกษำ
อำวุโสพิเศษของบริษัท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
(*) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารนี ้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ได้ แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทังนี
้ ้ผู้บริ หารของบริ ษัทหมายถึง
บุคคลที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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29.3 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นระหว่ำงกัน
(หน่วย : พันบาท)
รายการ

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
- LV Europe S.A.*

--

--

16,285

17,021

- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ร่ วม

--

--

24,031

24,117

- Global Cement Capital Partners Ltd.

48

13

48

13

24,403

25,011

24,403

25,011

6

--

6

--

430

433

430

433

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

18,779

11,776

18,779

11,776

- LNV Technology Private Ltd.*

15,782

15,895

15,782

15,895

- Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd.

81,518

59,063

81,518

59,063

- Kanbawza Industries Ltd.

1,798

1,811

1,798

1,811

- Gold Cement Company Limited

2,235

--

2,235

--

- Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen

--

14

--

14

144,999

114,016

185,315

155,154

- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.*
- Ceminter Pte Ltd.
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม
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รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ*

(38,095)

(38,368)

(54,380)

(55,112)

สุ ทธิ

106,904

75,648

130,935

100,042

- Star Cement Lda.

1,113

1,121

1,113

1,121

- Kanbawza Industries Ltd.
รวม

2,926

2,947

2,926

2,947

4,039

4,068

4,039

4,068

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(4,039)

(4,068)

(4,039)

(4,068)

--

--

--

--

รำยได้ ที่ยังไม่ ได้ เรียกชำระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สุ ทธิ

(หน่วย : พันบาท)
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

29,689

39,712

29,689

39,712

--

546

--

546

769

774

769

774

เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำแก่ ผ้ จู ดั จำหน่ ำย
บริ ษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LNV Technology Private Ltd.
- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
- Gold Cement Co., Ltd.
รวม

--

29,251

--

29,251

30,458

70,283

30,458

70,283

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(19,387)

(17,555)

(19,387)

(17,555)
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รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

11,071

52,728

11,071

52,728

- LV Europe S.A.
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

--

--

23,118

24,162

--

--

(23,118)

(24,162)

สุ ทธิ

--

--

--

--

- Kanbawza Industries Ltd.
- Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd.

222,029

223,627

222,029

223,627

60,948

63,519

60,948

63,519

รวม

282,977

287,146

282,977

287,146

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(143,323)

(144,354)

(143,323)

(144,354)

สุ ทธิ

139,654

142,792

139,654

142,792

--

--

448

115

132,418

139,581

132,418

139,581

484

126

484

126

สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย

เงินประกันผลงำนตำมสั ญญำก่ อสร้ ำง
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.
- Ceminter Pte. Ltd.
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(หน่วย : พันบาท)
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

26,921

27,114

26,921

27,114

16,834

16,955

16,834

16,955

7,785

21,407

7,785

21,407

91

91

91

91

6,177

20,997

6,177

20,997

1,430

314

1,430

314

--

1,597

--

1,597

192,140

228,182

192,588

228,297

--

--

11,451

11,450

- Ceminter Pte. Ltd.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

35,831

36,089

35,831

36,089

- Mr. Hans - Jorgen Ibsen Nielsen

19,922

19,921

19,922

19,921

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 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
ค่ ำบริกำรด้ ำนวิศวกรรมค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ร่ วม

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

เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั ร่ วม
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รายการ
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

55,753

56,010

67,204

67,460

--

2,602

--

2,602

4,733

4,767

4,733

4,767

212,058

264,241

212,058

264,241

216,791

271,610

216,791

271,610

--

38

--

38

--

38

--

38

เงินรับล่ วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
- Kanbawza Industries Ltd.
- Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd.
รวม
ค่ ำอุปกรณ์ ค้ำงจ่ ำย
บริ ษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.
รวม

(หน่วย : พันบาท)
รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

21,305

19,958

21,305

19,958

21,305

19,958

21,305

19,958

ค่ ำนำยหน้ ำค้ ำงจ่ ำย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- M.Y Associates Co., Ltd.
รวม
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30.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษัทดําเนินกิ จการในส่วนงานทางธุรกิ จ คือ ให้ บริ การปรึ กษาด้ านวิศวกรรมเครื่ องกล โดยการออกแบบ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ สําหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกันทัว่
โลก และดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ดังนี ้

(หน่วย : พันบาท)
รายการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

ส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์
ขายและบริ การในประเทศ

42,612

20,122

92,954

27,725

- ทวีปยุโรป

461

462

- ทวีปเอเชีย

167,239

557,020

303,266

605,329

ขายและบริ การต่างประเทศ
- ทวีปอเมริ กา

รวม

31.

คดีฟ้องร้ อง
31.1 บริ ษัทถูกฟ้องร้ องดําเนินคดี มีดงั นี ้
31.1.1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 12 กันยายน 2557 บริ ษัทถูกเจ้ าหนี ้รายหนึง่ ซึง่
จดทะเบียนในประเทศญี่ปนได้
ุ่ ยื่นคําร้ องคดีแพ่งต่อสํานักงานอนุญาโตตุลาการสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ให้ ชําระหนี ้ค่าวัสดุก่อสร้ าง และค่าดําเนินการติดตัง้ รวมจํานวน 69.15 ล้ านบาท (2.02 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
และ 8.13 ล้ านเยน) พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ที่ยื่นฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ ้น ต่อมา
สํานักงานอนุญาโตตุลาการสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทยได้ ไกล่เกลีย่ โดยเจ้ าหนี ้ดังกล่าวยินยอมลดหนี ้ให้ เหลือเพียง
1.84 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และผ่อนชําระภายในระยะเวลา 6 ปี โดยผ่อนชําระทุกๆ 6 เดือน กําหนดชําระ
งวดแรก วันที่ 31 สิงหาคม 2558 จํานวน 100,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ที่เหลือผ่อนชําระ 11 งวด ละไม่น้อยกว่า
150,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ชําระแล้ ว 5 งวด เป็ นจํานวนเงิน 841,454.37 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กายังคงค้ า ง
ชําระอีก 6 งวด เป็ นจํานวนเงิน 0.89 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
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31.1.2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทถูกเจ้ าหนี ้ในประเทศรายหนึง่ ฟ้องร้ องให้ บริ ษัชําระ
ค่าสินค้ าเป็ นจํานวนเงิน 27.44 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ย 2.93 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 30.37 ล้ านบาท ต่อมา
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริ ษัทตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้ าศาล โดยบริ ษัทยินยอมจ่ายชําระหนี ้
จํานวน 25.30 ล้ านบาท โดยขอผ่อนชําระเป็ นทุกๆ 3 เดือน งวดละ 1,405,478.44 บาท รวม 18 งวด (ในระยะเวลา
4 ปี 6 เดือน) เริ่ มงวดแรกในเดือนเมษายน 2558 ปั จจุบนั บริ ษัทได้ จ่ายชําระแล้ ว 8 งวด เป็ นจํานวนเงิน 11.25 ล้ านบาท ยังคงค้ าง
ชําระอีก 10 งวด เป็ นจํานวนเงิน 14.05 ล้ านบาท
31.1.3 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษัทถูกพนักงาน 2 ราย ฟ้องร้ องบริ ษัทในเรื่ องการเลิกจ้ าง
ไม่เป็ นธรรม โดยให้ บริ ษัทจ่ายค่าเสียหายรายหนึง่ เป็ นจํานวน 748,280.00 บาท และอีกรายหนึง่ เป็ นจํานวน
852,320.00 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้ นดังกล่าว นับตังแต่
้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2559
เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ ้นแก่โจทก์ทงสอง
ั้
31.1.4 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษัทถูกอดีตกรรมการท่านหนึง่ ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทชําระหนี ้
ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็ นจํานวนเงิน 20 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เป็ นต้ นไป
จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ ดอกเบี ้ยจนถึงวันฟ้องคิดเป็ นจํานวน 2.31 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น22.31 ล้ านบาท
31.1.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษัทถูกพนักงาน 1 ราย เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัทในเรื่ อง
การเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม โดยให้ บริ ษัทจ่ายค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 9,857,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ย 7.5% ต่อปี
31.2 บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องร้ องดําเนินคดี มีดงั นี ้
31.2.1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 บริ ษัทได้ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกํากับ
การ1กองบังคับการปราบปรามให้ ดําเนินคดีกบั อดีตกรรมการท่านหนึ่ง เนื่องจากบริ ษัทได้ ตรวจสอบพบว่าในช่วงปี 2554อดีต
กรรมการท่านดังกล่าว ซึง่ ในขณะนันดํ
้ ารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ ได้ สงั่ ให้ โ อนเงินจากบัญชีธนาคารของบริ ษัทในต่างประเทศ
ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ของบริ ษัทไปเข้ าบัญชีบคุ คลที่สามในต่างประเทศจํานวน 3 ครัง้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 100 ล้ านบาท
โดยพนักงานสอบสวนกองกํากับการ 1 กองบังคับการปราบปรามได้ รับเป็ นหมายเลขคดี 39/2559 และทางสํานักงานอัยการสูงสุด
ได้ มีคําสัง่ ให้ พนักงานอัยการทําการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขันตอนทางกฎหมายต่
้
อไป
31.2.2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริ ษัทได้ ฟอ้ งร้ องอดีตกรรมการท่านหนึง่
ข้ อหายักยอทรัพย์เป็ นจํานวน 4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (144 ล้ านบาท) จาก Saudi Danish Cement Company Limited
(SDCC)ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท GCCP โดยบริ ษัทได้ ลงทุนร่ วมถื อหุ้นทางอ้ อมใน SDCC ซึ่งจดทะเบียน ณ เมืองดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อดีตกรรมการท่านดังกล่าวยักยอกเงินไปโดยทุจริ ต ซึง่ เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2560 ศาลชันต้
้ นมีคํา
พิพากษายกฟ้อง ต่อมาวันที่ 9 สิงหาคม 2560 บริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษา
ยกอุทธรณ์ ซึง่ ทางบริ ษัทได้ ยอมรับคําตัดสินของศาลและให้ ถือว่าเป็ นที่สิ ้นสุดแล้ ว
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31.2.3 เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทได้ ฟอ้ งร้ องอดีตกรรมการท่านหนึง่ ขอให้ คืนเงินเดือน
ค่าจ้ างต่างๆ เช่น ค่าเดินทางไปต่างประเทศ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่รับไปจากบริ ษัทเป็ นเวลา 2 ปี 4 เดือน
หรื อ 28 เดือน โดยกล่าวหาว่าอดีตกรรมการดังกล่าวเอาเวลาที่ต้องทํางานให้ บริ ษัทไปทํางานส่วนตัว ไปเป็ นกรรมการและที่
ปรึกษาและทํางานให้ บริ ษัทอื่นในต่างประเทศ ขอให้ คืนเงินดังกล่าวจํานวน 13,609,347.34 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็ จ ปั จจุบนั ศาลจําหน่ายคดีออกจาก
สารบบความแล้ ว
32.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
32.1 บริ ษัทถูกฟ้องร้ องดําเนินคดี ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ดังนี ้
32.1.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทถูกอดีตกรรมการท่านหนึง่ เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัทในเรื่ อง
การฟ้องคดีอาญาอันเป็ นเท็จ เนื่องจากบริ ษัทได้ ฟอ้ งกล่าวหาอดีตกรรมการท่านดังกล่าวในการยักยอกเงินบริ ษัทร่วมจํานวนเงิน 4
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ดูหมายเหตุ 31.2.2) ปั จจุบนั ศาลชันต้
้ นมีคําพิพากษายกฟ้อง
32.1.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทถูกพนักงาน 1 ราย เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัทในเรื่ องการเลิกจ้ าง
ไม่เป็ นธรรม โดยให้ บริ ษัทจ่ายค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 1,004,792 บาท
32.1.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทถูกพนักงานอัยการ เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัทในเรื่ อการไม่จดั ทํา
และส่งงบการเงินประจํารอบปี บญ
ั ชีปี 2558 และไม่สง่ แบบแสดงรายการ 56-1 และ 56-2 ไม่สง่ งบการเงินไตรมาสที่ 1และที่ 2
ของปี 2559 ภายในกําหนด โดยศาลพิพากษาลงโทษปรับบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน 516,250 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 250
บาท นับแต่วนั ฟ้อง (24 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 บริ ษัทถูกอายัดเงินในบัญชีเงิ นฝากธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน)เลขที่บัญชี 11476634 จํ า นวน 146,248.10บาท และส่วนที่เหลือยังไม่ได้ จ่ ายชํ าระ โดยบริ ษัทได้ ทํา หนังสือยื่นต่อ
พนักงานอัยการขอให้ งดการบังคับคดีไว้ ก่อน
32.1.4 ในเดือนมีนาคม 2560 บริ ษัทถูกเจ้ าหนี ้ในประเทศรายหนึง่ เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัทให้ ล้มละลาย
เนื่องจากค้ างชําระหนี ้เป็ นจํานวนเงิน 2,295,000 บาท ปั จจุบนั ศาลจําหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ ว
32.1.5 ในเดือนกันยายน 2561 บริ ษัทถูกเจ้ าหนี ้ในประเทศรายหนึง่ เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัทใน
เรื่ องการผิดสัญญาเช่าและบริ การอาคารสํานักงาน โดยให้ บริ ษัทจ่ายชําระค่าเช่าที่ค้างชําระและค่าเสียหายรวมเป็ น
จํานวนเงิน 3,910,295.38 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้ นดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จะชําระเสร็ จ และให้ จ่ายชําระค่าขาดประโยชน์ในอัตราเดือนละ 291,168.15 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบทรัพย์ที่
เช่าคืนในสภาพเรี ยบร้ อย โดยศาลนัดสืบพยานในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
32.1.6 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริ ษัทถูกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัท โดยให้ บริ ษัทจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี รวมดอกเบี ้ยเป็ นจํานวนเงิน 56,523.12 บาท
โดยศาลนัดสืบพยานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
32.1.7 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทถูกพนักงานจํานวน 55 ราย เป็ นโจทก์ฟอ้ งบริ ษัทในเรื่ อง
การเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม โดยให้ บริ ษัทจ่ายค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 18,855,219.96 บาท โดยศาลแรงงานได้
นัดตรวจพยานหลักฐานและกําหนดประเด็นข้ อพิพาทในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
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32.2 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริ ษัทได้ ฟ้องร้ องพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้ เพิกถอนคําสัง่ ที่ให้ บริ ษัทจ่ายเงิ น
ค่าชดเชยการเลิกจ้ างแก่พนักงาน 61 คน เป็ นจํานวนเงิน 20,230,213 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560บริ ษัทได้ ยื่นคําร้ องขอ
ขยายเวลาการวางเงินจํานวนดังกล่าว (ครัง้ ที่ 4) ศาลมีคําสัง่ ไม่อนุญาต และยกคําร้ องซึ่งบริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์อีกครัง้ ในวันที่ 16
ตุลาคม 2560 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
32.3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัท ซีมินเตอร์ จํากัด (Ceminter Pte. Ltd.) ในฐานะเจ้ าหนี ้ได้ ยื่นคําร้ องขอ
ฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทมีภาระหนี ้สินเกินกว่า 10 ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทได้ ยื่นคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลาง และศาลล้ มละลายกลาง
ได้ มีคําสัง่ ยกคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการ ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์ โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2560 ศาลอุทธรณ์ได้ มีคําสัง่ ให้ รับคําร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทไว้ พิจารณาต่อไป และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
บริ ษัทได้ ยื่นคําร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางตกลงร่ วมกันกับเจ้ าหนี ้ บริ ษัท ซีมินเตอร์ จํากัด (Ceminter Pte. Ltd.) ใน
การจัดทําแผนฟื น้ ฟูกิจการ และถอนคําคัดค้ านการฟื น้ ฟูกิจการของเจ้ าหนี ้รายดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ ให้ บริ ษัทฟื น้ ฟูกิจการและแต่งตังบริ
้ ษัทเป็ นผู้ทําแผนฟื น้ ฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมเจ้ าหนี ้ได้ พิจารณาแผนฟื น้ ฟูกิจการมีมติไม่ยอมรับแผนฟื น้ ฟูของบริ ษัทและ
ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ ให้ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทแล้ วในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
32.4 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรู ไน ได้ ประกาศแจ้ งปิ ดกิจการสําหรับบริ ษัทต่างชาติ
โดยมีกําหนดระยะเวลาสําหรับการ โอนย้ ายกิจการหรื อยุติกิจการ ไม่เกินวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม
2560 ได้ ประกาศแก้ ไขขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ช้ากว่าวั นที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึ่งบริ ษัทร่ วมคือ Global Cement Capital
Partners Ltd. จดทะเบียนในประเทศบรูไน ไม่สามารถดําเนินการได้ ทนั ตามกําหนด ระยะเวลาดังกล่าว
33.

อื่นๆ
33.1 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กรมสรรพากรได้ มีคําสัง่ อายัดสิทธิเรี ยกร้ องของบริ ษัท โกล คอนซัลติ ้ง
แอนด์ เทรดดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่บญ
ั ชี 076-0-22887-6 หรื อบัญชีอื่นใดที่มีชื่อบริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นเจ้ าของหรื อเจ้ าของร่วม เป็ นจํานวนเงิน
2,409,890 บาท (เฉพาะเบี ้ยปรับ) โดยห้ ามมิให้ จําหน่าย จ่าย โอน สิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวให้ แก่บคุ คลอื่นใดนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่
อายัดนี ้
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กรมสรรพากรได้ มีหนังสือถึงกรรมการผู้จดั การบริ ษัทย่อยดังกล่าวให้ แจ้ ง
ต่อผู้ถือหุ้นทุกคนนําเงินมาชําระค่าหุ้นที่ยงั มิได้ ชําระอีกร้ อยละ 50 ให้ ครบถ้ วน และให้ นําเงินที่ได้ รับชําระมูลค่า
หุ้นดังกล่าวไปชําระหนี ้ภาษี อากรต่อกรมสรรพากร มิฉะนันทางราชการจํ
้
าเป็ นต้ องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริ ษัทย่อยได้ นําเงินจากการเรี ยกชําระค่าหุ้นมาจ่ายชําระค่าเบี ้ยปรับภาษี อากรเป็ น
จํานวนเงิน 506,083.81 บาท โดยกรมสรรพากรได้ ปรับลดค่าปรับให้ เป็ นจํานวนเงิน 256,346.64 บาท ส่วนที่ชําระเกิน
จํานวน 249,737.17 บาท จะจ่ายคืนเมื่อบริ ษัทชําระค่าเบี ้ยปรับครบทังจํ
้ านวน
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เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กรมสรรพากรได้ มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ภาษี อากรจํานวน 7 ฉบับ ให้ ลดเบี ้ยปรับที่เรี ย ก
เก็บและบางส่วนที่ได้ รับชําระแล้ ว คงเหลือค่าเบี ้ยปรับต้ องจ่ายชําระเป็ นจํานวนเงิน 728,608.13 บาท
33.2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบว่า อดีต
กรรมการท่านหนึ่งออกหนังสือคํ ้าประกันการซื ้อเงินลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC)แก่นาย
Almed ผู้ร่วมทุนชาวซาอุดิอาระเบีย (ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ ายหนึ่ง) โดยบริ ษัทจะซื ้อหุ้นคืนจากราคาทุน7 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ อเมริ กา ใน
ราคา 9 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ภายในปี 202016 โดยบริ ษัทไม่ทราบและไม่ได้ อนุมตั ิให้ กระทําการดังกล่าว บริ ษัทได้ ออก
หนังสือไปยังอดีตกรรมการท่านดังกล่าวให้ รับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น จากการออกหนังสือคํ ้าประกันในนามบริ ษัท
โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิ ต่อมาอดีตกรรมการได้ ทําหนังสือลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ยอมรับผิดหากนาย Almed เรี ยกร้ องตาม
หนังสือคํ ้าประกันนัน้ และสัญญาว่าจะออกหนังสือคํ ้าประกันยอมรับผิดชอบเป็ นการส่วนตัวให้ บริ ษัทภายใน 31 มีนาคม 2559 ณ
ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ดําเนินการตามสัญญา
34.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทุนของบริ ษัทนันเพื
้ ่อดํารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริ ษัท เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสม
35.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินทังในงบแสดงฐานะการเงิ
้
น และนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน ดังนี ้
35.1 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4
35.2 นโยบายการจัดการความเสีย่ งทางด้ านการเงิน
กลุม่ บริ ษัทมีความเสีย่ งจากการดําเนินธุรกิจจากปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของ
บริ ษัท (ดูหมายเหตุข้อ 2.7)
35.3 ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่ บริ ษัท กลุม่ บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ าน
อัตราดอกเบี ้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม
35.4 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ธุรกิ จส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัททัง้ ในประเทศและต่างประเทศนัน้ มีรายได้ และรายจ่ายหลักเป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ กําหนดสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน (Functional Currency) ของบริ ษัท โดยพิจารณาจากรายได้ และต้ นทุนที่ได้ รับ
จากหรื อใช้ ในการดําเนินการเป็ นหลัก ดังนันความเสี
้
ย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงเกิดขึ ้นเมือ่ ธุรกรรมต่างๆ เป็ นสกุลเงิน
อื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน
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35.5 ความเสีย่ งทางด้ านสินเชื่อ
กลุม่ บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้การค้ า ลูกหนี ้อื่น เงินให้ ก้ ยู ืม และเงินประกัน
ผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ยงนี ้โดยการกําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเชื่อที่เหมาะสม ดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้ รับความเสียหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้ สินเชื่อเหล่านี ้
นอกเหนือจากส่วนที่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ ว
35.6 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ วิธีการและข้ อสมมติฐานดังต่อไปนี ้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่ องมือทาง
การเงิน

36.

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึง่ เท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี ้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึง่ เท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันมีอตั ราดอกเบี ้ยตามหมายเหตุข้อ 20
การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษัทแล้ ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
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