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[สรุ ปข้อมูลทางการเงิน]

บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท
ฐานะการเงิน

2559

2560

2561

2562

สินทรัพย์รวม

1,205,138

1,070,551

791,331

237,708

218,104

หนีส้ ินรวม

1,130,242

1,048,837

898,832

440,085

437,055

692,095

692,095

692,095

692,095

692,095

74,896

21,713

(107,500)

(202,376)

(219,132)

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ ื อหุน้

2563

ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ

303,266

7,276

-

5,072

818

รายได้รวม

337,677

14,776

3,084

27,652

3,704

ต้นทุนขายและบริการ

211,377

4,975

-

4,834

769

กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้น

91,889

2,301

-

238

49

2,661

(58,647)

(122,602)

(109,953)

(17,765)

0.11

0.03

(0.16)

(0.29)

(0.32)

0.004

(0.08)

(0.18)

(0.16)

(0.03)

อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ ตอ่ รายได้รวม (%)

0.79

(396.91)

(3,975.42)

(397.63)

(479.62)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ (%)

3.55

(270.10)

114.05

54.33

8.11

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ รวม (%)

0.22

(5.48)

(15.49)

(46.26)

(8.15)

15.09

48.30

(8.36)

(2.17)

(1.99)

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
* หมายถึง กาไร(ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

อัตราหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ (เท่า)
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[ สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Message from Chairman ]

ปี 2563 เป็ นปี ที่ทา้ ทายสาหรับบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ สาหรับผลประกอบการทางการเงิน เนื่องจากบริ ษทั ฯ
มีขาดทุนสุ ทธิ อย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายปี
ความท้าทายที่สาคัญที่สุดเกิดจากการตลาดโดยเฉพาะความสามารถในการจัดหาและรักษาโครงการ
ใหม่ๆทัว่ โลกและใน ประเทศไทยรวมถึงการดาเนินการโครงการที่มีอยูแ่ ต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่ในปี 2563 บริ ษทั ฯ
ไม่มีการเซ็นสัญญาใหม่
ในนามของคณะกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานขอแสดงความขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ท่านที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนื่ อง

นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์ นอล์ เลอ

ประธานกรรมการ
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[คณะกรรมการบริ ษท
ั และคณะกรรมการบริ หาร]

คณะกรรมการบริษทั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรี ยล
นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข
นายสงวน สงวนรักศักดิ์
นายธนิก
ศิริวฒั นประยูร
นายโดนัล เอียน แมคเบน
นายไมเคิล แอนเดอร์เซ่น
นายศรายุทธ โกวิทธนานนท์
นางสาวแลคเคอร์ โจ เอินลุน เนียลเซ่น
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ประธานกรรมการ/กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
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[คณะกรรมการบริ ษท
ั และคณะกรรมการบริ หาร]

คณะกรรมการบริหาร
1. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรี ยล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

ประธานกรรมการ

2. นายสุเมฆ บารุ งสุข

กรรมการผูจ้ ดั การ
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[โครงสร้างองค์กร]

โครงสร้ างองค์ กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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[วิสัยทัศน์และพันธกิจ]
วิสัยทัศน์
เป็ นผูใ้ ห้บริ การชั้นนาระดับสากล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และมีประสิ ทธิภาพ ด้านการผลิตปูนซีเมนต์และในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนในด้านพลังงาน
การผลิตอีกทั้งยังเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
พันธกิจ
• ส่ งมอบงานคุณภาพตรงเวลาภายใต้วงเงินงบประมาณและมีความครบถ้วนตามข้อกาหนด โดยมี
ผลงานตามความต้องการของลูกค้า
• มุ่งหาโอกาสในการขยายธุ รกิ จไปในทัว่ ทุกภูมิภาคโดยให้ความสาคัญกับปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ
เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทน
ที่ดี และมีเงื่อนไขทางธุ รกิจอย่างเหมาะสม
• ตอบสนองความพอใจของผูม
้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันด้วยการบริ การที่เป็ นมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณ
• เน้นให้ความสาคัญกับพนักงาน ผูถ
้ ือหุ น้ นักลงทุน ลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้มี
การฝึ กอบรมเพือ่ เพิ่มศักยภาพยิง่ ขึ้นไป
• เพือ
่ เพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของโรงงานผลิตปูนซี เมนต์ อีกทั้งยังมองเห็นความท้าทายเป็ น
โอกาสที่ดีทางด้าน
การพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพให้กบั โรงงานปูนซี เมนต์ เราได้นาเทคโนโลยีที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ
ด้านมาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพอีกด้วย
• นอกเหนื อจากการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตของโรงงานปูนซี เมนต์แล้วยังฝึ กอบรม
แรงงานภายในพื้นที่ให้มีความสามารถจัดการกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัวในขณะเดียวกัน
กาลังแรงงานคนยังเป็ นแหล่งผลิตรายได้สาคัญให้กบั ประเทศนั้นๆ อีกด้วย
• พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลดพลังงานและมลภาวะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การใช้พลังงานที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดและการรักษาสภาพแวดล้อมยังคงเป็ นสิ่ งสาคัญสู งสุ ด
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[ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท]
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
สถานทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

ชื่ อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั แอล. วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2782/2 ซอย128/4 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (66) 95-082-2811
โทรสาร (66) 2318 3245
เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com
LVT
0107546000211
ให้บริ การที่ปรึ กษาทางวิศวกรรม ธุ รกิจหลักที่ให้บริ การ คือการ
ออกแบบและรับจ้างผลิตอุปกรณ์เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องจักร เพื่อช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการผลิ ตพร้ อมกับลด
การใช้พลังงานไฟฟ้า ทาให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มความสามารถในการผลิ ตได้อีกร้อยละ 15-30 ซึ่ งทาให้เพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไรของอุ ต สาหกรรมอี ก ด้ ว ย
นอกจากนั้นยังนาไปปรับใช้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดแยกขนาดของวัตถุดิบได้ดว้ ย เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่
เป็ นต้น นอกจากนี้ ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ขยายความสามารถในการ
ให้บริ การครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซี เมนต์อย่างครบ
วงจร (Complete Cement Plant) และได้มีการคิดค้น ออกแบบ
และพัฒนารู ปแบบในการจัดวางเครื่ องจักรและผังโรงงานใหม่
เพื่อให้สามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับการ
ใช้งาน อี กทั้งช่ วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้ าง เช่ น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบแบบใหม่

ปี ทีก่ ่อตั้ง
วันทีจ่ ดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
วันทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
จานวนหุ้นสามัญทีจ่ าหน่ ายแล้ ว
มูลค่ าทีต่ ราไว้

รายงานประจาปี 2563

2539
4 สิ งหาคม 2546
14 กรกฎาคม 2547
915,230,874.00 บาท
692,071,894.00 บาท
864,230,874.00 บาท
692,095,099.00 บาท
692,095,099.00 หุน้
หุน้ ละ 1 บาท
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[ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท]

บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริ ษทั แอล. วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2782/2 ซอย128/4 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (66) 95-082-2811
โทรสาร (66) 2318 3245
เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com

ผู้สอบบัญชี

:

บริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
518 อาคารมณี ยาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2252 2860, 2255 2518
โทรสาร (66) 2253 8730
เว็ปไซต์ http://www.vadudit.com

ทีป่ รึกษากฎหมาย

:

บริ ษทั สานักกฏหมายประกายธรรม จากัด
18/112 หมู่ที่ 6 ตาบลคลองสอง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (66) 89 234 1510

**ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของ
บริ ษทั ฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th

รายงานประจาปี 2563

8

[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]
ข้ อมูลทัว่ ไปของนิตบิ ุลคลทีบ่ ริษทั ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 10

ลาดับที่

1

2

3

4

ชื่ อบริษัท

สถานทีต่ ้งั สานักงาน

บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด เลขที่ 2782/2 ซ.128/4
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (662) 318-3244
โทรสาร (662) 318-3245
บริ ษทั แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด
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
Global Cement Capital partners Ltd.

บริ ษทั แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท
จากัด

รายงานประจาปี 2563

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
2563

ให้คาปรึ กษาโดยผูค้ วบคุม
งาน (Supervisor service)
ให้แก่โครงการที่บริ ษทั ได้รับ
มอบงาน

1,000,000
บาท

1,000,000
บาท

100,000 หุ้น

99.70

เช่นเดียวกับบริ ษทั แอลวีที

280,000
ยูโร

280,000
ยูโร

280,000 หุ้น

92.29

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

ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายปูนซี เมนต์
เช่นเดียวกับบริ ษทั แอลวีที

9

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว จานวนหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ทีจ่ าหน่ ายแล้ ว
2563

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)

[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ด้วยวิสัยทัศน์อนั กว้างไกลที่ เล็งเห็ นศักยภาพของธุ รกิ จเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปู นซี เมนต์อีกทั้งเล็งเห็ นถึ ง
แนวโน้มทางการตลาดที่มีโอกาสจะเติ บโตขึ้น บริ ษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ได้จดั ตั้งขึ้นมาใน พ.ศ.
2539 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเพียงแค่ 1 ล้านบาท เพื่อให้บริ การด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์รวมถึง
การออกแบบและพัฒ นาแนวคิ ด ใหม่ ๆ ในกระบวนการบดวัต ถุ ดิ บ และบริ ษ ัท น าหุ ้ น เข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2547 ซึ่ งมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 105 ล้านบาท และบริ ษทั ได้เพิ่ม
ทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุ รกิจมาอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริ ษทั มี
ทุนจดทะเบียน 864,230,874.00 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 692,095,099.00 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 692,095,099
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ น้ ละ 1 บาท
บริ ษทั แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรื อ แอลวีที ให้บริ การที่ ปรึ กษาทางวิศวกรรม ออกแบบโรงงาน
ปูนซี เมนต์และจัดหาเครื่ องจักรแบบครบวงจรแก่ โรงงานปู นซี เมนต์ ธุ รกิ จหลักที่ให้บริ การคือการออกแบบและ
รับจ้างผลิตอุปกรณ์เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการผลิ ตพร้อมกับลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าทาให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถในการผลิ ตได้อีกร้อยละ 15-30 ซึ่ งทา
ให้เ พิ่ ม ความสามารถในการท าก าไรของอุ ต สาหกรรมผลิ ตปู นซี เมนต์อี ก ด้วย นอกจากนั้น ยัง น าไปปรั บ ใช้ก ับ
อุตสาหกรรมอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการคัดแยกขนาดของวัตถุ ดิบได้ดว้ ย เช่ น อุ ตสาหกรรมเหมื องแร่ อุ ตสาหกรรม
โรงไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิงเป็ นต้น นอกจากนี้ ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ขยายธุ รกิจหลักไปให้บริ การครอบคลุ มการ
ออกแบบโรงงานปูนซี เมนต์อย่างครบวงจร (Complete Cement Plant) โดยให้บริ การออกแบบและจัดหาเครื่ องจักร
อุปกรณ์ สาหรับโรงงานปูนซี เมนต์อย่างครบวงจร เพื่อให้มีขอ้ แตกต่างที่เด่นชัดกับบริ ษทั ผูป้ ระกอบการรายอื่นๆใน
ตลาด บริ ษทั ได้มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนารู ปแบบในการจัดวางเครื่ องจักรและผังโรงงานใหม่เพื่อให้สามารถ
ใช้พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับการใช้งานอีกทั้งช่ วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น การ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุ ดิบแบบใหม่ การติดตั้งไซโคลนแลกเปลี่ ยนความร้อนในหออุ่นวัตถุดิบ (Cyclone
for Perheater) จานวนสองลูกไว้ในชั้นเดียว ซึ่ งทาให้ลดความสู งของหออุ่นวัตถุดิบ (Preheater) อย่างมีนยั สาคัญ
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้บริ ษทั สามารถขยาย
ฐานลูกค้าและการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ และอุตสาหกรรมคัดแยกขนาด
อื่นๆ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถสร้ างกาไรและการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนค่ า ตอบแทนแก่ พ นัก งานได้อย่า งเหมาะสม นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั ได้วางแผนร่ วมลงทุ นสร้ า งโรงงานผลิ ต
ปูนซีเมนต์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชึ่งสามารถสร้างรายได้จากการจาหน่ายปูนซี เมนต์ให้แก่บริ ษทั ได้อีก
ทางหนึ่ง
รายงานประจาปี 2563

11

[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
จากที่บริ ษทั ฯได้มีการเตรี ยมข้อมูลเพื่อดาเนิ นการยื่นจัดทาแผนฟื้ นฟูกิจการในปี 2562 นั้น ปรากฎว่าบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าสู่ แผนฟื้ นฟูกิจการได้ เป็ นผลทาให้ ปี 2562 และ 2563 บริ ษทั ฯขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ไม่มีโครงการ
ใหม่ๆ ทาให้บริ ษทั ฯขาดรายได้และไม่สามารถดาเนิ นการตามปกติได้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นต้องเลิกจ้าง
พนักงานทั้งหมด และได้ทาสัญญาว่าจ้างพนักงานบางส่ วนเข้ามาใหม่เพื่อทาการประสานงานด้านต่างๆ กับผูต้ รวจ
สอบบัญชีเพื่อดาเนินการจัดทางบการเงินของบริ ษทั

รายงานประจาปี 2563
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วมทุน ณ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
99.70%
GCT ๔๔๔

92.29%
LV Europe๔๔๔
S.A

ประเทศไทย

ชื่ อย่อ

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศบรู ไน

บริษัท

GCT

=

บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด

LV Europe S.A.

=

บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด

GCCP

=

Global Cement Capital Partners Ltd.

LNVT

=

บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด

รายงานประจาปี 2563

20.00%
๔๔ถ
GCCP
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16.00%
๔๔ถ
LNVT
ประเทศอินเดีย

[ลักษณะการประกอบธุกิจ]
1) การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริ ษทั ให้บริ การด้านวิศวกรรม โดยการออกแบบ พัฒนา และรับจ้างผลิ ตอุปกรณ์พร้อมทั้งให้คาปรึ กษาในการ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใช้พลังงานด้วยการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานของ
เครื่ องจักรโดยการนาเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและคิดค้นจากบริ ษทั มาปรับใช้กบั บริ ษทั ต่างๆ
ที่ตอ้ งใช้
กระบวนการคัดแยกขนาดในการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่
เป็ นต้น ทั้งนี้ เครื่ องจักรที่ได้รับการพัฒนาโดยบริ ษทั ได้แก่ เครื่ องจักรที่ใช้ในการคัดแยกขนาดของวัสดุที่มีขนาดเล็กๆ
(ฝุ่ น) (LV Classifier) ซึ่งสามารถนามาใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill หม้อบด
ปูนซีเมนต์ (Ball Mill) นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้ปรับปรุ งหม้อเผา (Rotary Kiln) ให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
และอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler) โดยการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ขยายความสามารถในการให้บริ การครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซีเมน
ตอ์อย่างครบวงจร (Complete Cement Plant) และได้มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนารู ปแบบในการจัดวางเครื่ องจักร
และผังโรงงานใหม่ เพือ่ ให้สามารถใช้พ้นื ที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งช่วยลดระยะเวลา
และต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบแบบใหม่ ลักษณะสัญญาที่บริ ษทั ดาเนิน
ธุ รกิจ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภทได้แก่
1. สัญญาการออกแบบด้านวิศวกรรม และจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์ สาหรับเพิ่มกาลังการผลิตของ
โรงงานผลิตซี เมนต์ (EP Contract)
2. สัญญาการให้คาปรึ กษาในการสร้างโรงงานซี เมนต์ใหม่ (Consultancy Service)
3. สัญญาการให้บริ การคาปรึ กษาโดยผูค้ วบคุมงาน (Supervisory Service)
4. สัญญาการดาเนิ นงาน (Operation Contract)
5. สัญญางานอะไหล่ (Sparepart Contract)
2) การประกอบธุรกิจในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วมทุน

(2.1) บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด
ผู้ถือหุ้น
1). Sinoma Interanational Engineering (Hongkong) Co., Ltd.
2). บริ ษทั แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
3). Mr. V Chandrasekhara Rao
รวม

รายงานประจาปี 2563

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
68.00
16.00
16.00
100.00
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บริ ษทั ได้ร่วมลงทุ นใน แอล เอ็น วี ที ณ ประเทศอินเดี ย ในปี 2544 โดยบริ ษทั ร่ วมทุ นดังกล่ าวประกอบธุ รกิ จ
เช่นเดียวกับบริ ษทั คือ ให้บริ การด้านวิศวกรรมและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพตลอดจนผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ท างานของเครื่ องจัก รพร้ อ มกับ การติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาดัง กล่ า วกับ เครื่ อ งจัก รของลู ก ค้า โดยน า
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริ ษทั ฯ มาปรับใช้สาหรับบริ ษทั ที่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่ มีการคัดแยกขนาดใน
กระบวนการผลิ ต เช่ นอุตสาหกรรมปูนซิ เมนต์และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้น ทั้งนี้ การลงทุนบริ ษทั ร่ วมลงทุน
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้าและตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้
ในส่ วนของการบริ หาร แอล เอ็น วี ที บริ ษทั ได้แต่ง ตั้ง ให้นายเนี ยลเซ่ นเป็ นตัวแทนของบริ ษทั เพื่อเป็ น
กรรมการใน แอล เอ็น วี ที แต่มิได้มีอานาจในการบริ หารงานใดๆ โดย แอล เอ็น วี ที สามารถดาเนินการบริ หารงาน
ด้วยตนเองภายใต้ขอ้ ตกลงตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ทั้งนี้ แอล เอ็น วี ที สามารถใช้เทคโนโลยีของบริ ษทั ฯ
ให้บริ การแก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชี ยใต้ โดยบริ ษทั ฯ จะให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและการผลิ ตอุปกรณ์แก่
แอล เอ็น วี ที และบริ ษทั ฯ จะได้รับผลตอบแทนในรู ปค่าลิขสิ ทธิ์ (License Fee) จาก แอล เอ็น วี ที
(2.2) บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด
ผู้ถือหุ้น

1). บริ ษทั แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2). นายเพียร์ รี อาร์นาล
3). นายมิเชล แชลม์พอนเนียร์
4). นางสาวชนิดดา คงวิบูลย์สวัสดิ์
5). นายแฮนส์ จอร์ เกน เนียลเซ่น
6). นายเค้นท์ โรเจอร์ เฟรดิน
7). นางกิ่งแก้ว วรรณรัตต์
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

92.29
3.57
3.57
0.14
0.14
0.14
0.14
100.00

ในปี 2546 บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนกับ แอล วี ยุโรป ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกันกับ
บริ ษทั ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการร่ วมลงทุนเพือ่ การขยายฐานลูกค้าและตลาดในภูมิภาคยุโรป ซึ่งจะสามารถให้บริ การ
แก่ลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้นทั้งนี้ แอล วี ยุโรป เริ่ มดาเนินงานในเดือน
มกราคมปี 2547 โดยมีเงื่อนไขในการบริ หารงานและข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเหมือนกันกับการร่ วม
ลงทุนใน แอล เอ็น วี ที
รายงานประจาปี 2563
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(2.3) บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ผู้ถือหุ้น

1). บริ ษทั แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2). นางสาวกนกพร ชิวปรี ชา
3). นายปัญญา กฤติยาวงศ์
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

99.70
0.20
0.10
100.00

ในเดือน พฤษภาคม 2553 แอลวีที ลงทุนในบริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด เพื่อรองรับธุ รกิจ
บริ การที่ปรึ กษา ซึ่งมีงานหลักในการให้บริ การคาปรึ กษาโดยผูค้ วบคุมงาน (Supervisory Service) ให้แก่โครงการที่
บริ ษทั ได้รับมอบงาน
(2.4) Global Cement Capital Partners Ltd.
ผู้ถือหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1). บริ ษทั แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2). บริ ษทั แอล เอ็น วี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด
3). RED HEART ENTERPRICES CO., LTD.
4). CG CEMENT GLOBAL PTE. LTD.
รวม

20.00
10.00
35.00
35.00
100.00

ในปี 2554 แอลวีที ลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd. ประเทศบรู ไน ด้วยทุนจดทะเบียน 5
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และปี 2555 เปลี่ยนเป็ นทุนจดทะเบียน 65,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่งประกอบ
ธุ รกิจเป็ น Holding Company เช่น ลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์
1.4 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-

รายงานประจาปี 2563
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
(ก) รายได้ตามงบการเงินของบริ ษทั ปี 2561 ถึง ปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายการ
- รายได้จากสัญญาการให้บริ การของบริ ษทั

ปี 2561
ล้ านบาท
%
-

- รายได้อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2563
ล้ านบาท % ล้ านบาท %
5.07
18.34 0.82 22.10

3.08

100

22.58

81.66

2.88

77.90

3.08

100.00

27.65

100.00

3.70

100.00

หมายเหตุ จากลักษณะการเสนอบริ การให้แก่ลูกค้าตามสัญญาให้บริ การการขาย เกิดขึ้นจากการให้บริ การ
ออกแบบและรับจ้างผลิตอุปกรณ์ ซึ่งการให้บริ การดังกล่าวจะเป็ นบริ การโดยรวมของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถแยกรายได้จากการบริ การและรับจ้างผลิตอุปกรณ์ออกจากกันได้
*** รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้า ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และรายได้
อื่นๆ
(ข) รายได้ตามลักษณะที่มาของรายได้สัญญาการให้บริ การ

ทีม่ าของรายได้
รายได้ในประเทศ
รายได้ต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท %
ล้านบาท % ล้านบาท
%
1.37
4.48
4.9 17.69 1.71 55.52
22.75 82.31
3.70
100
3.08

100.00

27.65 100.00

3.70 100.00
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ผลิตภัณฑ์การให้บริ การของบริ ษทั คือ การออกแบบคิดค้นเทคโนโลยีและให้บริ การด้านวิศวกรรมซึ่งแบ่งออกเป็ น 5
ประเภทหลัก ได้แก่
1) การปรับปรุ งเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill
2) การปรับปรุ งเทคโนโลยีของหม้อบดปูนซีเมนต์ชนิด Ball Mill
3) การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)
4) การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์รวมถึงโรงงานผลิตซีเมนต์ใหม่
5) งานอื่นๆ เช่น ระบบการขนถ่ายวัสดุ ระบบการบดทรายแบบเปี ยก เป็ นต้น
บริษัทได้ ทาการพัฒนาและคิดค้ นการให้ บริ การปรับปรุ งเทคโนโลยีของเครื่ องจักรต่ างๆ ดังนี้
1. การปรับปรุ งเทคโนโลยีของหม้ อบดชนิด Vertical Roller Mill
บริ ษทั ได้พฒั นาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ในปี 2541 โดยใช้
หลักการและเทคโนโลยีในการลดแรงเสี ยดทาน
ปรับปรุ งการไหลของลมและวัตถุดิบซึ่งจะช่วยทาให้เพิม่
ประสิ ทธิภาพในการคัดแยกขนาดของวัตถุดิบด้วย LVT Classifier ซึ่งประกอบด้วย LV Pocket, Rotor และ, Cage
Wheel Rotorm เป็ นต้น ซึ่ งการปรับปรุ งและออกแบบกลไกใหม่ตามเทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาจาก
บริ ษทั ฯ จะทาให้การทางานของเครื่ องจักรมีประสิ ทธิภาพสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นได้ประมาณร้อยละ 15-30 และ
ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตัน ในปี 2556 บริ ษทั ลงนามในสัญญาให้คาปรึ กษาทาง
เทคนิคเป็ นเวลา 10 ปี กับ Sinoma โดยหน้าที่ของบริ ษทั คือ ให้คาปรึ กษาในการออกแบบเครื่ องคัดแยกเพื่อปรับปรุ ง
หม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ของ Sinoma-Tec และบริ ษทั จะได้รับค่าให้คาปรึ กษาทางเทคนิคเป็ นคราวๆ ไป
2. การปรับปรุ งเทคโนโลยีของหม้ อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill)

หลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบดในหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ในปี 2541
ต่อมาในปี 2544 บริ ษทั ฯได้พฒั นาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของหม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) เพือ่ เพิม่ ผลผลิตให้หม้อ
บดปูนซีเมนต์ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมีความใกล้เคียงกับเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill
โดยจะทาการติดตั้ง LVT Classifier และอุปกรณ์ส่วนอื่นๆในระบบการบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) ทาให้การใช้
พลังงานภายในหม้อบดปูนซี เมนต์ (Ball Mill)น้อยลง และการคัดแยกขนาดมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานของหม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) ได้ประมาณร้อยละ 15-30 และประหยัดพลังงานลงได้
ประมาณ 1-3 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อตัน

รายงานประจาปี 2563

18

[ลักษณะการประกอบธุกิจ]
3. การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของหม้ อเผา (Rotary Kiln)

การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานของหม้อเผา (Rotary Kiln) เป็ นเทคโนโลยีล่าสุ ดที่บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาขึ้น
ในปี 2545 เพือ่ ให้หม้อเผา (Rotary Kiln) มีประสิ ทธิ ภาพการทางานมากขึ้นโดยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดแรงเสี ยด
ทานของลมภายในระบบหม้อเผา (Rotary Kiln System) ซึ่งทาให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง และเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การเผามากขึ้นประมาณร้อยละ 15-30
4. การปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซี เมนต์ และโรงงานผลิตซี เมนต์ ใหม่ (New

Plant)
จากการที่บริ ษทั ฯได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อปรั บปรุ งและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของหม้อบดชนิ ด Vertical
Roller Mill หม้อบดปูนซี เมนต์ (Cement Mill หรื อ Ball Mill) และหม้อเผา (Rotary Kiln) ตามลาดับ ทาให้บริ ษทั ฯมี
ศักยภาพในการขยายการให้บริ การในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ตของโรงงานผลิ ตซี เมนต์แก่
ลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งนี้ ต้ งั แต่ 2547 จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ให้บริ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิต
ซีเมนต์ครบวงจร ซึ่ งสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตได้ประมาณ ร้อยละ 10-25
ทั้งนี้ เทคโนโลยีและบริ การด้านวิศวกรรมดังกล่ าวสามารถนามาปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่ มีการคัดแยก
ขนาดอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพลังงาน เป็ นต้น
ผลงานทีผ่ ่ านมาของบริษัทในการปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องจักรอุปกรณ์
การพัฒนาประสิ ทธิภาพการบดของหม้ อบดชนิด (Vertical Roller Mill)
ได้แก่ บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) ประเทศไทย
บริ ษทั Semen Padang ประเทศอินโดนีเซี ย บริ ษทั Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริ ษทั National Cement ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา บริ ษทั Tasek Cement ประเทศมาเลเซี ย บริ ษทั UBE Cement ประเทศญี่ปุ่น บริ ษทั Foskor ประเทศ
แอฟริ กาใต้ บริ ษทั Eagle Cement ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษทั Votorantim Cementos Ltda และ บริ ษทั Companhia
Industrial de Cemento Apodi ประเทศบราซิ ล บริ ษทั Arabian Yemen Cement Company Limited ประเทศเยเมน
บริ ษทั NSCI ประเทศมาเลเซี ย บริ ษทั YTL Perak Hanjoong Simen ประเทศมาเลเซี ย บริ ษทั Tongyang Cement
ประเทศเกาหลีใต้ บริ ษทั Cementos Liz ประเทศบราซิ ล บริ ษทั Cemex ประเทศโดมินิกนั ประเทศเม็กซิ โก และ
ประเทศโคลัมเบีย เป็ นต้น
1.

2.

การพัฒนาประสิ ทธิภาพการบดปูนซิเมนต์ (Ball Mill)

ได้แก่ บริ ษทั Cherat Cement ประเทศปากีสถาน บริ ษทั Chansung และ บริ ษทั Sangyong ประเทศเกาหลีใต้
บริ ษทั Shahroud Cement บริ ษทั Abyek ประเทศอิหร่ าน บริ ษทั Cemco ประเทศแคนนาดา บริ ษทั ACC Gagal
ประเทศอินเดีย บริ ษทั Salto di Pirapora ประเทศบราซิ ล บริ ษทั Italcementi Borgo ประเทศอิตาลี บริ ษทั NSCI
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ประเทศมาเลเซี ย บริ ษทั Star Cement ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต์ บริ ษทั TPI Polene ประเทศไทย บริ ษทั
Cimsa ประเทศตรุ กี บริ ษทั CIMPOR Cimepar plant ประเทศบราซิ ล และ บริ ษทั Loma Negra ประเทศอาร์ เจนตินา
เป็ นต้น
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของหม้ อเผา (Rotary Kiln)
ได้แก่ บริ ษทั Chinfon Haiphong ประเทศเวียดนาม บริ ษทั Basel Cement ประเทศคาซัคสถาน บริ ษทั
Galadari Cement ประเทศปากีสถาน บริ ษทั Fecto ประเทศปากีสถาน บริ ษทั Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้
บริ ษทั Bojnourd Cement บริ ษทั CMS Clinker SDN BHD ประเทศมาเลเซี ย บริ ษทั NSCI ประเทศมาเลเซี ย บริ ษทั
INTERCEMENT Bodoquena plant ประเทศบราซิ ล และบริ ษทั INTERCEMENT APIAI plant ประเทศบราซิ ล เป็ น
ต้น
3.

4.

การปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์ และโรงงานผลิตซีเมนต์ ใหม่ (New
Plant)

ได้แก่ บริ ษทั Fecto Cement และ บริ ษทั Mustekham ประเทศปากีสถาน บริ ษทั Cementos Yura ประเทศ
เปรู บริ ษทั Eastern Provience Cement Company ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริ ษทั Companhia Industrial de Cemento
Apodi บริ ษทั Indústria de Cimentos do Conde Ltda และบริ ษทั EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A. ประเทศ
บราซิ ล บริ ษทั Arabian Yemen Cement Company Limited ประเทศเยเมน บริ ษทั Star Cement Company LLC
ประเทศสาธารณะรัฐอาหรับอิมิเรสต์ บริ ษทั NSCI ประเทศมาเลเซี ย บริ ษทั Carmargo Correa Cementos SA ประเทศ
บราซิ ล บริ ษทั Cales Inacesa S.A. ประเทศชิลี และบริ ษทั SINOMA ประเทศจีน บริ ษทั Aalborg Portland ประเทศ
มาเลเซี ย บริ ษทั Star Cement ประเทศโมซัมบิก บริ ษทั Al Rashed & Sons ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริ ษทั Falcon
Cement ประเทศ บาห์เรน และบริ ษทั Max (Myanmar) Manufacturing Company Limited บริ ษทั Kanbawza Co., Ltd
ประเทศพม่า เป็ นต้น
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ โดยมีนโยบายที่ จะให้บริ การปรับปรุ งและพัฒนาเทคโนโลยีข อง
เครื่ องจักรในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์แบบครบวงจร ทั้งนี้ เทคโนโลยีล่าสุ ดที่บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ปรับปรุ งและพัฒนา ได้แก่
 ระบบคัดแยกขนาด (Classifier) ในหม้อบดชนิ ด Vertical Roller Mill และในหม้อบดชนิด Ball
Mill
 ระบบ Preheater ของหม้อเผา
 ระบบอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler)
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 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบ Preheater
 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบคัดแยกขนาด (Classifier)
 ไซโคลน (Cyclone) ในการดักฝุ่ นของระบบท่อลมร้อน (Cyclone for hot gas ducting) เช่นท่อลม
ร้อนที่นาความร้อนเพื่อไล่ความชื้ นไปยังหม้อบดถ่านหิ น นาความร้ อนเพื่อไล่ความชื้ นไปยังหม้อ
บดวัตถุดิบ
 ไซโคลน (Cyclone) ในการดักอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการดักกลิ่นในอุตสาหกรรมอาหาร
 การนาสาหร่ ายมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงจากก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
 ระบบการคัดแยกฝุ่ นขนาดละเอียด (เล็กกว่า 20 ไมครอน)
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
สถานการณ์ตลาด
ในปี 2563 สถานการณ์ทางการตลาดโลกยังคงทรงตัวโดยเฉพาะในประเทศจีน และกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง บริ ษทั คาดว่าตลาดจะยังมีความต้องการกาลังการผลิตซี เมนต์ในตลาดในระดับสู งอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นการใช้ความยืดหยุน่ ของบริ ษทั ในการให้บริ การตามความต้องการเฉพาะราย
ของลูกค้า (Customised Solutions) หลังจากหารื อกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มหลากหลาย
มาก ซึ่ งอาศัยอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เช่น เทคโนโลยีไซโคลนของ LV (LV Cyclone) ระบบคัดแยกขนาดของ LV (LV
Classifier) เตาเผาแบบ calciner ของ LV (LV Calciner) และระบบอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler) เป็ นต้น
ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน
ภาวะการแข่งขันในการให้บริ การด้านวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปั จจุบนั ที่บริ ษทั ฯ เริ่ มเสนอบริ การงานโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ส่ งผลให้คู่แข่งทางอ้อมที่
เป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องจักรเข้ามาประมูลแข่งขันด้วย อย่างไรก็ดี เนื่ องจากการให้บริ การด้านวิศวกรรมดังกล่าวเป็ นธุ รกิจที่
ต้องอาศัย ความเชี่ ยวชาญ และความรู ้เฉพาะทาง ปั จจุบนั ในประเทศไทยบริ ษทั ฯ ยังไม่มีคู่แข่งทั้งในทางตรงที่ มีการ
ให้บริ การด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ หรื อคู่แข่งขันทางอ้อมที่มีการผลิตและจาหน่าย เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
เพือ่ เพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมคัดแยกขนาด ในขณะที่ในตลาดต่างประเทศคู่แข่งขัน
ของบริ ษทั ที่เคยเป็ นคู่แข่งขันทางอ้อมซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการที่ผลิตอุปกรณ์เครื่ องจักรสาหรับอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์
ได้กลายมาเป็ นคู่แข่งขันทางตรง ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบขนาดของบริ ษ ทั แล้ว บริ ษทั ฯ มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่ง โดยสามารถ
จาแนกคู่แข่งของบริ ษทั ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) บริ ษทั ที่ผลิตอุปกรณ์และเครื่ องจักรครบวงจรสาหรับโรงงานในอุตสาหกรรมปูน ซี เมนต์ อาทิ กลุ่มบริ ษทั
SINOMA ประเทศจีน บริ ษทั Krupp Polysius ประเทศเยอรมนี บริ ษทั KHD ประเทศเยอรมนี และ บริ ษทั
FLS ประเทศเดนมาร์ก เป็ นต้น
(2) บริ ษทั ที่ให้บริ การผลิตเครื่ องจักรเฉพาะส่ วน
: ผูผ้ ลิตหม้อบด Vertical Roller Mill ได้แก่บริ ษทั Loesche ประเทศเยอรมนี บริ ษทั Pfeiffer ประเทศ
เยอรมนี และบริ ษทั UBE ประเทศญี่ปุน
: ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทาความเย็นเม็ดปูน (Clinker Coolers) ได้แก่ บริ ษทั IKN ประเทศเยอรมนี และ บริ ษทั
CPAG ประเทศ เยอรมนี
: ผูผ้ ลิตหม้อบด Ball Mill ได้แก่ บริ ษทั Sinoma, Jiangsu Pengfei บริ ษทั Christian Pfeiffer และบริ ษทั
Brookhausen ประเทศเยอรมนี เป็ นต้น
จากการที่ ตลาดได้มีก ารปรั บตัว ลดลงทาให้บริ ษทั ฯ ต้องเผชิ ญกับ ภาวะการแข่งขันที่ สู งขึ้ น โดยบริ ษทั คู่
แข่ งขันขนาดใหญ่ ที่ มุ่ง เน้น การผลิ ตเครื่ องจัก รใหม่ส าหรั บลู กค้าได้ขยายการตลาดครอบคลุ มงานการปรั บปรุ ง
รายงานประจาปี 2563

22

[สถานการณ์ทางธุรกิจและการแข่งขัน]
เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์เดิ มให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งเป็ นฐานตลาดของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี นอกจากการใช้กล
ยุทธ์การตลาดด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและคิดค้นจากบริ ษทั ฯโดยเฉพาะแล้ว บริ ษทั ฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ใช้ใน
การแข่งขัน ทั้งนี้ การที่บริ ษทั ฯ มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่งทาให้บริ ษทั มีความคล่องตัวในการบริ หารงาน สามารถเน้นการ
ให้บริ การที่รวดเร็ ว ตรงตามกาหนดเวลา และกลยุทธ์ดา้ นราคาที่ต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการซื้ อเครื่ องจักรใหม่ จึง
ทาให้บริ ษทั ฯคู่แข่งซึ่ งเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่และมีตน้ ทุนทางการเงินที่สูงกว่า ไม่สามารถใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้าน
ราคากับบริ ษทั ฯได้ อี กทั้งเทคโนโลยีการปรับปรุ งเครื่ องจักรเป็ นเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ที่คิดค้นและ
พัฒนาขึ้นโดยบริ ษทั ฯ คู่แข่งจึงไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังเน้นการให้บริ การที่ รวดเร็ ว และ
รับประกันคุณภาพของผลงานให้ได้ประสิ ทธิ ภาพตามที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า จากปั จจัยความพร้อมด้านต่างๆ ตลอดจน
ปั จจัยด้านการตลาด ที่ บริ ษทั ฯนามาปรับใช้ ทาให้คู่แข่งที่มีศกั ยภาพและเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริ ษทั ฯมีน้อยราย
ส่ งผลให้บริ ษทั ยังรักษาฐานลู กค้าและตลาดไว้ได้อย่างไรก็ดี นอกจากการแข่งขันข้างต้นกับบริ ษทั ขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ น
ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรต่างๆ บริ ษทั ฯอาจมีการแข่งขันจากผูใ้ ห้บริ การด้านวิศวกรรม บางส่ วนที่ใช้เทคโนโลยีอี่นๆ ในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักร โดยหากเปรี ยบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายบริ การด้านวิศวกรรมและประสิ ทธิ ภาพ การ
ทางานระหว่างคู่แข่งกับบริ ษทั ฯ จะพบว่าบริ ษทั ฯมีตน้ ทุนที่ต่ากว่าประมาณ ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 และหลังจาก
ลูกค้าได้นาเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯมาปรับใช้จะมีระยะเวลาคืนทุน โดยเฉลี่ ยประมาณ 1 ถึง 2 ปี อีกทั้งลูกค้าชั้นนา
ต่างๆ ทัว่ โลกให้การยอมรับในประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้น จากการนาเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯมาปรับใช้กบั เครื่ องจักรเดิม
ที่มีอยูด่ งั นั้น คู่แข่งด้านการให้บริ การด้านวิศวกรรมอื่นๆ จึงไม่ใช่คู่แข่งขัน ที่จะส่ งผลกระทบต่อการขยายตลาดและ
การให้บริ การด้านวิศวกรรมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั อื่นๆ ได้แก่ บริ ษทั Loesche จากประเทศเยอรมนี หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องจักรครบวงจรอื่นๆ ได้พฒั นา
เทคโนโลยีเพิ่มเติมเพือ่ เพิ่มประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักรที่ตนเองผลิตให้มีการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ภาวะการแข่งขันทางอ้อมจากผูผ้ ลิตเครื่ องจักรต่างๆ จึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก) การจัดหาและจัดซื้ อ
เนื่ องจากธุ รกิ จของบริ ษ ทั คื อ การออกแบบคิดค้นเทคโนโลยีแ ละให้บริ การด้านวิศวกรรม บริ ษทั จึ ง ไม่ มี
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และไม่มีตวั สิ นค้าของบริ ษทั ฯที่เป็ นรู ปธรรม แต่ในการปรับปรุ งเครื่ องจักรให้กบั ลูกค้าในแต่
ล่ะครั้ง จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้เครื่ องจักรสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามที่ได้
ออกแบบไว้ ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงต้องออกแบบและสั่งทาอุปกรณ์ดงั กล่าวขึ้นเพื่อนาไปส่ งมอบให้กบั ลูกค้า โดยอุปกรณ์
แต่ละชิ้นจะต้องสั่งทาเป็ นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่ องจักรแต่ละชิ้น จึงต้องอาศัยผูผ้ ลิตอุปกรณ์ที่มีความชานาญ
น่าเชื่อถือ และสามารถส่ งมอบชิ้นงานได้ตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย
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[สถานการณ์ทางธุรกิจและการแข่งขัน]
บริ ษทั มีการดาเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักรและบริ การ ทั้งจากภายในประเทศคิดเป็ นจานวนร้อยละ 36
และต่างประเทศคิดเป็ นจานวนร้อยละ 64 รวมถึ งการกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการคัดเลื อกผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย
และผูร้ ับจ้าง อีกทั้งการตรวจสอบคุณภาพผลิ ตภัณฑ์อย่างอย่างสม่าเสมอ โดยการติ ดตามจากผลการดาเนิ นงานของ
ผูผ้ ลิตผูจ้ าหน่ายและผูร้ ับจ้าง เพื่อให้สามารถยืนยันและสร้างความมัน่ ใจได้ตลอดเวลาว่า ผลิ ตภัณฑ์และผลงานการ
บริ การภายหลังการส่ งมอบต่อเจ้าของโครงการ มีความถูกต้องเรี ยบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
การสั่งซื้ อ
นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้มุ่งเน้นในการดาเนินการจัดหาผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักรและบริ การราย
ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้กระบวนการสั่งซื้ อสามารถควบคุ มอย่างเป็ นระบบและมีศกั ยภาพมากขึ้น ในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อรองรับงานสาหรับโครงการต่างๆของบริ ษทั ฯนั้น มิได้ผูกขาดกับตัวแทนจาหน่ายราย
ใดรายหนึ่ง แต่สามารถจัดหาสิ นค้าได้จากหลากหลายแหล่งผูผ้ ลิตและเป็ นไปตามความต้องการของลู กค้าได้ไม่วา่ จะ
เป็ นสิ นค้าจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย หรื อประเทศทางยุโ รป โดยบริ ษทั มีผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การราย
สาคัญ 1 รายในประเทศจีน ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน เช่น หม้อบดชนิ ดต่างๆ หม้อเผา สายพาน ลาเลียง
การผลิต LV Classifier LV Cooler และ Preheater เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้มีการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์จากผูจ้ ดั จาหน่ายรายนี้ เกินกว่า 30% ของรายได้รวม เนื่ องจากมีขอ้
ได้เปรี ยบผูร้ ับจ้างผลิต จาหน่ายรายอื่นในด้านราคา ระยะเวลาการผลิตและการจัดส่ ง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิรัดกุมในการจัดหาและจัดซื้ อ อาทิการสอบราคา เปรี ยบเทียบราคาและคุ ณลักษณะเครื่ องจักร เพื่อให้
มัน่ ใจว่าได้สั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักรและบริ การที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด
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1). ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ
บริ ษทั ดาเนินงานครบวงจรทั้งด้านการบริ การวิศวกรรม ออกแบบ พัฒนา รับจ้างผลิ ตอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้ าง ผลิ ต ติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิ ทธิ ภาพและ
ประหยัดพลังงาน
จากลักษณะการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ดังกล่าว ต้องมีการใช้เงินลงทุนในการจัดเตรี ยมงานและอุปกรณ์ที่
จาเป็ นในการส่ งงานให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการรับงานเป็ นจานวนมาก ทาให้บางช่วงเวลาบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดออกมากกว่ากระแสเงิน
สดรับ โดยเกิดจากการที่กระแสเงินสดรับยังไม่ถึงกาหนดการรับเงินที่จะเข้ามาชดเชยกระแสเงินสดออกดังกล่าวได้
อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ โดยส่ วนใหญ่บริ ษทั จะมีการตกลงให้ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment) แก่บริ ษทั ฯเพื่อใช้ใน
การดาเนินการเตรี ยมงาน ในขณะเดียวกันบริ ษทั จะต้องดาเนินการให้สถาบันการเงินออกหนังสื อค้ าประกัน (Letter
of Guarantee หรื อ “L/G”) ให้กบั ลูกค้าเพื่อประกันเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment Bond) ดังกล่าวเต็มจานวน
พร้อมกับให้สถาบันการเงินออกหนังสื อค้ าประกัน L/G อีกฉบับเพื่อประกันผลงาน (Performance Bond) ด้วย ซึ่ ง
โดยส่ วนใหญ่ L/G ประกันผลงานดังกล่าวจะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 10 – 20 ของมูลค่างานโครงการจากลักษณะ
การดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทาให้บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดรับบางส่ วนเพื่อใช้ในการจัดเตรี ยมงาน
อย่างไรก็ดีจากการที่บริ ษทั ฯ ไม่มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่จะสามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันในการกูย้ ืมเงิน
จากสถาบันการเงิน ทาให้มีความจาเป็ นต้องใช้เงินสดบางส่ วนเป็ นหลักประกันในการกูย้ ืม กอปรกับบริ ษทั ฯมีการ
เติบโตของรายได้แบบก้าวกระโดด จึงอาจส่ งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่บริ ษทั
ฯ มี ความจาเป็ นต้องเพิ่มทุน ซึ่ งสามารถลดปั ญหาสภาพคล่ องได้ในระดับหนึ่ ง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้หาแหล่ ง
เงินทุนเพิ่มเติมโดยการขอเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนามาใช้เป็ นเงินทุนในการดาเนินงานในโครงการ
ต่ า งๆ ที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บ มา บริ ษ ัท ได้รั บ การอนุ ม ัติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จากธนาคารต่างๆ แต่ก็ยงั คงไม่เพียงพอในการดาเนินงาน ซึ่ งบริ ษทั ต้องดาเนินการหาวงเงิน
อาจด้วยการระดมทุนเพิม่ เติมจากผูถ้ ือหุน้ เดิมหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหม่
2). ความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจในต่ างประเทศ
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจโดยทาสัญญากับพันธมิตรทางการค้าและร่ วมลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน บรู ไนและสาธารณรัฐสิ งคโปร์ เป็ นต้น เพือ่ ขยายฐานลูกค้าให้
เติบโตมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆทัว่ โลก ซึ่ งในแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากด้านภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และกฎหมายของประเทศเหล่านั้นได้ เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าวให้นอ้ ยลง บริ ษทั ฯจึงมีนโยบายการ
ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ท้องถิ่นประเทศต่างๆเนื่องจากบริ ษทั ร่ วมลงทุนดังกล่าวสามารถเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ใน
ภูมิภาคนั้นได้ดีกว่าบริ ษทั ฯซึ่ งจะสามารถช่วยบริ ษทั ฯ ในด้านการตลาด
และการติดต่อกับลูกค้าภายในประเทศ
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ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า จึงช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้การลงทุนใน
รู ปแบบการร่ วมลงทุนนั้นยังมีมูลค่าค่อนข้างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับศักยภาพของตลาด
และจานวนลูกค้าในแต่ละ
ภูมิภาค และบริ ษทั ฯ ยังสามารถได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรู ปของค่าลิขสิ ทธิ์ และค่าธรรมเนียมจากบริ ษทั ร่ วม
ทุนอีกด้วยนอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งบริ ษทั ท้องถิ่นเป็ นตัวแทนทางการค้า ซึ่ งจะสามารถช่วยบริ ษทั ฯ ในด้าน
การตลาดช่วยหาลูกค้าและติดต่อประสานงาน เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานระหว่างบริ ษทั ฯ กับลูกค้าใน
ประเทศนั้นๆให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3). ความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี
บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ การงานด้านวิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยี ที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มคิดค้นและพัฒนาขึ้นเอง นามา
ประยุกต์ใช้ในการผลิ ตเครื่ องจักร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและประหยัดพลังงาน ดัง นั้นผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษ ัท ฯอาจถู ก ลอกเลี ย นแบบโดยบริ ษ ัท คู่ แ ข่ ง ขัน อื่ น ๆหรื อ จากเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น ก็อาจจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
สู ญเสี ยลูกค้าและส่ วนแบ่งทางการตลาดได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี โดยส่ งเสริ มให้ทีมงานทาการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้า
และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ งมากขึ้น
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ริเริ่ มพัฒนาและก้าวสู่ การออกแบบโรงงานปูนซี เมนต์อย่างครบวงจร(Complete Cement plant)
กอปรกับบริ ษทั ฯ ได้มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนารู ปแบบในการจัดวางเครื่ องจักร และผังโรงงานใหม่ เพื่อให้
สามารถใช้พ้นื ที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุ ดิบแบบใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้ างฐานราก การจัดวางเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์ต่างๆอย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง ลดเวลาการก่อสร้างและประหยัดพลังงาน
เพิ่มขึ้น เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นาประสบการณ์ในการดาเนินงานที่ผา่ นมาจากการใช้งานเครื่ องจักรที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ มาพัฒนาปรับปรุ งออกแบบการใช้งานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้นอีกด้วย
จากลักษณะการดาเนิ นงานดังกล่ าว ส่ งผลให้ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถให้บริ การปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพใน
กระบวนการผลิตของโรงงานผลิ ตปูนซี เมนต์ได้อย่างครบวงจรมากขึ้น ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงยังคงรักษาความเป็ นผูน้ าใน
ธุ รกิจการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ ออกแบบโรงงานและพัฒนาเครื่ องจักรโดยได้รับการไว้วางใจจากลู กค้าตลอดมาทั้งนี้
บริ ษทั ฯ คาดว่าการลอกเลียนแบบด้านเทคโนโลยีของบริ ษทั นั้นยังเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่ องจากเทคโนโลยีดงั กล่าว
ต้องอาศัยประสบการณ์และความชานาญเฉพาะด้าน
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[ปั จจัยความเสี่ยง]
4). ความเสี่ ยงด้ านต้ นทุนแรงงาน และการขาดแคลนแรงงานฝี มือ
การบริ หารสัญญางานก่อสร้างในแต่ละโครงการให้มีผลกาไร ขึ้นอยูก่ บั การประมาณการต้นทุนโครงการที่ แม่นยา
และควบคุ มต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ให้อยู่ใ นประมาณการที่ กาหนดไว้ ปั จจัย การประมาณต้นทุ น ขึ้ นอยู่กบั ราคาวัส ดุ
ก่อสร้าง ต้นทุนแรงงาน ซึ่ งมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณ์ของระดับอุปสงค์และอุปทาน
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว โดยเน้นให้มีการฝึ กอบรม ให้ความรู ้ในด้านต่างๆ
ให้พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพและความสามารถในการทางาน รวมทั้งได้จดั ทาแผนความก้าวหน้าในอาชี พ
(Career Path and Succession Plan) และดูแลเรื่ องผลตอบแทนที่เป็ นธรรมเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนา
ศัก ยภาพและมี ค วามพึ ง พอใจที่ จ ะร่ วมท างานกับบริ ษ ัท ตลอดไป นอกจากนั้น ในบางต าแหน่ ง งานได้ว่า จ้า ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและมีป ระสบการณ์ สูงเข้ามาทางานในส่ วนที่ สาคัญ เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเกิ ดความผิดพลาดในการ
ทางานนั้นๆ
5). ความเสี่ ยงจากการทีบ่ ริษัทมีขาดทุนสะสมจานวนมาก อาจไม่ สามารถจ่ ายเงินปันผลได้ ในอนาคตอันใกล้
ในงวดบัญชีปี 2563 บริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิ จานวน 17.77 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุนสะสม ณ สิ้ นปี 2563 เป็ นจานวน 1,069.33 ล้าน บาท
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[รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่]
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลาดับ
1.

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT

จานวนหุ้น

สั ดส่ วนการถือหุ้น
%

171,588,600

24.79

2.

CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD.

68,979,815

9.97

3.

MR.HANS-JORGEN IBSEN NIELSEN

51,600,169

7.46

4.

นายนววิธ คุวานันท์

36,636,400

5.29

5.

บริ ษทั แอล.วี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

28,150,000

4.07

6.

น.ส.เสาวณี ย ์ ธรรมกูล

14,028,879

2.03

7.

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

12,001,200

1.73

8.

นางรัตนวรรณ ชมะนันทน์

9,900,000

1.43

9.

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.

8,250,000

1.19

10.

น.ส.กัลยา เสมอภาค

7,044,000

1.02

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ รวม

283,916,036

41.02

รวม

692,095,099

100.00

11.

หมายเหตุ :

1

CG Cement Global Pte. Ltd. ประกอบธุ รกิจโดยการลงทุนในโรงงานซี เมนต์และอุตสาหกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้อง และถือหุ น้ โดย Cinnovation Inc. ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดย Cinnovation
Inc. ประกอบธุ รกิจด้านการลงทุนผ่านการถือหุ น้ ในบริ ษทั ต่างๆ (Holding Company) และ Cinnovation Inc.
ถือหุ น้ โดย (1) Mr. Rahul Chaudhary ในสัดส่ วนร้อยละ 50 และ (2) Mr. Varun Chaudhary ในสัดส่ วนร้อย
ละ 50 ทั้งนี้ Mr. Varun Chaudhary ดารงตาแหน่งกรรมการของ LVT แต่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หาร
2
OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น CHINA
TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
3
จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยผูล้ งทุนใน Non-Voting Depositary Receipt หรื อ
NVDR จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ น้ สามัญ เว้นแต่สิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
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[รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่]
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จานวนหุ้นสามัญ

สั ดส่ วนการถือหุ้น %

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย

353,018,502

51.00

ผูถ้ ือหุ น้ สัญชาติต่างด้าว

339,076,597

49.00

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)
บริ ษทั ไม่มีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริ ษทั ร่ วมลงนามด้วย
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[นโยบายการจ่ายเงินปั นผล]
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลัง
หักภาษี เงิ นได้สารองตามกฎหมาย และสารองอื่ นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้ ก ารจ่ายเงิ นปั นผลจะขึ้ นอยู่กบั สภาวะ
เศรษฐกิจ กาไรจากการดาเนิ นงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับบริ ษทั
มหาชนจากัด
การจ่ายเงินปั นผล
พ.ศ. 2561
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(ปรับปรุ งใหม่ )

พ.ศ. 2562
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(130,692,418)

(78,202,102)

(17,694,862.67)

(0.113)

(0.026)

งดจ่ายเงินปันผล

งดจ่ายเงินปันผล

งดจ่ายเงินปันผล

จานวนหุน้

-

-

-

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)

-

-

-

อัตราร้อยละการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไร
สุทธิ

-

-

-

วันที่จ่ายเงินปันผล

-

-

-

รายละเอียด

กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้ )

(0.189)

*** สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯย่อยและบริ ษทั ฯร่ วมให้ กับ LVT ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการและ
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯย่อยและบริ ษทั ฯร่ วมนั้นจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็ นกรณี ๆไป
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[โครงสร้างการจัดการ]
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย 8 ท่าน ดังต่ อไปนี้
รายชื่ อกรรมการ

ตาแหน่ ง

ประเภทกรรมการ

วาระการดารงตาแหน่ ง
การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี (AGM)

ประธานกรรมการ

กรรมการบริ หาร

AGM 2562 – AGM 2565

2. นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการบริ หาร

AGM 2562 – AGM 2565

3. นายธนิก ศิริวฒั นประยูร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

AGM 2562 – AGM 2565

4. นายสงวน สงวนรักศักดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

AGM 2562 – AGM 2565

5. นายโดนัล เอียน แมคเบน

กรรมการ

กรรมการ

AGM 2562 – AGM 2565

6. นายไมเคิล แอนเดอร์ เซ่น

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

AGM 2562 – AGM 2565

7.นายศรายุทธ โกวิทธนานนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

AGM 2563 – AGM 2566

8.นางสาวแลคเคอร์ โจ เอินลุน กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
เนียลเซ่น

กรรมการอิสระ

AGM 2563 – AGM 2566

1. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์
ซีเรี ยล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ
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[โครงสร้างการจัดการ]
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซี เรี ยล วัน คอมเพอร์ นอล์เลอ และ
นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั

รายชื่ อกรรมการ

จานวนครั้งการเข้ าร่ วมประชุม/จานวนครั้งที่ประชุม ปี 2562
สามัญผู้ถือหุ้น
วิสามัญ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประจาปี
บริษทั
ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กาหนด
ค่ าตอบแทน

1. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์
ซี เรี ยล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

1/1

-

3/3

-

-

2. นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข

1/1

-

3/3

-

-

3. นายธนิก ศิริวฒั นประยูร

1/1

-

3/3

-

-

4. นายสงวน สงวนรักศักดิ์

1/1

-

3/3

-

-

5. นายโดนัล เอียน แมคเบน

-

-

3/3

-

-

6. นายไมเคิล แอนเดอร์เซ่น

1/1

-

2/3

-

-

7.นายศรายุทธ โกวิทธนานนท์

-

-

2/3

-

-

8.นางสาวแลคเคอร์ โจ เอินลุน

-

-

2/3

-

-

เนียลเซ่น

หมายเหตุ : ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมเนื่องมาจากติดภาระกิจ
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[โครงสร้างการจัดการ]
โครงสร้ างผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วย 2 ท่าน ดังนี้
1. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซี เรี ยล วัน คอมเพอร์ นอล์เลอ

ประธานกรรมการ

2. นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข

กรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการบริ หารทุ กท่านเป็ นผูบ้ ริ หารตามคานิ ยาม “ผูบ้ ริ หาร” ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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[โครงสร้างการจัดการ]
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข ดารงตาแหน่ งรักษาการเลขานุ การบริ ษทั ในปี พ.ศ.
2563
หน้ าทีข่ องความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ
2. จัดทาและจัดเก็บหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี
3. จัดทาและจัดเก็บหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารและจัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้
เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทาการ
นับแต่ที่บริ ษทั ได้รับรายงาน
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
6. จัดเก็บตราประทับบริ ษทั
7. ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
ดาเนินงาน กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
8. ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประประชุม
ผูถ้ ือหุน้
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
11. ติดต่อประสานงานกับผูถ้ ือหุ น้
12. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริษัทได้ พจิ ารณาให้ ค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
1. มี ค วามเหมาะสมในด้า น ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้อ งกับ ขอบเขตภาระหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงาน และเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั
2. ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และรักษากรรมการและผูบ
้ ริ หาร
ที่มีความรู ้ความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์แก่บริ ษทั ได้
3. ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงกับบริ ษท
ั ที่อยูใ่ นลักษณะธุ รกิจเดียวกัน และขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกันได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น
้
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การแต่ ง ตั้ง ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ตั้ง แต่ ร ะดับ รองกรรมการผู ้จ ัด การขึ้ น ไป ต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
5.

(ก) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้แก่ กรรมการบริ ษ ทั ฯ เป็ นค่าเบี้ ยประชุ ม ซึ่ ง จ่ายให้ก ับกรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานกรรมการ ครั้ งละ 15,000 บาท และกรรมการครั้งละ 12,000 บาทต่อท่าน
สาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะได้รับค่าเบี้ ยประชุ มในอัตราเดี ยวกันกับคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ทาการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารไปแล้วในบางส่ วนรวมทั้งสิ้ น 291,000 บาท
ดังนั้น สาหรับปี 2563 บริ ษทั ฯ ยังคงค้างจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารอยูจ่ านวน 75,000 บาท
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563
รายชื่ อกรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)
การประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การ
ประชุม

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

รวม

บริษัท

ตรวจสอบ

สรรหาและ
กาหนด
ค่ าตอบแทน

(บาท)

วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

1.นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์
ซีเรี ยล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

15,000

-

45,000

24,000

-

84,000

2.นายสุเมฆ บารุ งสุข

12,000

-

36,000

-

-

48,000

3.นายธนิก ศิริวฒั นประยูร

12,000

-

36,000

30,000

-

78,000

4.นายสงวน สงวนรักศักดิ์

12,000

-

36,000

-

-

48,000

5.นายโดนัล เอียน แมคเบน

12,000

-

-

-

-

12,000

6.นายไมเคิล แอนเดอร์เซ่น

12,000

-

36,000

-

-

48,000

7.นายศรายุทธ โกวิทธนานนท์

-

-

24,000

-

-

24,000

8.นางสาวแลคเคอร์ โจ เอินลุน

-

-

24,000

-

-

24,000

75,000

-

237,000

54,000

-

366,000

เนียลเซ่น
รวมทั้งสิ้น
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(ข) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2563 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ให้กบั คณะกรรมการบริ หาร จานวน 2
ราย รวมทั้งสิ้ น 1.2 ล้านบาท
(2) ค่ าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริ หาร
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
-ไม่มี  จัดหารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
-ไม่มี -



8.5 บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 4 คน โดยปี 2563 บริ ษทั ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 3.06
ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินประกันสังคม
จานวนพนักงาน

จานวน

พนักงานระดับจัดการ

1 คน

พนักงานปฎิบตั ิการ

3 คน

รวม

4 คน
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่จะขับเคลื่ อนให้บริ ษทั ไปสู่ ความเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั จึงมีนโยบายใน
พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า สนับสนุนโอกาสในการเรี ยนรู ้กบั บุคลากรทุกคน ซึ่ งเน้นการสร้างทีมงานและการ
เรี ย นรู ้ ใ นด้า นวิช าชี พ เฉพาะทาง โดยรวมถึ ง การส่ ง เสริ มให้พ นัก งานได้มี ความรู ้ ใ นด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ โดยสนับสนุ นให้มีการอบรมภายในและภายนอกให้แก่ พนักงาน อี กทั้งบริ ษทั ฯ ได้คิดค้นและ
พัฒนาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพเครื่ องจักรให้มีการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น รวมถึงส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุ คลากรพร้ อมที่ จะแข่งขันทางธุ รกิ จ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังประเมินผลการทางานของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชี พ (Career Path and Succession Plan) ทั้งนี้
เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และแข่งขันได้ใน
ตลาด ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั ฯมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี
และสภาพธุ รกิจที่มีการแข่งขันสู งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
-ไม่มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ได้ตระหนักถึ ง ความสาคัญของหลัก การกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี อันเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้ าง
องค์กรให้มี ระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพและยึดมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิ จตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้ างกลไกการ
ควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีความโปร่ งใส มีความยุติธรรมและเกิดความมัน่ ใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ซึ่งบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่ง
เป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
การประชุ มผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้ดูแลรักษาสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเป็ นธรรม เช่ น สิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อการ
โอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งผลกาไรของบริ ษทั การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การมีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อออกเสี ย งลงมติ ในเรื่ องต่ างๆ ตามกฏหมายก าหนด อาทิ สิ ท ธิ ใ นการเลื อกตั้ง ถอดถอน
กรรมการเป็ นรายบุคคล สิ ทธิ ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สิ ทธิ ในการอนุ มตั ิงบการเงินและการจ่ายเงิ น
ปั นผล สิ ทธิ ในการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน รวมถึ งไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการ
ละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น สาหรับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคณะกรรมการมีนโยบายให้จ ัดส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มพร้ อมทั้งข้อมูล ประกอบการ ประชุ ม ตามวาระต่างๆ พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการประกอบการ
พิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึ งกฏเกณท์ วิธีการที่ ใช้ในการประชุ มและขั้นตอนในการลงมติ ให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมหรื อตามกฏหมายกาหนด และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายใช้สิทธิ ของตน
รวมทั้ง ผูถ้ ือหุ น้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่ วมประชุมด้วย
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงการสร้ างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ โดยในการประชุ มกาหนดให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่
ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่ โดยนับหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ เท่ากับหนึ่ งเสี ยง และบริ ษทั ฯ จัดส่ งเอกสาร
ประกอบการประชุม รายงานประจาปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั จะดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตาม
สิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อตกลงร่ วมกัน ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม อย่างโปร่ งใส ทั้งนี้
เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งจะก่อให้เกิดความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความ
ยัง่ ยืนของกิจการ รวมทั้งไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ผู้ถือหุ้น - บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ เหมาะสม
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
พนักงาน - ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักและยังไม่มีการรับงานโครงการใหม่ๆ เข้ามา ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีการเลิ ก
จ้างพนักงานทั้งหมดในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560 แล้วนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้ยกเลิกกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับ
พนักงาน พร้อมทั้งสวัสดิการอื่นๆ เช่น การประกันสุ ขภาพประกันชีวติ ซึ่งถ้าหากบริ ษทั ฯ กลับมามีสภาพคล่อง
ดังเดิมก็จะจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานเช่นเดิม
คู่ค้า - ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ เป็ นไปตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า
- เปิ ดให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ภายใต้ขอ้ มูลที่เท่าเทียมกัน
- ควบคุมขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้ อ จัดจ้าง ไม่ให้มีการทุจริ ต
- มีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสี ยหายจากการถูกละเมิดสิ ทธิ พร้อมทั้งเจรจาแก้ปัญหา
ร่ วมกัน โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นธรรมทั้ง 2 ฝ่ าย
เจ้ าหนี้ - ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสี ยหายจาก
การถูกละเมิดสิ ทธิ พร้อมทั้งเจรจาแก้ปัญหาร่ วมกันโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นธรรมทั้ง 2 ฝ่ าย
ลูกค้ า - ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริ การที่เท่าเทียม รักษา
ความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า เพื่อรี บ
ดาเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ วที่สุด และมีมาตรการชดเชยหากได้รับความเสี ยหายจากการถูก
ละเมิดสิ ทธิ พร้อมทั้งเจรจา แก้ปัญหาร่ วมกันโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นธรรมทั้ง 2 ฝ่ าย
คู่แข่ ง - ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน หลีกเลี่ยง
วิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่ง
สั งคมและชุ มชน - ให้ความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน และปฎิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัดไม่
สนับสนุน หรื อให้ความช่วยเหลือผูก้ ระทาผิดสร้างงานให้กบั ชุมชนที่บริ ษทั ไปรับจ้างสร้าง
โรงงานต่างๆ
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สิ่ งแวดล้อม -

ออกแบบเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคัด
แยกขนาดของวัตถุดิบนั้นเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักรและช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของการผลิตพร้อมกับลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษ ทั ตระหนัก ดี ว่า ข้อมู ล ของบริ ษ ทั ทั้ง ที่ เกี่ ย วกับ การเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ล้วนมี ผลกระทบต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการ
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่ งใส ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา
ภายใต้ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ บริ ษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การทาหน้าที่ ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุนสถาบันผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง พร้ อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประสานงานผูล้ งทุน ซึ่ งผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ โทร. 02-318-3244 และได้เพิ่มช่ องทางการเข้าถึ งข้อมูลของผูท้ ี่สนใจอย่างเท่าเทียมกันโดย
เปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ฯผ่า น เว็บ ไซต์ http://www.lv-technology.com เช่ น ประวัติ บ ริ ษ ทั ฯ โครงสร้ า ง
คณะกรรมการ โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ข้อบังคับ หนังสื อบริ คณห์สนธิ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจาปี
(56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
บริ ษทั กาหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะของ
บริ ษทั โดย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้สอบทาน และประเมินระบบการควบคุ มภายในให้มี
ประสิ ทธิ ผล เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูส้ ่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฏในรายงานประจาปี
งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถื อปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา
รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษทั มีนโยบายเปิ ดเผยการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุ กรรมการชุ ดต่างๆ ใน
รอบปี ที่ผ่านมา เช่ น จานวนครั้งการเข้าร่ วมประชุ ม รวมทั้งการเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู ง พร้ อมทั้งจานวน และรู ปแบบของค่า ตอบแทน ไว้ในหัวข้อโครงสร้ างการจัดการเรื่ อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ ห ลากหลายทั้ง ในด้า นทัก ษะ
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้าน และทาหน้าที่ โดยรวมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการจานวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ท่าน คิดเป็ นอัตราส่ วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งเป็ น
กรรมการอิสระ 4 ท่าน
- ประธานกรรมการไม่ เ ป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการที่ไม่ใช่ ผูบ้ ริ หารมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการถ่ วงดุ ลในการ
บริ หารงานอย่างเหมาะสมและเกิดการสอบทานการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
- กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ น
้ ส่ วนของบริ ษทั สอบบัญชี ภายนอกที่บริ ษทั ใช้
บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
โครงสร้ างคณะอนุกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้แต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการชุ ดต่ า งๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพือ่ ช่วยพิจารณากลัน่ กรองเฉพาะเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
มอบหมายและนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ ง ช่วยให้การปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลกิจการของคณะกรรมการมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ประธานกรรมการจะไม่ดารงตาแหน่งประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุ ดย่อย
ประธานคณะอนุกรรมการและสมาชิกส่ วนใหญ่ของคณะอนุกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ บริ ษทั มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการ”
5.2 บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
บริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในการกาหนด(หรื อให้ความเห็นชอบ)
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของแผนการดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่กิจการ นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ มีนโยบายจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีการติดตามการดาเนินการ
ในเรื่ องดังกล่ าวอย่างสม่ าเสมอ ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั และกรณี มี
รายการที่มีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ย รวมทั้งรายการที่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้ดาเนินการ
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
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ประเทศไทยส่ งเสริ มให้คณะกรรมการ กรรมการบริ หาร และพนักงาน ผูซ้ ่ ึ ง เกี่ ยวข้องปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต และเที่ยงธรรม รวมทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม และลูกค้า
รวมถึ งกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ดว้ ย มี นโยบายให้คณะกรรมการได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ โดยกาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งคณะกรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่าง
เคร่ งครัด
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงได้กาหนดนโยบายด้านภาระหน้าที่อานาจดาเนิ นการของผู ป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หาร และการควบคุมดู แลการใช้
ทรั พย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์และเพื่อให้เกิ ดการถ่ วงดุ ลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่ อ
นาข้อบกพร่ องต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ได้ในระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
บริ ษทั กาหนดให้กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ ง
เพือ่ จะได้มีเวลาในการกากับดูแลบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเพียงพอ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้กาหนดนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
2. จริ ยธรรมธุ รกิจและหรื อจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
3. นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
4. นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
5. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5.3 การประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการกาหนดการประชุ มโดยปกติเป็ นประจาอย่างน้อยทุกๆ ไตรมาส และมี
การประชุ มพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยกาหนดการประชุ มพร้อมวาระการประชุ มล่วงหน้าในปี ที่ผ่านมา
บริ ษทั จัดประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 3 ครั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ จะร่ วมกันพิจารณาเลือก
เรื่ องเข้า วาระการประชุ ม พร้ อมเสนอให้ก รรมการทุ ก ท่ านเสนอเรื่ องที่ จะเข้าประชุ มได้ โดยคณะกรรมการ
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อเลขานุ การบริ ษทั รวมทั้งให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าประชุ มเพื่อชี้ แจงเรื่ องที่เกี่ ยวข้อง และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา
เลขานุการบริ ษทั ฯได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบียบ วาระการประชุม และเอกสารให้คณะกรรมการไม่
น้อยกว่า 7 วันก่ อนการประชุ ม เว้นแต่กรณี เร่ งด่ วนจะปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด
เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมู ลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม ในการประชุ มประธานกรรมการจะ
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จัดสรรเวลาให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ หากกรรมการท่านใด
มีส่วนได้เสี ยกับเรื่ องที่ พิจารณาจะไม่ร่วมตัดสิ นใจในเรื่ องดังกล่ าว และมี การจัดทารายงานการประชุ มพร้ อม
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบสามารถตรวจสอบได้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่ใช่กรรมการบริ หารไม่ได้มีการ
ประชุมกันเองโดยไม่มีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั ปี ละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริ ษทั (Board Self-Assessment) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาทบทวนผลงาน
และอุปสรรคต่างๆ ในปี ที่ผา่ นมา และเพื่อนามาปรับปรุ งการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น ในปี 2563 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษทั อยู่ในระดับที่ ดีมาก คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่า ตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิ จารณาจาก (Performance
Agreement) ประกอบกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะนา
ข้อมู ล ที่ ใ ช้ใ นการพิ จารณาก าหนดค่ า ตอบแทน รวมถึ งผลประโยชน์อื่ นๆ ของกรรมการผูจ้ ดั การเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษ ทั ส่ ง เสริ มให้ค ณะกรรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผู ้เกี่ ย วข้องเข้า ร่ วมสั ม มนาหลัก สู ตรที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่จดั โดยหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชน สาหรับกรรมการ
บริ ษทั จะส่ งเสริ มให้กรรมการทุกท่านรวมทั้งกรรมการที่เข้าใหม่ เข้าอบรมหลักสู ตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่ งจัดโดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรและปฏิบ ัติ
หน้าที่กากับดูแลกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้าร่ วมอบรมของกรรมการ
ตามหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการ
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 คณะ คือ คณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
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ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอานาจหน้าที่ จดั การให้ก ารดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ท
ั เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. กาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ
3. กาหนดกลยุทธ์ แผนการดาเนิ นธุ รกิ จ งบประมาณ นโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน
่ นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายอื่ นๆ หลักการกากับดู แล
กิ จการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ
และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามแผนการดาเนิ นธุ รกิจ
4. เป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน
่ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุ รกิจรวมทั้งติดตามและสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานนาไปปฏิบตั ิ
5. พิจารณามอบอานาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุ กรรมการ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลก็ได้
ให้กระทาร่ วมกันหรื อแยกกันเพื่อกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั โดย
ให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงหรื อถอนอานาจที่ ได้มอบ
ให้แก่บุคคลนั้น หรื อให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคลอื่ นขึ้นแทนในเมื่ อพิจารณาเห็ น
เหมาะสม บุคคลผูไ้ ด้รับมอบอานาจหรื อแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับ คาสั่ง และนโยบายที่
คณะกรรมการได้ให้ไว้
6. กาหนดอานาจดาเนินการของบริ ษท
ั
7. พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามอานาจดาเนิ นการของบริ ษท
ั ที่เกินกว่าอานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลอื่นทาหน้าที่แทน เว้นแต่อานาจดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
8. พิจารณาแผนพัฒนาผู บ
้ ริ หารระดับสู งและแผนสื บทอดประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ/หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
9. อนุมตั ิงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี และดูแลให้มีการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญ ชี
ที่รับรองทัว่ ไป
10. ก ากับ ดู แ ลให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
11. กากับดูแลให้บริ ษท
ั ดาเนินธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
อย่างเป็ นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งกากับดูแลให้บริ ษทั พัฒนาสู่ ความ
ยัง่ ยืน
12. แต่งตั้งบุคคลที่บริ ษท
ั ส่ งไปเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
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ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. พิจารณาเรี ยกและกาหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการบริ ษท
ั ร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
2. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้
2.1 ดาเนินการประชุ มตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ และกฎหมาย
2.2 ในการประชุมสนับสนุนให้กรรมการและผูถ้ ื อหุ น
้ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
2.3 สรุ ปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. กากับดูแลเรื่ องการยืน
่ /ขึ้นทะเบียนเอกสารด้านกฎหมายและการกากับดูแล และดูแลการดาเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการกาหนดค่านิยม พันธกิจ และเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. ช่วยเหลื อคณะกรรมการบริ ษทั ในการติดตามดู แลและประเมินประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ น
กิจการของบริ ษทั
4. รายงานคณะกรรมการบริ ษ ท
ั ให้ทราบถึ งสถานการณ์ แวดล้อมและสถานภาพของบริ ษ ทั รวมทั้ง ปั จจัย
ทั้งหมดที่มีความสาคัญ
5. ควบคุมดู แลกิ จกรรมโดยรวมทั้งหมดของบริ ษทั และดู แลให้กิจการของบริ ษทั ดาเนิ นไปด้วยความราบรื่ น
และมีประสิ ทธิภาพ
6. สนับสนุนให้ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. ท างานร่ ว มกับ ประธานกรรมการบริ ษ ัท อย่า งใกล้ชิ ด เพื่ อ สนับ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท บรรลุ
เป้าหมายในด้านการกากับดูแลกิจการ
8. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยสม่าเสมอ
9. เสริ ม สร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆ ฝ่ ายบริ ห าร และ
หน่วยงานภายนอก
10. ควบคุ ม ดู แ ลกิ จ กรรมทางการเงิ น ของบริ ษ ท
ั รวมทั้ง การจัด ท างบประมาณ การรายงาน และการ
ตรวจสอบ
11. ท างานร่ ว มกับ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ม น
ั่ ใจว่า เป้ า หมายทั้ง ระยะสั้ นและระยะยาวจะได้รับการ
สนับสนุนทางการเงิน อย่างเพียงพอ
12. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทาแผนนโยบายและระเบียบสาหรับการจัดหาเงินทุน
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13. ดู แ ล บริ ห าร ดาเนิ น งานและปฏิ บ ตั ิ ง านประจ าตามปกติ ธุ ร กิ จ และดู แ ลกิ จ การทั้ง ปวงของบริ ษ ท
ั เพื่ อ

ประโยชน์ของบริ ษ ทั ให้เป็ นตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่ กาหนดและอนุ มตั ิโดยที่ ประชุ มคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและขอบเขตอานาจที่คณะกรรมการกาหนด
14. พิ จ ารณากลั่น กรองข้อ มู ล และข้อเท็จ จริ ง ในเรื่ องที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
15. มีอานาจในการอนุ มตั ิการทาธุ รกรรมของบริ ษทั เช่น ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
การซื้ อและ/หรื อขายสิ นทรัพย์ของบริ ษทั การกูแ้ ละ/หรื อให้กูย้ ืม การจัดซื้ อจัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานของบริ ษทั ภายใต้วงเงิน ที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่ งระบุอยูใ่ นอานาจดาเนินการของบริ ษทั โดย
มีอานาจการอนุมตั ิรายการที่มีนยั สาคัญ เช่น
• งบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ
• การกูเ้ งิ นและการออกตราสารหนี้ ระยะสั้นไม่เกิ น 1 ปี วงเงิ น ไม่เกิ น 10 ล้าน
บาท
• การให้กยู ้ ม
ื เงินแก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
• การจัด หาสิ นค้า /บริ ก าร ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท รั พ ย์สิน ถาวร ได้แ ก่ วัตถุ ดิ บ วัส ดุ อะไหล่
ฯลฯ สาหรับงาน โครงการ วงเงิน เกินกว่า 50 ล้านบาท
• การชดใช้ค่าเสี ยหายที่มีสาเหตุจากการใช้สินค้า หรื อบริ การของบริ ษท
ั (Claim)
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
• การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริ การ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท
• การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริ การ สาหรับโครงการครบวงจร (Turnkey) ที่มีมูลค่า
ไม่เกิน 150 ล้านบาท
16. ดูแลให้การดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ในเครื อ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
อย่างเคร่ งครัด
17. สนับสนุ นให้บริ ษทั ดาเนิ นกิ จการภายใต้หลักการกากับดู แลกิ จการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย 2 ท่าน ดังนี้
1. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรี ยล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ
ประธานกรรมการ
2. นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข
กรรมการผูจ้ ดั การ

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริ หารทุกท่านเป็ นผูบ้ ริ หารตามคานิยาม “ผูบ้ ริ หาร” ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) จัดทาข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ฯ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) พิจารณาให้ความเห็ นต่อแผนการดาเนิ นธุ รกิ จและการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ กรรมการ
ผูจ้ ดั การเสนอมา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
3) กากับดูแลและติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับ
ภาวะของธุ รกิ จเพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารกิ จการและการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
4) มีอานาจในการอนุ มตั ิการทาธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ เช่ น ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร การซื้ อและ/หรื อขายสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ การกูแ้ ละ/หรื อให้กูย้ ืมเงิ น การจัดซื้ อจัดจ้าง ตาม
วัตถุประสงค์การดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ภายใต้วงเงินที่คณะกรรมการกาหนด
5) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมาย
ทั้งนี้ กรรมการบริ หารรายใดรายหนึ่ งหรื อหลายรายจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุ มตั ิ รายการต่างๆ ที่
กรรมการบริ หาร รายใดรายหนึ่ งหรื อหลายรายดังกล่าว รวมถึ งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการบริ หาร
ดังกล่าวนั้น มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขดั แย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้หากรายการใดมีกรรมการบริ หารที่ ไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยงในการอนุ มตั ิรายการได้เนื่ องจากมีความ
ขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลัก ษณะอื่ นใดที่ ขดั แย้ง กับบริ ษ ทั ฯ หรื อบริ ษ ทั ย่อย จนส่ ง ผลให้มี
กรรมการบริ หารผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการบริ หารทั้งคณะนั้น การอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับ
ของบริ ษ ัท หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งก าหนด และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ หากรายการดังกล่าวจาเป็ นต้องขอมติ
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จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กาหนดให้คณะกรรมการต้องนารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธนิก ศิริวฒั นประยูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายไมเคิล แอนเดอร์ เซ่น
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายศรายุทธ โกวิทธนานนท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : 1. กรรมการลาดับที่ 1-3 เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั
2. กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงิน อย่างถู กต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกและผู บ้ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบจัด ท ารายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและประจ าปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู ้สอบบัญชี สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น
และเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯได้
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาด หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
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6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบ ัติหน้าที่ตามกฎ บัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้ วย 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสงวน สงวนรักศักดิ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
2. นายศรายุทธ โกวิทธนานนท์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

3. นางสาวแลคเคอร์ โจ เอินลุน เนียลเซ่น

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1) พิจ ารณาก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละกระบวนการในการสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม เพื่ อด ารง
ตาแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การ
2) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาหนดไว้
3) เสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4) ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของกรรมการผู ้จ ัด การใหญ่ และกรรมการผู ้จ ัด การตาม (Performance
Agreement) ของแต่ละปี และพิจารณากาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งรวมถึง ค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุ ม เงินรางวัล
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และผลประโยชน์ อื่ น ๆ ให้ แ ก่ กรรมการผู ้จ ัด การใหญ่ กรรมการผู ้จ ัด การ เพื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5) พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ งรวมถึ ง ค่ า เบี้ ย ประชุ ม เงิ น รางวัล และผลประโยชน์ อื่ น ๆ ส าหรั บ
กรรมการบริ ษทั ฯ และคณะอนุ กรรมการที่ บริ ษทั ฯ แต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ที่โปร่ งใส เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ และเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิจารณา
อนุมตั ิ
6) พิจารณากาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการและโครงสร้าง
ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ ง
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวน 3 ราย จากจานวนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 1
ราย มีหน้าที่ รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลื อกและกลัน่ กรองบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะ
ต้อ งห้า มตามกฎหมาย และตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท และเป็ นผูเ้ สนอชื่ อผูท้ ี่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อ ให้ไ ด้
กรรมการมื อ อาชี พ และมี ค วามรู ้ ห ลากหลายโดยพิ จ ารณาจากโครงสร้ า ง ขนาด และองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการและเสนอคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อเสนอขออนุ มตั ิแต่งตั้งต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ ือหุ ้ นมีส่วนร่ วมใน
การเสนอชื่ อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยง
เห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่ งตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นมีดังต่ อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะให้มาประชุ มแทนมีสิทธิ ลงคะแนนหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้นในจานวน
หุน้ ที่ตนถืออยู่
(2) ให้ที่ประชุมลงคะแนนออกเสี ยงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นรายบุ คคล โดยผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายต้อง
ลงคะแนนเสี ยงที่ตนมีอยูท่ ้ งั หมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการเท่ากับจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ย งเท่ากันแต่เกินจานวน
รายงานประจาปี 2563

50

[การกากับดูแลกิจการ]
กรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ ประชุ มมีคะแนนอีกหนึ่ งเสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ ขาดเพื่อให้ได้
จานวนกรรมการเท่าที่จะพึงมี
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอื่นนอกเหนื อจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ
ให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการ
แทน ในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งจะเหลื อน้อยกว่า 2
เดือน โดยบุคคล ซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนกรรมการที่ ยงั เหลืออยูใ่ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง จะมีกรรมการพ้นจากตาแหน่ ง
หนึ่ งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่ เหลื ออยู่ไม่ สามารถแบ่ งออกเป็ นสามส่ วนได้ล งตัว ให้กรรมการจานวนที่
ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสามพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการได้ พจิ ารณากาหนดคุณสมบัติทเี่ หมาะสมของกรรมการอิสระเท่ ากับข้ อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดังนี้
1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจ ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯใหญ่ บริ ษทั ฯย่อย บริ ษทั ฯร่ วม บริ ษทั ฯย่อยลาดับเดียวกัน
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ อ้ งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ฯย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯใหญ่ บริ ษทั ฯย่อย บริ ษทั ฯร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯใหญ่ บริ ษทั ฯย่อย บริ ษทั ฯร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทา
รายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายการเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้
สิ นทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯหรื อคู่สัญญามีภาระ
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หนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าวให้นบั
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชั ีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯใหญ่ บริ ษทั ฯย่อย บริ ษทั ฯร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯใหญ่ บริ ษทั ฯย่อย บริ ษทั ฯร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน หรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯใหญ่
บริ ษทั ฯย่อย บริ ษทั ฯร่ วมหรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณี ที่มีผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชี พเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
9) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1) – 8) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯให้ตดั สิ นใจในการ
ดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯใหญ่ บริ ษทั ฯย่อย บริ ษทั ฯร่ วม บริ ษทั ฯย่อยลาดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ
1) ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น
้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
2) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อบริ ษทั อื่นซึ่ ง
มีผบู ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
3) ให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุ น
้ เกี่ยวกับรายการที่บริ ษทั ฯต้องขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
4) เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อตัดสิ นใจในกิจกรรมที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
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การสรรหาผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การคณะกรรมการบริ หารจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาเบื้องต้นในการกลัน่ กรองสรรหาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมี ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และเข้าใจธุ รกิ จของบริ ษทั และสามารถ
บริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้และนาเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุ มตั ิและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารในระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป
และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
การสื บทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ได้กาหนดแผนการคัดเลือกบุคลากรผูส้ ื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างโปร่ งใสและยุติธรรม
โดยคานึ งถึง ความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาและสร้ างความแข็งแกร่ งมัน่ คงให้แก่บริ ษทั ซึ่ งบุคลากร
ดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาความรู ้ ความชานาญที่เหมาะสม รวมทั้งเรี ยนรู ้งานในทุกด้านเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการเป็ นผูน้ าของบริ ษทั นโยบายดังกล่าวนี้ เป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้าและพนักงานของ
บริ ษทั ว่าหากตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งว่างลง บริ ษทั จะสามารถดาเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ องไม่เกิดปั ญหาในการ
บริ หารงาน
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
(1) กลไกในการกากับดูแลการดาเนินงาน
ปั จจุบนั การเสนอชื่ อและใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการและหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้การส่ งกรรมการและหรื อผูบ้ ริ หารเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั
จะเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการและหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั
ย่อยหรื อ บริ ษทั ร่ วมมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ก่อนลงมติหรื อทารายการสาคัญใดๆ ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนเสมอ
2. ตัวแทนต้องดู แลให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ย่อยระบุการปฏิ บตั ิตามเกณฑ์รายการเกี่ ยวโยงการได้มาหรื อ
จ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์แ ละด าเนิ น การให้ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. นาเสนอผลการดาเนินงานหรื อรายการใดๆที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกไตรมาส
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4. กากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชี ของบริ ษทั ดังกล่าวให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบได้

และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั ตามกาหนด
5. กากับดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
6. กากับดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. กากับดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวมีหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) บริษัทไม่ มีข้อตกลงระหว่ างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริ หารจัดการบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

(Shareholders’agreement) ที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั หรื อต่อการบริ หารงาน หรื อมี
อานาจควบคุมหรื อการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ปกติ
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง มี หน้าที่รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ต่อบริ ษทั
หลังจากที่ ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง และรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ของบริ ษ ทั ต่ อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งบท
กาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อประธานกรรมการ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ ยนแปลงและ
เลขานุการบริ ษทั จะสรุ ปจานวนการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้
บริ ษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสี ยต่อบริ ษทั หลังจากได้รับการ
แต่งตั้ง และให้รายงานทุกครั้งภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริ ษทั จะจัดส่ งรายงาน
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั มีนโยบายการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อเป็ นข้อมูลในการซื้ อ-ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ล่วงหน้าโดยจะให้เฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นผูร้ ับรู ้
ข้อมูลเท่านั้นและจะเปิ ดเผยข้อมูลให้พนักงานของบริ ษทั รับทราบเฉพาะส่ วนที่จาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงานเท่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังกาหนดให้มีวธิ ี การควบคุมให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการนาข้อมูลความลับของบริ ษทั
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีการกาหนดบทลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎไว้อย่างชัดเจน และมี
การกาหนดกฎเกณฑ์ซ่ ึ งมีรายละเอียดของข้อกาหนดดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของ
บริ ษทั
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลู กจ้างของบริ ษทั จะต้องไม่นาความลับ และ/หรื อข้อมู ลภายในของ
บริ ษ ทั ไปเปิ ดเผย หรื อ แสวงหาผลประโยชน์ แก่ ตนเองหรื อเพื่ อประโยชน์ แก่ บุ ค คลอื่ นใดไม่ ว่า โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร พนัก งาน และลู ก จ้า งของบริ ษ ัท ฯ จะต้อ งไม่ ท าการซื้ อ ขาย โอนหรื อ รั บ โอน
หลักทรัพย์ ของบริ ษทั ฯ โดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในบริ ษทั และ/หรื อ เข้าทานิ ติกรรมอื่นใด
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โดยใช้ความลับ และ/หรื อ ข้อมู ลภายในของบริ ษทั อันอาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ข้อก าหนดนี้ ใ ห้รวมความถึ ง ญาติ ส นิ ท (“ญาติ ส นิ ท ” หมายความว่า บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ทาง สายโลหิ ต ทางการสมรสและโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย เช่ น บิ ดา มารดา คู่
สมรส บุตร พี่น้อง ลุ ง ป้ า น้า อา รวมทั้ง คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวเป็ นต้น) ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน และ ลูกจ้างของบริ ษทั ฯด้วย
4. กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับ สู งของบริ ษทั จะต้อ งไม่ทาการซื้ อขาย โอนหรื อรั บโอนหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน
5. บริ ษทั ได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน (สัญญาว่าจ้าง) ซึ่ งจะมอบให้แก่พนักงานทุกระดับ ก่อนเริ่ ม
งานโดยสรุ ปนโยบายสาคัญ คือในระหว่างการว่าจ้างหรื อสิ้ นสุ ดการเป็ นพนักงาน พนักงานตกลงจะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลความลับต่างๆ ของบริ ษทั คู่คา้ และลูกค้าของบริ ษทั บริ ษทั ได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับ
ผูฝ้ ่ าฝื นข้อกาหนดดังกล่าว โดยบริ ษทั จะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรื อไล่ออก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ แนวทาง
ดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในรอบปี 2563
1.ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีดงั นี้
- บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชั ี สั งกัดบุ คคลหรื อกิ จการที่

เกี่ ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมาเป็ นจานวน
เงินรวม 2,410,000 บาท
- สาหรับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่ บริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จากัด ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมาจานวน 60,000
บาท
บริ ษทั ย่อย
-ไม่มี 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่น
-ไม่มี-
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[ความรับผิดชอบต่อสังคม]
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงการดาเนินธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย(Stakeholders)เพือ่ ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยมุ่งเน้น
ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
การปฎิบัติงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจปกติ (in -process)
ดังต่ อไปนี้
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
• หลีกเลี่ยงการดาเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หากมีเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึ้น
จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม
• ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่ง
• ไม่ละเมิดทรัพย์ทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
เช่น ใช้ซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
2. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
• โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน บริ ษท
ั ยึดมัน่ นโยบายในการเกณฑ์พนักงาน การจ้างงาน การ
ฝึ กอบรม การเลื่อนขั้น และการดูแลพนักงานทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สี ผวิ
ถิ่นกาเนิด อายุ เพศ ความพิการ หรื อ ปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุ รกิจตามกฎหมาย
ของบริ ษทั
3. การฎิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
• บริ ษท
ั จะไม่ใช้การบังคับหรื อแรงงานที่ไม่เต็มใจ ทุกรู ปแบบ นอกจากนี้บริ ษทั จะไม่ใช้แรงงานเด็ก คาว่า
“เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี (หรื อ14 ปี ตามกฎหมายท้องถิ่นที่กาหนดไว้ต่ากว่า) หรื อ
ตามกฎหมายที่กาหนดอายุข้ นั ต่าไว้
• เปิ ดรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อร้ องทุกข์จากพนักงานและนาข้อคิดเห็นจากพนักงานมาพัฒนาปรับปรุ ง
การทางาน
วิธีปฏิบตั ิในการจ้างงานดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบใน
ประเทศและภูมิภาคที่ปฏิบตั ิงานอยู่ รวมทั้งมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
• บริ ษท
ั รักษาสภาพแวดล้อมการทางานที่ถูกสุ ขลักษณะ ปลอดภัย มีประสิ ทธิภาพ โดยปราศจากการ
เลือกที่รักมักที่ชงั และการรบกวนรังควาญ ปราศจากบุคคลที่ประพฤติล่วงละเมิดทางเพศหรื อเชื้อชาติ
ศาสนา เรื่ องหลอกลวง ซึ่ งทาให้เป็ นอุปสรรคในการทางาน นอกจากนี้ความปลอดภัยในสถานที่
ทางานเป็ นสิ่ งแรกที่บริ ษทั จะต้องเอาใจใส่
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงระเบียบและนโยบายของบริ ษทั
4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
• เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูบ
้ ริ โภคอย่างชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง
• ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูบ
้ ริ โภคต่อผูอ้ ื่น นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่อน
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[ความรับผิดชอบต่อสังคม]
•

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีคุณค่าต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม

5. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม

บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญในการดาเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดย
บริ ษทั ได้มุ่งพัฒนาปรับปรุ งระบบการท างานของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถลดการใช้
ไฟฟ้ า และพลังงานของเครื่ องจักรต่อจานวนผลผลิ ตที่เพิ่มขึ้น การจากัดและลดปริ มาณฝุ่ นละอองของ
โรงงาน และการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ของเสี ยในโรงงาน (Waste Heat Recovery)
6. การร่ วมพัฒนาชุ มชนและความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ในด้านงานก่อสร้างโรงงานผลิตซี เมนต์ปัญหาหนึ่งที่บริ ษทั ฯต้องให้ความสนใจคือ การขาดแรงงาน
ท้องถิ่นที่ได้คุณภาพ ซึ่ งอันที่จริ งแล้วมิใช่แค่อุตสาหกรรมซี เมนต์เท่านั้นที่ประสบปั ญหานี้ แต่เป็ นประเด็น
ที่ทา้ ทายสาหรับทุกๆ ภาคอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูน่ อกเขตเมืองหลวง อุตสาหกรรมซี เมนต์ สามารถมีส่วน
ช่วยเหลือในการพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการแรงงานในสภาวะที่โครงสร้าง
พื้นฐานในเมืองต่างๆ กาลังขยายตัว
7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่ งได้ จากการดาเนินงานทีม่ ีความรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้อมและ
ผู้มีส่วนได้ เสี ย
-ไม่มีการดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
-ไม่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (after process)
-ไม่มีนโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่ น
• บริ ษทั ดาเนินธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส หลีกเลี่ยงการทุจริ ต และห้ามจ่ายหรื อรับสิ นบนในทุกรู ปแบบและ
หากพบการทุจริ ตจะพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม รวมทั้งจะไม่สนับสนุนบุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ ที่ทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่
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[รายการระหว่ างกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน]
รายการระหว่างกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ กับบริ ษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ในปี 2563 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่เกี่ยวข้องกันได้ทาการซื้ อขาย หรื อตก
ลงว่าจ้างงานโดยใช้เงื่อนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยได้แสดงไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ. 26
• ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน

บริ ษ ทั ฯได้ก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการอนุ ม ตั ิ ก ารท ารายการระหว่างกันโดยจะก าหนดให้ก ารเข้าทา
รายการของบุคคลที่ อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารโดย
จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยจะไม่มีสิทธิ ในการลงคะแนน
• นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

บริ ษทั ฯประมาณการว่ารายการระหว่างกันในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจาก
เป็ นลัก ษณะธุ รกิ จ การค้า ทัว่ ไปซึ่ ง เป็ นไปตามการค้า ปกติ อาทิ รายได้ค่ า ที่ ป รึ ก ษาทางเทคนิ ค รายได้จากการ
ให้บริ การด้านวิศวกรรม ลู กหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้า เป็ นต้น นโยบายของบริ ษทั ในการทารายการระหว่างกันใน
อนาคตจะต้องใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขที่ยตุ ิธรรมเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการทารายการกับบุคคลภายนอก และต้อง
เป็ นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยการ
เปิ ดเผยชนิ ดและมู ลค่าของรายการระหว่างกัน พร้ อมทั้งเหตุ ผลของรายการระหว่างกันต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯรวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
คณะกรรมการบริษัท
1. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์ นอล์เลอ
- ประธานกรรมการ
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : วันที่ 24 สิ งหาคม 2560
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
 ด้ านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2562 - 2563
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2555 - 2556
กรรมการอิสระ
 ด้ านบริหาร
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา
 Master of Science in Financial Analysis, University of San Francisco
 Bachelor of Economics, University of Sydney

ประวัติการอบรม-สั มมนา
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP 115/2015) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2555 -2557

Vice President, Siam Commercial Bank Securities Co., Ltd.
 พ.ศ. 2554
เจ้าของและบรรณาธิการ, Thaicapitalist.com
 พ.ศ. 2553 - 2554
Vice President, Merchant Partners Public Co., Ltd.
 พ.ศ. 2551
Investment Columnist, Bangkok Post
 พ.ศ. 2549
กรรมการ Voxtron nv, Temse, Belgium
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบัน
 บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
- ไม่มี  บริ ษทั จดทะเบียน

- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

- กรรมการ Voxtron nv, Temse, Belgium
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั

- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

2,000,000
6020984662
07740100002258

จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 11 กันยายน 2560
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
2. นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : วันที่ 31 มกราคม 2560
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
 ด้ านกรรมการ
ช่วงเวลา
2560 - 2562
 ด้ านบริหาร
ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ประวัติการศึกษา
 ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
 ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 1687/2541
ประวัติการอบรม-สั มมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2541 -2556

: ผูจ้ ดั การส่ วนที่ปรึ กษากฎหมาย ธนาคารศรี นคร
: นิติกรอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย ธนาคารศรี นคร
: นิติกรอาวุโสฝ่ ายกฎหมาย ธนาคารนครหลวงไทย
: นิติกรอาวุโสฝ่ ายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย ธนาคารธนชาติ

 พ.ศ. 2539 - 2541

: ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล บริ ษทั เอ็ม พี ปิ โตรเลียม จากัด

 พ.ศ. 2523 - 2538

: นิติกรประจาสานักนายกรัฐมนตรี
: หัวหน้าฝ่ ายอบรมประจาสานักนายกรัฐมนตรี
: หัวหน้าฝ่ ายวินยั ประจาสานักนายกรัฐมนตรี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม

- ไม่มี  บริ ษทั จดทะเบียน

- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

- ทนายความอิสระ
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั

- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
3. นายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : วันที่ 18 มีนาคม 2554
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
 ด้ านกรรมการ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

พ.ศ. 2561

กรรมการ

พ.ศ. 2554 - 2560

ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ด้ านบริหาร
ช่วงเวลา
2559 – ก.พ.2560
2559 – 2561

ตาแหน่ง
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึ กษา

ประวัติการศึกษา
 A.C.I.B. - Associated Chartered Institute of Bankers, London, England
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ) และพาณิ ชศาสตรบัณฑิต (พศ.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Certificate - Proficiency in English, Cambridge University, England

ประวัติการอบรม-สั มมนา
 หลักสู ตร Director Certificate Program (DCP 157/2012) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP 29/2012) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP 90/2011) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 สัมมนา “IOD Chairman Forum 2016 : Corporate Governance VS Corporate Performance : Duty or Choice?”

โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 สัมมนา “CAC Conference 2015 / “Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum” โดย สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 ปาฐกถาพิเศษโดยคุณอภิสิทธิ์ ตันติวรวงศ์ และเสวนา “ตลาดเงินไทยเดินหน้าเศรษฐกิจไทย” โดย SET
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 สัมมนา “IOD – Tone at the Top Series 1/2015 : Ethical Leadership – Creating a Sustainable Culture” สมาคม









ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัมมนา “IOD Chairman Forum 2015 : Chairman Role in Building Independence across the Board” สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัมมนา “IOD Chairman Forum 2014 : Clean Business : What is the Chairman Role?” สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
สัมมนา “IOD Director Briefing 1/2014: Thailand’s Economic Outlook 2014” สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
สัมมนา “CNBC Summit : Myanmar” สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และ CNBC
สัมมนา “Integrity Pact มาตรการสาคัญของการแก้ไขปั ญหาคอร์ รัปชัน่ ” สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย
สัมมนา “IOD Chairman Forum 2013 : Meeting the AEC Challenge – Role of the Chairman” สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัมมนา “IOD Chairman Forum 2012 : New Role of the Chairman under Globalization” สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
สัมมนา “IOD Director Briefing 2/2012 : Why Even Monopolists Benefit from Competition Law” สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2546 - 2554
 พ.ศ. 2544 - 2546
 พ.ศ. 2541 - 2544
 พ.ศ. 2537 - 2539

ที่ปรึ กษาด้านธุ รกิจต่างประเทศ สานักกฎหมายธร์ มสาร จากัด
ที่ปรึ กษาด้านการเงิน บริ ษทั โอลิมเปี ยไทย จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโส ควบคุมดูแลด้านสถาบันการเงินและสาขาต่างประเทศ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบัน
 บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม

- ไม่มี  บริ ษทั จดทะเบียน

- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
-ที่ปรึ กษาด้านธุ รกิจต่างประเทศ สานักกฎหมายธร์ มสาร จากัด
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั

- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

- ไม่มี จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 25 มีนาคม 2554
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
4. นายสงวน สงวนรักศักดิ์
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /กรรมการ
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : วันที่ 20 มกราคม 2560
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
 ด้ านกรรมการ
ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบนั
ม.ค.2560 - ก.พ.2560
 ด้ านบริหาร
ช่วงเวลา
ก.พ. 2560 – 2561

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ประวัติการศึกษา
 ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ สาขาสังคมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตร กฎหมายธุ รกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม-สั มมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 ผูอ้ านวยการ สานักกฎหมาย ส.ว.คุม้ ธรรม
 ประธานกรรมการนิ ติบุคคลอาคารชุ ดแอร์ ลิงค์ เรสซิ เดนซ์ คอนโดมิเนียม

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบัน
 บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม

- ไม่มี  บริ ษทั จดทะเบียน

- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
ผูอ้ านวยการ สานักกฎหมาย ส.ว.คุม้ ธรรม
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั

- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 26 มกราคม 2560
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
5. นายโดนัล เอียน แมคเบน
- กรรมการ
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : วันที่ 24 สิ งหาคม 2560
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
 ด้ านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
 ด้ านบริหาร
ช่วงเวลา
2560 –พ.ย.2561

ตาแหน่ง
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ประวัติการศึกษา
 Masters of Business Administration, Deakin University, Australia
 Bachelor of Engineering (Civil), Capricornia lnstitute of Advanced Education, Australia

ประวัติการอบรม-สั มมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 2551- 2558 : กรรมการบริ ษทั , ผูบ้ ริ หารแผนและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด

(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ตาแหน่ งอื่นๆ ในปัจจุบัน
 บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
- ไม่มี  บริ ษทั จดทะเบียน

- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

- บริ ษทั วูก๊ คอนสตรัคชัน่ (ไทยแลนด์) จากัด
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
รายงานประจาปี 2563
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
 เลขที่ใบหุ น
้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 11 กันยายน 2560
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
6. นายไมเคิล แอนเดอร์ เซ่ น
-กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่นบั เป็ นกรรมการ: 15 มกราคม 2563 – พฤศจิกายน 2564
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
 ด้ านกรรมการ
ช่วงเวลา
2563 – พฤศจิกายน 2564
 ด้ านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการ
ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 Danida Fellowship Research Grant, Marine Science and Fisheries, University of Copenhagen
 Master of Science (M.Sc.), International Agreements on environment and natural resources. Population
Biology. Marine Science. E, Faculty of Natural Science, University of Copenhagen
 Bachelor of Arts (B.A.), Southeast Asian Political Science, Culture and Languages, Institute of Asian Studies,
University of Copenhagen
ประวัติการอบรม-ทุนการศึกษาและรางวัล
 UNESCO Fellowship Research Grant, Research Project on Biological Control of Plant Pests and Parasites of
Rice, National Biological Control Research Center (NBCRC), Kasetsart University
 Bachelor of Science (B.Sc.), Biology and Computer Science, Faculty of Natural Science, University of
Copenhagen
ประสบการณ์การทางาน
 2562 – ปั จจุบนั
: Chif Operating Officer of L.V International Co.,Ltd.
 ธ.ค. 2559 – ปั จจุบนั
: Secretart General of Denish-Thai Chamber of Commerce
 2559 – ม.ค.2020
: Senior Advisor on international Affairs of Childline Thailand Foundation
 พ.ค. 2559 – ธ.ค.2559
: Board Director of The Danish-Thai Chamber of Commerce (DTCC)
 2556 – พ.ย.2559
: Counsellor for Marketing and International Relations / General Manager of
L.V.Technoloby PCL.
 2554 – 2555
: Senior Advisor, Deductor ApS
 2550 - 2555
: Head of Section - Disaster Response Coordinator, the Danish Ministry
of Foreign Affairs
 2549 - 2550
: Head of Section – Environment and Climate Change, the Ministry of
Foreign Affairs of Denmark
รายงานประจาปี 2563
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 2546 - 2549
 2544 - 2546

 2540 - 2544

 2538 - 2540
 2533 - 2543

: Counselor for Development, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
: Head of Section and Diplomatic Desk Officer forThailand andCambodia,
Department for the ASEAN Countries, the Ministry of Foreign Affairs of
Denmark
: Chief Programme Coordinator for Environmental Development Ass.
to Southeast Asia & Eastern Europe, the Ministry of Environment and
Energy of Denmark
: Consultant, Natural Resources Management and NGO Cooperation,
Krüger Consult
: Translator/Interpreter, Thai-Info

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
- ไม่มี  บริ ษทั จดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
Senior Advisor, Deductor ApS
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี –
จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
50,000
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
8000255158
 เลขที่ใบหุ น
้
07740100002337
จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
- ไม่มี –
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
- ไม่มี  เลขที่ใบหุ น
้
- ไม่มี –
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา -ไม่มีหมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 15 มกราคม 2563
รายงานประจาปี 2563
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
7.นายศรายุทธ โกวิทธนานนท์
-กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : 13 กุมภาพันธ์ 2563
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2563 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
 ด้านบริ หาร
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
 National Institute of Development Administration (NIDA)
M.P.P.M Master of Public and Private Management (Year 2006)
ประวัติการอบรม-สั มมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 2010-2014
: Emerson (Thailand) Co.,Ltd (Sales Director,Indochina-ASEAN)
 2007-2010
: Comverse (Thailand) Ltd. (Country Manager, Thailand-Indochina)
 2001-2005
: Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd. (Senior Account Manager)
 การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
- ไม่มี  บริ ษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
 กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี –
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
- ไม่มี –
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
- ไม่มี  เลขที่ใบหุ น
้
- ไม่มี –
จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
- ไม่มี –
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
- ไม่มี  เลขที่ใบหุ น
้
- ไม่มี –
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –

หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
8.นางสาวแลคเคอร์ โจ เอินลุน เนียลเซ่ น
-กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั : 13 กุมภาพันธ์ 2563
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
2563 – ปัจจุบนั
 ด้านบริ หาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 Denmark Technical University
MSc,Chemical Engineering (Year 2004)
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 2019-Present
 2015-2019
 2007-2015

: Patona A/S (Process Automation Company) (Founder and Owner)
: Ginida Automaion A/S (Founder and Owner))
: Deductor ApS (Process and Automation Engineer)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม
- ไม่มี  บริ ษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
 กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
Patona A/S (Process Automation Company)
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
- ไม่มี รายงานประจาปี 2563
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- ไม่มี –
จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
3,843,069 หุน้
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
8000448442
 เลขที่ใบหุ น
้
07740100000642
จานวนและสัดส่ วนการถือหุ ้น LVT ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 จานวนหุ ้นสามัญ
52,100,169 หุน้
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น
้
8000446220 (8000255158= 500,000 หุน้ )
 เลขที่ใบหุ น
้
0774010000231 (07740100002337 = 500,000 หุน้ )
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]

2

3

4

5

6

7

8

นายสุ เมฆ บารุ งสุ ข

นายธนิก ศิริวฒั นประยูร

นายสงวน สงวนรักศักดิ์

นายโดนัล เอียน แมคเบน

นายไมเคิล แอนเดอร์เซ่น

นายศรายุทธ โกวิทธนานนท์

นางสาวแลคเคอร์ โจ เอินลุน เนียลเซ่น

รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริ หาร

นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม
และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง
1

W,/

Z, /

/

/

/

/

/

/

ณ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อบริ ษทั

1

บจ. โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง

2

บจ. แอลวี ยุโรป เอส. เอ.

3

Global Cement Capital

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั
ร่ วม

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

Z,/

/

Partners Ltd.

4

บจ. แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท

5

CG Cement Global Pte. Ltd.

6

CG Biotech PVT. Ltd.

7

CG Realty

8

CG Food (India) PVT. Ltd.

9

Cinnovation INC.

10 CG CORP
หมายเหตุ w = ประธานกรรมการ X = รองประธานกรรมการ Y = ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร Z = กรรมการผูจ้ ดั การ
/ = กรรมการ // = กรรมการบริ หาร /// = ผูบ้ ริ หาร
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม ไม่ มีประวัติการถูกลงโทษในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่านมา ในเรื่ อง
ดังต่ อไปนี้
1) การกระทาการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2) การเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอก
ให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
3) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้ อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อ
มี หรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
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[การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ]

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2563

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2562

%

รายได้จากการขายและบริการ

0.82

5.07

(4.25)

-83.83%

ต้นทุนขายและบริการ

(0.77)

(4.83)

4.06

-84.06%

กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้น

0.05

0.24

(0.19)

100.00%

รายได้อนื่

2.89

22.58

(19.69)

-87.20%

(19.78)

(131.17)

111.39

-84.92%

(0.92)

(1.60)

0.68

-42.50%

(17.76)

(109.95)

92.19

-0.84%

0.00

0.00

0.00

0.00%

(17.76)

(109.95)

92.19

-0.84%

รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

0.00

0.00

0.00

0.00%

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

(17.76)

(109.95)

92.19

-0.84%

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ จานวน 17.77 ล้านบาท
ขาดทุนลดลงจานวน 92.19 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.84 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุนในช่ วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 เกิดจากปั จจัยดังนี้
1. รายได้จากการขายและให้บริ การ จานวน 0.82 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริ การ จานวน
0.77 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั ฯ มี ผลกาไรขั้นต้น จานวน 0.05 ล้านบาท
2. รายได้อื่น จานวน 2.89 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในขายและบริ หาร จานวน 19.78 ล้านบาท
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[รายงานความรับผิดของของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน]

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบการเงินรวม ณ

เปลีย่ นแปลง %

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

218.10

237.71

-8.25%

หนีส้ ิน

437.24

440.09

-0.65%

ส่วนได้เสียบริษัทใหญ่

-219.13

-202.38

8.28%

0

0

-219.13

-202.38

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

8.28%

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 218.10 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 8.25 และ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 437.24 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 0.65 จากสิ้ นปี 2562
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีจานวน 219.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.75 ล้าน
บาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.28 เป็ นผลมาจาก
 ผลขาดทุนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 17.76 ล้าน
บาท
 กาไรจากองค์ประกอบอื่นของส่ วนผูถ้ ือหุ น้ จานวน 1.01 ล้านบาท
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[รายงานความรับผิดของของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน]

การวิเคราะห์ สภาพคล่อง
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

กระแสเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2562

ขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน

(14.35)

(28.51)

14.16

-0.50%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน-สุทธิ

12.85

29.25

(16.40)

-0.56%

เงินสดจ่ายจากการดาเนินงาน

(1.50)

0.74

(2.24)

-3.03%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดาเนินงาน

(1.50)

(0.98)

(0.52)

0.53%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน

1.09

7.10

(6.01)

-0.85%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน

0.46

(7.79)

8.25

-1.06%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ

0.06

0.29

(0.23)

-0.79%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน
1.50 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุนจานวน 1.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน ของปี 2562 จานวน 6.01 ล้าน
บาท เป็ นผลเนื่องจาก ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีเงินกูใ้ ห้ยมื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจานวน 1.57 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ในปี 2562
จานวน 8.25 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.06 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีการกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันเพิ่ม
จานวน 0.60 ล้านบาท และมีการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า จานวน 0.14 ล้านบาท
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[รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ]

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในปี 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่ า น
แบ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่ งทั้งหมดเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ด้านวิศวกรรม การเงิ นและกฎหมาย โดยมี นายธนิ ก ศิ ริวฒั นประยูร เป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และมีนายไมเคิล แอนเดอร์เซ่น และนายศรายุทธ โกวิทธนานนท์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ิหน้าที่ โดยอิสระภายใต้ขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมายให้กากับดูแลตาม
ข้อกาหนด และระเบี ยบของบริ ษทั ว่าด้วยขอบเขตหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ดีและ
ข้อกาหนดเรื่ องขอบเขตหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและได้เสนอผลการ
ประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ นประจาปี 2562 ที่ ออกโดยผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่มีหน้าที่

2.

3.

4.

5.

รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไปและเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยได้สอบถามและรับฟังคาชี้แจงจากผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและ
ความเพี ย งพอในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ซึ่ ง คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่า งบการเงิ น ดัง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางปฏิบตั ิกบั ผูต้ รวจ
สอบภายใน และติดตามการดาเนิ นการแก้ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นที่ มีนัยสาคัญเพื่อให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพและป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
สอบทานการปฏิบตั ิงานภายในของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกรรมของบริ ษทั และทาการประเมิ นการกากับดู แลกิ จการผลการสอบทานโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความรัดกุม
พอสมควร
สอบทานและให้ความเห็นการทาธุรกรรมของบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ การตกลงเข้าทารายการของบริ ษทั ให้มีความสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั
มีความโปร่ งใสและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
พิจารณาสรรหาผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยได้มีการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการได้ พิจารณา
คัดเลือกบริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จากัด เพื่อทาหน้าที่น้ ี และให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา แห่ งบริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯประจาปี 2563

นายธนิก ศิริวฒั นประยูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ(ปี .2563
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[รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต]
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม และงบกระแสเงิ นสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้ เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์
ในการไม่แสดงความเห็นมีนยั สาคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
1. เรื่ องความไม่แน่นอนในการได้สิทธิ ในเงินลงทุน
ข. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินของ Global Cement Capital
Partners Limited (GCCP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการปรับปรุ งวิธีการบันทึกบัญชี เงิ น
ลงทุนใน C.G. Cement Industries Private Ltd. (Dumkibas) (CGCID) และ C.G. Cement
Industries Palpa Private Ltd. (Palpa) (CGCIP) ในประเทศเนปาล จานวน 2,240,000 ดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ ก า (รวมค่ า ธรรมเนี ย มจานวน 840,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ ก าแล้ว) และจานวน
5,050,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนี ยมจานวน 3,825,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
แล้ว) ตามลาดับ ซึ่ งเดิมบันทึกส่ วนของเงิ นลงทุนที่ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเป็ นบัญชี เงิ นลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันตั้งแต่ปี 2555 และเปลี่ยนมาบันทึกเป็ นลูกหนี้ อื่นในปี 2556 ตั้งแต่น้ นั มา
ดังนั้นจึ งอาจจะมีความไม่แน่ นอนว่าสิ ทธิ ในเงิ นลงทุ นดังกล่ าว ยังคงมี อยู่หรื อไม่ และถ้าหาก
สิ ทธิ ยงั คงมีอยูก่ ็ยงั ไม่ทราบกาหนดระยะเวลาที่แน่ชดั ที่จะโอนมาเป็ นเงิ นลงทุนได้หรื อไม่ ซึ่ งมี
ผลกระทบต่องบการเงินของ GCCP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั
ข. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ในปี 2555 GCCP ได้จ่ายเงิ นล่วงหน้า
(บันทึกไว้ในบัญชีเงินให้กยู้ มื ) ให้กรรมการของ GCCP (ซึ่งเป็ นอดีตกรรมการของบริ ษทั ) จานวน
7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อนาไปลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited
(SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ในสัดส่ วนร้ อยละ 50 ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่ าวลงทุ นใน
Kanbawza Industries Ltd. (KBZI) ประเทศเมียนมาร์ อีกทอดหนึ่ ง (โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่
พานักอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ถือหุ ้นแทน) โดยอดี ตกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถือหุ ้นใน SDCC แทน
GCCP แจ้งว่ายังติดปั ญหาในการโอนหุ น้ คืนให้กบั GCCP ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการ
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โอนหุ ้น SDCC ที่ถือในนามอดีตกรรมการบริ ษทั คืนให้ GCCP ว่าจะทาได้เมื่อไร และมีความไม่
แน่ นอนในการดาเนิ นการและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการโอนหุ ้น KBZI ในประเทศเมียนมาร์ ที่
ลงทุนโดย SDCC มาเป็ นของ SDCC โดยปั จจุบนั ถือหุ ้นแทนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่พานักอยู่
ในประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากต้องดาเนินการทางกฎหมาย และขออนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศเมียนมาร์ ทาให้มีความเสี่ ยงในการโอนหุ ้น และสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของหุ ้นใน KBZI ของ
GCCP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั โดยบริ ษทั อาจจะได้รับผลกระทบจากการลงทุนดังกล่าว
ค. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคาร
กลางของประเทศบรู ไน ได้ประกาศแจ้งปิ ดกิจการสาหรับบริ ษทั ต่างชาติ โดยมีกาหนดระยะเวลา
สาหรับการโอนย้ายกิ จการหรื อยุติกิจการ ไม่เกิ นวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม
2560 ได้ประกาศแก้ไขขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ชา้ กว่าวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่ งบริ ษทั ร่ วมคือ
Global Cement Capital Partners Ltd. จดทะเบียนในประเทศบรู ไน ไม่สามารถดาเนิ นการได้ทนั
ตามกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้นจึงอาจจะมีความไม่แน่ นอนว่าสิ ทธิ ในเงิ นลงทุนดังกล่าว
ยังคงมีอยูห่ รื อไม่ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั
1. เรื่ องความไม่แน่นอนจากการไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ได้รับตอบกลับหนังสื อยืนยันยอดจากงบ
การเงินสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในช่ วงการตรวจสอบงบการเงิ นสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้าได้เลื อกส่ งหนังสื อยืนยันยอด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง และเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู ้ ดั จาหน่าย จานวน
เงินรวม 302.24 ล้านบาท (10.06 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ซึ่ ง ณ วันที่ในรายงานนี้ ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับ
หนังสื อตอบกลับจากลูกหนี้ จานวนรวม 291.59 ล้านบาท (9.71 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ข้าพเจ้าไม่
สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้พอใจได้ โดยบางส่ วนบริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดกว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้ว แต่ยงั มีความไม่แน่นอนในมูลค่าลูกหนี้ที่จะได้รับชาระ เนื่ องจากอยูใ่ น
ระหว่างการเจรจาซึ่ งยังไม่ทราบผล
การไม่ สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมอย่างเพียงพอ ซึ่งผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ มีสาระสาคัญ
1. การดาเนินงานต่อเนื่อง
โดยที่ ป รากฏในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ทั มี ผล
ขาดทุนสะสมจากการดาเนิ นงานจานวน 1,069.33 ล้านบาท และ 1,259.83 ล้านบาท ตามลาดับ และมี
หนี้ สินหมุ นเวีย นมากกว่าสิ นทรั พย์หมุ นเวียนในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจานวน
431.70 ล้านบาท และ 426.71 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มีความไม่แน่นอนอื่นที่ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7 ปั จจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่ ง
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อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารยังคงใช้ขอ้ สมมติฐานการดาเนิ นงานต่อเนื่ องในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
อย่างไรก็ดี ณ วันที่ในรายงาน บริ ษทั ยังไม่สามารถจัดทางบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั สาหรับงบการเงิ น
ไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2564 และประมาณการกระแสเงินสดสาหรับปี 2564 เพื่อเป็ นข้อมูลปั จจุบนั ให้
ข้าพเจ้าพิจารณาถึงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ทาให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่ งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่
ก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั
2. งบการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นรวมไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
2.1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินบริ ษทั ร่ วม Global Cement Capital Partners
Limited (GCCP) ที่นามาใช้ในการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยสาหรับงบการเงินรวม และตามวิธี
ราคาทุ นสาหรั บงบการเงิ นเฉพาะกิ จการนั้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกส่ วนได้เสี ยสาหรับงบ
การเงิ นรวม เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่ได้รับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของบริ ษ ทั ดังกล่ าว ซึ่ งการปฏิ บ ตั ิ ทางบัญชี ดงั กล่ าว ไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง
ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับเงิ น
ลงทุนในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ และส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ของบริ ษทั ร่ วมในงบ
การเงินรวม
2.2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เงินลงทุนในบริ ษทั GCCP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมจัดตั้งขึ้น
ในประเทศบรู ไน ดารุ สซาลาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่ได้นางบการเงินของบริ ษทั ดังต่อไปนี้ มารวมใน
การจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินของ NAJM Investments Limited ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่ ง GCCP ลงทุน
จานวนเงิน 1,361 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วนร้อยละ 50 และ NAJM Investments Limited
ไปลงทุนต่อใน Star Cement Lda ประเทศโมซัมบิก ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 60
ข) 1) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Privated Ltd. - (Dumkibas) (CGCID) ในประเทศ
เนปาล ซึ่ ง GCCP ลงทุ น จานวนเงิ น รวม 2,240,000* ดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ ก า ในสั ด ส่ ว น
โดยประมาณร้อยละ 35
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2) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Palpa Privated Ltd. - (Palpa) (CGCIP) ในประเทศ
เนปาล ซึ่ ง GCCP ลงทุ น จานวนเงิ น รวม 5,050,000* ดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ ก า ในสั ด ส่ ว น
โดยประมาณร้อยละ 35
* จานวนเงิ นดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนี ยมการได้มาซึ่ งเงินลงทุนจานวน 4,665,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา โดยได้จ่ายให้กบั Cinnovation Incorporated ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของ CG Cement
Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึ่ง CGCG เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
26.1 (13 และ 14) งบการเงินของ GCCP ได้เปลี่ยนการบันทึกค่าธรรมเนี ยมการได้มาซึ่ งเงินลงทุน
ใน CGCID และ CGCIP จากเดิมในงบการเงินปี 2555 บันทึกเป็ นเงินลงทุนและเปลี่ยนมาบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2556 และบันทึกเป็ นลูกหนี้อื่นในปี 2557 ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่องบ
การเงินของบริ ษทั
ค) งบการเงินของ Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอ
มิเรตส์ ซึ่ ง GCCP ลงทุนจานวนเงิ น 7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วนร้อยละ 50 ถือหุ ้น
แทนโดยอดี ตกรรมการของบริ ษ ทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 26.1 (8 และ 18) ซึ่ ง
บริ ษทั ดังกล่าวลงทุนใน Kanbawza Industries Limited (KBZI) (ประเทศเมียนมาร์ ) อีกทอดหนึ่ง
จานวน 14 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วนร้อยละ 16.67 ถือหุ ้นแทนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันที่พานักอยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 (12 และ 19) ตั้งแต่
ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั
บริ ษทั ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ถูกนามารวมในงบการเงินของ GCCP ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดย
งบการเงินของ GCCP บันทึกเงินลงทุนใน CGCID และ CGCIP ไว้ในบัญชีลูกหนี้ อื่น (ดูหน้ารายงาน
ข้อ 1 ก) และบันทึกเงินลงทุนใน SDCC ไว้ในบัญชี เงินให้กูย้ ืม (ดูหน้ารายงานข้อ 1 ข) ทาให้ขา้ พเจ้าไม่
อาจสรุ ปได้วา่ หากต้องมีการปรับปรุ งรายการเงินลงทุนใน GCCP และส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ในบริ ษทั
ดังกล่าว ตามวิธีส่วนได้เสี ยควรจะปรับปรุ งด้วยมูลค่าเท่าไรจึงจะเหมาะสม
3. มูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุ นเวียนอื่ น-เงิ นลงทุนในตราสารทุ นที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น-เงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึ่ งแสดงในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จานวน
51.91 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามลาดับ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่ได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวด้วย
มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ งการ
ปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี ดัง กล่ า ว ไม่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งข้า พเจ้า ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับมู ลค่ายุติธรรมของเงิ น
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ลงทุนดังกล่าว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุ งใดที่ จาเป็ นในจานวนดังกล่าว
หรื อไม่
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 คดีฟ้องร้อง และข้อ 29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน ซึ่ งมีเรื่ องที่สาคัญกล่าวสรุ ปโดยย่อ ดังนี้
• บริ ษ ทั ถู ก ฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี จากเจ้าหนี้ อดี ตกรรมการและพนัก งาน รวมมู ลหนี้ ท้ งั หมด
ประมาณ 40.15 ล้านบาท และ 0.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
28)
• บริ ษทั ได้ยนื่ คาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29)
2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 เหตุการณ์สาคัญ ซึ่ งมีเรื่ องที่สาคัญกล่าวสรุ ปโดยย่อ ดังนี้
• อดี ตกรรมการออกหนังสื อค้ าประกันการซื้ อเงิ นลงทุ นใน SDCC แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นอี กฝ่ ายหนึ่ ง
โดยบริ ษทั ไม่ทราบและไม่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทาการดังกล่าว มูลค่า 9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.1)
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบในหลักการของการชาระหนี้ ระหว่างบริ ษทั กับ
เจ้าหนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.2, 30.3 และ 30.4)
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิ น ผู บ้ ริ ห ารรั บ ผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ทั ในการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ย วกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บการ
ดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ ก กลุ่ มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่ส ามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดู แลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี อย่า งไรก็ ตามเนื่ องจากเรื่ องที่ ก ล่ า วไว้ใ นวรรคเกณฑ์ใ นการไม่ แสดงความเห็ น
ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ น
ต่องบการเงินดังกล่าวได้
ข้าพเจ้า มี ความเป็ นอิ สระจากกลุ่ มบริ ษทั ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่
กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้

(นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3196

บริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จากัด
กรุ งเทพมหานคร : 8 ตุลาคม 2564
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[งบแสดงฐานะการเงิน]

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

4.2 และ 5
4.3 และ 6
4.4 และ 7
4.3 และ 8
4.3 และ 9
4.5 และ 10

450,586
1,032,618
1,573,085
2,302,402
5,358,691

393,925
14,896,695
180,230
2,719,288
2,924,422
21,114,560

450,530
1,100,067
1,573,085
1,345,725
4,469,407

393,870
14,896,695
180,230
2,719,288
2,049,021
20,239,104

4.3 และ 11
4.6 และ 12
4.6 และ 13
4.3 และ 11
14
4.7 และ 15
4.8 และ 16
4.9 และ 17

51,912,078
133,774,407
20,124,857
125,443
326,552
10,908
6,471,534
212,745,779
218,104,470

134,295,038
52,114,113
22,615,500
156,361
21,000
7,391,556
216,593,568
237,708,128

509,053
135,166,950
20,124,857
125,443
326,552
10,908
6,471,534
162,735,297
167,204,704

135,693,000
511,034
22,615,500
156,361
21,000
7,391,556
166,388,451
186,627,555

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รายได้ทยี่ งั ไม่ได้เรี ยกชาระ
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู้ ดั จาหน่ าย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
รายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าอุปกรณ์คา้ งจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
ทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้ สินขาดทุนจากงานโครงการ
ประมาณการหนี้ สินค่ารับประกันงานโครงการ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
ผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 864,230,874 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 692,095,099 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

18
4.4 และ 7
20

181,610,200
8,736,960
83,239,969
15,936,461
77,014,525

184,009,602
8,770,963
83,563,927
16,403,147
77,305,379

181,476,844
8,736,960
83,239,969
15,936,461
77,014,525

183,876,276
8,770,963
83,563,927
16,403,147
77,305,379

4.8 และ 21
19
7
4.10

155,441
12,586,850
5,745,432
46,256,899
5,773,080
437,055,817
181,476
181,476
437,237,293

12,000,612
5,767,792
46,483,793
5,779,819
440,085,034
440,085,034

155,441
12,586,850
5,745,432
46,256,899
35,954
431,185,335
181,476
2,514,411
2,695,887
433,881,222

12,000,612
5,767,792
46,483,793
470,826
434,642,715
2,524,197
2,524,197
437,166,912

864,230,874

864,230,874

864,230,874

864,230,874

692,095,099
238,192,456

692,095,099
238,192,456

692,095,099
238,192,456

692,095,099
238,192,456

13,323,000
(1,069,331,277)
(93,412,101)
(219,132,823)
218,104,470

13,323,000
(1,051,565,974)
(94,421,487)
(202,376,906)
237,708,128

13,323,000
(1,259,830,589)
49,543,516
(266,676,518)
167,204,704

13,323,000
(1,242,135,726)
47,985,814
(250,539,357)
186,627,555

4.8 และ 21
13

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจาปี 2563

90

[งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ]

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวมค่าใช้จา่ ย
ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนสาหรับปี

12

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว 692,095,099 หุ้น

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

817,520
2,886,437
3,703,957

5,072,867
22,579,197
27,652,064

817,520
6,460,752
7,278,272

5,072,867
22,426,336
27,499,203

769,491
18,458,379
366,213
19,594,083
(15,890,126)
916,097
959,080
(17,765,303)

4,834,528
176,661,603
579,225
182,075,356
(154,423,292)
1,603,125
(46,072,905)
(109,953,512)

769,491
18,387,912
366,213
19,523,616
(12,245,344)
916,097
4,533,422
(17,694,863)

4,834,528
145,181,850
579,225
150,595,603
(123,096,400)
1,603,125
(46,497,423)
(78,202,102)

1,009,386
1,009,386
(16,755,917)

15,077,196
15,077,196
(94,876,316)

1,557,702
1,557,702
(16,137,161)

13,992,854
13,992,854
(64,209,248)

(0.026)

(0.159)

(0.026)

(0.113)

4.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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[งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น]
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[งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น]
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[งบกระแสเงินสด]
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[งบกระแสเงินสด]
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 สถานะของบริ ษทั
1.2 สถานที่ต้ งั บริ ษทั
1.3 ลักษณะธุ รกิจ

เป็ นนิ ติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2546
2782/2 ถนนลาดพร้าว ซอย 128/4 แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
1. ให้บริ การปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล โดยการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
สาหรับ อุตสาหกรรมซี เมนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันทัว่ โลก
2. ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งดาเนินธุ รกิจตามหมายเหตุ
ข้อ 2.3

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จากการเป็ น
หลักทรั พ ย์จดทะเบี ยน เนื่ องจากบริ ษ ทั ไม่ส ามารถดาเนิ นการแก้ไขให้เหตุ เพิ กถอนหมดไป หรื อไม่ สามารถ
ดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขายได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ที่ ก าหนดโดยสภาวิช าชี พ บัญชี ภายใต้พ ระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเรื่ อง “การกาหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”
2.2 งบการเงินนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั คือ สกุล
เงิ นเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา การแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นสกุลเงิ นบาทเป็ นไปตามกฎระเบี ยบของหน่ วยงานใน
ประเทศไทย
2.3 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวม
เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
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รายการ
บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง
จากัด
- LV Europe S.A.
บริ ษทั ร่ วม
- Global Cement Capital Partners Ltd.

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อย
จัดตั้งขึ้นใน
ละ
ประเทศ
2563 2562
99.70
92.29

20.00

ประเภทกิจการ

99.70 ประเทศไทย ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล
92.29
ฝรั่งเศส ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล
20.00

บรู ไน
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ดารุ สซาลาม

2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.5 งบการเงินของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับบริ ษทั
2.6 งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.7 การดาเนินงานต่ อเนื่อง
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี ผลขาดทุ นสะสม จานวน
1,069.33 ล้า นบาท และ 1,259.83 ล้า นบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มี หนี้ สิ นหมุ นเวียนสู ง กว่า สิ นทรั พ ย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 431.70 ล้านบาท และ 426.71 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั มีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการไม่จ่ายชาระค่าสิ นค้า เงินชดเชยพนักงาน ค่าปรับและเงินกูย้ ืม (ดูหมาย
เหตุ 28) และบริ ษทั ได้ยนื่ คาร้องขอฟื้ นฟูกิจการ (ดูหมายเหตุ 29)
ปั จจัยเหล่านี้เป็ นเหตุให้สงสัยว่า กลุ่มบริ ษทั มีความไม่แน่นอนที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าการ
จัดทางบการเงินตามข้อสมมติฐานและประมาณการต่างๆ ตามภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั นั้นเหมาะสม
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยถือตามข้อสมมติฐานทางบัญชี ที่วา่ บริ ษทั จะ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไป ดังนั้นจึงมิได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ในราคาที่อาจจะขายได้ และไม่ได้ปรับปรุ ง
หนี้ สินตามจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายคืน และจัดประเภทบัญชี ใหม่ ซึ่ งอาจจาเป็ นถ้าบริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
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2.8 มาตรฐานการบัญชี ใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรับงบ
การเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าว กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับ
วิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมื อทางการเงิ น โดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้ น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ล
เครื่ องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
วันที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกไม่ตอ้ งปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบใหม่ และรับรู ้
ผลกระทบสะสมโดยปรับปรุ งยอดยกมา
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- สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั ใช้
วิธีการอย่างง่ ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุสาหรั บลู กหนี้ การค้า และ
สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าการรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญให้มีการปรับปรุ งขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ใหม่มาถือปฏิบตั ิแสดงในหมายเหตุขอ้ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานฉบับ นี้ ได้กาหนดหลักการของการรั บรู ้ รายการ การวัดมู ลค่า การแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่ าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มาถือปฏิ บตั ิ โดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการ
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก โดยปรับปรุ งยอดยกมา ณ วันที่นามาปฏิบตั ิ
ใช้ครั้งแรก ซึ่ งไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่ า
สาหรับสัญญาเช่ าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญา
เช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และสาหรับ
สัญญาเช่ าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก
2.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มี รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน เพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
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ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่นามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.8 กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยกลุ่ม
บริ ษทั ได้เลือกไม่ตอ้ งปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบใหม่ และรับรู ้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุ งยอดยกมา
ผลกระทบต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนามาตรฐานเหล่านี้ มาถือปฏิบตั ิ
แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ผลกระทบ
31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการรายงาน

1 มกราคม 2563

ทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจาปี 2563

-

52,114,113

52,114,113

52,114,113

(52,114,113)

-
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบ
31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการรายงาน

1 มกราคม 2563

ทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

511,034

511,034

511,034

(511,034)

-

วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : บาท

มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

รายงานประจาปี 2563

393,925
14,896,695
2,719,288
52,114,113
70,124,021

งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัด
ผ่านกาไรขาดทุน
รวม
จาหน่าย
เบ็ดเสร็ จอื่น
52,114,113
52,114,113

393,925
14,896,695
2,719,288
18,009,908

393,925
14,896,695
2,719,288
52,114,113
70,124,021
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หน่วย : บาท

มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

393,870
14,896,695
2,719,288
511,034
18,520,887

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัด
ผ่านกาไรขาดทุน
รวม
จาหน่าย
เบ็ดเสร็ จอื่น
511,034
511,034

393,870
14,896,695
2,719,288
18,009,853

393,870
14,896,695
2,719,288
511,034
18,520,887

4. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกรับรู ้รายได้จากการขายและบริ การ เมื่อได้โอนอานาจการควบคุมในสิ นค้า
ให้แก่ลูกค้าแล้ว หรื อให้บริ การแก่ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว
รายได้จ ากการรั บ เหมาก่ อสร้ า ง รั บ รู ้ ตลอดช่ ว งเวลาที่ ก่ อสร้ า ง โดยใช้ปั จจัย น าเข้า ในการวัด ขั้น
ความสาเร็ จของงาน ซึ่ งคานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้นทุ นงานก่อสร้ างที่เกิ ดขึ้นแล้วจนถึ งวันสิ้ นงวด กับ
ต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา รายได้จากงานเพิ่มและงานรับเหมาอื่น ที่
มีระยะเวลาทางานไม่เกิ นหนึ่ งปี บันทึกรับรู ้ รายได้เมื่อได้ให้บริ การกับลู กค้าและได้มีการตรวจรับงานจาก
ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว
เงินปันผลรับ รับรู ้เมื่อมีสิทธิรับเงินปันผล
รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่ งถึ งกาหนดใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา และปราศจากภาระผูกพัน
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4.3 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
วัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การด้ อยค่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้ นสาหรั บลู กหนี้ การค้า และสิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากสัญญา ดังนั้นทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่ ม
บริ ษทั จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ การค้า และสิ นทรัพย์ที่เกิ ด
จากสั ญ ญา โดยอ้า งอิ ง จากข้อ มู ล ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยข้อ มู ล
คาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั ๆ และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ส าหรั บ ลู ก หนี้ ที่ ค าดว่ า จะเรี ยกเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ โดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริ ษทั ที่กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นน้อยกว่าร้อย
ละ 20 และหรื อบริ ษทั ที่มีผบู ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่ วนร่ วมกันไม่วา่
ในทางตรงหรื อทางอ้อม บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุน โดยแสดงในมูลค่าสุ ทธิ
หลังหักค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุน
4.4 รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ / รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
สิ นทรัพย์ทเี่ กิดจากสั ญญา
เมื่อรายได้ที่รับรู ้สะสมเกินกว่าจานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั และจะบันทึกค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ
เงิ นจากลูกค้าไม่ได้ โดยแสดงไว้เป็ น “รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ที่
เกิ ดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็ นลู กหนี้ การค้าเมื่ อบริ ษทั มี สิทธิ ที่จะได้รับชาระโดยปราศจากเงื่ อนไข เช่ น
เมื่อบริ ษทั ได้ให้บริ การเสร็ จสิ้ นและลูกค้ารับมอบงาน
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หนีส้ ิ นทีเ่ กิดจากสั ญญา
เมื่อจานวนเงิ นที่เรี ยกเก็บจากลู กค้าจนถึ งปั จจุบนั เกิ นกว่ารายได้ที่รับรู ้ สะสม โดยบริ ษทั ยังมีภาระที่
ต้องโอนสิ นค้า หรื อบริ การให้กบั ลู ก ค้า โดยแสดงไว้เป็ น “รายได้ค่า ก่ อสร้ า งรั บล่ วงหน้า” ภายใต้หนี้ สิ น
หมุนเวียน หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้ น
4.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ต้นทุ นสิ นค้า ประกอบด้วยต้น ทุ นที่ ซ้ื อ ต้นทุ นในการดัด แปลงและต้น ทุ น อื่ น เพื่ อให้สิ นค้า อยู่ใ น
สถานที่และสภาพปัจจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นในการขาย
4.6 เงินลงทุน
บริ ษทั ร่ วม เป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญโดยมีอานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงิ นและการดาเนิ นงานของกิ จการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุ ม
นโยบายดังกล่าว การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญถูกสันนิ ษฐานว่ามีอยูเ่ มื่อกลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการออกเสี ยง
ในกิจการอื่นในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยสาหรับ
งบการเงิ นรวม และแสดงตามวิธีราคาทุ นหลังหักค่าเผื่อการลดมู ลค่าเงิ นลงทุ นสาหรั บงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ
บริ ษทั ย่อย หมายถึง บริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด หรื อมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงานของ
บริ ษทั ย่อย เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ
งบการเงินรวมได้รวมส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในกาไรหรื อขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของ
บริ ษทั ที่ถูกลงทุน นับจากวันที่ มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญนั้นสิ้ นสุ ด
ลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับปั นส่ วนจากบริ ษทั ร่ วมมีจานวนเกินกว่าส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ที่ไปลงทุน
นั้นมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์และจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุน
อีกต่อไป เว้นแต่กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้องจ่ายเงิ นเพื่อชาระภาระผูกพันแทนใน
นามของผูถ้ ูกลงทุน
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บริ ษทั บันทึ ก บัญชี ส าหรั บ การรวมธุ รกิ จตามวิธี ซ้ื อ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้ก าร
ควบคุมเดียวกัน
เมื่อมีการจาหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงิ นสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึ ง
กาไรหรื อขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จะถูกบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายบางส่ วนของเงิ นลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุ นสาหรับเงินลงทุนที่
จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.7 อุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของเครื่ องใช้สานักงาน ระยะเวลา 2 - 5 ปี
4.8 สั ญญาเช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะคิดค่าเสื่ อมราคาโดย
วิธีเส้นตรง นับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่ม
บริ ษทั
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ ม
มีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตน คื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ รอตัดจ าหน่ า ย ตัด เป็ นค่ า ใช้จ่า ยโดยวิธี เส้ น ตรง
ระยะเวลา 3-5 ปี
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4.10 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน
ปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ ง
จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไปตามประมาณการ
หนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก
แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับประมาณการหนี้ สินในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ แสดงด้วยมูลค่า
สุ ทธิ จากจานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู ้ไว้
ประมาณการค่ าประกันความเสี ยหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าเสร็ จสิ้ นแล้ว
ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าเครื่ องจักร ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความ
เสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสั ญญาทีเ่ สี ยเปรียบหรื อก่อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่ า ใช้จ่ า ยของสั ญ ญาที่ เ สี ย เปรี ย บหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระแก่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จะบัน ทึ ก เมื่ อ
ประโยชน์ ที่ก ลุ่ ม บริ ษ ทั พึง ได้รับ น้อยกว่า ต้นทุ นที่ จาเป็ นในการดาเนิ นการตามข้อผูก พันในสั ญญา การ
ประมาณค่าใช้จ่ายรับรู ้ ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา หรื อต้นทุนสุ ทธิ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนิ นสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
เกิดขึ้นจากสิ นทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู ้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
ค่ านายหน้ า
ค่านายหน้าบันทึ กในงบก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จในปี ตามความคื บ หน้า ของเงิ นเรี ยกเก็บตามสัญญา
(Progress Billing) ในอัตราที่กาหนดตามสัญญาบริ หารโครงการ
4.11 ภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กับราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ซึ่ ง
จะรั บรู ้ เป็ นรายได้ภาษี หรื อตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่ อรายได้สามารถรั บรู ้ เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่
บันทึกไว้เกิดขึ้นจริ ง และถือหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
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บริ ษทั รับรู ้ ผลแตกต่างชัว่ คราว ที่ตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษี
เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีจาก
การดาเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนาสิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี น้ นั มาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์/หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิ น และจะปรับมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่ าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า บริ ษทั จะไม่มี
กาไรทางภาษี เพียงพอ ต่อการนาสิ นทรั พย์/หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ คานวณจากกาไรหรื อขาดทุนสาหรั บปี ประกอบด้วย ภาษี เงิ นได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้รับรู ้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ ยวกับ
รายการที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.12 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
4.13 รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่ มบริ ษทั หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มกลุ่ ม
บริ ษทั ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กลุ่มบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อ
กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วม และบุ คคลซึ่ งถื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
กลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ มี อ านาจในการวางแผนและควบคุ ม การด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ตลอดทั้ง สมาชิ ก ใน
ครอบครั วที่ ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่ าว ซึ่ งมี อานาจชักจู งหรื ออาจชักจู ง ให้ป ฏิ บตั ิ ตามบุ คคลดังกล่ าว และ
กิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
4.14 ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการนาขาดทุนสาหรับปี หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
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4.15 รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของกิ จการก าหนดสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการดาเนิ นงานของกลุ่ ม บริ ษ ัทเป็ นสกุ ล เงิ น ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานถื อเป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศ รายการที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าให้เป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนที่เกิดขึ้นจากการชาระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงิน หรื อจากการแปลงค่า
รายการที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินต่างประเทศให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในปี บัญชีน้ นั
รายการบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานได้แปลงค่าเป็ น
สกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการนาเสนองบการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงิน” ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัด
มูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบ
การเงิน แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ กิจการ
ประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
ราคาตามบัญชี ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินให้
กู้ยืมระยะสั้ นแก่ กิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ หมุ นเวียนอื่ น มี มูล ค่า ใกล้เคี ย งกับ มู ล ค่ า
ยุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ นั
4.17 การใช้ ดุลยพินิจและการใช้ ประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพิ นิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งจะมี ผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจมีความแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดี ต
และปั จ จัย ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์น้ นั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์
ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ทางบัญชีที่สาคัญ ได้แก่ ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่ า เผื่อ มู ล ค่ า สิ นค้า ลดลง ค่ า เผื่อ การปรั บ มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ค่ า เสื่ อมราคาของอุ ป กรณ์ และค่ า ตัดจ าหน่ า ย
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน การประมาณการในเรื่ องต่าง ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ ยวข้องของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนี้
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการ
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
2563
2562
12,423
303,998
438,163
89,927
450,586
393,925

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
12,373
303,949
438,157
89,921
450,530
393,870
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6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รายการ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
-1,607,126
-1,607,126
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
-923,461
-923,461
เกินกาหนดชาระ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
-570,095
-570,095
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
--- 23,232,435 22,080,124
รวม
-3,100,682 23,232,435 25,180,806
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
--- (23,232,435) (22,080,124)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
-3,100,682
-3,100,682
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
370,958
-370,958
-เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
25,474,998 31,946,162 25,474,998 31,946,162
รวม
25,845,956 31,946,162 25,845,956 31,946,162
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
(25,474,998) (27,724,602) (25,474,998) (27,724,602)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุ ทธิ
370,958
4,221,560
370,958
4,221,560
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
9,051,614
9,391,804 12,385,002 12,530,348
เงินปันผลค้างรับ
4,218,771
4,235,190
4,218,771
4,235,190
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
394,433
1,272,706
461,882
1,272,706
รวม
13,664,818 14,899,700 17,065,655 18,038,244
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
(13,287,227) (13,338,938) (16,620,615) (16,477,482)
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สุ ทธิ
377,591
1,560,762
445,040
1,560,762
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รายการ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนวียนอื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

210,013
3,659,614
3,869,627

5,798,473
3,821,447
9,619,920

210,013
3,659,614
3,869,627

5,798,473
3,821,447
9,619,920

(3,585,558)
284,069
1,032,618

(3,606,229)
6,013,691
14,896,695

(3,585,558)
284,069
1,100,067

(3,606,229)
6,013,691
14,896,695

ในปี 2563 บริ ษัท ได้ ต ัด หนี้ สู ญ ลู ก หนี้ การค้า - กิ จ การอื่ น จ านวน 3.51 ล้า นบาท (0.11 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) และบริ ษทั ได้นาลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นไปหักกลบลบหนี้ กบั เจ้าหนี้ อื่น จานวน 6.45 ล้านบาท
(0.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
ในปี 2562 บริ ษทั ได้นาลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น จานวน 127.89 ล้านบาท (4.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)
ไปหักกลบลบหนี้กบั เจ้าหนี้การค้า จานวน 20.35 ล้านบาท (0.63 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และรายได้ค่าก่อสร้าง
รับล่วงหน้า จานวน 1.17 ล้านบาท (0.04 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า จานวน 73.83
ล้า นบาท (2.27 ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า) และส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 32.54 ล้า นบาท (1.06 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) บริ ษทั บันทึกเป็ นหนี้สูญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
7. รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ / รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
รายการ
ต้นทุนงานก่อสร้างบวกกาไร
ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
จานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
รวม
รายงานประจาปี 2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,294,070

1,294,449

(5,745)

(5,768)

(1,292,768)

(1,292,962)

(4,443)

(4,281)
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ประกอบด้ วย
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
รายการ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26.3)
กิจการอื่น
รวม (*)
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ - สุ ทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,386

3,579

908

911

4,294

4,490

(4,294)

(4,310)

--

180

(8,737)

(8,771)

(4,443)

(4,281)

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
กิจการอื่น (*)
รวม (*)

ในปี 2563 บริ ษทั ได้นารายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระไปหักกลบลบหนี้กบั เจ้าหนี้อื่น จานวน 0.18 ล้านบาท
(0.006 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
ในปี 2562 บริ ษ ัท ได้ต ัด หนี้ สู ญ รายได้ที่ ย งั ไม่ ไ ด้เ รี ย กช าระ จ านวน 5.03 ล้า นบาท (0.17 ล้า นดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ ก า) และบริ ษ ทั ได้นารายได้ค่ าก่ อสร้ า งรั บ ล่ วงหน้า จานวน 28.56 ล้านบาท (0.92 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) ไปหักกลบลบหนี้ กบั ลูกหนี้ การค้า จานวน 1.17 ล้านบาท (0.04 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ลูกหนี้
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง จานวน 9.03 ล้านบาท (0.28 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และส่ วนที่เหลือจานวน
18.36 ล้านบาท (0.60 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) บริ ษทั บันทึกเป็ นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
8. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าแก่ ผ้ จู ัดจาหน่ าย
รายการ
กิจการอื่น
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู ้ ดั จาหน่าย - สุ ทธิ

รายงานประจาปี 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
16,123,818
16,186,569
(16,123,818)
(16,186,569)
---

113

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
ในปี 2562 บริ ษทั ได้ตดั หนี้ สูญเงิ นจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู ้ ดั จาหน่าย จานวน 25.74 ล้านบาท (0.85 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา)
9. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการ
บริ ษทั ย่อย
LV Europe S.A.
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ชอว์ กรุ๊ ป จากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
บวก ให้กรู้ ะหว่างปี
หัก รับชาระคืนระหว่างปี
บวก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
--

--

22,592,121

20,666,145

2,719,288
1,484,000
(2,614,000)
78,833
(95,036)
1,573,085
1,573,085

-2,700,000
-19,288
-2,719,288
2,719,288

-1,573,085

-- (22,592,121) (20,666,145)
2,719,288
1,573,085
2,719,288

2,719,288
-1,484,000
2,700,000
(2,614,000)
-78,833
19,288
(95,036)
-1,573,085
2,719,288
24,165,206 23,385,433

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน เป็ น
จานวนเงิน 1.48 ล้านบาท และ 2.70 ล้านบาท ตามลาดับ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย (LV Europe S.A.) เป็ นจานวนเงิน 0.60 ล้านยูโร โดยไม่
คิดดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้ต้ งั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งจานวน
แล้ว
10. สิ นค้ าคงเหลือ
รายการ
รายงานประจาปี 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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2563
2562
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
10,614,105
10,655,413
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
(10,614,105)
(10,655,413)
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
--11. เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด / เงินลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการถือหุ น้ (%) มูลค่าตามบัญชี ณ วันโอน
บริ ษทั
ราคาทุน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
LNV Technology Private Ltd.
16
16
51,912
52,114
509
511

บริ ษทั
LNV Technology Private Ltd.

ทุนชาระแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์

2563
3,934

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2562
3,934

(หน่วย : พันบาท)
เงินปันผลสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
---

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่ได้แสดงเงิ นลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ เนื่องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้นาหุน้ ของ LNV Technology Private Ltd. จานวน 9,250 หุ ้น ไป
เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 19)
12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 1 มกราคม
จาหน่าย
แลกเปลี่ยนกับสิ ทธิ ในการถือครองหุ น้
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โอนไปชาระหนี้ เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
2563
2562
134,295
440,132
-(14,606)
---

(63,503)
(31,752)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
135,693
416,191
-(14,927)
---

(64,900)
(32,450)
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
โอนไปชาระหนี้ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
โอนไปชาระหนี้ เจ้าหนี้การค้า
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562
-(79,379)
-(106,372)
-(521)
133,774

-(10,225)
134,295

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-(81,124)
-(76,766)
-(526)
135,167

-(10,331)
135,693

เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงิ นปั นผลรั บส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
ร้อยละ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั
ความเป็ นเจ้าของ
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
2563
2562
Global Cement Capital Partners
20.00
20.00
Ltd.
133,774 134,295 135,167 135,693

ทุนชาระแล้ว
บริ ษทั
Global Cement Capital Partners
Ltd.

2563
13,415,000

2562
13,415,000

สกุลเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

เงินปั นผล (หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม
2563
2562
--

--

บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 เนื่องจากบริ ษทั ร่ วมไม่ส่งงบการเงินมาให้บริ ษทั
เงินลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd.
บริ ษทั ได้เข้า ร่ วมท าสัญญาเป็ นหนึ่ งในผูถ้ ื อหุ ้นร่ วมกับผูถ้ ื อหุ ้นอี กสี่ ราย เพื่อจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุ นชื่ อ
Wing Yip International Inc. (จดทะเบียนในประเทศบรู ไนในเดือนพฤษภาคม 2554) ต่อมาบริ ษทั Wing Yip
รายงานประจาปี 2563
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International Inc. ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น Global Cement Capital Partners Ltd. (GCCP) ทั้งนี้ บริ ษทั จะมีสัดส่ วนการ
ลงทุนในบริ ษทั GCCP ในอัตราร้อยละ 20
ทั้งนี้ GCCP จะไปลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานปูนซี เมนต์ประกอบด้วย Chakrey Ting Cement
Factory Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา, Kanbawza Industries Limited (KBZI) ในประเทศเมียนมาร์ , C.G.
Cement Industries Private Ltd. ในประเทศเนปาล และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. ในประเทศ
เนปาล ในอัตราร้อยละ 26.00, 13.89, 35.00 และ 35.00 ตามลาดับ โดยในปี 2556 GCCP ได้ขายเงินลงทุนใน
Chakrey Ting Cement Factory Co., Ltd. ให้กบั CCC Holding Limited
ในระหว่างปี 2556 และ 2555 GCCP ได้ลงทุนใน C.G. Cement Industries Private Ltd. (Dumkibas)
และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. (Palpa) ในประเทศเนปาล จานวน 2,240,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนียมจานวน 840,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาแล้ว) และจานวน 5,050,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนี ยมจานวน 3,825,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาแล้ว) ตามลาดับ ค่าธรรมเนี ยม
จานวนรวม 4,665,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา GCCP ได้จ่ายให้กบั Cinnovation Incorporated ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ของ CG Cement Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึ่ ง CGCG เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตามหมายเหตุขอ้ 26.1 (13
และ 14) งบการเงินของ GCCP ซึ่ งบริ ษทั ได้รับล่าสุ ดเป็ นงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้ แสดงเงิน
ลงทุนดังกล่ าวไว้ ในบัญชี ลูกหนี้อื่น ภายใต้ หมวดสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน เนื่องจากทั้งสองบริษัทที่ GCCP ไป
ลงทุนยังไม่ ได้ ไปจดทะเบียนเพิม่ ทุน (งบการเงินในปี 2555 ของ GCCP ได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวไว้ในบัญชี
เงิ นลงทุนในกิ จการที่ควบคุมร่ วมกัน และในปี 2556 ได้เปลี่ ยนการบันทึกบัญชี ส่วนของเงินลงทุนที่ไม่รวม
ค่าธรรมเนี ยมเป็ นบัญชี ลูกหนี้ อื่น และส่ วนของค่าธรรมเนี ยมบันทึกเป็ นบัญชี ค่าใช้จ่าย และในปี 2557 ได้
เปลี่ยนการบันทึกส่ วนของค่าธรรมเนียมเป็ นบัญชีลูกหนี้อื่น)
ในปี 2555 GCCP ได้จ่ายเงินล่วงหน้า (บันทึกไว้ในบัญชี เงินให้กูย้ ืม) ให้กรรมการของ GCCP (ซึ่ งเป็ น
อดีตกรรมการของบริ ษทั ) จานวน 7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อนาไปลงทุนใน Saudi Danish Cement
Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ในสัดส่ วนร้อยละ 50 ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวลงทุน
ใน Kanbawza Industries Ltd. ประเทศเมียนมาร์อีกทอดหนึ่งจานวน 14 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วน
ร้อยละ 16.67 โดยให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องกันที่พานักอยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ถือหุ ้นแทน เนื่ องจากข้อจากัดด้าน
กฎหมายของประเทศเมียนมาร์ การที่ GCCP จะได้สิทธิ ในการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ Kanbawza Industries Ltd.โดย
สมบูรณ์จะต้องดาเนินการดังนี้
ก. ดาเนินการโอนหุน้ Saudi Danish Cement Company Limited ที่ถือในนามอดีตกรรมการบริ ษทั คืนให้
GCCP โดยอดี ตกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถื อหุ ้นแทน แจ้งว่ายังติดปั ญหาในการโอนหุ ้นคืนให้กบั GCCP ซึ่ งจนถึ ง
ปั จจุบนั ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะทาการโอนหุ น้ คืนได้เมื่อไร

รายงานประจาปี 2563
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ข. ดาเนิ นการโอนหุ ้น Kanbawza Industries Ltd. ในประเทศเมียนมาร์ ที่ลงทุนโดย Saudi Danish
Cement Company Limited มาเป็ นของ Saudi Danish Cement Company Limited ซึ่ งปั จจุบนั ถือหุ ้นแทนโดย
บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องกันที่ พ านัก อยู่ใ นประเทศเมี ย นมาร์ ปั จจุ บ นั ยัง มี ความไม่ แน่ นอนในการดาเนิ นการและ
ระยะเวลาที่ ต้องใช้ใ นการโอนหุ ้น เนื่ อ งจากต้องดาเนิ น การทางกฎหมาย และขออนุ ม ัติจ ากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาร์
ดังนั้น บริ ษัทจึงอาจได้ รับผลกระทบจากการลงทุนใน KBZI โดย Mr. Ye Htut ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
M.Y Associates Co., Ltd. เป็ นผู้ถือหุ้นแทน SDCC ซึ่ งลงทุนโดย GCCP ผ่ านอดีตกรรมการของบริษัท จาก
ความไม่ แน่ นอนดังกล่ าว ทาให้ มีความเสี่ ยงในการโอนหุ้น และสิ ทธิการเป็ นเจ้ าของหุ้นใน KBZI ของ GCCP
ซึ่งเป็ นบริษัทร่ วมของบริษัท
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรู ไน ได้ประกาศแจ้งปิ ดกิ จการสาหรับบริ ษทั
ต่างชาติ โดยมีกาหนดระยะเวลาสาหรับการโอนย้ายกิจการหรื อยุติกิจการ ไม่เกินวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ต่อมา
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้ประกาศแก้ไขขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ชา้ กว่าวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่ งบริ ษทั ร่ วม
คือ Global Cement Capital Partners Ltd. จดทะเบียนในประเทศบรู ไน ไม่สามารถดาเนิ นการได้ทนั ตาม
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย : พันบาท)
รายการ
บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
LV Europe S.A.*
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการถือหุ น้ (%)
ตามวิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
99.70
99.70
924
928
92.29
92.29
10,315
10,355
11,239
11,283
(11,239)
(11,283)
---

(*) งบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อย (LV Europe S.A.) ไม่ส่งงบ
การเงินมาให้บริ ษทั
บริ ษทั
รายงานประจาปี 2563

ทุนชาระแล้ว

เงินปั นผล (หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์
เทรดดิ้ง จากัด
LV Europe S.A.

2563
2562
1,000,000 1,000,000
280,000

280,000

สกุลเงิน
บาท

2563
--

2562
--

ยูโร

--

--

เงินลงทุนใน LV Europe S.A.
บริ ษทั รับรู ้ ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลขาดทุนจากการรับรู ้ ส่วนได้เสี ยเกิ นกว่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั
LV Europe S.A. เป็ นหนี้ สินของบริ ษทั ทั้งร้อยละ 100 เนื่ องจากบริ ษทั ได้ออกหนังสื อสนับสนุนทางการเงิน
ให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามจดหมายลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้มีมติยกเลิกการสนับสนุ น
ทางการเงินกับบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
2563
2562
ผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
2,524
2,716
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(10)
(192)
รวม
2,514
2,524
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยุติ
การดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ LV Europe Co., Ltd. โดยจะขายหุ ้นที่บริ ษทั ถือครองอยูใ่ ห้แก่นายเฉลิม ทองนาค ใน
ราคา 1 ยูโร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินของ LV Europe S.A. (บริ ษทั ได้รับงบการเงินซึ่ งจัดทา
โดยผูบ้ ริ หารล่าสุ ดงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) มีหนี้ สินเกินกว่าสิ นทรัพย์จานวน 1.16 ล้านยูโร (43 ล้าน
บาท) และ 1.16 ล้านยูโร (39 ล้านบาท) ตามลาดับ
14. เงินประกันตามสั ญญาก่อสร้ าง
รายการ
รายงานประจาปี 2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
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กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26.3)
กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง - สุ ทธิ

144,223
81,261
225,484
(205,359)
20,125

144,784
80,814
225,598
(202,982)
22,616

ในปี 2562 บริ ษทั ได้นาลู กหนี้ เงิ นประกันตามสัญญาก่อสร้ าง จานวน 89.99 ล้านบาท (2.82 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐอเมริ กา) ไปหักกลบลบหนี้ กบั รายได้ค่าก่ อสร้ างรับล่ วงหน้า จานวน 9.03 ล้านบาท (0.28 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า จานวน 57.49 ล้านบาท (1.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา) และส่ วนที่เหลือ
จานวน 23.47 ล้านบาท (0.77 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) บริ ษทั บันทึกเป็ นหนี้สูญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
15. อุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
ยานพาหนะ
งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สานักงาน

เครื่ องตกแต่ง ตามสัญญาเช่า
และติดตั้ง
การเงิน

1,287,506

8,004,615

4,310,468

1,817,189

15,419,778

--

113,500

--

--

113,500

(1,287,506)

(6,380,159)

(4,310,468)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

--

(115,487)

--

--

(115,487)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

--

1,622,469

--

--

1,622,469

ซื้ อเพิ่ม

--

36,594

--

--

36,594

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

--

(6,779)

--

--

(6,779)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่ายและเลิกใช้

รายงานประจาปี 2563

(1,817,189) (13,795,322)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

--

1,652,284

--

--

1,652,284

1,286,523

7,818,060

4,309,679

855,819
ยานพาหนะ

14,270,081

อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สานักงาน

--

104,140

--

(1,286,523)

(6,348,857)

(4,309,679)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

--

(107,235)

--

--

(107,235)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

--

1,466,108

--

--

1,466,108

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2563

--

69,236

--

--

69,236

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

--

(8,503)

--

--

(8,503)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

--

1,526,841

--

--

1,526,841

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

--

156,361

--

--

156,361

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

--

125,443

--

--

125,443

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2562
จาหน่ายและเลิกใช้

เครื่ องตกแต่ง ตามสัญญาเช่า
และติดตั้ง
การเงิน
53,107

รวม

157,247

(908,926) (12,853,985)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

รายงานประจาปี 2563
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16. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าสานักงาน อายุสัญญาเช่า 3 ปี แสดงดังนี้
รายการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2563
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
-484,361
(14,434)
469,927
-149,367
(5,992)
143,375
326,552

17. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายงานประจาปี 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
20,619,436
(1,458,811)
19,160,625
(74,281)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2562
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

19,086,344
20,586,051
10,318
(1,456,744)
19,139,625
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
10,429
(74,618)
19,075,436

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2563
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

21,000
10,908

18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
รายการ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ
26.3)
กิจการอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
30,107
29,404
151,503
181,610

154,606
184,010

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
30,107
29,404
151,369
181,476

154,472
183,876

ในปี 2562 บริ ษทั ได้นาเจ้าหนี้ การค้า - กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 135.18 ล้านบาท (4.17 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) และเจ้าหนี้ การค้า - กิจการอื่น จานวน 0.36 ล้านบาท (0.01 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ไปหักกลบ
ลบหนี้กบั ลูกหนี้การค้า จานวน 20.35 ล้านบาท (0.63 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) สิ ทธิ ในการถือครองหุ ้นในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 64.90 ล้านบาท (2.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน 49.93
ล้า นบาท (1.54 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ กา) และส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 0.36 ล้ า นบาท (0.01 ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) บริ ษทั บันทึกเป็ นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายงานประจาปี 2563
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19. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย (%)
รายการ
2563
2562
2563
2562
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
12,000,612
18,775,498
บวก กูเ้ พิ่มระหว่างปี
600,000
5,500,000
หัก ชาระคืนระหว่างปี
-(12,287,027)
บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
83,995
889,679
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(97,757)
(877,538)
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
12,586,850
12,000,612
6.00-7.20 7.20-7.50
ในไตรมาส 2/2563 บริ ษทั ได้กูย้ ืมเพิ่มเติม เป็ นจานวนเงิ น 0.60 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
ในไตรมาส 2/2562 บริ ษทั ได้กยู้ มื เพิม่ เติม (วงเงิน 7 ล้านบาท) กาหนดชาระคืนภายใน 30 กันยายน 2562 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ต่อมาวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ายชาระคืนครบทั้งจานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากบุคคลธรรมดาท่านหนึ่ งซึ่ งเป็ นอดีตผูก้ ่อตั้งบริ ษทั
เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7.20 ต่อปี กาหนดชาระคืนภายใน 6 เดือน หรื อ ภายใน 30
วันนับจากวันเรี ยกชาระคืน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาหุ ้นของ LNV Technology Private Ltd. จานวน 9,250 หุ ้น วางเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน
20. เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
รายการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26.3)
กิจการอื่น
รายงานประจาปี 2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,967
3,983
79,273
79,581
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รวม

83,240

83,564

ในปี 2562 บริ ษทั ได้นาเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 192.05 ล้านบาท (5.91 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และเงิ นรั บล่ วงหน้าจากลู กค้า - กิ จการอื่น จานวน 3.20 ล้านบาท (0.10 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) ไปหักกลบลบหนี้กบั ลูกหนี้การค้า จานวน 73.83 ล้านบาท (2.27 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ลูกหนี้
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง จานวน 57.49 ล้านบาท (1.77 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จานวน 63.03 ล้านบาท (1.94 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และส่ วนที่เหลื อจานวน 0.90 ล้านบาท (0.03 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) บริ ษทั บันทึกเป็ นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
21. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
รายการ
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี - เงินต้น
- ดอกเบี้ยรอการตัดจ่าย
หัก จ่ายชาระหว่างปี - เงินต้น
- ดอกเบี้ยจ่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - เงินต้น
- ดอกเบี้ยรอการตัดจ่าย
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดจ่าย
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
-484,361
55,639
(137,096)
(27,904)
(10,349)
(827)
363,824
(26,907)
336,917
(155,441)
181,476

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
22. ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลทางภาษี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
คานวณจากขาดทุ นทางบัญชี ปรั บปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่ นบางรายการที่ ได้รับการยกเว้นภาษี เงิ นได้หรื อ
รายจ่ายที่ตอ้ งห้ามในการคานวณภาษีเงินได้ และปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนสุ ทธิ ยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
รายงานประจาปี 2563
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ในปี 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชาระ
กลุ่มบริ ษทั ไม่บนั ทึกรับรู ้สินทรัพย์/หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่
มีกาไรทางภาษีในอนาคตอันใกล้เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
23. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ น
เงิ นทุ นสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลไม่ได้
24. การจาแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ซื้ อสิ นค้าเพื่อขาย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
195,367
4,789,931
1,448,816
1,628,785
2,033,665
3,601,959
229,032
167,565
916,097
1,603,125

งบการเงินรวม
2563
2562
195,367
4,789,931
1,448,816
1,628,785
2,033,665
3,601,959
229,032
167,565
916,097
1,603,125

25. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
รายการ
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการจัดหาเครื่ องจักรเพื่อโครงการ
ที่ได้ทาสัญญากับลูกค้าแล้ว (ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการให้บริ การในการติดตั้งและอื่นๆ
เพื่อโครงการที่ได้ทาสัญญากับลูกค้าแล้ว (ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)
รายงานประจาปี 2563

(หน่วย : ล้าน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.61

1.61

0.11

0.16
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รวม

1.72

1.77

26. รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน โดยมีผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
26.1 ลักษณะความสั มพันธ์ ของบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์
เทรดดิ้ง จากัด
2. LV Europe S.A.
บริ ษทั ร่ วม
3. Global Cement Capital
Partners Ltd. (GCCP)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4. M.Y. Cement Pte. Ltd.
5. LNV Technology Private Ltd.
(LNVT)

6. C.G. Cement Industries
Private Ltd.
7. C.G. Cement Industries Palpa
รายงานประจาปี 2563

จัดตั้งใน
ประเทศ/สัญชาติ
ประเทศไทย

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล
ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.70

บรู ไน
ดารุ สซาลาม

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 20

สิ งคโปร์
อินเดีย

ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล
โดยการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของ
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์สาหรับ
อุตสาหกรรมซีเมนต์
และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 16 และ
LNVT ถือหุน้ ใน GCCP ประมาณร้อยละ 10

ฝรั่งเศส

เนปาล
เนปาล

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 92.29

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 35
GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 35
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Private Ltd.
8. Saudi Danish Cement
Company Ltd. (SDCC)
ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

9. NAJM Investment Ltd.
10. Vertex Cement (P) Ltd.

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
จัดตั้งใน
ประเทศ/สัญชาติ

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
อินเดีย

ปูนซีเมนต์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

ประเภทกิจการ

Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen (อดีต
กรรมการบริ ษทั ) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 50
* ถือหุน้ แทน GCCP และจะโอนหุน้ คืนให้
ลักษณะความสัมพันธ์

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

GCCP อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
ปั จจุบนั ยังไม่มีการโอนหุน้ คืน
GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 50

11. Star Cement Lda

โมซัมบิก

12. Kanbawza Industries Ltd.

เมียนมาร์

13. CG Cement Global Pte. Ltd.
(CGCG)
14. Cinnovation Incorporated

สิ งคโปร์

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

เนปาล

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

15. M.Y Associates Co., Ltd.

เมียนมาร์

ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า

16. Gold Cement Co., Ltd.

เมียนมาร์

ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า

17. บริ ษทั ชอว์ กรุ๊ ป จากัด

ประเทศไทย

ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
18. Mr. Hans-Jorgen Ibsen
Nielsen

เดนมาร์ก

นักธุรกิจ

19. Mr. Ye Htut

เมียนมาร์

นักธุรกิจ

LNVT ถือหุน้ ร้อยละ 50
NAJM ถือหุน้ ร้อยละ 60
SDCC ถือหุน้ ร้อยละ 16.67 (ถือหุน้ แทนโดย
Mr. Ye Htut)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั (ถือหุน้
ร้อยละ 9.76)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ CG Cement Global Pte.
Ltd.
ผูแ้ ทนของ SDCC โดย Mr. Ye Htut เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
Mr. Ye Htut (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsenผูถ้ ือหุน้ ราย)
เป็ นกรรมการของบริ ษทั (ใหญ่ของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั และเป็ นอดีต
ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั Mr. HansJorgen Ibsen Nielsen ได้ลาออกตั้งแต่วนั ที่ 9
กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2563 มาดารงตาแหน่งเป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษทั
ผูแ้ ทนของ SDCC และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของ M.Y Associates Co., Ltd.

นโยบายการกาหนดราคารายการระหว่างกันประกอบด้วย
รายงานประจาปี 2563
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รายได้ค่าที่ปรึ กษาทางเทคนิ ค รายได้จากสัญญาการให้บริ การ และต้นทุนสัญญาการให้บริ การ ที่แสดงในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป โดยมี การกาหนดราคาหรื อค่าตอบแทนเป็ นไปตาม
สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้

26.2 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่างกัน
รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนขายและบริ การ

769

--

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนทางการเงิน

888

1,454

1,449

1,629

ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ (*)
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

(*) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ น
ตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น
26.3 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นระหว่างกัน
รายการ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
- LV Europe S.A.*
- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด*
บริ ษทั ร่ วม
- Global Cement Capital Partners Ltd.*
รายงานประจาปี 2563

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

---

---

15,914
10,719

14,558
10,661

57

58

57

58
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รายการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LNV Technology Private Ltd.*
- บริ ษทั ชอว์ กรุ๊ ป จากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น*
สุ ทธิ

รายการ
รายได้ ทยี่ ังไม่ ได้ เรียกชาระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- Star Cement Lda.*
- Kanbawza Industries Ltd.*
- บริ ษทั ชอว์ กรุ๊ ป จากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น*
สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย
- LV Europe S.A.
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ชอว์ กรุ๊ ป จากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
เงินประกันตามสั ญญาก่อสร้ าง
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- Kanbawza Industries Ltd.
รายงานประจาปี 2563

งบการเงินรวม
2563
2562
13,230
378
13,665
(13,287)
378

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

13,281
4,661
18,000
(13,339)
4,661

13,230
378
40,298
(39,853)
445

13,281
4,661
43,219
(38,558)
4,661

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

933
2,453
-3,386
(3,386)
--

936
2,463
180
3,579
(3,399)
180

933
2,453
-3,386
(3,386)
--

936
2,463
180
3,579
(3,399)
180

--

--

22,592

20,666

1,573
1,573
-1,573

2,719
2,719
-2,719

1,573
24,165
(22,592)
1,573

2,719
23,385
(20,666)
2,719

144,223

144,784

144,223

144,784
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รายการ
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LNV Technology Private Ltd.
- Kanbawza Industries Ltd.
- บริ ษทั ชอว์ กรุ๊ ป จากัด
- Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen
รวม

รายการ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
- Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen
เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- Kanbawza Industries Ltd.

งบการเงินรวม
2563
2562
(144,223) (144,784)
---

22,568
76
868
6,595
30,107

22,656
76
960
5,712
29,404

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(144,223) (144,784)
---

22,568
76
868
6,595
30,107

22,656
76
960
5,712
29,404

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

12,587

12,001

12,587

12,001

3,967

3,983

3,967

3,983

27. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินกิจการในส่ วนงานทางธุ รกิจ คือ ให้บริ การปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล โดยการออกแบบ
พัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจัก รและอุ ปกรณ์ สาหรับอุตสาหกรรมซี เมนต์และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกันเพียงธุ รกิจเดียว ดังนั้นจึงไม่มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานที่จะต้องเปิ ดเผย
28. คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี มีดงั นี้
28.1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 12 กันยายน 2557 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ รายหนึ่ งซึ่ งจดทะเบียนในประเทศ
ญี่ปุ่นได้ยื่นคาร้องคดีแพ่งต่อสานักงานอนุ ญาโตตุลาการสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ให้ชาระหนี้ ค่าวัสดุ
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ก่อสร้ าง และค่าดาเนิ นการติดตั้ง รวมจานวน 69.15 ล้านบาท (2.02 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และ 8.13
ล้านเยน) พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ ยื่นฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น ต่อมา
สานักงานอนุ ญาโตตุลาการสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทยได้ไกล่เกลี่ยโดยเจ้าหนี้ ดงั กล่าวยินยอมลดหนี้ ให้
เหลือเพียง 1.84 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และผ่อนชาระภายในระยะเวลา 6 ปี โดยผ่อนชาระทุกๆ 6 เดือน
กาหนดชาระงวดแรก วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 จานวน 100,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ที่เหลื อผ่อนชาระ 11
งวดๆ ละไม่ น้อยกว่า 150,000 ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ ก า ปั จจุบนั บริ ษัทได้ชาระแล้ว 5 งวด เป็ นจานวนเงิ น
841,454.37 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ยังคงค้างชาระอีก 6 งวด เป็ นจานวนเงิน 0.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
28.2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ ในประเทศรายหนึ่ งฟ้ องร้องให้บริ ษทั ชาระค่าสิ นค้าเป็ นจานวน
เงิน 27.44 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 2.93 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 30.37 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 30 ธันวาคม
2557 บริ ษทั ตกลงทาสัญญาประนี ประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยบริ ษทั ยินยอมจ่ายชาระหนี้ จานวน
25.30 ล้านบาท โดยขอผ่อนชาระเป็ นทุกๆ 3 เดือน งวดละ 1,405,478.44 บาท รวม 18 งวด (ในระยะเวลา 4 ปี
6 เดือน) เริ่ มงวดแรกในเดือนเมษายน 2558 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จ่ายชาระแล้ว 8 งวด เป็ นจานวนเงิน 11.25 ล้าน
บาท ยังคงค้างชาระอีก 10 งวด เป็ นจานวนเงิน 14.05 ล้านบาท
28.3 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษทั ถูกพนักงาน 2 ราย ฟ้ องร้ องบริ ษทั ในเรื่ องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม โดยให้
บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายรายหนึ่ งเป็ นจานวน 1,525,732.00 บาท และอีกรายหนึ่งเป็ นจานวน 1,355,635.00 บาท
พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของเงิ นต้นดังกล่ าว นับ ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ท้ งั สอง ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยินยอม
จ่ายชาระหนี้ จานวน 687,342.00 บาท และ 610,472.00 บาท โดยจะผ่อนชาระให้เสร็ จสิ้ นภายใน 6 งวด เริ่ ม
ชาระงวดแรกวันที่ 28 มกราคม 2563 และงวดถัดไปทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จ่ายชาระแล้ว
2 งวด เป็ นจานวนเงิน 324,453.49 บาท ยังคงค้างชาระอีก 4 งวด รวมเป็ นจานวนเงิน 973,360.51 บาท
28.4 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ถูกพนักงาน 1 ราย เป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
โดยให้บริ ษ ทั จ่ ายค่ าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิ น 9,857,000.00 บาท พร้ อมดอกเบี้ ย 7.5% ต่อปี ปั จจุ บนั ศาล
จาหน่ายคดีออกจากสารบบความเป็ นการชัว่ คราว
28.5 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ ในประเทศรายหนึ่ งเป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการผิดสัญญา
ไม่ชาระหนี้ โดยให้บริ ษทั จ่ายชาระค่าจ้างที่คา้ งชาระเป็ นจานวนเงิ น 4,924,640.06 บาท กับดอกเบี้ยคงค้าง
คานวณถึงวันฟ้องจานวน 530,614.37 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 5,455,254.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วนั ที่ยื่นฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ ปั จจุบนั ศาลพิพากษาให้
บริ ษทั จ่ายชาระหนี้แก่โจทก์เต็มตามฟ้อง
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28.6 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ในประเทศรายหนึ่งเป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการผิดสัญญาไม่
ชาระหนี้ โดยให้บริ ษทั จ่ายชาระค่าจ้างที่คา้ งชาระเป็ นจานวนเงิน 8,692,973.50 บาท บริ ษทั ผิดนัดศาลในการ
ยื่นคาให้การต่อสู ้คดี ศาลจึงได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ได้ยื่นคา
ร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ซึ่ งศาลได้นดั ไต่สวนและพิจารณาแล้ว มีคาสั่งยกคาร้อง ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์
คาสั่งศาล
28.7 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริ ษทั ถูกอดีตพนักงานเป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม โดย
ให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 2,244,921.92 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ตกลงทา
สัญญาประนี ประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยบริ ษทั ยินยอมจ่ายชาระหนี้ จานวน 1,124,434.00 บาท โดย
ผ่อนชาระเป็ นรายเดือนๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 224,886.80 บาท ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 5 เดือน เริ่ มชาระงวดแรกวันที่
31 สิ งหาคม 2564 และงวดถัดไปทุกวันสิ้ นเดือนของทุกเดือน
29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้ องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาลได้รับคาร้องขอ
ฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ไว้พิจารณาแล้ว และนัดไต่สวนคาร้องในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
30. เหตุการณ์สาคัญ
30.1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2559 บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มรั บทราบว่า
อดีตกรรมการท่านหนึ่ งออกหนังสื อค้ าประกันการซื้ อเงินลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited
(SDCC) แก่นาย Almed ผูร้ ่ วมทุนชาวซาอุดิอาระเบีย (ผูถ้ ือหุ ้นอีกฝ่ ายหนึ่ ง) โดยบริ ษทั จะซื้ อหุ ้นคืนจากราคา
ทุน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ในราคา 9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ภายในปี 202016 โดยบริ ษทั ไม่ทราบ
และไม่ได้อนุมตั ิให้กระทาการดังกล่าว บริ ษทั ได้ออกหนังสื อไปยังอดีตกรรมการท่านดังกล่าวให้รับผิดชอบ
ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการออกหนังสื อค้ าประกันในนามบริ ษทั โดยไม่ได้รับการอนุ มตั ิ ต่อมาอดีต
กรรมการได้ทาหนังสื อลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ยอมรับผิดหากนาย Almed เรี ยกร้องตามหนังสื อค้ าประกัน
นั้น และสัญญาว่าจะออกหนังสื อค้ าประกันยอมรับผิดชอบเป็ นการส่ วนตัวให้บริ ษทั ภายใน 31 มีนาคม 2559
ณ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินการตามสัญญา
30.2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 มีมติเห็นชอบในหลักการ ดังต่อไปนี้
 บริ ษทั มีหนี้ คา้ งชาระแก่บริ ษทั ซิ เมนต์เตอร์ พีทีอี จากัด จานวน 1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั
ซิ เมนต์เตอร์ พีทีอี จากัด เสนอแนวทางการชาระหนี้ ดงั กล่าว โดยการโอนหุ ้นของบริ ษทั ที่ถือครองอยูใ่ น
บริ ษทั ซิ เมนต์เตอร์ พีทีอี จากัด ชาระหนี้ ให้แก่บริ ษทั ซิ เมนต์เตอร์ พีทีอี จากัด จานวน 1 ล้านหุ ้น ถือว่า
เป็ นการชาระหนี้ครบถ้วนสมบูรณ์
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 ตามข้อตกลงประนี ประนอมชาระหนี้ ระหว่างบริ ษทั กับ Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd.
(MMM) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ตกลงชาระหนี้ จานวน 2.35 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาให้แก่
MMM โดยการโอนสิ ทธิ ในการถือครองหุ ้นของ MMM ที่บริ ษทั ถือครองอยู่จานวน 2,500,000 หุ ้น เพื่อ
เป็ นการชาระหนี้ ดงั กล่าว และกองทุน Atsawin Myanmar Fund Limited ได้ยื่นข้อเสนอในการรับซื้ อหุ ้น
ของ MMM ที่เหลือภายหลังจากการโอนหุ น้ ไปชาระหนี้ให้แก่ MMM จานวน 460,000 หุ น้ ในมูลค่าที่ตรา
ไว้เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 460,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยขอแบ่งการชาระเงิ นค่าซื้ อหุ ้นเป็ น 4 งวดๆ ละ
115,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ทั้ง นี้ สิ ท ธิ ใ นการถื อ ครองหุ ้ น ใน MMM ของบริ ษ ัท เป็ นสิ ท ธิ ไ ด้รั บ จากการถื อ ครองเงิ น ลงทุ น ใน
Ceminter Pte. Ltd. เนื่องจาก Ceminter Pte. Ltd. มีสิทธิ ในการแปลงเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นเป็ นส่ วนที่เป็ น
เจ้าของใน MMM
 บริ ษทั ได้ติดต่อกับกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใน Global Cement Capital Partners Ltd. (GCCP) เพื่อให้ดาเนินการโอน
หุ ้นของ KBZI ที่ บริ ษทั ได้ร่วมลงทุ นผ่าน GCCP โดยบริ ษทั มีสิทธิ ในการถื อหุ ้นของ KBZI โดยตรง
จานวน 50.76% ของจานวนหุ ้น KBZI ที่ GCCP ถือครองอยูจ่ านวน 5,000,000 หุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ
1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) คิดเป็ นจานวนหุ ้น KBZI ที่บริ ษทั จะได้รับการโอนหุ ้น KBZI จาก GCCP เป็ น
จานวน 2,538,000 หุน้ (คิดเป็ นมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 2,538,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
 ยุติการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ LV Europe Co., Ltd. โดยจะขายหุ ้นที่บริ ษทั ถือครองอยูใ่ ห้แก่นายเฉลิม ทอง
นาค ในราคา 1 ยูโร (ดูหมายเหตุ 13)
30.3 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 มีมติอนุมตั ิในหลักการสาหรับการ
แลกเปลี่ยนสิ ทธิ ในการถือครองหุ ้น MMM ของบริ ษทั จานวน 2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา กับ Atsawin
Fund PCC Limited - Atsawin Cambodia Fund (ACF) ซึ่ งมีสิทธิ ในการถือครองหุ ้น Kanbawza Industries
Ltd. จานวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
30.4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 มีมติรับรองให้ดาเนินการหักกลบ
ลบหนี้ระหว่างบริ ษทั กับ LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. (LVTET) และ LV (Tianjin)
International Trading Co., Ltd. (LVTIT) ดังนี้
 ให้โอนหุ ้นของบริ ษทั ที่ถือครองอยูใ่ น LVTET จานวน 49% ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ เพื่อเป็ นการตีหุ้นชาระ
หนี้
 ให้ดาเนิ นการโอนสิ ทธิ ในการถื อครองเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ดงั ต่อไปนี้ ให้แก่ LVTET เพื่อเป็ นการตี
ชาระหนี้
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- เครื่ องจักร/อุปกรณ์สาหรับ MAX Cement (MMM) ได้แก่ Raw Mill, Kiln และ ID Fan
- เครื่ องจักร/อุปกรณ์สาหรับ Mozambique Cement ได้แก่ Cement Mill
- เครื่ องจักร/อุปกรณ์สาหรับ Al Hyumin
- เครื่ องจักร/อุปกรณ์ขนาดเล็กอื่นๆ
 ให้ดาเนิ นการโอนสิ ทธิ ในการถือครองหุ ้นใน Kanbawza Industries Ltd. จานวน 2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา (2,000,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) เพื่อเป็ นการตี ชาระหนี้ ให้แก่
LVTET
31. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน ดังนี้
31.1 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
31.2 นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิจจากปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
ของบริ ษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 2.7)
31.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี้ ยในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่ มบริ ษทั มีความ
เสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื
31.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุ รกิ จส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น มีรายได้และรายจ่ายหลักเป็ นสกุล
เงิ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้กาหนดสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน (Functional Currency) ของบริ ษทั โดยพิจารณาจากรายได้
และต้นทุนที่ได้รับจากหรื อใช้ในการดาเนินการเป็ นหลัก ดังนั้นความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อ
ธุ รกรรมต่างๆ เป็ นสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
31.5 ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
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กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ลู กหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืม และเงิ น
ประกันตามสัญญาก่อสร้าง ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้
สิ นเชื่อเหล่านี้ นอกเหนือจากส่ วนที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้ว
31.6 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ี การและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่ งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่ งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ ืมจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยตามหมายเหตุขอ้ 19
32. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
บริ ษทั ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่บางรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่
มีผลกระทบต่อขาดทุนสาหรับปี หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่เคยรายงานไว้
33. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโควิด - 19 ทาให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ มี ผลกระทบต่อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์ ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ อง และประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ และประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
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