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[สรุ ปข้อมูลทางการเงิน]

บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท
ฐานะการเงิน

2557

2558

2559

2560

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม

1,378,194

1,402,733

1,205,138

1,070,551

791,331

1,302,116

1,321,877

1,130,242

1,048,837

898,832

692,095

692,095

692,095

692,095

692,095

76,187

80,856

74,896

21,713

(107,500)

รายได้จากการขายและบริการ

571,262

605,329

303,266

7,276

-

รายได้รวม

582,121

627,988

337,677

14,776

3,084

ต้นทุนขายและบริการ

497,170

459,190

211,377

4,975

-

กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ตน

74,092

146,139

91,889

2,301

-

(169,051)

15,464

2,661

(58,647)

(122,602)

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)

0.11

0.12

0.11

0.03

(0.16)

กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

(0.24)

0.02

0.004

(0.08)

(0.18)

(29.04)

2.46

0.79

(396.91)

(3,975.42)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (%)

(221.89)

19.13

3.55

(270.10)

114.05

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ รวม (%)

(12.27)

1.10

0.22

(5.48)

(15.49)

อัตราหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

17.09

16.35

15.09

48.30

(8.36)

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

2561

ผลการดาเนินงาน

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
* หมายถึง กาไร(ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั

อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ รายได้รวม (%)

1,500,000

Total assets
1,378,194 1,402,733
1,205,138

Sales and services

1,070,551

1,000,000

791,331

800,000

500,000
600,000

571,262

605,329

400,000

303,266
Net profit (loss) for the year
200,000
50,000

15,464

2,661

7,276

-

-

-

-50,000
-58,647

-100,000

-122,602

-150,000
-200,000

-169,951
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[สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร]

ปี 2561 เป็ นปี ทีท่ ้าทายสาหรับบริษัทฯและผู้ถอื หุน้ สาหรับผลประกอบการทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีผล
ประกอบการลดลง
ในนามของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานขอแสดงความขอบคุณผู้ถอื หุ้นและผู้มีสว่ นได้เสียทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนการดาเนินงานและกลยุทธ์ของ บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

ประธานกรรมการ
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[คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร]
คณะกรรมการบริษัท
นายโดนัล
เอียน แมคเบน
นายสงวน
สงวนรักศักดิ์
นายธนิก
ศิรวิ ฒ
ั นประยูร
นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร
นายวรุ ณ
ชาวเดอร์ร่ี
นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี
นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์
ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ
8. นายไมเคิล
รู บี ้ ลอริทเซ่น
9. นายสุเมฆ
บารุ งสุข
10. นายแมทธิว
แพทริก แรทคลิฟ
11. นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายงานประจาปี 2561

ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
กรรมการ/ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ/ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE.Ltd/กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3

[คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร]
คณะกรรมการบริหาร
1. นายโดนัล เอียน แมคเบน
2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์
3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร
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ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึกษา

4

โครงสร้างองค์กร
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[วิสัยทัศน์และพันธกิจ]
วิสัยทัศน์
เป็ นผูใ้ ห้บริการชัน้ นาระดับสากล โดยมุง่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตปูนซีเมนต์และในอุตสาหกรรมอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนในด้านพลังงานการผลิตอีกทัง้ ยังเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และสังคม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
•
•
•
•
•

•

•

ส่งมอบงานคุณภาพตรงเวลาภายใต้วงเงินงบประมาณและมีความครบถ้วนตามข้อกาหนด โดยมีผลงานตามความ
ต้องการของลูกค้า
มุง่ หาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในทั่วทุกภูมิภาคโดยให้ความสาคัญกับปั จจัยความเสีย่ งต่างๆ เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทน
ทีด่ ี และมีเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
ตอบสนองความพอใจของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันด้วยการบริการที่เป็ นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ
เน้นให้ความสาคัญกับพนักงาน ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง โดยให้มีการฝึ กอบรมเพื่อ
เพิม่ ศักยภาพยิง่ ขึน้ ไป
เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ อีกทัง้ ยังมองเห็นความท้าทายเป็ นโอกาสที่ดีทางด้าน
การพัฒนานวัตกรรม ทัง้ นีก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั โรงงานปูนซีเมนต์ เราได้นาเทคโนโลยีที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ด้านมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพอีกด้วย
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์แล้วยังฝึ กอบรมแรงงานภายในพืน้ ทีใ่ ห้มี
ความสามารถจัดการกับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัวในขณะเดียวกันกาลังแรงงานคนยังเป็ นแหล่งผลิตรายได้สาคัญ
ให้กบั ประเทศนัน้ ๆ อีกด้วย
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถลดพลังงานและมลภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้พลังงานที่มี
อยูใ่ ห้มีประสิทธิผลสูงสุดและการรักษาสภาพแวดล้อมยังคงเป็ นสิง่ สาคัญสูงสุด
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[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
สถานทีต่ ั้งสานักงานใหญ่

บริษัท แอล. วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2782/2 ซอย 128/4 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: +66(9)5-082-2811
โทรสาร : +66(2)318-2246
เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com

ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

LVT
0107546000211
ให้บ ริ ก ารที่ ป รึก ษาทางวิ ศ วกรรม ธุ ร กิ จ หลัก ที่ ใ ห้บ ริ ก าร คื อ การ
ออกแบบและรับ จ้า งผลิ ต อุป กรณ์เ พื่ อ ปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพของ
เครือ่ งจักร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพร้อมกับลดการใช้
พลัง งานไฟฟ้ า ท าให้ลูก ค้า สามารถลดต้น ทุ น การผลิ ต และเพิ่ ม
ความสามารถในการผลิ ต ได้อี ก ร้ อ ยละ 15-30 ซึ่ ง ท าให้เ พิ่ ม
ความสามารถในการทากาไรของอุตสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนัน้ ยัง
นาไปปรับใช้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขนาดของ
วัตถุดิบได้ดว้ ย เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้น นอกจากนีป้ ั จจุบนั
บริษัทได้ขยายความสามารถในการให้บริการครอบคลุมการออกแบบ
โรงงานปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร (Complete Cement Plant) และได้
มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดวางเครื่องจักรและ
ผัง โรงงานใหม่ เพื่ อ ให้ส ามารถใช้พื ้น ที่ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกับการใช้งาน อีกทัง้ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการ
ก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบแบบใหม่

ปี ที่กอ่ ตั้ง
วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
ทุนที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้

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

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

:

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริษัท สานักกฏหมายประกายธรรม จากัด
เลขที่ 18/112 ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 064-302-6707

***ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
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[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]
ข้อมูลทั่วไปของนิตบิ ุลคลทีบ่ ริษัทถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ลาดับที่

ชื่อบริษัท

สถานทีต่ ั้งสานักงาน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จานวนหุ้นสามัญ
ทีจ่ าหน่ายแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1

บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด

เลขที่ 2782/2 ซ.128/4 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
โทรศัพท์ (662) 318-3244
โทรสาร (662) 318-3245

ให้คาปรึกษาโดยผูค้ วบคุมงาน
(Supervisor service) ให้แก่
โครงการที่บริษัทได้รบั มอบงาน

1,000,000
บาท

500,000
บาท

100,000 หุน้

99.70

2

บริษัท 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

เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที

280,000
ยูโร

280,000
ยูโร

280,000 หุน้

92.29

3

Ceminter Pte. Ltd.

62, CECIL STREET # 05-00 TPI
BUILDING
SINGAPORE (049710)

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์ในบริษัท Max
(Myanmar) Manufacturing
Co., Ltd.

13,105,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

13,105,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

13,105,000
หุน้

45.48

4

บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง่
(เทียนจิน) จากัด

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

เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที

9,000,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

4,827,130
เหรียญสหรัฐอเมริกา

มีเฉพาะใบรับรอง
การลงทุน
4,827,130 US $

49.00

รายงานประจาปี 2561
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[ข้อมูลทั่วไปของบริษัท]

ลาดับที่

ชื่อบริษัท

5

บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด

6

Global Cement Capital partners Ltd.

7

บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด

รายงานประจาปี 2561

สถานทีต่ ั้งสานักงาน

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

ทุนจดทะเบียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จานวนหุ้นสามัญ
ทีจ่ าหน่ายแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที

300
เหรียญสหรัฐอเมริกา

300
เหรียญสหรัฐอเมริกา

300 หุน้

33.33

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์

65,000,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

13,415,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา

13,415,000 หุน้

20.00

6,000,000
รูปี

4,625,000
รูปี

462,500 หุน้

16.00

ประเภทธุรกิจ

เช่นเดียวกับบริษัทแอลวีที
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[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ด้วยวิสยั ทัศน์อนั กว้างไกลที่เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อีกทัง้ เล็งเห็นถึงแนวโน้มทาง
การตลาดทีม่ ีโอกาสจะเติบโตขึน้ บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ได้จดั ตัง้ ขึน้ มาใน พ.ศ. 2539 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน
เพียงแค่ 1 ล้านบาท เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวมถึงการออกแบบและพัฒนาแนวคิ ดใหม่ๆ
ในกระบวนการบดวัตถุดิบและบริษัทนาหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2547 ซึง่
มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 105 ล้านบาท และบริษัทได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 1
กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 864,230,874.00 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
692,095,099.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 692,095,099 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 1 บาท
บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) หรือ แอลวีที ให้บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ออกแบบโรงงานปูนซีเมนต์และ
จัดหาเครื่องจักรแบบครบวงจรแก่โรงงานปูนซีเมนต์ ธุรกิจหลักที่ให้บริการคือการออกแบบและรับจ้างผลิตอุปกรณ์เพื่อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรเพือ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพร้อมกับลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทาให้ลกู ค้าสามารถลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มความสามารถในการผลิตได้อีกร้อยละ 15-30 ซึ่งทาให้เพิ่มความสามารถในการทากาไรของอุตสาหกรรมผลิต
ปูนซีเ มนต์อี กด้วย นอกจากนัน้ ยัง นาไปปรับ ใช้กับ อุตสาหกรรมอื่ น ๆ ที่เ กี่ ยวข้องกับการคัดแยกขนาดของวัต ถุดิบได้ดว้ ย เช่ น
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหินเป็ นเชื อ้ เพลิงเป็ นต้น นอกจากนี ป้ ั จจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิ จหลักไป
ให้บริการครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร (Complete Cement Plant) โดยให้บริการออกแบบและจัดหา
เครือ่ งจักรอุปกรณ์สาหรับโรงงานปูนซีเมนต์อย่า งครบวงจร เพื่อให้มีขอ้ แตกต่างที่เด่นชัดกับบริษัทผูป้ ระกอบการรายอื่นๆในตลาด
บริษัทได้มีการคิ ดค้น ออกแบบและพัฒนารู ปแบบในการจัดวางเครื่ องจักรและผังโรงงานใหม่เพื่อให้สามารถใช้พื น้ ที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานอีกทัง้ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดบิ
แบบใหม่ การติดตัง้ ไซโคลนแลกเปลีย่ นความร้อนในหออุ่นวัตถุดิบ (Cyclone for Perheater) จานวนสองลูกไว้ในชัน้ เดียว ซึ่งทาให้
ลดความสูงของหออุน่ วัตถุดิบ (Preheater) อย่างมีนยั สาคัญ

เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า
และการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมคัดแยกขนาดอื่นๆ เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถสร้างกาไรและการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตลอดจนค่าตอบแทนแก่พนักงานได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนีบ้ ริษัทได้วางแผนร่วมลงทุนสร้างโรงงานผลิ ตปูนซีเมนต์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชึ่ ง
สามารถสร้างรายได้จากการจาหน่ายปูนซีเมนต์ให้แก่บริษัทได้อีกทางหนึง่

เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัทได้ร่วมลงทุนในกลุ่ มบริษัท คื อ บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิ เนียริง (เทียนจิ น ) จากัด บริษัท แอลเอ็น วี
เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด และบริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยัง
ทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งวิธีดาเนินการดังกล่าวสามารถช่วยลดอุปสรรคด้านภาษา วัฒนธรรม ระบบ
สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้ โดยบริษัทเหล่านัน้ มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายและเป้ าหมายในการ
ดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท
รายงานประจาปี 2561
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[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
นอกจากนีบ้ ริษัทได้รว่ มลงทุนในบริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริการคาปรึกษา
โดยผูค้ วบคุมงาน (Supervisory Service) ให้แก่โครงการที่บริษัทได้รบั มอบงาน บริษัท Global Cement Capital Partners Ltd.
มีวตั ถุประสงค์รว่ มลงทุนใน โรงงานผลิตปูนซีเมนต์และบริษัท Ceminter Pte. Ltd. โดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มลงทุนในบริษัท Max
(Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. ซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
จากที่บริษัทฯได้มีการเตรียมข้อมูลเพื่อดาเนินการยื่นจัดทาแผนฟื ้ นฟูกิจการในปี 2561 นัน้ ปรากฎว่าบริษัทฯไม่
สามารถเข้าสูแ่ ผนฟื ้ นฟูกิจการได้ เป็ นผลทาให้บริษัทฯขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ไม่มีโครงการใหม่ๆ ทาให้บริษัทฯขาดรายได้
และไม่สามารถดาเนินการตามปกติได้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้องเลิกจ้างพนักงานทัง้ หมด และได้ทาสัญญาว่าจ้าง
พนักงานบางส่วนเข้ามาใหม่เพื่อทาการประสานงานด้านต่างๆ กับผูต้ รวจสอบบัญชีเพื่อดาเนินการจัดทางบการเงินของบริษัท

รายงานประจาปี 2561

12

[ลักษณะการประกอบธุรกิจ]
1.3 โครงสร้างการถือหุน
้ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ณ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
99.70%
GCT๔๔๔
ประเทศไทย

92.29%
LV Europe๔๔๔
S.A
ประเทศฝรั่งเศส

ชื่อย่อ

45.48%
๔๔๔
CEM

49.00%
๔๔%
LV China

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท

GCT

=

บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด

LV Europe S.A.
CEM
LV China

=
=
=

บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด
Ceminter Pte. Ltd.
บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง (เทียนจิน) จากัด

BLVT

=

บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด

GCCP

=

Global Cement Capital Partners Ltd.

LNVT

=

บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด

รายงานประจาปี 2561
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20.00%
๔๔ถ
GCCP
ประเทศบรู ไน

16.00%
๔๔ถ
LNVT
ประเทศอินเดีย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1) การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม โดยการออกแบบ พัฒนา และรับจ้างผลิตอุปกรณ์พร้อมทัง้ ให้คาปรึกษาในการติดตัง้ อุปกรณ์
ต่างๆ
ให้แก่ลกู ค้าเพื่อเพิม่ ผลผลิตและลดการใช้พลังงานด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรโดยการนา
เทคโนโลยีที่ได้รบั การพัฒนาและคิดค้นจากบริษัทมาปรับใช้กบั บริษัทต่างๆ ที่ตอ้ งใช้กระบวนการคัดแยกขนาดในการผลิต อาทิ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้น ทัง้ นีเ้ ครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาโดยบริษัทได้แก่
เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการคัดแยกขนาดของวัสดุที่มีขนาดเล็กๆ(ฝุ่ น) (LV Classifier) ซึง่ สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
หม้อบดชนิด Vertical Roller Mill หม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้ปรับปรุงหม้อเผา (Rotary Kiln) ให้สามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler) โดยการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนีป้ ั จจุบนั บริษัทได้ขยายความสามารถในการให้บริการครอบคลุมการออกแบบโรงงานปูนซีเมนตอ์อย่างครบ
วงจร (Complete Cement Plant) และได้มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดวางเครื่องจักรและผังโรงงานใหม่
เพือ่ ให้สามารถใช้พนื ้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทัง้ ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบแบบใหม่ ลักษณะสัญญาที่บริษัทดาเนินธุรกิจ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภทได้แก่
1. สัญญาการออกแบบด้านวิศวกรรม และจัดหาเครือ่ งจักรอุปกรณ์ สาหรับเพิ่มกาลังการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์
(EP Contract)
2. สัญญาการให้คาปรึกษาในการสร้างโรงงานซีเมนต์ใหม่ (Consultancy Service)
3. สัญญาการให้บริการคาปรึกษาโดยผูค้ วบคุมงาน (Supervisory Service)
4. สัญญาการดาเนินงาน (Operation Contract)
5. สัญญางานอะไหล่ (Sparepart Contract)
2) การประกอบธุรกิจในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน

(2.1) บริษัท แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

68.00

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

16.00

รวม

16.00
100.00

บริษัทได้รว่ มลงทุนใน แอล เอ็น วี ที ณ ประเทศอินเดีย ในปี 2544 โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกับบริษัท คือ ให้บริการด้านวิศวกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดจนผลิตอุปกรณ์เพือ่ เพิ่มศักยภาพการทางานของ
เครือ่ งจักรพร้อมกับการติดตัง้ อุปกรณ์ที่ได้รบั การพัฒนาดังกล่าวกับเครือ่ งจักรของลูกค้า โดยนาเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การถ่ายทอด
จากบริษัทฯ มาปรับใช้สาหรับบริษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมทีม่ ีการคัดแยกขนาดในกระบวนการผลิต เช่นอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
และอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็ นต้น ทัง้ นีก้ ารลงทุนบริษัทร่วมลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ เป็ นการขยายฐานลูกค้าและ
ตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้
รายงานประจาปี 2561
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ในส่วนของการบริหาร แอล เอ็น วี ที บริษัทได้แต่งตัง้ ให้นายเนียลเซ่นเป็ นตัวแทนของบริษัท เพื่อเป็ นกรรมการใน แอล
เอ็น วี ที แต่มิได้มีอานาจในการบริหารงานใดๆ โดย แอล เอ็น วี ที สามารถดาเนินการบริหารงานด้วยตนเองภายใต้ขอ้ ตกลงตาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ทัง้ นี ้ แอล เอ็น วี ที สามารถใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ ให้บริการแก่ลกู ค้าในภูมิภาคเอเชียใต้ โดย
บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์แก่ แอล เอ็น วี ที และบริษัทฯ จะได้รบั ผลตอบแทนในรู ป
ค่าลิขสิทธิ์ (License Fee) จาก แอล เอ็น วี ที

(2.2) บริษัท แอลวี ยุโรป เอส.เอ. จากัด
ผู้ถอื หุ้น

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
92.29

2).นายเพียร์รี อาร์นาล

3.57

3).นายมิเชล แชลม์พอนเนียร์

3.57

4).นางสาวชนิดดา คงวิบลู ย์สวัสดิ์

0.14

5).นายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซ่น

0.14

6).นายเค้นท์ โรเจอร์ เฟรดิน

0.14

7).นางกิ่งแก้ว วรรณรัตต์

0.14
รวม

100.00

ในปี 2546 บริษัท ได้รว่ มลงทุนกับ แอล วี ยุโรป ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกันกับบริษัท ซึง่ มี
วัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนเพือ่ การขยายฐานลูกค้าและตลาดในภูมิภาคยุโรป ซึง่ จะสามารถให้บริการแก่ลกู ค้าและเข้าถึงกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ แอล วี ยุโรป เริม่ ดาเนินงานในเดือนมกราคมปี 2547 โดยมีเงื่อนไขในการ
บริหารงานและข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเหมือนกันกับการร่วมลงทุนใน แอล เอ็น วี ที

(2.3) บริษัท บีแอลวีที แอลแอลซี จากัด
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. GLV Technologies LLC

33.33

2. Bradley Pulverizer Company

33.33

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

33.33

รวม

100.00

ในปี 2548 บริษัทได้รว่ มลงทุนในบีแอลวีที ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกอบกิจการเช่นเดียวกับ แอล เอ็น วี ที
และ แอล วี ยุโรป ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการร่วมลงทุน คือ การขยายฐานลูกค้าและตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
เป็ นหลักเพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกขึน้ โดยมีนายเนียลเซ่น เป็ น
ตัวแทนในนามของบริษัทแต่นายเนียลเซ่น ไม่มีอานาจการบริหารงานใดๆ ทัง้ นี ้ บีแอลวีที จะบริหารงานด้วยตนเอง ภายใต้
ข้อตกลงที่มใี นสัญญาการดาเนินงาน (Operating Agreement)
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(2.4) บริษัท แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง่ (เทียนจิน) จากัด
ผู้ถอื หุ้น
1).Fuji Morgan Ltd.
2).บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
51.00
49.00

100.00

ในเดือน มีนาคม 2549 แอลวีที ขยายการลงทุนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่วมกับ Fuji Morgan Ltd. จัดตัง้
บริษัท แอล วี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง (เทียนจิน) จากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับ แอลวีที

(2.5) บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ผู้ถอื หุ้น
1).บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2).นางสาวกนกพร ชิวปรีชา
3).นายปัญญา กฤติยาวงศ์
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
99.70
0.20
0.10

100.00

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

(2.6) Global Cement Capital Partners Ltd.
ผู้ถอื หุ้น
1).บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2).บริษัท แอล เอ็น วี เทคโนโลยี ไพรเวท จากัด
3).RED HEART ENTERPRICES CO., LTD.
4).CG CEMENT GLOBAL PTE. LTD.
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
20.00
10.00
35.00
35.00

100.00

ในปี 2554 แอลวีที ลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd. ประเทศบรูไน ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา และปี 2555 เปลีย่ นเป็ นทุนจดทะเบียน 65,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่ ประกอบธุรกิจเป็ น Holding
Company เช่น ลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
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(2.7) Ceminter Pte. Ltd.
ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

45.48

2). Atsawin Mekong Fund Limited.

54.52

รวม

100.00

ในปี 2556 แอลวีที ลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. ซึง่ จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ บริษัท Ceminter Pte. Ltd. คาดว่า
จะถือหุน้ ใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (“MMC”)ในสัดส่วนร้อยละ 13 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดย MMC เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
-ไม่มี-

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
(ก) รายได้ตามงบการเงินของบริษัท ปี 2559 ถึง ปี 2561 ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
รายการ

ปี 2559
ล้านบาท

ปี 2560

ปี 2561

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

- รายได้จากสัญญาการให้บริการของบริษัท 303.27

89.81

7.28

49.25

3.08

100

- รายได้อื่น ๆ

10.19

7.50

50.75

-

-

337.68 100.00

14.78

100.00

3.08

100

รวมทัง้ สิน้

34.41

หมายเหตุ จากลักษณะการเสนอบริการให้แก่ลกู ค้าตามสัญญาให้บริการการขาย เกิดขึน้ จากการให้บริการออกแบบและรับจ้าง
ผลิตอุปกรณ์ ซึง่ การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นบริการโดยรวมของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่สามารถแยกรายได้จากการบริการ
และรับจ้างผลิตอุปกรณ์ออกจากกันได้
** รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วยรายได้คา่ นายหน้า ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้อ่ื นๆ
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(ข) รายได้ตามลักษณะทีม่ าของรายได้สญ
ั ญาการให้บริการ
ทีม่ าของรายได้

งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2559
ล้านบาท

%

ปี 2561

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

รายได้ในประเทศ

42.65

14.06

7.13

98.21

1.37

44.48

รายได้ตา่ งประเทศ

260.62

85.94

0.13

1.79

1.71

55.52

303.27

100.00

7.26

100.00

3.08

100.00

รวมทัง้ สิน้

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์การให้บริการของบริษัทคือ การออกแบบคิดค้นเทคโนโลยีและให้บริการด้านวิศวกรรมซึง่ แบ่งออกเป็ น
5 ประเภทหลัก ได้แก่
1) การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill
2) การปรับปรุงเทคโนโลยีของหม้อบดปูนซีเมนต์ชนิด Ball Mill
3) การปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)
4) การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์รวมถึงโรงงานผลิตซีเมนต์ใหม่
5) งานอืน่ ๆ เช่น ระบบการขนถ่ายวัสดุ ระบบการบดทรายแบบเปี ยก เป็ นต้น

บริษัทได้ทาการพัฒนาและคิดค้นการให้บริการปรับปรุ งเทคโนโลยีของเครือ่ งจักรต่างๆ ดังนี้
1. การปรับปรุ งเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill

บริษัทได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ในปี 2541 โดยใช้หลักการและ
เทคโนโลยีในการลดแรงเสียดทาน ปรับปรุงการไหลของลมและวัตถุดิบซึง่ จะช่วยทาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขนาดของ
วัตถุดิบด้วย LVT Classifier ซึง่ ประกอบด้วย LV Pocket, Rotor และ, Cage Wheel Rotorm เป็ นต้น ซึง่ การปรับปรุงและ
ออกแบบกลไกใหม่ตามเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การคิดค้นและพัฒนาจากบริษัทฯ
จะทาให้การทางานของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ
สามารถเพิ่มผลผลิตขึน้ ได้ประมาณร้อยละ 15-30 และประหยัดพลังงานเพิ่มขึน้ ประมาณ 1-3 กิโลวัตต์ช่วั โมงต่อตัน ในปี 2556
บริษัทลงนามในสัญญาให้คาปรึกษาทางเทคนิคเป็ นเวลา 10 ปี กับ Sinoma โดยหน้าที่ของบริษัท คือ ให้คาปรึกษาในการ
ออกแบบเครือ่ งคัดแยกเพือ่ ปรับปรุงหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ของ Sinoma-Tec และบริษัทจะได้รบั ค่าให้คาปรึกษาทาง
เทคนิคเป็ นคราวๆ ไป
2. การปรับปรุ งเทคโนโลยีของหม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill)

หลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการบดในหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill ในปี 2541 ต่อมาในปี
2544 บริษัทฯได้พฒ
ั นาปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) เพือ่ เพิ่มผลผลิตให้หม้อบดปูนซีเมนต์ ซึง่ การพัฒนา
เทคโนโลยี ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับเทคโนโลยีของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill โดยจะทาการติดตัง้ LVT Classifier และ
อุปกรณ์สว่ นอื่นๆในระบบการบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) ทาให้การใช้พลังงานภายในหม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill)น้อยลง และการ
คัดแยกขนาดมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของหม้อบดปูนซีเมนต์ (Ball Mill) ได้ประมาณร้อยละ
15-30 และประหยัดพลังงานลงได้ ประมาณ 1-3 กิโลวัตต์ช่วั โมงต่อตัน
รายงานประจาปี 2561

18

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การปรับปรุ งประสิทธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหม้อเผา (Rotary Kiln) เป็ นเทคโนโลยีลา่ สุดทีบ่ ริษัทฯ ได้พฒ
ั นาขึน้ ในปี 2545
เพือ่ ให้หม้อเผา (Rotary Kiln) มีประสิทธิภาพการทางานมากขึน้ โดยพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ลดแรงเสียดทานของลมภายในระบบ
หม้อเผา (Rotary Kiln System) ซึง่ ทาให้สนิ ้ เปลืองพลังงานน้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพการเผามากขึน้ ประมาณร้อยละ 15-30
4. การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิ ตซีเมนต์และโรงงานผลิ ตซีเมนต์ใหม่ (New
Plant)
จากการทีบ่ ริษัทฯได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill หม้อ
บดปูนซีเมนต์ (Cement Mill หรือ Ball Mill) และหม้อเผา (Rotary Kiln) ตามลาดับ ทาให้บริษัทฯมีศกั ยภาพในการขยายการ
ให้บริการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตซีเมนต์แก่ลกู ค้าได้ครบวงจร ทัง้ นีต้ งั้ แต่ 2547 จนถึง
ปั จ จุบันบริษัท ฯได้ให้บริก ารปรับ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ตซี เมนต์ค รบวงจร ซึ่ งสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพใน
กระบวนการผลิตได้ประมาณ ร้อยละ 10-25
ทัง้ นี ้ เทคโนโลยีและบริการด้านวิศวกรรมดังกล่าวสามารถนามาปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการคัดแยกขนาดอื่นๆ ได้แก่
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพลังงาน เป็ นต้น

ผลงานทีผ่ ่านมาของบริษัทในการปรับปรุ งและพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบดของหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill

ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) ประเทศไทย
บริษัท Semen Padang ประเทศอินโดนีเซีย บริษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท National Cement ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัท Tasek Cement ประเทศมาเลเซีย บริษัท UBE Cement ประเทศญี่ ปนุ่ บริษัท Foskor ประเทศแอฟริกาใต้
บริษัท Eagle Cement ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ บริษัท Votorantim Cementos Ltda และ บริษัท Companhia Industrial de Cemento
Apodi ประเทศบราซิล บริษัท Arabian Yemen Cement Company Limited ประเทศเยเมน บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย
บริษัท YTL Perak Hanjoong Simen ประเทศมาเลเซีย บริษัท Tongyang Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท Cementos Liz
ประเทศบราซิล บริษัท Cemex ประเทศโดมินิกนั ประเทศเม็กซิโก และ ประเทศโคลัมเบีย เป็ นต้น
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบดปูนซิเมนต์ (Ball Mill)

ได้แก่ บริษัท Cherat Cement ประเทศปากีสถาน บริษัท Chansung และ บริษัท Sangyong ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท
Shahroud Cement บริษัท Abyek ประเทศอิหร่าน บริษัท Cemco ประเทศแคนนาดา บริษัท ACC Gagal ประเทศอินเดีย
บริษัท Salto di Pirapora ประเทศบราซิล บริษัท Italcementi Borgo ประเทศอิตาลี บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท Star
Cement ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตต์ บริษัท TPI Polene ประเทศไทย บริษัท Cimsa ประเทศตรุ กี บริษัท CIMPOR
Cimepar plant ประเทศบราซิล และ บริษัท Loma Negra ประเทศอาร์เจนตินา เป็ นต้น
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3. การปรับปรุ งประสิทธิภาพของหม้อเผา (Rotary Kiln)

ได้แก่ บริษัท Chinfon Haiphong ประเทศเวียดนาม บริษัท Basel Cement ประเทศคาซัคสถาน บริษัท
Galadari Cement ประเทศปากีสถาน บริษัท Fecto ประเทศปากีสถาน บริษัท Hanil Cement ประเทศเกาหลีใต้ บริษัท
Bojnourd Cement บริษัท CMS Clinker SDN BHD ประเทศมาเลเซีย บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท INTERCEMENT
Bodoquena plant ประเทศบราซิล และบริษัท INTERCEMENT APIAI plant ประเทศบราซิล เป็ นต้น
4. การปรับปรุ งประสิ ท ธิภาพในกระบวนการผลิ ตของโรงงานผลิ ต ซีเมนต์และโรงงานผลิ ตซีเมนต์ใหม่ (New
Plant)
ได้แก่ บริษัท Fecto Cement และ บริษัท Mustekham ประเทศปากีสถาน บริษัท Cementos Yura ประเทศเปรู
บริษัท Eastern Provience Cement Company ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริษัท Companhia Industrial de Cemento Apodi
บริษัท Indústria de Cimentos do Conde Ltda และบริษัท EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A. ประเทศบราซิล บริษัท
Arabian Yemen Cement Company Limited ประเทศเยเมน บริษัท Star Cement Company LLC ประเทศสาธารณะรัฐ
อาหรับอิมิเรสต์ บริษัท NSCI ประเทศมาเลเซีย บริษัท Carmargo Correa Cementos SA ประเทศบราซิล บริษัท Cales
Inacesa S.A. ประเทศชิลี และบริษัท SINOMA ประเทศจีน บริษัท Aalborg Portland ประเทศมาเลเซีย บริษัท Star Cement
ประเทศโมซัมบิก บริษัท Al Rashed & Sons ประเทศซาอุดิอาระเบีย บริษัท Falcon Cement ประเทศ บาห์เรน และบริษัท Max
(Myanmar) Manufacturing Company Limited บริษัท Kanbawza Co., Ltd ประเทศพม่า เป็ นต้น
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของ
เครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยมีนโยบายที่จะให้บริการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องจักรในระบบการผลิต
ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แบบครบวงจร ทัง้ นีเ้ ทคโนโลยีลา่ สุดที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่
 ระบบคัดแยกขนาด (Classifier) ในหม้อบดชนิด Vertical Roller Mill และในหม้อบดชนิด Ball Mill
 ระบบ Preheater ของหม้อเผา
 ระบบอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler)
 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบ Preheater
 ไซโคลน (Cyclone) ในระบบคัดแยกขนาด (Classifier)
 ไซโคลน (Cyclone) ในการดักฝุ่ นของระบบท่อลมร้อน (Cyclone for hot gas ducting) เช่นท่อลมร้อนที่นา
ความร้อนเพื่อไล่ความชืน้ ไปยังหม้อบดถ่านหิน นาความร้อนเพื่อไล่ความชืน้ ไปยังหม้อบดวัตถุดิบ
 ไซโคลน (Cyclone) ในการดักอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการดักกลิน่ ในอุตสาหกรรมอาหาร
 การนาสาหร่ายมาใช้ในการผลิตเชือ้ เพลิงจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 ระบบการคัดแยกฝุ่ นขนาดละเอียด (เล็กกว่า 20 ไมครอน)
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สถานการณ์ทางธุรกิจและการแข่งขัน
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สถานการณ์ตลาด
ในปี 2561 สถานการณ์ทางการตลาดโลกยังคงทรงตัวโดยเฉพาะในประเทศจีน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
บริษัทคาดว่าตลาดจะยังมีความต้องการกาลังการผลิตซีเมนต์ในตลาดในระดับสูงอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการใช้ความยืดหยุ่นของบริษัทในการให้บริการตามความต้องการเฉพาะรายของลูกค้า
(Customised Solutions) หลังจากหารือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิม่ หลากหลายมาก ซึง่ อาศัยอุปกรณ์
ที่ทนั สมัย เช่น เทคโนโลยีไซโคลนของ LV (LV Cyclone) ระบบคัดแยกขนาดของ LV (LV Classifier) เตาเผาแบบ calciner ของ
LV (LV Calciner) และระบบอุปกรณ์ทาความเย็น (LV Cooler) เป็ นต้น
ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
ภาวะการแข่งขันในการให้บริการด้านวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในช่วงปั จจุบนั ที่บริษัทฯ เริม่ เสนอบริการงานโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึน้ ส่งผลให้ค่แู ข่งทางอ้อมที่เป็ นผูผ้ ลิตเครื่องจักรเข้ามา
ประมูลแข่งขันด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการให้บริการด้านวิศวกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกิจที่ตอ้ งอาศัย ความเชี่ยวชาญ และความรู ้
เฉพาะทาง ปั จจุบนั ในประเทศไทยบริษัทฯ ยังไม่มีค่แู ข่งทัง้ ในทางตรงที่มีการให้บริการด้านวิศวกรรมเช่นเดี ยวกับบริษัทฯ หรือคู่
แข่งขันทางอ้อมที่มีการผลิตและจาหน่าย เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
คัดแยกขนาด ในขณะทีใ่ นตลาดต่างประเทศคู่แข่งขันของบริษัทที่เคยเป็ นคู่แข่งขันทางอ้อมซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการที่ผลิตอุปกรณ์
เครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้กลายมาเป็ นคู่แข่งขันทางตรง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขนาดของบริษั ทแล้ว บริษัทฯ มี
ขนาดเล็กกว่าคูแ่ ข่ง โดยสามารถจาแนกคู่แข่งของบริษัทออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
(1) บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรครบวงจรสาหรับโรงงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อาทิ กลุม่ บริษัท SINOMA
ประเทศจีน บริษัท Krupp Polysius ประเทศเยอรมนี บริษัท KHD ประเทศเยอรมนี และ บริษัท FLS ประเทศ
เดนมาร์ก เป็ นต้น
(2) บริษัทที่ให้บริการผลิตเครือ่ งจักรเฉพาะส่วน
: ผูผ้ ลิตหม้อบด Vertical Roller Mill ได้แก่บริษัท Loesche ประเทศเยอรมนี บริษัท Pfeiffer ประเทศเยอรมนี และ
บริษัท UBE ประเทศญี่ปนุ
: ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทาความเย็นเม็ดปูน (Clinker Coolers) ได้แก่ บริษัท IKN ประเทศเยอรมนี และ บริษัท CPAG
ประเทศ เยอรมนี
: ผูผ้ ลิตหม้อบด Ball Mill ได้แก่ บริษัท Sinoma, Jiangsu Pengfei บริษัท Christian Pfeiffer และบริษัท
Brookhausen ประเทศเยอรมนี เป็ นต้น
จากการที่ตลาดได้มีการปรับตัวลดลงทาให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สงู ขึน้ โดยบริษัทคูแ่ ข่งขันขนาดใหญ่
ที่มุ่งเน้นการผลิตเครื่องจักรใหม่สาหรับลูกค้าได้ขยายการตลาดครอบคลุมงานการปรับปรุ งเครื่ องจักรหรืออุปกรณ์เดิ มให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ เป็ นฐานตลาดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นอกจากการใช้กลยุทธ์การตลาดด้านเทคโนโลยีที่ได้รบั การพัฒนา
และคิดค้นจากบริษัทฯโดยเฉพาะแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ใช้ในการแข่งขัน ทัง้ นี ้ การที่บริษัทฯ มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่งทาให้
บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารงาน สามารถเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงตามกาหนดเวลา และกลยุทธ์ดา้ นราคาที่ต่ากว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับการซื อ้ เครื่องจักรใหม่ จึงทาให้บริษัทฯคู่แข่งซึ่งเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ และมีตน้ ทุนทางการเงิ นที่ สงู กว่า ไม่
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สามารถใช้กลยุทธ์การแข่ง ขันด้านราคากับบริษั ทฯได้ อีกทัง้ เทคโนโลยี การปรับ ปรุ งเครื่ องจักรเป็ น เทคโนโลยี ที่มี เอกลักษณ์
เฉพาะตัวทีค่ ิดค้นและพัฒนาขึน้ โดยบริษัทฯ คูแ่ ข่งจึงไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ นอกจากนีบ้ ริษัทฯยังเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว
และรับประกันคุณภาพของผลงานให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า จากปั จจัยความพร้อมด้านต่างๆ ตลอดจนปั จจัยด้าน
การตลาด ที่บริษัทฯนามาปรับใช้ ทาให้คู่แข่งที่มีศกั ยภาพและเทคโนโลยีเทียบเท่ากับบริษัทฯมีนอ้ ยราย ส่งผลให้บริษัทยังรักษา
ฐานลูกค้าและตลาดไว้ได้อย่างไรก็ดี นอกจากการแข่งขันข้างต้นกับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตเครื่องจักรต่างๆ บริษัทฯอาจมี
การแข่งขันจากผูใ้ ห้บริการด้านวิศวกรรม บางส่วนที่ใช้เทคโนโลยีอี่นๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักร โดยหากเปรียบเทียบ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายบริการด้านวิศวกรรมและประสิ ทธิ ภาพ การทางานระหว่างคู่แข่งกับบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯมีตน้ ทุนที่ ต่ากว่า
ประมาณ ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 และหลังจากลูกค้าได้นาเทคโนโลยี ของบริษัทฯมาปรับใช้จะมีร ะยะเวลาคืนทุน โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ถึง 2 ปี อีกทัง้ ลูกค้าชัน้ นาต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับในประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้ จากการนาเทคโนโลยีของบริษัทฯมา
ปรับใช้กบั เครือ่ งจักรเดิมที่มีอยูด่ งั นัน้ คู่แข่งด้านการให้บริการด้านวิศวกรรมอื่ นๆ จึงไม่ใช่คู่แข่งขัน ที่จะส่งผลกระทบต่อการขยาย
ตลาดและการให้บริการด้านวิศวกรรมของบริษัทฯ
บริษัทอืน่ ๆ ได้แก่ บริษัท Loesche จากประเทศเยอรมนี หรือบริษัทผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรครบวงจรอื่นๆ ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยี
เพิม่ เติมเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรทีต่ นเองผลิตให้มีการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ กว่าเดิม ดังนัน้
ภาวะการแข่งขันทางอ้อมจากผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรต่างๆ จึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ในอนาคต

การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก) การจัดหาและจัดซือ้
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทคื อ การออกแบบคิดค้นเทคโนโลยี และให้บริการด้านวิศวกรรม บริษัทจึงไม่มีวตั ถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต และไม่มีตวั สินค้าของบริษัทฯที่เป็ นรูปธรรม แต่ในการปรับปรุ งเครื่องจักรให้กบั ลูกค้าในแต่ละ่ ครัง้ จะต้องมีอปุ กรณ์ที่ใช้ในการ
ติดตัง้ เพิ่มเติม เพือ่ ให้เครือ่ งจักรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังนัน้ บริษัทฯจึงต้องออกแบบและสั่งทา
อุปกรณ์ดงั กล่าวขึน้ เพื่อนาไปส่งมอบให้กบั ลูกค้า โดยอุปกรณ์แต่ละชิน้ จะต้องสั่งทาเป็ นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับเครือ่ งจักรแต่ละชิน้
จึงต้องอาศัยผูผ้ ลิตอุปกรณ์ที่มีความชานาญ น่าเชื่อถือ และสามารถส่งมอบชิน้ งานได้ตรงตามเวลาที่ได้รบั มอบหมาย
บริษัทมีการดาเนินการจัดหาผลิ ตภัณฑ์ เครื่องจักรและบริการ ทั้งจากภายในประเทศคิ ดเป็ นจานวนร้อยละ 36 และ
ต่างประเทศคิดเป็ นจานวนร้อยละ 64 รวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินการคัดเลือกผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย และผูร้ บั จ้าง อีกทัง้
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างอย่างสม่าเสมอ โดยการติ ดตามจากผลการดาเนินงานของผูผ้ ลิตผูจ้ าหน่ายและผูร้ บั จ้าง
เพือ่ ให้สามารถยืนยันและสร้างความมั่นใจได้ตลอดเวลาว่า ผลิตภัณฑ์และผลงานการบริการภายหลังการส่งมอบต่อเจ้าของโครงการ
มีความถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการสั่งซือ้
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นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้มงุ่ เน้นในการดาเนินการจัดหาผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรและบริการรายใหม่ๆเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการสั่งซือ้ สามารถควบคุมอย่างเป็ นระบบและมีศกั ยภาพมากขึน้ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพือ่ รองรับงานสาหรับโครงการต่างๆของบริษัทฯนัน้ มิได้ผกู ขาดกับตัวแทนจาหน่ายรายใดรายหนึ่ง แต่สามารถจัดหาสินค้าได้จาก
หลากหลายแหล่งผูผ้ ลิตและเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าจากประเทศจีน ประเทศอินเดี ย หรือประเทศ
ทางยุโรป โดยบริษัทมีผจู้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการรายสาคัญ 1 รายในประเทศจีน ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน เช่น
หม้อบดชนิดต่างๆ หม้อเผา สายพาน ลาเลียงการผลิต LV Classifier LV Cooler และ Preheater เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูจ้ ดั จาหน่ายรายนีเ้ กินกว่า 30% ของรายได้รวม เนื่องจากมีขอ้ ได้เปรียบ
ผูร้ บั จ้างผลิต จาหน่ายรายอื่นในด้านราคา ระยะเวลาการผลิตและการจัดส่ง ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิรดั กุม
ในการจัดหาและจัดซื อ้ อาทิการสอบราคา เปรียบเทียบราคาและคุ ณลักษณะเครื่องจักร เพื่อให้ม่ นั ใจว่าได้ส่ งั ซือ้ ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งจักรและบริการที่ถกู ต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด
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[ปั จจัยความเสีย่ ง]
1). ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของบริษัทฯ
บริษัท ดาเนินงานครบวงจรทัง้ ด้านการบริการวิศวกรรม ออกแบบ พัฒนา รับจ้างผลิ ตอุปกรณ์พร้อมติดตัง้ และโครงการจ้าง
เหมาก่อสร้าง ผลิต ติดตัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้แก่ลกู ค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
จากลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดังกล่าว ต้องมีการใช้เงินลงทุนในการจัดเตรียมงานและอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการส่ง
งานให้แก่ลกู ค้าของบริษัท ซึง่ อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ มีการรับงาน
เป็ นจานวนมาก ทาให้บางช่วงเวลาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดออกมากกว่ากระแสเงินสดรับ โดยเกิดจากการที่ กระแสเงินสดรับยังไม่ถึง
กาหนดการรับเงินที่จะเข้ามาชดเชยกระแสเงินสดออกดังกล่าวได้อย่างเต็มที่
ทัง้ นี ้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะมีการตกลงให้ลกู ค้าจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment) แก่บริษัทฯเพือ่ ใช้ในการดาเนินการ
เตรียมงาน ในขณะเดียวกันบริษัทจะต้องดาเนินการให้สถาบันการเงินออกหนังสือคา้ ประกัน (Letter of Guarantee หรือ “L/G”)
ให้กบั ลูกค้าเพือ่ ประกันเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment Bond) ดังกล่าวเต็มจานวน พร้อมกับให้สถาบันการเงินออกหนังสือคา้
ประกัน L/G อีกฉบับเพื่อประกันผลงาน (Performance Bond) ด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ L/G ประกันผลงานดังกล่าวจะมีมูลค่า
ประมาณร้อยละ 10 – 20 ของมูลค่างานโครงการจากลักษณะการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทาให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับ
บางส่วนเพือ่ ใช้ในการจัดเตรียมงาน
อย่างไรก็ดีจากการที่บริษัทฯ ไม่มีสิ นทรัพย์ถาวรหลักที่จะสามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันในการกู้ยืมเงิ นจากสถาบัน
การเงิน ทาให้มีความจาเป็ นต้องใช้เงินสดบางส่ วนเป็ นหลักประกันในการกู้ยืม กอปรกับบริษัทฯมีการเติบโตของรายได้แบบก้าว
กระโดด จึงอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องเพิ่มทุน ซึ่งสามารถลด
ปั ญหาสภาพคล่องได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้หาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการขอเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อ
นามาใช้เป็ นเงินทุนในการดาเนินงานในโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้รบั มา บริษัท ได้รบั การอนุมตั ิ วงเงินสินเชื่อระยะสัน้ เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทฯ จากธนาคารต่างๆ แต่ก็ยงั คงไม่เพียงพอในการดาเนินงาน ซึ่งบริษัทต้องดาเนินการ
หาวงเงินอาจด้วยการระดมทุนเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุน้ เดิมหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหม่
2). ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยทาสัญญากับพันธมิตรทางการค้าและร่วมลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศที่มีศกั ยภาพ ได้แก่
อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน บรูไนและสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็ นต้น เพือ่ ขยายฐานลูกค้าให้เติบโตมากขึน้ ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก
ซึง่ ในแต่ละประเทศนัน้ ย่อมมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมายของประเทศเหล่านัน้
ได้ เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าวให้นอ้ ยลง บริษัทฯจึงมีนโยบายการร่วมลงทุนกับบริษัทท้องถิ่นประเทศต่างๆเนือ่ งจากบริษัทร่วมลงทุน
ดังกล่าวสามารถเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในภูมิภาคนัน้ ได้ดีกว่าบริษัทฯ ซึง่ จะสามารถช่วยบริษัทฯ ในด้านการตลาด และการ
ติดต่อกับลูกค้าภายในประเทศดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงช่วยให้บริษัทฯสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึน้ ทัง้ นีก้ าร
ลงทุนในรูปแบบการร่วมลงทุนนัน้ ยังมีมลู ค่าค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพของตลาด และจานวนลูกค้าในแต่ละภูมิภาค
และบริษัทฯ ยังสามารถได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนในรูปของค่าลิขสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมจากบริษัทร่วมทุนอีกด้วยนอกจากนีบ้ ริษัทฯ
ได้แต่งตัง้ บริษัทท้องถิ่นเป็ นตัวแทนทางการค้า ซึง่ จะสามารถช่วยบริษัทฯ ในด้านการตลาดช่วยหาลูกค้าและติดต่อประสานงาน เพือ่
อานวยความสะดวกในการดาเนินงานระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าในประเทศนัน้ ๆให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้
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[ปั จจัยความเสีย่ ง]
3). ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
บริษัท เป็ นผูใ้ ห้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยีทบี่ ริษัทฯ เป็ นผูร้ เิ ริม่ คิดค้นและพัฒนาขึน้ เอง นามาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตเครือ่ งจักร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานและประหยัดพลังงาน ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอาจถูกลอกเลียนแบบโดยบริษัท
คูแ่ ข่งขันอื่นๆหรือจากเทคโนโลยีใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ นีห้ ากบริษัทฯไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ
ให้มีศกั ยภาพสูงขึน้ ก็อาจจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาดได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสาคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้ทีมงานทาการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา เพือ่ เพิม่ ทางเลือก
ให้กบั ลูกค้าและเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่งมากขึน้
ปั จจุบนั บริษัทได้รเิ ริ่มพัฒนาและก้าวสูก่ ารออกแบบโรงงานปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร(Complete Cement plant) กอปรกับบริษัทฯ
ได้มีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนารูปแบบในการจัดวางเครื่องจักร และผังโรงงานใหม่ เพือ่ ให้สามารถใช้พืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน อีกทัง้ ช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ไซโลเก็บวัตถุดิบแบบใหม่ทชี่ ว่ ยลดต้นทุนและ
ระยะเวลาการก่อสร้างฐานราก การจัดวางเครื่องจักร และอุปกรณ์ตา่ งๆอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง
ลดเวลาการก่อสร้างและประหยัดพลังงานเพิ่มขึน้ เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้นาประสบการณ์ในการดาเนินงานที่ผา่ นมาจาก
การใช้งานเครือ่ งจักรที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาพัฒนาปรับปรุงออกแบบการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกด้วย
จากลักษณะการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ในปัจจุบนั บริษัทฯ สามารถให้บริการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของ
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ได้อย่างครบวงจรมากขึน้ ดังนัน้ บริษัทฯจึงยังคงรักษาความเป็ นผูน้ าในธุรกิจการปรับปรุงประสิทธิภาพ ออกแบบ
โรงงานและพัฒนาเครือ่ งจักรโดยได้รบั การไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาทัง้ นีบ้ ริษัทฯ คาดว่าการลอกเลียนแบบด้านเทคโนโลยีของบริษัท
นัน้ ยังเป็ นไปได้คอ่ นข้างยาก เนือ่ งจากเทคโนโลยีดงั กล่าวต้องอาศัยประสบการณ์และความชานาญเฉพาะด้าน
4). ความเสีย่ งด้านต้นทุนแรงงาน และการขาดแคลนแรงงานฝี มือ
การบริหารสัญญางานก่อสร้างในแต่ละโครงการให้มีผลกาไร ขึน้ อยูก่ บั การประมาณการต้นทุนโครงการที่แม่นยาและควบคุมต้นทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จริง ให้อยูใ่ นประมาณการที่กาหนดไว้ ปั จจัยการประมาณต้นทุน ขึน้ อยูก่ บั ราคาวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนแรงงาน ซึง่ มีการเคลือ่ นไหว
เปลีย่ นแปลงไปตามภาวะการณ์ของระดับอุปสงค์และอุปทาน
อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยเน้นให้มกี ารฝึ กอบรม ให้ความรู ใ้ นด้านต่างๆ ให้พนักงาน เพือ่
เพิม่ พูนประสิทธิภาพและความสามารถในการทางาน รวมทัง้ ได้จดั ทาแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path and Succession
Plan) และดูแลเรือ่ งผลตอบแทนที่เป็ นธรรมเพือ่ เป็ นแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาศักยภาพและมีความพึงพอใจที่จะร่วมทางานกับ
บริษัทตลอดไป นอกจากนัน้ ในบางตาแหน่งงานได้วา่ จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สงู เข้ามาทางานในส่วนทีส่ าคัญ เพือ่ ลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความผิดพลาดในการทางานนัน้ ๆ
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่ ริษัทมีขาดทุนสะสมจานวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ในอนาคตอันใกล้
5). ความเสีย่ งจากการทีบ
ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จานวน 122.60 ล้านบาท ทาให้บริษัทมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสะสม ณ สิน้ ปี 2561 เป็ นจานวน 941.61ล้าน บาท ทัง้ นี ้ การที่บริษัทยังมีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสมนัน้ เนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทุนจากโครงการหลายโครงการซึง่ เป็ นผลจากการที่บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงให้อยูใ่ นประมาณการ
ทีก่ าหนดไว้
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[รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่]
ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

รายชือ่ ผู้ถอื หุ้น

ลาดับ

จานวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้ %

171,588,600.00

24.79

1.

CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT

2.

CG CEMENT GLOBAL PTE.LTD.

68,979,815.00

9.97

3.

HANS-JORGEN IBSEN

52,200,169.00

7.54

4.

นายนววิธ คุวานันท์

36,636,400.00

5.29

5.

บริษัท ชอว์กรุป๊ จากัด

28,150,000.00

4.07

6.

นางสาวเสาวณีย ์ ธรรมกูล

14,028,879.00

2.03

7.

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

12,667,200.00

1.83

8.

นางรัตนวรรณ ชมะนันทน์

9,900,000.00

1.43

9.

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A

8,250,000.00

1.19

10.

นางสาวกัลยา เสมอภาค

7,044,000.00

1.02

11.

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ รวม

278,643,803.00

40.84

รวม

692,095,099.00

100.00

หมายเหตุ :

1

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

2

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

3

จัดตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผูล้ งทุนใน Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR จะได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุน้ สามัญ เว้นแต่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
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[รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่]
ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

จานวนหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุน้ %

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย

352,968,502.00

51.00

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติตา่ งด้าว

339,126,597.00

49.00

ข้อตกลงระหว่างผู้ถอื หุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)
บริษัทไม่มีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือ
การบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
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[นโยบายการจ่ายเงินปั นผล]
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษี เงินได้
สารองตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจ กาไรจากการดาเนินงาน
แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจากัด

การจ่ายเงินปั นผล

รายละเอียด

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

เฉพาะกิจการ

เฉพาะกิจการ

(ปรับปรุ งใหม่)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
เงินปั นผลจ่าย (บาท/หุน้ )

963,455

(55,641,144)

0.001

(0.080)

(130,692,418)
(0.189)

งดจ่ายเงินปันผล

งดจ่ายเงินปันผล

งดจ่ายเงินปันผล

จานวนหุน้

-

-

-

เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)

-

-

-

อัตราร้อยละการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไร
สุทธิ

-

-

-

วันที่จ่ายเงินปั นผล

-

-

-

*** สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯย่อยและบริษัทฯร่วมให้ กับ LVT ขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการและคณะกรรมการของ
บริษัทฯย่อยและบริษัทฯร่วมนัน้ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นกรณีๆไป
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[โครงสร้างการจัดการ]
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 11 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ

วาระการดารงตาแหน่ง
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี (AGM)

1. นายโดนัล เอียน แมคเบน

ประธานกรรมการ/

กรรมการบริหาร

EGM 2560 – AGM 2563

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์

กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการบริหาร

EGM 2560 – AGM 2563

3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

กรรมการ/ที่ปรึกษา

กรรมการ

EGM 2560 – AGM 2563

4. นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการ

EGM 2560 – AGM 2563

กรรมการ
5. นายไมเคิล รู บี ้ ลอริทเซ่น

กรรมการ

กรรมการอิสระ

EGM 2560 – AGM 2563

6. นายวรุ ณ ชาวเดอร์ร่ี

กรรมการ/

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

EGM 2560 – AGM 2563

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

EGM 2560 – AGM 2563

(ตัวแทนจากบริษัท CG Cement
Global PTE. Ltd.)
7. นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

กรรมการ/
(ตัวแทนจากบริษัท CG Cement
Global PTE. Ltd.)

8. นายสุเมฆ บารุ งสุข

กรรมการ

กรรมการอิสระ

EGM 2560 – AGM 2563

9. นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์
ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

กรรมการ/

กรรมการ

EGM 2560 – AGM 2563

10.นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

EGM 2560 – AGM 2563

11.นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

EGM 2560 – AGM 2563
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[โครงสร้างการจัดการ]
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสงวน สงวนรักศักดิ์ และนายโดนัล เอียน แมคเบน กรรมการสองคนนีล้ ง
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท

จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จานวนครั้งทีป่ ระชุม ปี 2561
รายชือ่ กรรมการ

สามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี

วิสามัญ
ผู้ถอื หุ้น

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

1. นายโดนัล เอียน แมคเบน

-

-

1/1

-

-

2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์

-

-

-

-

-

3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

-

-

-

-

-

4. นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร

-

-

-

-

-

5. นายไมเคิล รูบี ้ ลอริทเซ่น

-

-

1/1

-

-

6. นายสุเมฆ บารุงสุข

-

-

-

-

-

7. นายกันชนะพล

-

-

1/1

-

-

8. นายวรุณ ชาวเดอร์รี่

-

-

-

-

-

9. นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

-

-

-

-

-

10. นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ

-

-

-

-

-

11. นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

-

-

-

-

-

เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน
คอมเพอร์นอล์เลอ

หมายเหตุ : ทัง้ นี ้ กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องมาจากติดภารกิจ
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[โครงสร้างการจัดการ]
โครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
1. นายโดนัล เอียน แมคเบน
ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร
ที่ปรึกษา

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็ นผูบ้ ริหารตามคานิยาม “ผูบ้ ริหาร” ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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[โครงสร้างการจัดการ]
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นายโดนัล เอียน แมคเบน ดารงตาแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท ในปี พ.ศ. 2561

หน้าทีข่ องความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ
2. จัดทาและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี
3. จัดทาและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
4. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารและจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้เสียตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทาการนับแต่ที่บริษัทได้รบั รายงาน
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
6. จัดเก็บตราประทับบริษัท
7. ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการดาเนินงาน กิจกรรม
ของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
8. ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประประชุมผูถ้ ือหุน้
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ถกู ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
11. ติดต่อประสานงานกับผูถ้ ือหุน้
12. หน้าที่อนื่ ๆตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้พิจารณาให้คา่ ตอบแทนแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. มีความเหมาะสมในด้านความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน และเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท
2. ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด และรักษากรรมการและผูบ้ ริหารที่มีความรู ้
ความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์แก่บริษัทได้
3. ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยูใ่ นลักษณะธุรกิจเดียวกัน และขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันได้
4. ค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
5. การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
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[โครงสร้างการจัดการ]
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็ นค่าเบีย้ ประชุม ซึง่ จ่ายให้กบั กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 15,000 บาท และกรรมการครัง้ ละ 12,000 บาทต่อท่าน สาหรับกรรมการที่ดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จะได้ร ับ ค่ า เบี ย้ ประชุ ม ในอัต ราเดี ย วกัน กับ
คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2561

ค่าเบีย้ ประชุม (บาท)

รายชื่อกรรมการ
การประชุม

การประชุม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

รวม

สามัญ

วิสามัญ

บริษัท

ตรวจสอบ

(บาท)

ผู้ถอื หุ้น

ผู้ถอื หุ้น

สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

1.นายโดนัล เอียน แมคเบน

-

-

-

-

-

-

2.นายสงวน สงวนรักศักดิ์

-

-

-

-

-

-

3. นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

-

-

-

-

-

-

4. นายไมเคิล รูบี ้ ลอริทเซ่น

-

-

-

-

-

-

5. นายสุเมฆ บารุงสุข

-

-

-

-

-

-

6. นายวรุณ ชาวเดอร์ร่ี

-

-

-

-

-

-

7. นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

-

-

-

-

-

-

8. นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร

-

-

-

-

-

-

9. นายกันชนะพล

-

-

-

-

-

-

10.นายแมทธิว แพทริก
แรทคลิฟ

-

-

-

-

-

-

11.นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

-

-

-

-

-

-

เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน
คอมเพอร์นอล์เลอ
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[โครงสร้างการจัดการ]
(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2561 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ให้กบั คณะกรรมการบริหาร
รวมทัง้ สิน้ 1.82 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- ไม่มี
 จัดหารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
- ไม่มี



8.5 บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทัง้ หมด 7 คน โดย ปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทัง้ สิน้ 2.47 ล้านบาท ซึ่ง
ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินประกันสังคม
จานวนพนักงาน
จานวน
พนักงานระดับจัดการ

4 คน

พนักงานปฎิบตั ิการ

3 คน

รวม

รายงานประจาปี 2561
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[โครงสร้างการจัดการ]
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรเป็ นปั จจัยที่สาคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้บริษัท ไปสูค่ วามเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายในพัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้า วหน้า สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้กับบุคลากรทุกคน ซึ่งเน้นการสร้างทีมงานและการเรียนรู ใ้ นด้านวิชาชี พเฉพาะทาง
โดยรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู ใ้ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการอบรมภายในและ
ภายนอกให้แก่พนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาเพื่ อปรับปรุ งคุณภาพเครื่องจักรให้มีการทางานที่ มีประสิทธิ ภาพสูงขึน้
รวมถึงส่งเสริมให้เรียนรู เ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรพร้อมที่จะแข่งขันทางธุรกิจ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังประเมินผลการทางานของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path and Succession Plan) ทัง้ นีเ้ พื่อ
ส่งเสริมให้บคุ ลากรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บริษัทฯมีความตัง้ ใจที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี และสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ -ไม่มี-

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปั จจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบทีม่ ี
ประสิทธิภาพและยึดมั่นทีจ่ ะดาเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคุมการดาเนินงานของบริษัทให้มีความ
โปร่งใส มีความยุติธรรมและเกิดความมั่นใจต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งบริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังต่อไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุน้
การประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการได้ดแู ลรักษาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม เช่น สิทธิในการซือ้ ขายหรือการโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งผล
กาไรของบริษัท การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การมีสิทธิเข้าร่วมประชุ มผูถ้ ือหุน้ เพื่อออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ
ตามกฏหมายกาหนด อาทิ สิทธิในการเลือกตัง้ ถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการ
อนุมตั ิงบการเงินและการจ่ายเงินปั นผล สิทธิในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงไม่กระทาการใดๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการมีนโยบายให้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูล
ประกอบการ ประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงกฏเกณท์ วิธีการที่
ใช้ในการประชุมและขัน้ ตอนในการลงมติ ให้ผู้ถือหุน้ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมหรือตามกฏหมายกาหนด และ
ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายใช้สทิ ธิของตนรวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ อ่ ผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุน้ ทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่วน
น้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยในการประชุมกาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถือ
อยู่ โดยนับหนึ่ง หุ้น มี สิท ธิ เ ท่า กับ หนึ่ง เสีย ง และบริษั ทฯ จัด ส่ง เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจาปี ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้า

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยบริษัทจะดูแลผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและตามข้อตกลงร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม อย่างโปร่งใส ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความพึงพอใจ ความร่วมมือซึ่งกันและ
กัน ซึง่ จะก่อให้เกิดความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมทัง้ ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้
มีสว่ นได้เสียเหล่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น - บริษัทมีความมุง่ มั่นที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั ผูถ้ ือหุน้
พนักงาน - ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพสาหรับพนักงาน สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพประกันชีวิต และการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะ
ในการทางานอย่างสม่าเสมอ
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ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ เป็ นไปตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า
เปิ ดให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ภายใต้ขอ้ มูลที่เท่าเทียมกัน
ควบคุมขัน้ ตอนของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ไม่ให้มีการทุจริต
มีมาตรการชดเชยหากได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทัง้ เจรจาแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
เจ้าหนี้ - ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง และมีมาตรการชดเชยหากได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
พร้อมทัง้ เจรจาแก้ปัญหาร่วมกันโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
ลูกค้า - ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่เท่าเทียม รักษาความลับของลูกค้าและมี
หน่วยงานหรือบุคคลที่ทาหน้าที่รบั ข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรีบดาเนินการให้แก่ลกู ค้าโดยเร็วที่สดุ และมีมาตรการ
ชดเชยหากได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมทัง้ เจรจาแก้ปัญหาร่วมกันโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
เป็ นธรรมทัง้ 2 ฝ่ าย
คู่แข่ง - ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน หลีกเลีย่ งวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อ
ทาลายคูแ่ ข่ง
สังคมและชุมชน - ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และปฎิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดไม่สนับสนุน หรือให้ความ
ช่วยเหลือผูก้ ระทาผิดสร้างงานให้กบั ชุมชนที่บริษัทไปรับจ้างสร้างโรงงานต่างๆ
สิ่งแวดล้อม ออกแบบเครือ่ งจักรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการคัดแยกขนาดของวัตถุดิบ
นัน้ เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการผลิตพร้อมกับลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
คู่ค้า

-

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริษัท ทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับการเงิน และทีไ่ ม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็ นจริง เชื่ อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ภายใต้ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดั การทาหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
กับผูล้ งทุนสถาบันผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานผูล้ งทุน ซึ่งผูล้ งทุนสามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 02-318-3244 และได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผูท้ ี่สนใจอย่างเท่าเทียมกันโดยเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯผ่าน เว็บไซต์ http://www.lv-technology.com เช่น ประวัติบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างผู้ถือหุน้
ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจาปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
บริษั ทกาหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษั ทเป็ นผู้รบั ผิ ดชอบต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริษัท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่ อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผูส้ ่วนได้เสียทุกฝ่ าย และคณะกรรมการบริษัทได้จั ดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น
รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการ
ทีด่ ีที่สดุ ในการจัดทารวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัทมีนโยบายเปิ ดเผยการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุ ดต่างๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา เช่น
จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ การเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง พร้อมทัง้ จานวน
และรูปแบบของค่าตอบแทน ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเรือ่ งค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ความรู ้
ความสามารถเฉพาะด้าน และทาหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 ท่าน ดังต่อไปนี ้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 9 ท่าน คิดเป็ นอัตราส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
และเป็ นกรรมการตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 2 ท่าน
- ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการบริหารงานอย่างเหมาะสมและเกิดการสอบทาน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม
- กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2
ปี ทผี่ า่ นมา

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เพือ่ ช่วยพิจารณากลั่นกรองเฉพาะเรือ่ งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึง่ ช่วยให้การปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลกิจการของคณะกรรมการมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้ นีป้ ระธานกรรมการจะไม่ดารง
ตาแหน่งประธานหรือสมาชิ กในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะอนุกรรมการและสมาชิ กส่วนใหญ่ของคณะอนุกรรมการเป็ น
กรรมการอิ ส ระ นอกจากนี ้บ ริ ษั ท มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการไว้ใ นหัว ข้อ
“คณะกรรมการ”
5.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วมในการกาหนด(หรือให้ความเห็นชอบ)วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
ของแผนการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ นอกจากนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ มีการติดตามการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และกรณีมีรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสีย รวมทัง้ รายการที่
ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุน้ บริษัทได้ดาเนินการตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงาน ผูซ้ งึ่ เกี่ยวข้องปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และเที่ยงธรรม รวมทัง้ การปฏิบตั ิตอ่ บริษัทและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชน สังคม และลูกค้า รวมถึง
กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย มีนโยบายให้คณะกรรมการได้ดแู ลรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ
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โดยกาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ภาพ จึ งได้กาหนด
นโยบายด้านภาระหน้าที่อานาจดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริหาร และการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทให้เกิดประโยชน์
และเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่ งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่ อนาข้อบกพร่องต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ในระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทกาหนดให้กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง เพือ่
จะได้มีเวลาในการกากับดูแลบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้กาหนดนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
2. จริยธรรมธุรกิจและหรือจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
5. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาอย่างน้อยทุกๆ ไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิม่ ตามความจาเป็ น โดยกาหนดการประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าในปี ที่ผ่านมาบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด
1 ครัง้ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ จะร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม พร้อมเสนอให้กรรมการทุกท่าน
เสนอเรื่องที่จะเข้าประชุมได้ โดยคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่ มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ
เลขานุการบริษัท รวมทัง้ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงเข้าประชุมเพือ่ ชีแ้ จงเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ น
ประจา เลขานุการบริษัทฯได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ วาระการประชุม และเอกสารให้คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดกาหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุ ม ในการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้เสียกับเรือ่ งที่พิจารณาจะไม่รว่ มตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว และมี
การจัด ท ารายงานการประชุ ม พร้อ มจัด เก็ บ อย่า งเป็ น ระบบสามารถตรวจสอบได้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษั ท ที่ ไม่ใ ช่
กรรมการบริหารไม่ได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีผบู้ ริหารของบริษัท
5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Self-Assessment) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาทบทวนผลงานและอุปสรรคต่างๆ ในปี ที่ผ่านมา และ
เพือ่ นามาปรับปรุงการทางานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท
อยู่ในระดับที่ ดีมาก คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดั การ โดย
พิจารณาจาก (Performance Agreement) ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
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ค่า ตอบแทนจะนาข้อ มูลที่ ใ ช้ใ นการพิจ ารณากาหนดค่าตอบแทน รวมถึ งผลประโยชน์อื่ น ๆ ของกรรมการผูจ้ ัดการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่จดั โดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน สาหรับกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านรวมทัง้
กรรมการที่เข้าใหม่ เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนาความรู ้
และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรและปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลการ
เข้าร่วมอบรมของกรรมการ ตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไว้ในหัวข้อประวัติของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
โครงสร้า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ว ยคณะกรรมการ 4 คณะ คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอานาจหน้าที่จดั การให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
3. กาหนดกลยุทธ์ แผนการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม นโยบายการบริหารความเสี่ ยง นโยบายอื่นๆ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ จรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารหรือฝ่ ายจัดการ และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินธุรกิจ
4. เป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายการบริหารความเสี่ ยง นโยบายอื่ นๆ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิ จ รวมทัง้ ติดตามและ
สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานนาไปปฏิบตั ิ
5. พิจารณามอบอานาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบคุ คลก็ได้ ให้กระทาร่วมกัน
หรือแยกกันเพื่อกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้คา่ ตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
กาหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอานาจที่ได้มอบให้แก่บคุ คลนัน้ หรือให้บคุ คลนัน้ พ้นจากหน้าที่ และ
แต่งตัง้ บุคคลอื่นขึน้ แทนในเมื่ อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รบั มอบอานาจหรือแต่งตั้งนัน้ จะต้องปฏิบัติงานตาม
ข้อบังคับ คาสั่ง และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
6. กาหนดอานาจดาเนินการของบริษัท
7. พิจารณาอนุมัติเ รื่องต่างๆ ตามอานาจดาเนินการของบริษั ท ที่เ กิ นกว่า อานาจของประธานเจ้าหน้า ที่ บริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ัดการ หรือบุคคลอื่นทาหน้าที่แทน เว้นแต่อานาจดาเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กาหนดให้ตอ้ งได้รบั
อนุมตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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8. พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
9. อนุมตั ิงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี และดูแลให้มีการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทั่วไป
10. กากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11. กากับดูแลให้บริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี โดยคานึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ กากับดูแลให้บริษัทพัฒนาสูค่ วามยั่งยืน
12. แต่งตัง้ บุคคลที่บริษัทส่งไปเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. พิจารณาเรียกและกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
2. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.1 ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ และกฎหมาย
2.2 ในการประชุมสนับสนุนให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
2.3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กากับดูแลเรือ่ งการยื่น/ขึน้ ทะเบียนเอกสารด้านกฎหมายและการกากับดูแล และดูแลการดาเนินกิจการของบริษัทให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
3. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลและประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงสถานการณ์แวดล้อมและสถานภาพของบริษัท รวมทัง้ ปั จจัยทัง้ หมดทีม่ ีความสาคัญ
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมโดยรวมทัง้ หมดของบริษัท และดูแลให้กิจการของบริษัทดาเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
6. สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ทางานร่วมกับประธานกรรมการบริษัทอย่างใกล้ชิด เพือ่ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทบรรลุเป้าหมายในด้านการกากับ
ดูแลกิจการ
8. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทโดยสม่าเสมอ
9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการอื่นๆ ฝ่ ายบริหาร และหน่วยงานภายนอก
10. ควบคุมดูแลกิจกรรมทางการเงินของบริษัท รวมทัง้ การจัดทางบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบ
11. ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเพื่ อให้ม่นั ใจว่าเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจะได้รบั การสนับสนุนทางการเงิ น
อย่างเพียงพอ
12. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดทาแผนนโยบายและระเบียบสาหรับการจัดหาเงินทุน
13. ดูแล บริหาร ดาเนินงานและปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจ และดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้
เป็ นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดและอนุมตั ิ
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอานาจที่คณะกรรมการกาหนด
14. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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15. มีอานาจในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารการซือ้ และ/หรือ
ขายสินทรัพย์ของบริษัท การกูแ้ ละ/หรือให้กยู้ ืม การจัดซือ้ จัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษัทภายใต้วงเงิ น ที่
คณะกรรมการกาหนด ซึง่ ระบุอยูใ่ นอานาจดาเนินการของบริษัท โดยมีอานาจการอนุมตั ิรายการที่มีนยั สาคัญ เช่น
• งบประมาณรายจ่ายลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ
• การกูเ้ งินและการออกตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี วงเงิน ไม่เกิน 10 ล้านบาท
• การให้กย
ู้ ืมเงินแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
• การจัดหาสินค้า /บริการ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ วัตถุดิบ วัสดุ อะไหล่ ฯลฯ สาหรับงาน
โครงการ วงเงิน เกินกว่า 50 ล้านบาท
• การชดใช้คา่ เสียหายที่มีสาเหตุจากการใช้สน
ิ ค้า หรือบริการของบริษัท (Claim) วงเงินไม่เกิน
10 ล้านบาท
• การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริการ ที่มีมลู ค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท
• การลงนามในสัญญาขายโครงการ/บริการ สาหรับโครงการครบวงจร (Turnkey) ทีม
่ ีมลู ค่าไม่เกิน
150 ล้านบาท
16. ดูแลให้การดาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดอย่างเคร่งครัด
17. สนับ สนุน ให้บ ริ ษั ท ด าเนิ น กิ จ การภายใต้ห ลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

นายโดนัล เอียน แมคเบน
นายสงวน สงวนรักศักดิ์
นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึกษา

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็ นผูบ้ ริหารตามคานิยาม “ผูบ้ ริหาร” ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) จัดทาข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ฯ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2) พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดาเนินธุ รกิจและการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่กรรมการผูจ้ ดั การเสนอมา
เพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3) กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ การบริหารกิจการและการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็ นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
4) มีอานาจในการอนุมตั ิการทาธุรกรรมของบริษัทฯ เช่ น ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ค่าใช้จ่ ายในการขายและ บริหาร การซือ้
และ/หรือขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ การกู้และ/หรือให้กูย้ ืมเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ภายใต้วงเงินทีค่ ณะกรรมการกาหนด
5) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
ทัง้ นี ้ กรรมการบริหารรายใดรายหนึง่ หรือหลายรายจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ิรายการต่างๆ ที่กรรมการบริหาร รายใด
รายหนึง่ หรือหลายรายดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการบริหารดังกล่าวนัน้ มีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีข่ ดั แย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย นอกจากนีห้ ากรายการใดมีกรรมการบริหารที่ไม่มีสิทธิในการออก
เสียงในการอนุมตั ิรายการได้เนื่องจากมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขดั แย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย จนส่งผลให้มีกรรมการบริหารผูม้ ีสิทธิออกเสียงไม่ มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริหารทัง้ คณะนัน้ การอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ ขอ้ บังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีห้ ากรายการดังกล่าวจาเป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดให้คณะกรรมการต้องนารายการ
ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
1. นายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
2. นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
3. นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
หมายเหตุ : 1. กรรมการลาดับที่ 1-3 เป็ นผูท้ มี่ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิ นอย่า งถูกต้องและเปิ ดเผยอย่ างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ ผูส้ อบบัญ ชี
ภายนอกและผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิ น ทัง้ รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯได้
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2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 1 ท่าน ดังนี้
1. นายหาญฤทธิ์ แฮนเซน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ง กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การ
2) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาหนดไว้
3) เสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การตาม (Performance Agreement) ของแต่ละปี
และพิจ ารณากาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งรวมถึง ค่าจ้าง ค่าเบี ย้ ประชุม เงินรางวัลและผลประโยชน์อื่ นๆ ให้แก่ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งรวมถึง ค่าเบีย้ ประชุม เงินรางวัลและผลประโยชน์อื่ นๆ สาหรับกรรมการบริษัทฯ และ
คณะอนุกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบ และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6) พิจารณากาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7) ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
ในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
อิสระจานวน 3 ราย จากจานวนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 1 ราย มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลทีม่ ีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท และเป็ นผู้
เสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชี พและมีความรู ห้ ลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการและเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือเสนอขออนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการเสนอชื่อกรรมการ
ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยใช้วิธีการแต่งตัง้ กรรมการแต่ละรายต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตัง้ กรรมการโดยผู้ถอื หุน้ มีดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะให้มาประชุมแทนมีสทิ ธิลงคะแนนหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้ ในจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่
(2) ให้ทปี่ ระชุมลงคะแนนออกเสียงเลือกบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่ อเป็ นรายบุคคล โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายต้องลงคะแนนเสียงที่
ตนมีอยูท่ งั้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมี ใน
กรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันแต่เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีในครัง้ นัน้ ให้ประธาน
ในที่ประชุมมีคะแนนอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชีข้ าดเพื่อให้ได้จานวนกรรมการเท่าที่จะพึงมี
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กรณีทตี่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล ซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี ้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้อง
ได้รบั คะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยูใ่ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ จะมีกรรมการ
พ้นจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่เหลืออยูไ่ ม่สามารถแบ่งออกเป็ นสามส่วนได้ลงตัว ให้กรรมการจานวนที่ใกล้เคียง
ทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสามพ้นจากตาแหน่ง

คณะกรรมการได้พจิ ารณากาหนดคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมของกรรมการอิสระเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจตามวรรคหนึง่
รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้
สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษัทฯหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชาระต่ออีก
ฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นีก้ าร
คานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชั ีของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
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6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิ น หรือผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วมหรือ
นิติบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีที่มีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เี่ กี่ยวข้อง
กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
9) กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตาม 1) – 8) อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ
1) ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
2) ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผบู้ ริหารหรือผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่กลุม่ เดียวกัน
3) ให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับรายการที่บริษัทฯต้องขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สาคัญของบริษัทฯ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผู้พิจารณา
เบือ้ งต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุค คลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีค วามรู ้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อ การด าเนิ น งานของบริษั ท และเข้า ใจธุ ร กิ จ ของบริษั ท และสามารถบริห ารงานให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์เ ป้ า หมายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้และนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป นอกจากนีค้ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ ริหาร
ในระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไปและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

การสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้กาหนดแผนการคัดเลือกบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยคานึงถึง
ความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงให้แก่บริษัท ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะได้รบั การพัฒนาความรู ้
ความชานาญทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ เรียนรู ง้ านในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็ นผู้นาของบริษัท นโยบายดังกล่าวนีเ้ ป็ น
การเพิ่ม ความมั่น ใจให้กับ ผูถ้ ื อหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัท ว่าหากต าแหน่ง ผู้บ ริห ารระดับสูง ว่า งลง บริษั ทจะสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดปั ญหาในการบริหารงาน
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(1) กลไกในการกากับดูแลการดาเนินงาน
ปั จ จุบัน การเสนอชื่ อและใช้สิท ธิ อ อกเสีย งแต่ง ตั้ง บุค คลเป็ น กรรมการและหรือ ผู้บ ริห ารในบริษั ท ย่อ ยและบริษั ท ร่ว ม
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารส่งกรรมการและหรือผูบ้ ริหารเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทจะเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการและหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมมีหน้าที่รบั ผิดชอบดังต่อไปนี ้
1. ก่อนลงมติหรือทารายการสาคัญใดๆ ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษั ทก่อนเสมอ
2. ตัวแทนต้องดูแลให้ขอ้ บังคับของบริษัทย่อยระบุการปฏิบัติตามเกณฑ์รายการเกี่ ยวโยงการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และดาเนินการให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และ
หลักเกณฑ์อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
3. นาเสนอผลการดาเนินงานหรือรายการใดๆที่ มีนยั สาคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อ คณะกรรมการบริษัททุกไตร
มาส
4. กากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทสามารถตรวจสอบได้และรวบรวมมา
จัดทางบการเงินรวมได้ทนั ตามกาหนด
5. กากับดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
6. กากับดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. กากับดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถอื หุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(Shareholders’agreement) ที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทหรือต่อการบริหารงาน หรือมีอานาจควบคุม
หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทหลังจากที่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ บทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ รายงานต่อประธานกรรมการ
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริษัทจะสรุ ปจานวนการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อ คณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกไตรมาส นอกจากนีบ้ ริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียต่อบริษัทหลังจากได้รบั
การแต่งตัง้ และให้รายงานทุกครัง้ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อเป็ นข้อมูลในการซือ้ -ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าโดยจะให้เฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นผู้รบั รู ข้ อ้ มูลเท่านัน้ และจะเปิ ดเผยข้อมูลให้พนักงานของบริษัท
รับทราบเฉพาะส่วนที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทยังกาหนดให้มีวิธีการควบคุมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใน
การนาข้อมูลความลับของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีการกาหนดบทลงโทษพนักงานที่ ฝ่าฝื นไม่ปฏิบัติตามกฎไว้อย่าง
ชัดเจน และมีการกาหนดกฎเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดของข้อกาหนดดังนี ้
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1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ บริษัทไปเปิ ดเผย หรือ
แสวงหาผลประโยชน์แ ก่ ตนเองหรือ เพื่ อ ประโยชน์แก่ บุค คลอื่ น ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม และไม่ว่า จะได้ร ับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทาการซื อ้ ขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ โดย
ใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกาหนดนีใ้ ห้รวมความถึงญาติสนิท (“ญาติสนิท”
หมายความว่า บุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทาง สายโลหิต ทางการสมรสและโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย เช่ น บิดา
มารดา คูส่ มรส บุตร พี่นอ้ ง ลุง ป้า น้า อา รวมทัง้ คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าวเป็ นต้น) ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษัทฯด้วย
4. กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ทาการซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็ นระยะเวลา
1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน
5. บริษัทได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน (สัญญาว่าจ้าง) ซึ่งจะมอบให้แก่พนักงานทุกระดับ ก่อนเริ่มงานโดยสรุ ป
นโยบายสาคัญ คือในระหว่างการว่าจ้างหรือสิน้ สุดการเป็ นพนักงาน พนักงานตกลงจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับต่างๆ ของ
บริษัทคู่คา้ และลูกค้าของบริษัท บริษัทได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผู้ฝ่าฝื นข้อกาหนดดังกล่าว โดยบริษัทจะพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก
หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี ทัง้ นีแ้ นวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในรอบปี 2561
1.ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีดงั นี ้
- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญัชีสงั กัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบ
บัญชีและสานักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมาเป็ นจานวนเงินรวม 2,820,000 บาท
- สาหรับบริษัทย่อย บริษัท โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิ ง้ จากัด มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท
สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ า่ นมาจานวน 60,000 บาท
บริษัทย่อย
-ไม่มี-

่
9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่องอืน
-ไม่มี-
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[ความรับผิดชอบต่อสังคม]
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษัทได้ตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย(Stakeholders) เพือ่ ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยมุง่ เน้นให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน

การปฎิบัตงิ านด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจปกติ (in -process)
ดังต่อไปนี้
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
• หลีกเลีย่ งการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จะปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม
• ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลีย่ งวิธีการไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
• ไม่ละเมิดทรัพย์ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น ใช้ซอฟแวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
• โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน บริษัทยึดมั่นนโยบายในการเกณฑ์พนักงาน การจ้างงาน การฝึ กอบรม การเลื่อน
ขัน้ และการดูแลพนักงานทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นกาเนิด อายุ เพศ ความพิการ
หรือ ปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจตามกฎหมายของบริษัท
3. การฎิบัตติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
• บริษัทจะไม่ใช้การบังคับหรือแรงงานที่ไม่เต็มใจ ทุกรู ปแบบ นอกจากนีบ
้ ริษัทจะไม่ใช้แรงงานเด็ก คาว่า
“เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี (หรือ14 ปี ตามกฎหมายท้องถิ่นทีก่ าหนดไว้ต่ากว่า) หรือ ตามกฎหมาย
ทีก่ าหนดอายุขนั้ ต่าไว้
• เปิ ดรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อร้องทุกข์จากพนักงานและนาข้อคิดเห็นจากพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการทางาน
วิธีปฏิบตั ิในการจ้างงานดูแลพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบในประเทศและภูมิภาคที่ปฏิบตั ิงานอยู่
รวมทัง้ มีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
• บริษัท รักษาสภาพแวดล้อมการทางานที่ถกู สุขลักษณะ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการเลือกที่รกั มัก
ทีช่ งั และการรบกวนรังควาญ ปราศจากบุคคลที่ประพฤติลว่ งละเมิดทางเพศหรือเชือ้ ชาติ ศาสนา เรือ่ งหลอกลวง ซึง่
ทาให้เป็ นอุปสรรคในการทางาน
นอกจากนีค้ วามปลอดภัยในสถานที่ทางานเป็ นสิง่ แรกทีบ่ ริษัทจะต้องเอาใจใส่
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงระเบียบและนโยบาย
ของบริษัท
4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
• เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูบ
้ ริโภคอย่างชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
• ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูบ
้ ริโภคต่อผูอ้ นื่ นอกจากจะได้รบั ความยินยอมจากผูบ้ ริโภคก่อน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีคณ
ุ ค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มงุ่
พัฒนาปรับปรุงระบบการทางานของเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้า และพลังงานของเครื่องจักร
ต่อจานวนผลผลิตที่เพิ่มขึน้ การจากัดและลดปริมาณฝุ่ นละอองของโรงงาน และการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ของ
เสียในโรงงาน (Waste Heat Recovery)
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในด้านงานก่อสร้างโรงงานผลิตซีเมนต์ปัญหาหนึง่ ทีบ่ ริษัทฯต้องให้ความสนใจคือ การขาดแรงงานท้องถิ่นทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ
ซึง่ อันที่จริงแล้วมิใช่แค่อตุ สาหกรรมซีเมนต์เท่านัน้ ทีป่ ระสบปั ญหานี ้ แต่เป็ นประเด็นที่ทา้ ทายสาหรับทุกๆ ภาคอุตสาหกรรม
ทีต่ งั้ อยูน่ อกเขตเมืองหลวง อุตสาหกรรมซีเมนต์ สามารถมีสว่ นช่วยเหลือในการพัฒนาแรงงานที่มฝี ี มือ เพือ่ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการแรงงานในสภาวะทีโ่ ครงสร้างพืน้ ฐานในเมืองต่างๆ กาลังขยายตัว
7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
-ไม่มีการดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่มีกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
-ไม่มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส หลีกเลีย
่ งการทุจริต และห้ามจ่ายหรือรับสินบนในทุกรูปแบบและหากพบการทุจริต
จะพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม รวมทัง้ จะไม่สนับสนุนบุคคลหรือนิติบคุ คลใดๆ ที่ทจุ ริตคอร์รปั ชั่น
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[รายการระหว่ างกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน]
รายการระหว่างกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
• รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2561 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกันได้ทาการซือ้ ขาย หรือตกลงว่าจ้างงาน
โดยใช้เงื่อนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยได้แสดงไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ. 26
• ขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน

บริษัทฯได้กาหนดมาตรฐานและขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันโดยจะกาหนดให้การเข้าทารายการของบุคคลที่
อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโดยจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัทโดยกรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียจะไม่มีสทิ ธิในการลงคะแนน
• นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯประมาณการว่ารายการระหว่างกันในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตอย่างต่อเนือ่ ง
เนือ่ งจากเป็ นลักษณะ
ธุรกิจการค้าทั่วไปซึง่ เป็ นไปตามการค้าปกติ อาทิรายได้คา่ ทีป่ รึกษาทางเทคนิค รายได้จากการให้บริการด้านวิศวกรรม ลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า เป็ นต้น นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันในอนาคตจะต้องใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขทีย่ ตุ ธิ รรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับการทารายการกับบุคคลภายนอก และต้องเป็ นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ บังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้อมทัง้ เหตุผลของรายการระหว่างกันต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯรวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
คณะกรรมการบริษัท
1. นายโดนัล เอียน แมคเบน

อายุ 64 ปี

- กรรมการ (กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 24 สิงหาคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2560 - 2561
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2560 - พ.ย. 2561

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา
 Masters of Business Administration, Deakin University, Australia
 Bachelor of Engineering (Civil), Capricornia lnstitute of Advanced Education, Australia
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2551- 2558 : กรรมการบริษัท, ผูบ้ ริหารแผนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท วู๊ก คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จากัด
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 11 กันยายน 2560
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
2. นายสงวน สงวนรักศักดิ์

อายุ 78 ปี

- กรรมการ (กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) / กรรมการผูจ้ ดั การ
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: วันที่ 20 มกราคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2561
ม.ค.2560 - ก.พ.2560
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
ก.พ.2560 - 2561

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

ประวัติการศึกษา





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

ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 ผูอ้ านวยการ สานักกฎหมาย ส.ว.คุม้ ธรรม
 ประธานกรรมการนิติบคุ คลอาคารชุดแอร์ลงิ ค์ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ผูอ้ านวยการ สานักกฎหมาย ส.ว.คุม้ ธรรม
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 26 มกราคม 2560
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
3. นายธนิก ศิริวัฒนประยูร

อายุ 77 ปี

- กรรมการ/ที่ปรึกษา
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท: วันที่ 18 มีนาคม 2554
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

พ.ศ. 2561

กรรมการ

พ.ศ. 2554 - 2560

ประธานกรรมการ

พ.ศ 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2561

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา

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









หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 157/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 29/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 90/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัมมนา “IOD Chairman Forum 2016 : Corporate Governance VS Corporate Performance : Duty or Choice?”
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัมมนา “CAC Conference 2015 / “Anti-Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum” โดย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปาฐกถาพิเศษโดยคุณอภิสทิ ธิ์ ตันติวรวงศ์ และเสวนา “ตลาดเงินไทยเดินหน้าเศรษฐกิจไทย” โดย SET
สัมมนา “IOD – Tone at the Top Series 1/2015 : Ethical Leadership – Creating a Sustainable Culture” สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัมมนา “IOD Chairman Forum 2015 : Chairman Role in Building Independence across the Board” สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 สัมมนา “IOD Chairman Forum 2014 : Clean Business : What is the Chairman Role?” สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Director Briefing 1/2014: Thailand’s Economic Outlook 2014” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
 สัมมนา “CNBC Summit : Myanmar” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ CNBC
 สัมมนา “Integrity Pact มาตรการสาคัญของการแก้ไขปั ญหาคอร์รปั ชั่น” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Chairman Forum 2013 : Meeting the AEC Challenge – Role of the Chairman” สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Chairman Forum 2012 : New Role of the Chairman under Globalization” สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 สัมมนา “IOD Director Briefing 2/2012 : Why Even Monopolists Benefit from Competition Law” สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2546 - 2554
 พ.ศ. 2544 - 2546
 พ.ศ. 2541 - 2544
 พ.ศ. 2537 - 2539

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

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ที่ปรึกษาด้านธุรกิจต่างประเทศ สานักกฎหมายธร์มสาร จากัด
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี –
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 25 มีนาคม 2554
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
4. นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 24 สิงหาคม 2560

การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2560 - 2561

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2560 - 2561

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

 พ.ศ. 2548

: กรรมการ บริษัท เวชธานี จากัด(มหาชน)

 พ.ศ. 2545 - 2548

: กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง แฟคเตอริง่ จากัด(มหาชน)

 พ.ศ. 2542 - 2545

: ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ยูเนี่ยนแก๊ส แอนด์ เคมีคลั ส์ จากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ทนายความอิสระ
รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 11 กันยายน 2560

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
5. นายวรุ ณ ชาวเดอร์รี่

อายุ 32 ปี

- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. LTD.
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2556 - 2561
พ.ศ. 2554 - 2555
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

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

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







พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2543

:
:
:
:
:
:

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

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี รายงานประจาปี 2561

64

[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.
- กรรมการ บริษัท Global Cement Capital Partner Ltd.
- กรรมการ บริษัท CG Biotech PVT. Ltd.
- กรรมการ บริษัท CG Realty
- กรรมการ บริษัท CG Foods (India) PVT. Ltd.
- กรรมการ บริษัท Cinnovation INC.
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 เลขที่ทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขทีใ่ บหุน้
 จานวนหุน้ สามัญ

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

8000448507 และ 5001517482
07740100000648
68,979,815 หุน้ หรือเท่ากับ 9.967%

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 25 พฤษภาคม 2556

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
6. นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

อายุ 53 ปี

- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร)
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 20 มกราคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2560 – 2561
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ
ตาแหน่ง
-

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

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

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
CFO, Parsvnath Rail Land Project P. Ltd., India
รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
7. นายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

อายุ 37 ปี

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 24 สิงหาคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2555 - 2556
พ.ศ. 2555 - 2556
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
-

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






พ.ศ. 2555 -2557
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553 - 2554
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2549

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

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ Voxtron nv, Temse, Belgium
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 11 กันยายน 2560

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
8. นายไมเคิล รูบี้ ลอริทเซ่น

อายุ 55 ปี

- กรรมการอิสระ
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 24 สิงหาคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ส.ค. 2560 - 2561
กรรมการ
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์จากวิทยาลัยเทคนิคอาร์ฮสุ
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2562

:

พ.ศ. 2551

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด
:

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ไอ. พี. เอ. เทคโนโลยีส ์ จากัด

พ.ศ. 2548

:

รองประธานฝ่ ายโครงการ บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546

:

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

พ.ศ. 2543

:

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

พ.ศ. 2539

:

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

พ.ศ. 2543

:

วิศวกรไฟฟ้ากลุม่ ระบบควบคุม 1
บริษัท แอฟแอลเอส ออโตเมชั่น เอ/เอส จากัด / ประเทศเดนมาร์ก

พ.ศ. 2533

:

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

พ.ศ. 2532 -2533

:

วิศวกรไฟฟ้า ณ ศูนย์การวิจยั สาหรับกองทัพเดนมาร์ก

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ไอ.พี.เอ เทคโนโลยีส ์ จากัด
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

436
5001087649
-

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

- ไม่มี -ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 11 กันยายน 2560

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
9. นายสุเมฆ บารุ งสุข

อายุ 65 ปี

- กรรมการอิสระ
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 31 มกราคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2560 - 2561
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ
ตาแหน่ง
-

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

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

 พ.ศ. 2539 - 2541

: ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล บริษัท เอ็ม พี ปิ โตรเลียม จากัด

 พ.ศ. 2523 - 2538

: นิติกรประจาสานักนายกรัฐมนตรี
: หัวหน้าฝ่ ายอบรมประจาสานักนายกรัฐมนตรี
: หัวหน้าฝ่ ายวินยั ประจาสานักนายกรัฐมนตรี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบนั
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ทนายความอิสระ
 กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
10. นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ

อายุ 43 ปี

- กรรมการอิสระ
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 24 สิงหาคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2560 - 2561
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
-

ประวัติการศึกษา
 Bachelor’s Degree inJurisprudence,Oxford University
ประวัติการอบรม-สัมมนา
- ไม่มี ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2559 - 2561

: ที่ปรึกษา/ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน สยาม ไนท์ ฟั นด์ แมเนจเมนท์ จากัด

 พ.ศ. 2551 - 2559

: หุน้ ส่วน/บริษัท ไอซีอาร์(ประเทศไทย)จากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

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

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 24 สิงหาคม 2560

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
11. นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

อายุ 72 ปี

- กรรมการ
- วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท : วันที่ 24 สิงหาคม 2560
การดารงตาแหน่งในบริษัท
 ด้านกรรมการ
ช่วงเวลา
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2546 - 2554
 ด้านบริหาร
ช่วงเวลา
-

ตาแหน่ง
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
-

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

: กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

พ.ศ. 2553 - 2554

: กรรมการสรรหา บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี

พ.ศ. 2546 - 2553

: กรรมการ บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี

พ.ศ. 2515 - 2554

: กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.เอ็มพีเอ

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ตาแหน่งอื่นๆ ในปั จจุบัน
 บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
- ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี  กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
- ไม่มี รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่มี จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ LVT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 จานวนหุน้ สามัญ
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
 เลขที่ใบหุน้

- ไม่มี –
- ไม่มี - ไม่มี –

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

- ไม่มี –
- ไม่มี - ไม่มี –

ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี หมายเหตุ : จดทะเบียนเข้าเป็ นกรรมการวันที่ 24 สิงหาคม 2560

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1 2 3 4
5
6
7 8 9 10 11

บริษัทร่วม

บริษัทย่อย

1

บจ. โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้

2

บจ. แอลวี ยุโรป เอส. เอ.

3

Ceminter Pte. Ltd.

4

บจ. แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง

นายหาญฤทธิ์ แฮนเซ่น

/

นายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ

/

นายสุเมฆ บารุ งสุข

/

นายไมเคิล รู บี ้ ลอริทเซ่น

/

นายรามินเดอร์ ซิงห์ โคลี

/

นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ

Z./

นายวรุ ณ ชาวเดอร์ร่ี

Y.Z

นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร

นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร

บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

นายสงวน สงวนรักศักดิ์

รายชื่อบริษัท

นายโดนัล เอียน แมคเบน

ณ 31 ธันวาคม 2561

/

/

/

/

/

(เทียนจิน)
5

Global Cement Capital

/

/

บริษัททีเ่ กีย่ วข้อง

กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

Partners Ltd.
6

บจ. บีแอลวีที แอลแอลซี

7

บจ. แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท

8

CG Cement Global Pte. Ltd.

/

9

CG Biotech PVT. Ltd.

/

10

CG Realty

/

11

CG Food (India) PVT. Ltd.

/

12

Cinnovation INC.

/

13

CG CORP

/

รายงานประจาปี 2561
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[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท]
หมายเหตุ w = ประธานกรรมการ X = รองประธานกรรมการ Y = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Z = กรรมการผูจ้ ดั การ
/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม ไม่มีประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปี ทีผ่ ่านมาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1) การกระทาการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2) การเปิ ดเผย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล หรือข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรือปกปิ ดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน

สาระสาคัญซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน หรือผูเ้ กี่ยวข้อง
3) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้ งทุนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีสว่ น
ร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าว

รายงานประจาปี 2561
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[การวิเคราะห์และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ]
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2560

%

รายได้จากการขายและบริการ

0.00

7.28

(7.28)

-100.00%

ต้นทุนขายและบริการ

0.00

(4.98)

4.98

-100.00%

กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้น

0.00

2.30

(2.30)

-100.00%

รายได้อนื่

3.08

7.50

(4.42)

-58.93%

(121.30)

(64.43)

(56.87)

88.27%

1.85

1.98

(0.13)

-6.57%

(120.06)

(56.60)

(63.46)

1.12%

(2.54)

(2.04)

(0.50)

0.25%

(122.60)

(58.64)

(63.96)

1.09%

0.00

0.01

(0.01)

-1.00%

(122.60)

(58.63)

181.23

-3.09%

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และกิจการทีค่ วบคุ มร่วมกัน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิ จการที่ควบคุมร่วมกัน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 กลุม
่ บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 122.60 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบ กับผลกาไรในปี 2560 ซึง่ มีจานวน 58.63 ล้านบาท เกิดจากปัจจัยดังนี ้
1.

เนื่องจาก ปี 2561 บริษัทฯ หยุดดาเนินกิจการชั่วคราว ทาให้ไม่มรี ายได้จากการขายและบริการ และไม่มี
ต้นทุนขายและบริการเกิดขึน้ เลย

2.

รายได้อื่น จานวน 3.08 ล้านบาท ลดลง จานวน 4.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 58.93 จากปี 2560
ซึง่ เกิดจากการรับรูร้ ายได้จากการปิ ดโครงการ

3.

ค่าใช้จา่ ยในขายและบริหาร จานวน
88.27 จากปี 2560

121.30

ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน

56.87 ล้านบาทหรือร้อยละ

เกิดจากบริษัทฯ ได้วา่ จ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายและบริษัทฯ ที่ปรึกษาเพื่อ

ดาเนินการเรียกเก็บชาระหนีจ้ ากลูกค้าต่างประเทศ เพื่อปิ ดงานโครงการดังกล่าว

รายงานประจาปี 2561
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[การวิเคราะห์และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ]

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบการเงินรวม ณ

เปลีย่ นแปลง %

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

791.33

1,070.55

-26.08%

หนีส้ ิน

898.83

1,048.84

-14.30%

ส่วนได้เสียบริษัทใหญ่

-107.50

21.71

-595.16%

0

0

-107.50

21.71

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

-595.16%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 791.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.08
จากสิน้ ปี 2560 หนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 898.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
14.30 จากสิน้ ปี 2560 ซึง่ เกิดจากการหักลบกลบหนีร้ ะหว่างกันของบริษัทฯ กับเจ้าหนี ้ M.Y.Assosiate
และการปิ ดงานโครงการใหญ่ๆ 2 โครงการ คือ โครงการ Elizabeth #764 และ Falcon #804 ซึง่ เป็ นผลทา
ให้
 รายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลงจานวน 108.93 ล้านบาท
 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ลดลงจานวน 11.86 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 107.50 ล้านบาท ลดลง 129.21 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 595.16 เป็ นผลมาจาก
 ผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน
122.60 ล้านบาท
 ขาดทุนจากองค์ประกอบอื่นของส่วนผูถ้ ือหุน้ จานวน 6.61 ล้านบาท
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[การวิเคราะห์และคาอธิบายฝ่ ายจัดการ]

การวิเคราะห์สภาพคล่อง
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

กระแสเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2560

ขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน

(28.19)

(51.28)

23.09

-0.45%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน-สุทธิ

27.39

47.32

(19.93)

-0.42%

เงินสดจ่ายจากการดาเนินงาน

(0.80)

(3.95)

3.15

-0.80%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดาเนินงาน

(0.84)

(4.70)

3.86

-0.82%

0.0008

6.26

(6.26)

-1.00%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน

(0.40)

(0.67)

0.27

-0.40%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ

(1.24)

0.89

(2.13)

-2.39%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
จานวน 0.84 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุนจานวน 0.0008 ล้านบาท คือรายการดอกเบีย้ รับจาก
เงินฝากธนาคาร
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560
ซึง่ เป็ นรายการจ่ายชาระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ในภาพรวมบริษัท มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ 1.24 ล้านบาท เมือ่ รวมกับเงินสดยกมาต้นปี จานวน
1.35 ล้านบาท ทาให้มเี งินสดปลายงวดคงเหลือจานวน 0.11 ล้านบาท
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[รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน]
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[รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ]

เนื่ อ งจากบริษั ท ฯได้ส่ง งบการเงิ น รายไตรมาส และ งบประจ าปี 2561 ล่า ช้า โดยน ามาจัด ส่ง ในปี 2564 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ในปี 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน แบ่งเป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งทัง้ หมดเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ดา้ นวิศวกรรม การเงินและกฎหมาย โดยมีนายกิตติพฒ
ั น์ อินทรเกษตร เป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และมีนายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ และนายแมทธิว แพทริก แรทคลิฟ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ และในปี 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน แบ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบ รวม 3
ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบอิสระซึ่งทัง้ หมดเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดา้ นวิศวกรรม การเงินและ
กฎหมาย โดยมีนายธนิก ศิริวฒ
ั นประยูร เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และมีนายกันชนะพล เกิรท์ มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอม
เพอร์นอล์เลอและนายไมเคิล แอนเดอร์เซ่น เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ิหน้าที่โดยอิสระภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายให้กากับดูแลตาม
ข้อกาหนดและระเบียบของบริษัทว่าด้วยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและ
ข้อกาหนดเรือ่ งขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เสนอผลการประชุม
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2561 ที่ออกโดยผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารของบริษัทที่มีหน้าที่

2.

3.

4.

5.

รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินให้มคี วามถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปและเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัท มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โดยได้สอบถามและรับฟั ง คาชี แ้ จงจากผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบ
การเงินและความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป
พิจารณาผลการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางปฏิบตั ิกบั ผูต้ รวจ
สอบภายใน และติดตามการดาเนินการแก้ไขผลของรายงานตรวจสอบภายในประเด็นที่มีนยั สาคัญเพื่อให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
สอบทานการปฏิบตั ิงานภายในของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมของบริษัทและทาการประเมินการกากับ ดูแลกิจการผลการสอบทานโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมีความรัดกุม
พอสมควร
สอบทานและให้ความเห็นการทาธุรกรรมของบริษัทกับกิจการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ การตกลงเข้าทารายการของบริษัทให้มีความสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการดาเนินงานของบริษัทมี
ความโปร่งใสและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
พิจารณาสรรหาผูส้ อบบัญชีของบริษัทโดยได้มีการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการได้ พิจารณา
คัดเลือกบริษัท สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เพื่ อทาหน้าที่นีแ้ ละให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท
เพือ่ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในการแต่งตัง้ นายชัยกรณ์ อุน่ ปิ ติพงษา แห่งบริษัท สานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯประจาปี 2561
นายธนิก ศิรวิ ฒ
ั นประยูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ(ปี
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[รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต]
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ นรวม รวมถึ งสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั แอล.วี.
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้ เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการ
ไม่แสดงความเห็นมีนยั สาคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
1. เรื่ องงบการเงินของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันที่ยงั ไม่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 งบการเงินของ BLVT, LLC สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่
นามาใช้ในการบันทึกเงิ นลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ตามวิธีส่วนได้เสี ยสาหรับงบการเงิ นรวม และตาม
วิธีราคาทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้ถือตามข้อมูลที่ผ่านการสอบทานแล้วแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชี โดยงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันจานวน
เงิน 1,515,958 บาท และส่ วนแบ่งขาดทุนของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน 2,368,009 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่ วมกันจานวนเงิ น 3,245 บาท ซึ่ งข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี ที่
เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุน และส่ วนแบ่งขาดทุนของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันในงบการเงินรวม
และการตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่ าเงิ นลงทุนในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จึ งทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถสรุ ปได้ว่า
จาเป็ นต้องปรับปรุ งบัญชีเหล่านี้หรื อไม่ และถ้าหากต้องปรับปรุ งจะต้องปรับด้วยมูลค่าเท่าไรจึงจะเหมาะสม
2. เรื่ องความไม่แน่นอนในการได้สิทธิ ในเงินลงทุน
ก. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.2 งบการเงินของ Global Cement Capital Partners Limited
(GCCP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการปรับปรุ งวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน C.G. Cement
Industries Private Ltd. (Dumkibas) (CGCID) และ C.G. Cement Industries Palpa Private Ltd. (Palpa)
(CGCIP) ในประเทศเนปาล จานวน 2,240,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนียมจานวน
840,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาแล้ว) และจานวน 5,050,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนียม
จานวน 3,825,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาแล้ว) ตามลาดับ ซึ่ งเดิมบันทึกส่ วนของเงินลงทุนที่ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมเป็ นบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันตั้งแต่ปี 2555 และเปลี่ยนมาบันทึกเป็ น
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ลูกหนี้อื่นในปี 2556 ตั้งแต่น้ นั มา ดังนั้นจึงอาจจะมีความไม่แน่นอนว่าสิ ทธิ ในเงินลงทุนดังกล่าว ยังคงมี
อยูห่ รื อไม่ และถ้าหากสิ ทธิ ยงั คงมีอยูก่ ย็ งั ไม่ทราบกาหนดระยะเวลาที่แน่ชดั ที่จะโอนมาเป็ นเงินลงทุนได้
หรื อไม่ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงินของ GCCP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั
ข. ตามที่ ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 11.2 ในปี 2555 GCCP ได้จ่ายเงิ นล่วงหน้า
(บันทึกไว้ในบัญชีเงินให้กยู้ ืม) ให้กรรมการของ GCCP (ซึ่ งเป็ นอดีตกรรมการของบริ ษทั ) จานวน 7 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อนาไปลงทุนใน Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ใน
ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ในสัดส่ วนร้อยละ 50 ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวลงทุนใน Kanbawza Industries
Ltd. (KBZI) ประเทศเมียนมาร์ อีกทอดหนึ่ง (โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่พานักอยู่ในประเทศเมียนมาร์
ถือหุ น้ แทน) โดยอดีตกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถือหุ น้ ใน SDCC แทน GCCP แจ้งว่ายังติดปั ญหาในการโอน
หุ น้ คืนให้กบั GCCP ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการโอนหุ น้ SDCC ที่ถือในนามอดีตกรรมการ
บริ ษทั คืนให้ GCCP ว่าจะทาได้เมื่อไร และมีความไม่แน่นอนในการดาเนิ นการและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้
ในการโอนหุ ้น KBZI ในประเทศเมียนมาร์ ที่ลงทุนโดย SDCC มาเป็ นของ SDCC โดยปั จจุบนั ถือหุ น้
แทนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่พานักอยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ เนื่ องจากต้องดาเนิ นการทางกฎหมาย และ
ขออนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาร์ ทาให้มีความเสี่ ยงในการโอนหุ น้ และสิ ทธิ การ
เป็ นเจ้าของหุน้ ใน KBZI ของ GCCP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั โดยบริ ษทั อาจจะได้รับผลกระทบจาก
การลงทุนดังกล่าว
ค. ตามที่ ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 11.2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลาง
ของประเทศบรู ไน ได้ประกาศแจ้งปิ ดกิจการสาหรับบริ ษทั ต่างชาติ โดยมีกาหนดระยะเวลาสาหรับการ
โอนย้ายกิ จการหรื อยุติกิจการ ไม่เกิ นวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ต่อมาวันที่ 30 ตุ ลาคม 2560 ได้ประกาศ
แก้ไขขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ชา้ กว่าวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่ งบริ ษทั ร่ วมคือ Global Cement Capital
Partners Ltd. จดทะเบียนในประเทศบรู ไน ไม่สามารถดาเนิ นการได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ดังนั้นจึงอาจจะมีความไม่แน่นอนว่าสิ ทธิ ในเงินลงทุนดังกล่าว ยังคงมีอยู่หรื อไม่ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบ
การเงินของบริ ษทั
ง. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Ceminter Pte.
Ltd. มีสิทธิ ในการแปลงเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นตามสัญญาจานวนเงิน 391.02 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) เป็ นส่ วนที่เป็ นเจ้าของใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (MMM) โดย M.Y
Associates Co., Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุน้ แทน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 (20 และ 21) เนื่ องจาก
เรื่ องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดาเนิ นการตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับการอนุ มตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งไม่ได้กาหนดระยะเวลาที่ ชัดเจนและแน่ นอน ดังนั้นจึ งมีความไม่แน่ นอนว่า
Ceminter Pte. Ltd. จะสามารถโอนหุ น้ และใช้สิทธิ แปลงจากเงิ นให้กูย้ ืมมาเป็ นส่ วนที่ เป็ นเจ้าของได้
เมื่อไร จากความไม่แน่ นอนดังกล่าว ทาให้มีความเสี่ ยงในการโอนหุ ้น และสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของหุ น้ ใน
MMM ของ Ceminter Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั โดยบริ ษทั อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ลงทุนดังกล่าว
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3. เรื่ องความไม่แน่นอนจากการไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ได้รับตอบกลับหนังสื อยืนยันยอดจากงบการเงิน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในช่ วงการตรวจสอบงบการเงิ นสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้าพเจ้าได้เลือกส่ งหนังสื อยืนยันยอดลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้ อื่ น เงิ นประกันตามสัญญาก่ อสร้ าง และเงิ นจ่ ายล่วงหน้าแก่ ผูจ้ ดั จาหน่ า ย จานวนเงิ นรวม
750.70 ล้านบาท (23.13 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) โดยมีลูกหนี้ ที่สามารถจัดส่ งหนังสื อยืนยันยอดได้ จานวน
เงิ น 333.60 ล้านบาท (10.28 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ซึ่ ง ณ วันที่ ในรายงานนี้ ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับหนังสื อ
ตอบกลับจากลูกหนี้ จานวนรวม 323.49 ล้านบาท (9.95 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และลูกหนี้ บางรายที่ ไม่
สามารถจัดส่ งหนังสื อยืนยันยอดได้ เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มีที่อยู่ในการจัดส่ ง จานวนเงิ น 417.10 ล้านบาท (12.85
ล้านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา) ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่ นให้พอใจได้ โดยบางส่ วนบริ ษทั ได้
ประมาณการค่าเผื่อไว้แล้ว แต่ยงั มีความไม่แน่นอนในมูลค่าลูกหนี้ ที่จะได้รับชาระ เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการ
เจรจาซึ่ งยังไม่ทราบผล
การไม่ สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่ างเพียงพอ ซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ มีสาระสาคัญ
1. การดาเนินงานต่อเนื่อง
โดยที่ปรากฏในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสม
จากการดาเนินงานจานวน 941.61 ล้านบาท และ 1,163.93 ล้านบาท ตามลาดับ และมีหนี้ สินหมุนเวียนมากกว่า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจานวน 766.57 ล้านบาท และ 761.70 ล้าน
บาท ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั มีความไม่แน่นอนอื่นที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7 ปั จจัย
ดังกล่ า วแสดงให้เห็ นว่า มี ค วามไม่ แ น่ นอนที่ มีส าระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุ ให้เ กิ ด ข้อสงสัยอย่างมี นัย สาคัญ
เกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารยังคงใช้ขอ้ สมมติฐานการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อย่างไรก็ดี ณ วันที่ในรายงาน บริ ษทั ยังไม่สามารถจัดทางบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั สาหรับงบการเงินรายไตร
มาสของปี 2562 และ 2563 และงบการเงินสาหรับปี 2562 และประมาณการกระแสเงินสดสาหรับปี 2563 เพื่อ
เป็ นข้อมูลปัจจุบนั ให้ขา้ พเจ้าพิจารณาถึงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และกลุ่ม
บริ ษทั ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่ก่อให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมากต่อความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั
2. งบการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้ในการจัดทางบการเงินรวมไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.1) ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 11 งบการเงิ น บริ ษ ทั ร่ วมสองแห่ ง คื อ LV Technology
Engineering (Tianjin) Co., Ltd. (LVTC) และ Global Cement Capital Partners Limited (GCCP) ที่นามาใช้ใน
การบันทึ กเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยสาหรับงบการเงิ นรวม และตามวิธีราคาทุ นสาหรับงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการนั้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกส่ วนได้เสี ยสาหรับงบการเงินรวม เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
ไม่ได้รับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งการปฏิบตั ิทางบัญชี ดงั กล่าว
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ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่ งข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับเงิ นลงทุนในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และส่ วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน)ของบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
2.2) ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 11 เงิ นลงทุ นในบริ ษทั GCCP ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมจัดตั้งขึ้ นใน
ประเทศบรู ไน ดารุ สซาลาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่ได้นางบการเงินของบริ ษทั ดังต่อไปนี้ มารวมในการจัดทา
งบการเงินรวม
ก) งบการเงินของ NAJM Investments Limited ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่ ง GCCP ลงทุนจานวน
เงิน 1,361 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วนร้อยละ 50 และ NAJM Investments Limited ไปลงทุนต่อ
ใน Star Cement Lda ประเทศโมซัมบิก ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 60
ข) 1) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Privated Ltd. - (Dumkibas) (CGCID) ในประเทศเนปาล ซึ่ ง
GCCP ลงทุนจานวนเงินรวม 2,240,000* ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วนโดยประมาณร้อยละ 35
2) งบการเงินของ C.G. Cement Industries Palpa Privated Ltd. - (Palpa) (CGCIP) ในประเทศเนปาล ซึ่ ง
GCCP ลงทุนจานวนเงินรวม 5,050,000* ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วนโดยประมาณร้อยละ 35
* จานวนเงิ นดังกล่าวได้ร วมค่ าธรรมเนี ย มการได้มาซึ่ งเงิ นลงทุ นจานวน 4,665,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา โดยได้จ่ายให้กบั Cinnovation Incorporated ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของ CG Cement Global
Pte. Ltd. (CGCG) ซึ่ ง CGCG เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามหมายเหตุขอ้ 26.1 (18 และ 19) งบการเงินของ
GCCP ได้เปลี่ยนการบันทึกค่าธรรมเนี ยมการได้มาซึ่ งเงินลงทุนใน CGCID และ CGCIP จากเดิมในงบ
การเงินปี 2555 บันทึกเป็ นเงินลงทุนและเปลี่ยนมาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2556 และบันทึก
เป็ นลูกหนี้อื่นในปี 2557 ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั
ค) งบการเงินของ Saudi Danish Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่ ง
GCCP ลงทุ นจานวนเงิ น 7 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา ในสัดส่ วนร้ อยละ 50 (ถื อหุ ้นแทนโดยอดี ต
กรรมการของบริ ษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 (11 และ 24) ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวลงทุนใน
Kanbawza Industries Limited (KBZI) (ประเทศเมียนมาร์ ) อีกทอดหนึ่ ง จานวน 14 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วนร้อยละ 16.67 (ถือหุน้ แทนโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่พานักอยู่ในประเทศเมียน
มาร์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 (16 และ 25) ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั
บริ ษทั ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ถูกนามารวมในงบการเงินของ GCCP ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยงบ
การเงินของ GCCP บันทึกเงินลงทุนใน CGCID และ CGCIP ไว้ในบัญชี ลูกหนี้ อื่น (ดูหน้ารายงานข้อ 2 ก) และ
บันทึกเงินลงทุนใน SDCC ไว้ในบัญชีเงินให้กยู้ ืม (ดูหน้ารายงานข้อ 2 ข) ทาให้ขา้ พเจ้าไม่อาจสรุ ปได้ว่า หากต้องมี
การปรับปรุ งรายการเงินลงทุนใน GCCP และส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ในบริ ษทั ดังกล่าว ตามวิธีส่วนได้เสี ยควรจะ
ปรับปรุ งด้วยมูลค่าเท่าไรจึงจะเหมาะสม
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
1) ตามหมายเหตุขอ้ 28 คดีฟ้องร้อง และข้อ 29 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ งมีเรื่ องที่สาคัญกล่าว
สรุ ปโดยย่อ ดังนี้
1.1) บริ ษทั ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามให้ดาเนิ นคดีกบั อดีตกรรมการท่านหนึ่ ง จานวน
เงินประมาณ 100 ล้านบาท (ตามหมายเหตุขอ้ 28.2)
1.2) บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องดาเนิ นคดี จากเจ้าหนี้ อดี ตกรรมการและพนักงาน รวมมูลหนี้ ท้ งั หมดประมาณ 98.59
ล้านบาท และ 0.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (ตามหมายเหตุขอ้ 28.1 และ 29.1)
2) ตามหมายเหตุขอ้ 30 เหตุการณ์อื่นๆ ซึ่ งมีเรื่ องที่สาคัญกล่าวสรุ ปโดยย่อ ดังนี้
อดี ตกรรมการออกหนังสื อค้ าประกันการซื้ อเงิ นลงทุนใน SDCC แก่ผถู ้ ื อหุ ้นอี กฝ่ ายหนึ่ ง โดยบริ ษทั ไม่
ทราบและไม่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทาการดังกล่าว มูลค่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารรับผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่ ม บริ ษทั ในการดาเนิ น งาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ในการกากับดูแลมี หน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี อย่างไรก็ตามเนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ แสดงความเห็ น ข้าพเจ้าไม่ สามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้

(นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3196

บริ ษทั สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จากัด
กรุ งเทพมหานคร : 30 พฤศจิกายน 2563
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[งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ]
[งบแสดงฐานะการเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]
(บาท : BAHT)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หมาย

ณ 31 ธันวาคม

ณ 31 ธันวาคม

ณ 31 ธันวาคม

ณ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

เหตุ

2561

2560

2561

2560

ASSETS

Notes

As at December As at December As at December As at December
31, 2018

31, 2017

31, 2018

31, 2017

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.2 และ 5

105,287

1,346,276

105,232

1,346,221

4.3 และ 6

127,734,215

178,494,798

127,734,215

189,048,401

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

4.4 และ 7

-

-

8

-

4.3 และ 9

-

-

4.5 และ 10

-

-

-

-

Unbilled receivables
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู้ ัดจาหน่าย

28,388,153

-

28,388,153

Advance payment to suppliers
เงินให้กยู้ ืม ระยะสัน้ แก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
Short-term loans to related parties
สินค้าคงเหลือ

-

-

Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4,421,345

4,053,851

3,458,128

3,041,140

132,260,847

212,283,078

131,297,575

221,823,915

4.6 และ 11

440,131,617

451,213,398

416,191,205

419,155,223

4.6 และ 11

1,515,958

3,885,302

3,245

3,268

-

-

Other current assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in associates
เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุม ร่วมกัน
Investments in jointly-controlled entity
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

4.6 และ 12

-

-

Investment in subsidiaries

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบแสดงฐานะการเงิน : STATEMENT OF FINANCIAL POSITION]

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

หมาย

ณ 31 ธันวาคม

ณ 31 ธันวาคม

ณ 31 ธันวาคม

ณ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

เหตุ

2561

2560

2561

2560

ASSETS

Notes

As at December As at December As at December As at December
31, 2018

31, 2017

31, 2018

31, 2017

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนทัว่ ไป

4.6 และ 13

56,081,864

56,481,267

549,942

553,859

14

146,568,035

330,151,043

146,568,035

330,151,043

4.7 และ 15

1,149,697

2,826,221

1,149,697

2,826,221

4.8 และ 16

33,385

44,485

33,385

44,485

13,590,397

13,666,326

13,590,397

13,666,326

659,070,953

858,268,042

578,085,906

766,400,425

791,331,800

1,070,551,120

709,383,481

988,224,340

General Investments
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง
Retention receivable from constructions contract

อุปกรณ์
Euipment
สินทรัพย์ไม่มี ตวั ตน
Intangible assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current Assets
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
TOTAL ASSETS

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

หนีส้ ิ น
LIBILITIES

หมาย
เหตุ
Notes

หนีส้ ิ นหมุนเวี ยน
Current Liabilities
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
17
Trade and other payebles
เงินกูย้ ืม ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
18
Short-term loans from related person and parties
รายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า
4.4 และ 7
Deferred constructuon on revenue
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
19
Advanced received from customers
ค่าอุปกรณ์คา้ งจ่าย
Accrued equipment costs
ค่านายหน้าค้างจ่าย
Accrued commission expenses
ประมาณการหนีส้ นิ ขาดทุนจากงานโครงการ
7
Provision for project lost
ประการหนีส้ นิ ค่ารับประกันงานโครงการ
4.9
Provision for warranty expenses
ส่วนของหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี 4.10 และ 20
Current portion of long-term financial lease
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
Other current liabilities
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวี ยน
Total Current Libilities
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวี ยน
Non-Current Liabilities
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
4.10 และ 20
Long-term financial lease
สารองผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงาน
Provision for employee benefits
ผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน
12
Loss more than investment
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวี ยน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนีส้ ิ น
TOTAL LIABILITIES

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
ณ 31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
As at December As at December As at December As at December
31, 2018
31, 2017
31, 2018
31, 2017

330,649,598

327,110,523

330,585,812

327,011,029

52,221,507

52,550,887

52,221,507

52,550,887

33,510,463

142,438,864

33,510,463

142,438,864

291,039,922

302,903,429

291,039,922

302,903,429

17,216,541

17,339,153

17,216,541

17,339,153

83,190,558

95,323,546

83,190,558

95,323,547

6,206,928

6,251,132

6,206,928

6,251,132

78,261,377

96,943,392

78,261,377

96,943,392

740,207

556,276

740,207

556,276

5,795,289

6,256,991

23,896

229,127

898,832,390

1,047,674,193

892,997,211

1,041,546,836

-

1,163,493

-

-

-

-

898,832,390

-

1,163,493
-

2,716,379

2,735,724

1,163,493

2,716,379

3,899,217

1,048,837,686

895,713,590

1,045,446,053

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

หนีส้ ิน
LIBILITIES
ส่วนของผู้ถิอหุน้
SHAREHOLDER' EQUITY
ทุนเรือนหุน้
Share capital
ทุนจดทะเบียน
Authorised share capital
หุน้ สามัญ 864,230,874 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
864,230,874 common stock of Baht 1 each
ทุนทีอ่ อกชาระแล้ว
Issued and paid up share capital
หุน้ สามัญ 864,230,874 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
864,230,874 common stock of Baht 1 each
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
Premium on common stocks
กาไร(ขาดทุน) สะสม
Retained earnings (deficit)
จัดสรรแล้ว
Appreciated
ทุนสารองตามกฎหมาย
Legal reserve
ยังไม่จัดสรร
Unappropriated
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
Other components of equity
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้หนุ้
TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITY

หมาย
เหตุ
Notes

25

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
ณ 31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม ณ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
As at December As at December As at December As at December
31, 2018
31, 2017
31, 2018
31, 2017

864,230,874

864,230,874

864,230,874

864,230,874

692,095,099

692,095,099

692,095,099

692,095,099

238,192,456

238,192,456

238,192,456

238,192,456

13,323,000

13,323,000

13,323,000

13,323,000

(941,612,462)

(819,010,003) (1,163,933,624) (1,033,241,206)

(109,498,683)

(102,887,118)

33,992,960

32,408,938

(107,500,590)

21,713,434

(186,330,109)

(57,221,713)

791,331,800

1,070,551,120

709,383,481

988,224,340
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[งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ]
[งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมาย
เหตุ
Notes

(บาท : BAHT)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
SEPARATE FIANCIAL STATEMENT

งบการเงินรวม
CONSOLIDATED
2561 / 2018

2560 / 2017

2561 / 2018

2560 / 2017

รายได้
REVENUES
รายได้จากการขายและบริการ

-

7,276,874

-

7,276,874

Sales and services
รายได้อื่น
Other in comes
อื่นๆ

3,084,593

7,500,106

3,084,593

13,515,130

3,084,593

7,500,106

3,084,593

13,515,130

3,084,593

14,776,980

3,084,593

20,792,004

Others
รวมรายได้อ่ืน
Total other incomes
รวมรายได้
Total revenues
ค่าใช้ จา่ ย
EXPENSES
ต้นทุนขายและบริการ

-

4,975,154

-

4,975,154

Cost of sales and services
ค่าใช้จ่ายในการขาย

-

-

-

-

Selling expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

121,295,946

62,886,888

131,927,199

67,791,373

Administrative expenses
ค่าตอบแทนกรรมการ

-

1,539,360

-

1,539,360

Directors' remuneration
ต้นทุนทางการเงิน

1,849,812

1,974,529

1,849,812

2,127,261

123,145,758

71,375,931

133,777,011

76,433,148

(120,061,165)

(56,598,951)

(130,692,418)

(55,641,144)

(2,041,294)

(2,040,925)

(122,602,459)

(58,639,876)

(130,692,418)

(55,641,144)

(122,602,459)

(58,647,304)

(130,692,418)

(55,641,144)

Finance costs
รวมค่าใช้ จา่ ย
Total expenses

24

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

11

-

-

Share of loss form investments in associates
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
Income tax expenses
ขาดทุนสาหรับปี
Profit (loss) for the years
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ]
[งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME]
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมาย
เหตุ
Notes

(บาท : BAHT)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
SEPARATE FIANCIAL STATEMENT

งบการเงินรวม
CONSOLIDATED
2561 / 2018

2560 / 2017

2561 / 2018

2560 / 2017

กาไร (ขาดทุน) เบ็ตเสร็จอื่น
Other Comprehensive in come (loss)
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน

(6,611,565)

5,464,381

1,584,022

3,269,350

(6,611,565)

5,464,381

1,584,022

3,269,350

(129,214,024)

(53,182,923)

(129,108,396)

(52,371,794)

(0.177)

(0.085)

(0.189)

(0.080)

692,095

692,095

692,095

692,095

Foreign currency translation differences offoreign operations
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
Other comprehnsive incom (loss) for the years
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
Total comprehensive income (loss) the years
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)

4.14

Gain (loss) per share (Baht)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
Basic eamings (loss) per share
จานวนหุน้ สามัญทีใ่ ช้คานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (พันหุน้ )
Number of shares for calculation of basic eamings (loss)
per share (Thousand shares)
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[งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น]

[งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]
(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม CONSOLIDATED
องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
Other
comprehensive
income (loss)
กาไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอืน่
รวมส่วนของผูถ้ ือ
Other
หุ้น
ยังไม่ได้จัดสรร
comprehensive
Total
Unappropriated
income (loss)
ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงิน
currency transaction
differences

กาไร (ขาดทุน) สะสม
Retained eamings (Deficits)

หมาย
เหตุ
Notes

ปี 2560 Year 2017
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
Beginning balance as at January 1, 2017
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Ending balance as at December 31, 2017
ปี 2561 Year 2018
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
Beginning balance as at January 1, 2017
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Ending balance as at December 31, 2018

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
Issued and
paid-up share
capital

692,095,099
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
Premium on
common stocks

238,192,456
-

ทุนสารองตาม
กฎหมาย
Legal Reserve

13,323,000
-

(760,362,699)

(108,351,499)

74,896,357

(58,647,304)

5,464,381

(53,182,923)

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(819,010,003)

(102,887,118)

21,713,434

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(819,010,003)

(102,887,118)

21,713,434

(122,602,459)

(6,611,565)

(129,214,024)

(941,612,462)

(109,498,683)

(107,500,590)

692,095,099

238,192,456

13,323,000
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[งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น]

[งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น : STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY]

หมาย
เหตุ
Notes

ปี 2560 Year 2017
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
Beginning balance as at January 1, 2017
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Ending balance as at December 31, 2017
ปี 2561 Year 2018
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
Beginning balance as at January 1, 2018
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
Comprehensive income (loss) for the year
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Ending balance as at December 31, 2018

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
Issued and
paid-up share
capital

692,095,099
-

(บาท : BAHT)
งบการเงินเฉพาะกิจการ SEPARATE FIANCIAL STATEMENT
องค์ประกอบอืน่ ของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
Retained eamings (Deficits)
Other
comprehensive
income (loss)
ส่วนเกินมูลค่า
กาไร (ขาดทุน)
หุ้นสามัญ
เบ็ดเสร็จอืน่
รวมส่วนของผูถ้ ือ
Premium on
Other
หุ้น
common stocks
ทุนสารองตาม
ยังไม่ได้จัดสรร
comprehensive
Total
กฎหมาย
Unappropriated
income (loss)
Legal Reserve
ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงิน
currency transaction
differences
238,192,456
-

13,323,000
-

(977,600,062)

29,139,588

(4,849,919)

(55,641,144)

3,269,350

(52,371,794)

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(1,033,241,206)

32,408,938

(57,221,713)

692,095,099

238,192,456

13,323,000

(1,033,241,206)

32,408,938

(57,221,713)

(130,692,418)

1,584,022.00

(129,108,396)

(1,163,933,624)

33,992,960

(186,330,109)

692,095,099

238,192,456

13,323,000
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[งบกระแสเงินสด]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]
(บาท : BAHT)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
2561/2018
2560/2017

งบการเงินรวม
CONSOLIDATED
2561/2018
2560/2017
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

(122,602,459)

(58,639,876)

(130,692,418)

(55,641,144)

658,597

906,729

658,597

906,729

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
ปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จาก
การดาเนินงาน :
ADJUSTMENTS TO RECONCILE PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
TO NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATION :
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
Depreciation and amortization
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
Gain on disposal of eqiupment
ขาดทุนจากการเลิกใช้อปุ กรณ์
Loss on unused equipment
(กาไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
Unrealized (gain) loss on exchange rates
หนีส้ ญ
ู
Bad Debt
หนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ)
Doubtful debt (reverse)
กลับรายการประมาณการหนีส้ นิ ค่ารับประกันงานโครงการ
Reverse provision for warranty expenses
ปรับปรุ งเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างเป็ นค่าใช้จ่าย
Adjustment retention receivable from constructions contract to expenses
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการทีค่ วบคุม ร่วมกัน
Share of loss from investments in associates and jointly-controlled entities
ปรับปรุ งลูกหนีก้ รมสรรพากรเป็ นค่าใช้จ่าย
Adjustment Revenue Department receivable to expenses
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย
Written off witholding tax
ดอกเบีย้ รับ
Interest income
ดอกเบีย้ จ่าย
Interest expenses
กาไรจากการดาเนินก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
Gain (Loss) from operation before changes in operating

-

(97,772)

-

(97,772)

266,060

412,926

266,060

412,926

3,061,860

(3,768,537)

4,706,644

(9,696,839)

10,282,825
74,065,644

10,282,825
4,148,011

83,116,872

9,171,379

(3,201,869)

-

(3,201,869)

-

4,886,356

-

4,886,356

-

2,541,294

-

2,040,925

-

-

70

-

-

1,757,450

-

1,757,450

(788)

(13,662)

(788)

(13,662)

1,849,812

1,974,529

1,849,812

2,127,261

(28,192,668)

(51,279,207)

(28,127,909)

(51,073,672)

assets and liabilities items
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[งบกระแสเงินสด]
[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2561/2018

2560/2017

2561/2018

2560/2017

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

(1,021,527)

13,163,033

(1,122,436)

14,504,448

Trade and other receivable
รายได้ทยี่ งั ไม่ได้เรียกชาระ

-

-

-

-

Unbilled receivables
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู้ ัดจาหน่าย

73,554

1,044,702

73,554

1,044,702

Advance payments to suppliers
สินค้าคงเหลือ

-

0

-

0

Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(416,972)

801,599

(416,972)

(713,891)

9,075,798

22,074,468

9,075,798

22,074,468

(20,123)

198,140

(20,123)

198,140

17,694,810

17,694,810

23,035,167

17,696,976

(5,742,881)

(5,742,881)

(3,094,922)

(5,742,881)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(1,904,714)

(1,904,714)

(201,368)

(1,904,745)

Other current liabilities
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

-

-

-

-

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

(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2561/2018
เงินสดจ่ายจากการดาเนินงาน

2560/2017

2561/2018

2560/2017

(800,038)

(3,950,050)

(799,211)

(3,916,455)

(55,660)

(205,034)

(55,660)

(205,034)

(8)

(21,657)

(8)

(263)

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

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

12,824

(520,123)

11,997

(574,810)

(842,882)

(4,696,864)

(842,882)

(4,696,562)

802

26,340

802

26,340

-

-

0

Currency translation differences
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
รับดอกเบีย้
Interest received
เงินฝากระยะยาวและเงินฝากติดภาระคา้ ประกันกับสถาบันการเงินลดลง

-

6,134,001

-

6,134,001

-

98,038.00

-

98,038.00

802

6,258,379

802

6,258,379

Decrease long-term deposits and deposit at bank with obligation
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
Proceeds from equipment disposal
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
NET CASH PORVIDED FROM INVESTING ACTIVITIES
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]
(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2560/2017

2559/2016

2560/2017

2559/2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
เงินกูย้ ืม ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันลดลง

(153,050)

-

(153,050)

-

Repayment for long-term financial lease
จ่ายชาระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

(245,859)

(671,816)

(245,859)

(671,816)

(398,909)

(671,816)

(398,909)

(671,816)

(1,240,989)

889,699

(1,240,989)

890,001

1,346,276

456,577

1,346,221

456,220

105,287

1,346,276

105,232

1,346,221

Repayment for long-term financial lease
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
Cash and cash equivalent as at January 1,
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
CASH AND CASH EQUIVALENT AS AT DECEMBER 31,
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[งบกระแสเงินสด : STEMENTS OF CASH FLOWS ]

(บาท : BAHT)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL STATEMENT

2560/2017

2559/2016

2560/2017

2559/2016

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

-

-

12,094,895.00

-

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

-

1,190,924.00

-

1,190,924

Transferred unbilled receivables to trade receivables
โอนอุปกรณ์คา้ งจ่ายเป็ นเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

212,942

1,139,317

212,942

1,139,317
8,972,187

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

1,897,638.00

-

1,897,638.00

1,113,296

-

1,113,296

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

9,940,032

(9,752,573)

-

-

Increase (deccrease) investment in associate due to translation of
financial statements differences on exchange rate
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานะของบริษัท

เป็ นนิติบคุ คลจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

1.2 สถานที่ตงั้ บริษัท

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

1.2 ลักษณะธุรกิจ

1. ให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยการออกแบบ พัฒนา
และปรับปรุ งประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ สาหรับ
อุตสาหกรรมซีเมนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันทั่วโลก
2. ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ซึง่ ดาเนินธุรกิจตามหมายเหตุขอ้ 26.1

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากการ
เป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย น เนื่ องจากบริ ษ ทั ไม่ ส ามารถดาเนิ นการแก้ไ ขให้เหตุ เพิ ก ถอนหมดไป หรื อไม่
สามารถดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขายได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
1.1 งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
และพระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.2 งบการเงินนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั คือ
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา การแสดงหน่วยเงินตราเป็ นสกุลเงินบาทเป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
ในประเทศไทย
1.3 งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
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รายการ

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
2561
2560

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ประเภทกิจการ

ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล
ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล

บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
- LV Europe S.A.

99.70
92.29

99.70
92.29

ประเทศไทย
ฝรั่งเศส

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

49.00

49.00

- Ceminter Pte. Ltd.
- Global Cement Capital Partners Ltd.

45.48
20.00

45.48
20.00

สาธารณรัฐ ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักร
ประชาชนจีน
สิ งคโปร์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
บรู ไน
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ดารุ สซาลาม

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC

33.33

33.33

สหรัฐอเมริ กา ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล

1.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
1.5 งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิ จการที่ควบคุ มร่ วมกัน ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่
สาคัญเช่นเดียวกันกับบริ ษทั
1.6 งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
1.7 การดาเนินงานต่ อเนื่อง
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลขาดทุนสะสมจานวน
941.61 ล้านบาท และ 1,163.93 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มี หนี้ สินหมุ นเวียนสู งกว่าสิ นทรั พย์
หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 766.57 ล้านบาท และ 761.70 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั มีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับการไม่จ่ายชาระค่าสิ นค้า เงินชดเชยพนักงาน ค่าปรับและเงินกูย้ ืม (ดูหมาย
เหตุ 28.1)
นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 บริ ษทั ได้มีการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด เว้นแต่กรรมการบริ หาร ซึ่ ง
ได้มีการเลื อกตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่เข้ามา จานวน 6 ท่าน ตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื่อวันที่ 24
สิ งหาคม 2560 ต่อมาในเดื อนกรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนตุลาคม 2561 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ของบริ ษทั บางส่ วนได้ลาออกจากตาแหน่ง และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้มีการปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หารใหม่แล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562
รายงานประจาปี 2561

105

[หมายเหตุประกอบงบการเงิน]
ปั จจัยเหล่านี้ เป็ นเหตุให้สงสัยว่า กลุ่มบริ ษทั มีความไม่แน่ นอนที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่า
การจัดทางบการเงินตามข้อสมมติฐานและประมาณการต่างๆ ตามภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั นั้นเหมาะสม
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป โดยถื อตามข้อสมมติฐานทางบัญชี ที่ว่าบริ ษทั
จะดาเนิ นงานต่ อเนื่ องต่ อไป ดังนั้นจึ งมิ ได้ปรั บปรุ งมู ลค่ าสิ นทรั พย์ ในราคาที่ อาจจะขายได้ และไม่ ได้
ปรับปรุ งหนี้ สินตามจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายคืน และจัดประเภทบัญชี ใหม่ ซึ่ งอาจจาเป็ นถ้าบริ ษทั ไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
2. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี บัญชีปัจจุบนั ซึ่ งบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิแล้ว ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
รายงานประจาปี 2561

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
รายงานประจาปี 2561
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ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560)

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ยังไม่ มผี ลบังคับใช้ ดงั นี้
ให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
รายงานประจาปี 2561
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ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ฉบับที่ 15
เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
รายงานประจาปี 2561
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ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
และให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16
เรื่ อง สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 23
เรื่ อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิ น ในปี ที่ นามาตรฐาน
การบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ

3. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
3.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
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บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยบัน ทึ ก รั บ รู ้ ร ายได้จ ากการขายและบริ ก าร เมื่ อ ได้โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่ เ ป็ นสาระส าคัญของความเป็ นเจ้า ของสิ น ค้า ให้ก ับ ผูซ้ ้ื อแล้ว หรื อให้บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า
เรี ยบร้อยแล้ว
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รับรู ้ตามอัตราส่ วนของงานก่อสร้างที่ทาเสร็ จ อัตราส่ วนของงาน
ก่อสร้ างที่ ทาเสร็ จ คานวณโดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุ นงานก่ อสร้ างที่ เกิ ดขึ้ นแล้วจนถึ งวันสิ้ นงวด กับ
ต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา รายได้จากงานเพิ่มและงานรับเหมา
อื่น ที่มีระยะเวลาทางานไม่เกิ นหนึ่ งปี บันทึกรับรู ้ รายได้ตามส่ วนของงานก่อสร้ างที่ทาเสร็ จ และเรี ยก
เก็บเงินจากลูกค้า
เงินปันผลรับ รับรู ้เมื่อมีสิทธิรับเงินปันผล
รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่ งถึงกาหนด
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา และปราศจากภาระผูกพัน
3.3 ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ค่ า เผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ ส าหรั บ ลู ก หนี้ ที่ ค าดว่า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ โดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
3.4 รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ / รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ ประกอบด้วยต้นทุนของค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ค่างานผูร้ ับเหมาช่ วง
ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ที่ได้คานวณขึ้น หักด้วยจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ
จากลูกค้าแล้ว
สัญญาที่ มีมู ล ค่า ของงานเกิ นกว่า จานวนเงิ นที่ เรี ย กเก็ บจากลู ก ค้า จะแสดงไว้ภายใต้สิ นทรั พ ย์
หมุนเวียน ส่ วนสัญญาที่มีการเรี ยกเก็บเงินลูกค้ามากกว่ามูลค่างานจะแสดงไว้เป็ น “รายได้ค่าก่อสร้างรับ
ล่วงหน้า” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
3.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุ นในการดัดแปลงและต้นทุนอื่ นเพื่อให้สินค้าอยู่ใน
สถานที่และสภาพปัจจุบนั
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มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็ นในการขาย
3.6 เงินลงทุน
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม เป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญโดยมี
อานาจในการเข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงิ นและการดาเนิ นงานของ
กิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญถูกสันนิ ษฐานว่ามีอยู่
เมื่ อกลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการออกเสี ยงในกิ จการอื่นในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้ อยละ 50 กิ จการที่
ควบคุมร่ วมกันเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการควบคุมการดาเนิ นงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยสาหรับงบการเงินรวม และ
แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผือ่ การลดมูลค่าเงินลงทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย หมายถึง บริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิน
กว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของสิ ทธิ ใ นการออกเสี ย งทั้ง หมด หรื อมี อานาจในการควบคุ ม นโยบายการเงิ นและการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบริ ษทั ที่กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นน้อยกว่า
ร้อยละ 20 และหรื อบริ ษทั ที่มีผบู ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่ วน
ร่ วมกันไม่ว่าในทางตรงหรื อทางอ้อม บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันในราคาทุน โดย
แสดงในมูลค่าสุ ทธิ หลังหักค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุน
งบการเงินรวมได้รวมส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในกาไรหรื อขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ของบริ ษทั ที่ถูกลงทุน นับจากวันที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
นั้นสิ้ นสุ ดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับปั นส่ วนจากบริ ษทั ร่ วมมีจานวนเกินกว่าส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ที่ไปลงทุนนั้นมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์และจะไม่
รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้องจ่ายเงิ น
เพื่อชาระภาระผูกพันแทนในนามของผูถ้ ูกลงทุน
บริ ษทั บันทึกบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึง
กาไรหรื อขาดทุ นสะสมจากการตี ราคาหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องที่ เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จะถู ก
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่
จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
3.7 อุปกรณ์
อุ ป กรณ์ แสดงในราคาทุ น ค่ า เสื่ อมราคาของอุ ป กรณ์ ค านวณโดยวิธี เส้ นตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ ตามประเภทของสิ นทรัพย์ในเกณฑ์ต่อไปนี้
อุปกรณ์
เครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
5
2-5
5
5

3.8 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รอตัดจาหน่ าย ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง
ระยะเวลา 3-5 ปี
3.9 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและ
จานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชาระไป
ตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่างหาก แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
การแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แสดงด้วยมูลค่า
สุ ทธิ จากจานวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู ้ไว้
ประมาณการค่ าประกันความเสี ยหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าเสร็ จสิ้ น
แล้ว ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าเครื่ องจักร ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกัน
ความเสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสั ญญาทีเ่ สี ยเปรียบหรื อก่อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่ เสี ยเปรี ยบหรื อก่ อให้เกิ ดภาระแก่ กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กเมื่ อ
ประโยชน์ที่กลุ่มบริ ษทั พึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จาเป็ นในการดาเนิ นการตามข้อผูกพันในสัญญา การ
ประมาณค่าใช้จ่ายรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา หรื อต้นทุนสุ ทธิ
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ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าที่เกิดขึ้นจากสิ นทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู ้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
ค่ านายหน้ า
ค่านายหน้าบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี ตามความคืบหน้าของเงิ นเรี ยกเก็บตามสัญญา
(Progress Billing) ในอัตราที่กาหนดตามสัญญาบริ หารโครงการ
3.10 สั ญญาเช่ า
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่ งผูเ้ ช่ าได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ
วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่ วนที่เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิ น รับรู ้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามส่ วนของยอดเงิ นต้น
คงเหลือ
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่ า
บันทึ กเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน ค่า เช่ าที่ เกิ ดขึ้ นจากสั ญญาเช่ าดัง กล่ าวรั บรู ้ เป็ นค่า ใช้จ่า ยในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
3.11 ภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์/หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิ น ระหว่างฐานภาษี ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน กับราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้ สินนั้น ซึ่ งจะรับรู ้เป็ นรายได้ภาษีหรื อตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู ้ เป็ นรายได้
หรื อค่ าใช้จ่ายที่ บ นั ทึ ก ไว้เกิ ดขึ้ นจริ ง และถื อหักเป็ นค่า ใช้จ่า ยได้แล้วในการค านวณภาษี เงิ นได้ตาม
ประมวลรัษฎากร
บริ ษทั รับรู ้ ผลแตกต่างชัว่ คราว ที่ตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี หรื อบวก
ภาษีเป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั จะมีกาไรทาง
ภาษีจากการดาเนิ นงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนาสิ นทรัพย์/หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี น้ นั มาใช้
ประโยชน์ได้
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์/หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั
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จะไม่ มี ก าไรทางภาษี เพี ย งพอ ต่ อ การน าสิ นทรั พ ย์/หนี้ สิ นภาษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ท้ งั หมด หรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คานวณจากกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
รายการที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
3.12 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู ้ เ งิ นเดื อ น ค่ า จ้า ง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสั ง คม เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการ
จ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรั พย์ของกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และ
ได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุ นภายนอก กองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ ดัง กล่ า ว ได้รับเงิ นสะสมเข้า
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
3.13 รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่ม
บริ ษ ทั ถู ก ควบคุ มโดยกลุ่ ม บริ ษ ทั ไม่ว่า จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้ก ารควบคุ ม
เดี ย วกัน กับ กลุ่ ม บริ ษ ทั รวมถึ ง บริ ษ ัท ที่ ท าหน้า ที่ ถื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ย่อ ย และบริ ษ ทั ในกลุ่ ม เดี ย วกัน
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่ มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที่สาคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่ มบริ ษทั ที่ มีอานาจในการวางแผนและควบคุ มการดาเนิ นงานของกลุ่ ม
บริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่ าว ซึ่ งมี อานาจชักจู ง หรื ออาจชักจู งให้
ปฏิ บ ัติ ต ามบุ ค คลดัง กล่ า ว และกิ จ การที่ บุ ค คลดัง กล่ า วมี อ านาจควบคุ ม หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
3.14 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการนากาไร(ขาดทุน)สาหรับปี หารด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
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กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรั บลด คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)ของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญที่ปรับปรุ ง
ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ าย และปรับปรุ งด้วยจานวนหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคื น
และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญปรับลดทั้งหมด และสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ของพนักงาน
3.15 รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของกิ จการกาหนดสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงานถือเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ รายการที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าให้เป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชาระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงิน หรื อจากการแปลง
ค่ารายการที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินต่างประเทศให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในปี บัญชีน้ นั
รายการบัญชีในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานได้แปลงค่า
เป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการนาเสนองบการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินแปลงค่าเป็ นเงิ น
บาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ ยระหว่า งปี ผลต่างที่ เกิ ดขึ้ นจากการแปลงค่าดัง กล่ าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.16 การใช้ ดุลยพินิจและการใช้ ประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจมีความแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ใน
อดี ตและปั จจัยต่าง ๆ รวมถึ งเหตุการณ์ ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ซึ่ งฝ่ ายบริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุ สมผลภายใต้ส ถานการณ์ น้ ัน บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ต้ งั ประมาณการและข้อสมมติ ฐานต่ อ
เหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการและ
ข้อสมมติฐานทางบัญชี ที่สาคัญ ได้แก่ ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้ าง ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่า
เผื่อการลดมู ลค่าสิ นค้า ค่าเผื่อการปรั บมู ลค่าเงิ นลงทุ น ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์ และค่าตัดจาหน่ าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การประมาณการในเรื่ องต่าง ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนี้
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
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รายการ
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2561
50,707
54,580
105,287

2560
31,493
1,314,783
1,346,276

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
50,657
54,575
105,232

2560
31,444
1,314,777
1,346,221

5. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

รายการ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ อื่น - กิจการอื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รายงานประจาปี 2561

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

94,583,137
--

97,938,575
--

117,904,825
(23,321,688)

121,973,827
(15,751,479)

94,583,137

97,938,575

94,583,137

106,222,348

57,914,275
(29,535,155)
28,379,120

101,685,708
(26,613,989)
75,071,719

57,914,275
(29,535,155)
28,379,120

101,685,708
(26,613,989)
75,071,719

9,801,992
24,765,121
34,567,113
(34,567,113)
--

11,456,546
24,941,492
36,398,038
(34,745,762)
1,652,276

13,148,564
24,765,121
37,913,685
(37,913,685)
--

14,823,716
24,941,492
39,765,208
(35,843,102)
3,922,106

494,084
4,491,384
4,985,468
(213,510)
4,771,958
127,734,215

496,526
3,501,615
3,998,141
(165,913)
3,832,228
178,494,798

494,084
4,491,384
4,985,468
(213,510)
4,771,958
127,734,215

496,526
3,501,615
3,998,141
(165,913)
3,832,228
189,048,401
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ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้นาลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จานวน 46.33 ล้านบาท (1.41 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) ไปหักกลบลบหนี้ กบั เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น จานวน 3.68 ล้านบาท (0.11 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) และรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า จานวน 32.37 ล้านบาท (0.99 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา)
และส่ วนที่เหลือจานวน 10.28 ล้านบาท (0.31 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) บริ ษทั บันทึกเป็ นหนี้ สูญในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
6. รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ / รายได้ ค่าก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
รายการ
ต้นทุนงานก่อสร้างบวกกาไร

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,634,607

3,525,795

(6,207)

(6,251)

(3,651,878)

(3,651,878)

(23,478)

(132,334)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26.3)

3,658

3,684

กิจการอื่น

6,375

6,421

10,033

10,105

(10,033)

(10,105)

--

--

(33,511)

(142,439)

(23,478)

(132,334)

ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
จานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
รวม
ประกอบด้ วย
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ

รวม (*)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ - สุ ทธิ
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
กิจการอื่น (*)
รวม (*)

7. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าแก่ ผ้ จู ัดจาหน่ าย
รายการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26.3)
รายงานประจาปี 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
27,584,442
27,780,893
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กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผจู ้ ดั จาหน่าย-สุ ทธิ

18,085,169
45,669,611
(45,669,611)
--

18,290,179
46,071,072
(17,682,919)
28,388,153

8. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

รายการ
บริ ษทั ย่อย
LV Europe S.A. (หมายเหตุ 26.3)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560
----

----

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
22,744,934 23,918,790
(22,744,934) (23,918,790)
---

บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย (LV Europe S.A.) เป็ นจานวนเงิน 0.60 ล้านยูโร
โดยไม่คิดดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ร่ วม (Ceminter Pte. Ltd.) มีสิทธิ ในการแปลงเงินให้กูย้ ืม
ระยะสั้นตามสัญญาจานวน 391.02 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และ 393.80 ล้านบาท (12.05
ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ตามลาดับ เป็ นส่ วนที่เป็ นเจ้าของใน Max (Myanmar) Manufacturing Co., Ltd.
(MMM)โดยเรื่ องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดาเนิ นการตามเงื่ อนไข เพื่อให้ได้รับการอนุ มตั ิจากหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องในประเทศเมี ย นมาร์ จึ งมี ความไม่ แน่ นอนว่า จะดาเนิ นการเสร็ จได้อย่า งไรและเมื่ อไร ซึ่ ง ไม่ ไ ด้
กาหนดระยะเวลาที่ชดั เจนและแน่ นอน ดังนั้น บริ ษัทจึงอาจได้ รับผลกระทบจากการลงทุนใน MMM โดย
Ceminter ซึ่งเป็ นบริษัทร่ วมลงทุนใน MMM โดย M.Y Associates Co., Ltd. เป็ นผู้ถือหุ้นแทน ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 26.1 (20 และ 21) และการแปลงสิ ทธิการแปลงสภาพเงินให้ ก้ ูยืมเป็ นหุ้นสามัญ จาก
ความไม่ แ น่ น อนดั ง กล่ า ว ทาให้ มี ค วามเสี่ ย งในการโอนหุ้ น และสิ ท ธิ ก ารเป็ นเจ้ า ของหุ้ น ใน MMM ของ
Ceminter
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ร่ วม (Ceminter Pte. Ltd.) มีเงินให้กยู้ มื แก่ Max
(Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. ในประเทศเมียนมาร์ เป็ นจานวนเงิน 12.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
โดยเป็ นเงินให้กยู้ มื ประเภทไม่มีหลักประกัน และไม่มีการคิดดอกเบี้ย ครบกาหนดชาระภายใน 2 ปี นับจาก
วันที่จ่ายเงินกู้ และในไตรมาส 2 ปี 2557 บริ ษทั สละสิ ทธิการเพิ่มทุนใน Ceminter Pte. Ltd. ตามหมายเหตุขอ้
11.1 จึงทาให้สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ลดลงจากร้อยละ 50.30 เป็ นร้อยละ 44.63 บริ ษทั ได้จดั ประเภทบัญชี
รายงานประจาปี 2561
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เงินลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. จากบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ร่ วม จึงทาให้เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวไม่แสดงในงบ
การเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557
สัญญาเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวกาหนดให้ผใู ้ ห้กูม้ ีสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดังกล่าว โดยมี
วงเงินจานวนรวม 30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อเป็ นเงิ นทุนให้กบั บริ ษทั ดังกล่าวในโครงการก่อสร้ าง
โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมาร์
อย่างไรก็ตาม จานวนเงินให้กูย้ ืมตามกาหนดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ความต้องการ
เงินทุนของบริ ษทั ผูก้ ู้
9. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
11,466,672
11,548,335
(11,466,672)
(11,548,335)
---

รายการ
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รายงานประจาปี 2561

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

451,213

486,330

419,155

459,554

(173)
(10,908)
440,132

(2,041)
(33,076)
451,213

-(2,964)
416,191

-(40,399)
419,155

3,885

4,260

3

4

(2,368)
(1)

-(375)

---

-(1)
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งบการเงินรวม
2561
2560
1,516
3,885

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3
3

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปั นผล
รับสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

รายการ
บริษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin)
Co., Ltd.**
- Ceminter Pte. Ltd.
- Global Cement Capital Partners Ltd.**
รวม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC * (ดูหมายเหตุ 29.2)

ร้อยละ
ความเป็ นเจ้าของ
2561
2560

49.00
45.48
20.00

49.00
45.48
20.00

76,766
193,401
146,024
416,191

77,313
194,778
147,064
419,155

106,372
189,240
144,520
440,132

114,904
190,760
145,549
451,213

33.33

33.33

3

3

1,516

3,885

สกุลเงิน

เงินปันผล (หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม
2561
2560

ทุนชาระแล้ว

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

รายงานประจาปี 2561

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560
2561
2560

2561

2560

4,827,846

4,827,846

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
13,105,000 13,105,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
13,415,000 13,415,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
300

300

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

--

--

--

--

--

--

--

--
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(*) งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่บริ ษทั นามาใช้ในการบันทึกเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยในงบการเงินรวมได้ถือตามข้อมูลที่ผา่ นการสอบทานแล้วแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
(**) บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก เงิ นลงทุ นตามวิธี ส่ วนได้เสี ย ในงบการเงิ น รวมส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ร่ วม (LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. และ Global Cement
Capital Partners Ltd.) ไม่ส่งงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มาให้บริ ษทั
บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 เนื่ องจากบริ ษทั ร่ วม (LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd. และ Global Cement Capital
Partners Ltd.) และกิ จการที่ควบคุ มร่ วมกันไม่ส่งงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มาให้
บริ ษทั
10.1 เงินลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd.
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมทาสัญญาเป็ นหนึ่ งในผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกับผูถ้ ือหุ ้นอีกสามราย เพื่อลงทุนจัดตั้งบริ ษทั
ชื่อ Ceminter Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556) ซึ่ งมีแผนจะลงทุนใน
โครงการก่ อ สร้ า งโรงงานปู น ซี เ มนต์ใ นประเทศเมี ย นมาร์ โดยบริ ษ ัท ดัง กล่ า วจะไปลงทุ นใน Max
(Myanmar) Manufacturing Co., Ltd. (MMM) ซึ่ งจัดตั้งในประเทศเมียนมาร์ มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้ น
30,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา จากสัญญาการร่ วมทุนดังกล่าว บริ ษทั ได้รับหุ ้นเป็ นจานวน 5,485,714
หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 69 ของทุนจดทะเบียนของ Ceminter Pte. Ltd. โดยบริ ษทั ได้ซ้ื อในราคาหุ ้นละ 1.05
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา รวมเป็ นจานวนเงิน 5.76 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (180.81 ล้านบาท) ต่อมาใน
เดือนพฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้มีการเปลี่ ยนแปลงสัญญาร่ วมทุนบางส่ วน โดยได้เปลี่ ยนแปลงในส่ วน
ของราคาซื้ อหุ น้ จากเดิมราคาหุ น้ ละ 1.05 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เป็ นราคาหุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ในเดื อ นธัน วาคม 2556 Ceminter Pte. Ltd. ได้เ พิ่ ม ทุ น โดยการออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม จากเดิ ม
8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (8,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) เป็ น 10,905,000
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (10,905,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) โดยออกหุ ้นใหม่เพิ่ม
2,905,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (2,905,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) โดย ณ วันที่ 27
มกราคม 2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 10,905,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้สละสิ ทธิ การซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นใน Ceminter
Pte. Ltd. ลดลงจากร้อยละ 69 เป็ นร้อยละ 50.30 สัดส่ วนการลงทุนคานวณจากใบหุ ้นที่ได้รับแล้ว บริ ษทั
ได้จ่ายค่าหุ ้นดังกล่ าวแล้ว เป็ นจานวนเงิ น 5.96 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยได้รับใบหุ ้นแล้วเป็ น
จานวนเงิน 5.76 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ส่ วนที่เหลื อจานวนเงิ น 0.20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
(ประมาณ 6.56 ล้านบาท) ได้บนั ทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย ต่อมาบริ ษทั ได้รับใบ
หุ น้ ทั้งหมดจานวน 5.96 ล้านหุน้ ครบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
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เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 ได้มีมติอนุมตั ิการสละสิ ทธิ
เพิ่มทุนจานวน 2,000,000 หุ ้น ใน Ceminter Pte. Ltd. ให้แก่ Atsawin Mekong Fund Limited เนื่องจาก
บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนเพียงพอสาหรับการเพิ่มทุนโดย Ceminter Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้วในไตรมาสที่ 2/2557 จานวน 12,905,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ทาให้สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั
ลดลงจากร้อยละ 50.30 เป็ นจานวนร้อยละ 44.63 จึงบันทึกเงินลงทุนใน Ceminter Pte. Ltd. เป็ นบริ ษทั
ร่ วม และในไตรมาสที่ 3/2557 Ceminter Pte. Ltd. มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 13,105,000
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา จึงทาให้สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.63 เป็ นร้อยละ 45.48
จากทุนที่จ่ายล่วงหน้าจานวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 Ceminter Pte. Ltd. มีสิทธิ ในการแปลงเงินให้กูย้ ืม ระยะ
สั้นตามสัญญาจานวนเงิน 391.02 ล้านบาท (12.05 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และ 393.80 ล้านบาท (12.05
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา) ตามลาดับ (ดูหมายเหตุ 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 Ceminter Pte. Ltd. มีเงิ นลงทุนใน MMM โดยมี M.Y
Associates Co., Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุ ้นแทน ซึ่ งมีความเสี่ ยงในการโอนหุ ้นและสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของหุ ้นใน
MMM ของ Ceminter Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั (ดูหมายเหตุ 9)
10.2 เงินลงทุนใน Global Cement Capital Partners Ltd.
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมทาสัญญาเป็ นหนึ่ งในผูถ้ ื อหุ ้นร่ วมกับผูถ้ ื อหุ ้นอีกสี่ ราย เพื่อจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนชื่ อ
Wing Yip International Inc. (จดทะเบียนในประเทศบรู ไนในเดือนพฤษภาคม 2554) ต่อมาบริ ษทั Wing
Yip International Inc. ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น Global Cement Capital Partners Ltd. (GCCP) ทั้งนี้ บริ ษทั จะมี
สัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั GCCP ในอัตราร้อยละ 20
ทั้งนี้ GCCP จะไปลงทุนในโครงการก่อสร้ างโรงงานปู นซี 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. ใน
ประเทศเนปาล ในอัตราร้อยละ 26.00, 13.89, 35.00 และ 35.00 ตามลาดับ โดยในปี 2556 GCCP ได้ขายเงิน
ลงทุนใน 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
สหรั ฐอเมริ ก า (รวมค่ าธรรมเนี ย มจานวน 840,000 ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กาแล้ว ) และจานวน 5,050,000
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (รวมค่าธรรมเนี ยมจานวน 3,825,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาแล้ว) ตามลาดับ
ค่าธรรมเนียมจานวนรวม 4,665,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา GCCP ได้จ่ายให้กบั Cinnovation Incorporated
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ CG Cement Global Pte. Ltd. (CGCG) ซึ่ ง CGCG เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตาม
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หมายเหตุขอ้ 26.1 (18 และ 19) งบการเงินของ GCCP ซึ่ งบริ ษทั ได้รับล่าสุ ดเป็ นงบการเงิ น ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558 ได้ แสดงเงิ นลงทุนดังกล่ าวไว้ ใ นบั ญชี ลู กหนี้อื่ น ภายใต้ หมวดสิ นทรั พ ย์ ไม่ หมุ นเวียน
เนื่องจากทั้งสองบริษัทที่ GCCP ไปลงทุนยังไม่ ได้ ไปจดทะเบียนเพิม่ ทุน (งบการเงินในปี 2555 ของ GCCP
ได้แสดงเงินลงทุนดังกล่าวไว้ในบัญชี เงินลงทุนในกิ จการที่ควบคุ มร่ วมกัน และในปี 2556 ได้เปลี่ยนการ
บันทึ ก บัญชี ส่ วนของเงิ นลงทุ นที่ ไม่ รวมค่ า ธรรมเนี ยมเป็ นบัญชี ลู กหนี้ อื่น และส่ วนของค่า ธรรมเนี ย ม
บันทึกเป็ นบัญชีค่าใช้จ่าย และในปี 2557 ได้เปลี่ยนการบันทึกส่ วนของค่าธรรมเนียมเป็ นบัญชีลูกหนี้อื่น)
ในปี 2555 GCCP ได้จ่ายเงินล่วงหน้า (บันทึกไว้ในบัญชี เงินให้กูย้ ืม) ให้กรรมการของ GCCP (ซึ่ ง
เป็ นอดีตกรรมการของบริ ษทั ) จานวน 7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อนาไปลงทุนใน Saudi Danish
Cement Company Limited (SDCC) ในประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ในสัดส่ วนร้อยละ 50 ซึ่ งบริ ษทั
ดังกล่าวลงทุนใน Kanbawza Industries Ltd. ประเทศเมียนมาร์ อีกทอดหนึ่ งจานวน 14 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา ในสัดส่ วนร้อยละ 16.67 โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่พานักอยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ถือหุ ้น
แทน เนื่ องจากข้อจากัดด้านกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ การที่ GCCP จะได้สิทธิ ในการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ของ Kanbawza Industries Ltd.โดยสมบูรณ์จะต้องดาเนินการดังนี้
ก. ดาเนินการโอนหุ ้น Saudi Danish Cement Company Limited ที่ถือในนามอดีตกรรมการบริ ษทั คืน
ให้ GCCP โดยอดีตกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถือหุ น้ แทน แจ้งว่ายังติดปั ญหาในการโอนหุ ้นคืนให้กบั GCCP ซึ่ ง
จนถึงปั จจุบนั ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะทาการโอนหุ ้นคืนได้เมื่อไร
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 ้นแทน
โดยบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันที่พานักอยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ปั จจุบนั ยังมีความไม่แน่นอนในการดาเนิ นการ
และระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการโอนหุ น้ เนื่องจากต้องดาเนิ นการทางกฎหมาย และขออนุ มตั ิจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาร์
ดังนั้น บริ ษัทจึงอาจได้ รับผลกระทบจากการลงทุนใน KBZI โดย Mr. Ye Htut ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ M.Y Associates Co., Ltd เป็ นผู้ถือหุ้นแทน SDCC ซึ่ งลงทุนโดย GCCP ผ่ านอดีตกรรมการของ
บริ ษัท จากความไม่ แน่ นอนดังกล่ าว ทาให้ มีความเสี่ ยงในการโอนหุ้ น และสิ ทธิ การเป็ นเจ้ าของหุ้ นใน
KBZI ของ GCCP ซึ่งเป็ นบริษัทร่ วมของบริษัท
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารกลางของประเทศบรู ไน ได้ประกาศแจ้งปิ ดกิ จการสาหรั บ
บริ ษทั ต่างชาติ โดยมีกาหนดระยะเวลาสาหรับการโอนย้ายกิจการหรื อยุติกิจการ ไม่เกินวันที่ 24 ธันวาคม
2560 ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้ประกาศแก้ไขขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ช้ากว่าวันที่ 30 มิถุนายน
2561 ซึ่ งบริ ษทั ร่ วมคือ Global Cement Capital Partners Ltd. จดทะเบียนในประเทศบรู ไน ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการถือหุ น้ (%)
ตามวิธีราคาทุน
2561
2560
2561
2560

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

99.70
92.29

99.70
92.29

998
11,144
12,142
(12,142)
--

1,005
11,223
12,228
(12,228)
--

(*) งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อย (LV Europe S.A.) ไม่
ส่ งงบการเงินมาให้บริ ษทั

ทุนชาระแล้ว

รายการ
2561
บริษัทย่อย
- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์
เทรดดิ้ง จากัด
- LV Europe S.A.

2560

1,000,000 1,000,000
280,000

280,000

สกุลเงิน

เงินปั นผล (หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม
2561
2560

บาท

--

--

ยูโร

--

--

เงินลงทุนใน LV Europe S.A.
บริ ษทั รั บรู ้ ประมาณการหนี้ สินสาหรั บผลขาดทุ นจากการรั บรู ้ ส่วนได้เสี ยเกิ นกว่าเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั LV Europe S.A. เป็ นหนี้ สินของบริ ษทั ทั้งร้อยละ 100 เนื่องจากบริ ษทั ได้ออกหนังสื อสนับสนุ น
ทางการเงินให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตามจดหมายลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556
ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการเมื่ อวัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2557 บริ ษ ทั ได้มี ม ติ ย กเลิ ก การ
สนับสนุนทางการเงินกับบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้ว
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

รายการ
ผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม

2,736
(20)
2,716

2,999
(263)
2,736

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ยกเลิก
การจาหน่ายเงิ นลงทุนใน LV Europe S.A. และมีมติอนุมตั ิในหลักการให้จดทะเบียนเลิก LV Europe
S.A.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินของ LV Europe S.A. (บริ ษทั ได้รับงบการเงินซึ่ ง
จัดทาโดยผูบ้ ริ หารล่าสุ ดงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) มีหนี้ สินเกินกว่าสิ นทรัพย์จานวน 1.16 ล้านยูโร
(43 ล้านบาท) และ 1.16 ล้านยูโร (45 ล้านบาท) ตามลาดับ

12. เงินลงทุนทัว่ ไป

บริ ษทั
LNV Technology Private Ltd.

บริ ษทั
LNV Technology Private Ltd.

งบการเงินรวม
สัดส่ วนการถือหุน้ (%) มูลค่าตามบัญชี ณ วันโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
2561
2560
2561
2560
16
16
56,082
56,481

ลักษณะความสัมพันธ์
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ทุนชาระแล้ว
2561
3,934

2560
3,934

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2561
550

2560
553

(หน่วย : พันบาท)
เงินปันผล
สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม
2561
2560
---

ในปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้นาหุ ้นของ LNV Technology Private Ltd. จานวน 9,250 หุ ้น ไปเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ 18)

รายงานประจาปี 2561
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13. เงินประกันตามสั ญญาก่อสร้ าง
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
211,005
239,636
153,448
267,756
364,453
507,392
(217,885)
(177,241)
146,568
330,151

รายการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26.3)
กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง - สุ ทธิ

ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้นาลูกหนี้เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง จานวน 145.12 ล้านบาท (4.44 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ไปหักกลบลบหนี้ กบั เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น จานวน 9.06 ล้านบาท (0.28 ล้าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า) รายได้ค่ า ก่ อสร้ า งรั บ ล่ ว งหน้า จ านวน 76.32 ล้า นบาท (2.34 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า จานวน 6.40 ล้านบาท (0.19 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ค่านายหน้า
ค้างจ่าย จานวน 18.07 ล้านบาท (0.55 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) และประมาณการหนี้ สินค่ารับประกันงาน
โครงการ จานวน 14.94 ล้านบาท (0.46 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา) ส่ วนที่เหลือจานวน 20.33 ล้านบาท (0.62
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา) บริ ษทั บันทึกเป็ นหนี้สงสัยจะสู ญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
14. อุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เลิกใช้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2560
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
รายงานประจาปี 2561

อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สานักงาน

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ
ตามสัญญาเช่า
การเงิน

รวม

1,421,649
-(124,974)
1,296,675
-(9,169)
1,287,506

9,058,458
(219,853)
(776,983)
8,061,622
-(57,007)
8,004,615

4,759,570
-(418,404)
4,341,166
-(30,698)
4,310,468

6,091,217
(2,042,349)
(355,927)
3,692,941
(1,862,810)
(12,942)
1,817,189

21,330,894
(2,262,202)
(1,676,288)
17,392,404
(1,862,810)
(109,816)
15,419,778

1,398,875
14,813
--

8,501,708
182,475
(218,274)

4,758,698
---

1,084,991
698,163
(497,716)

15,744,272
895,451
(715,990)
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ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2561
เลิกใช้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(123,639)
1,290,049
5,534
-(9,060)
1,286,523

(735,331)
7,730,578
141,452
-(53,970)
7,818,060

(418,327)
4,340,371
--(30,692)
4,309,679

(80,253)
1,205,185
500,870
(850,512)
276
855,819

(1,357,550)
14,566,183
647,856
(850,512)
(93,446)
14,270,081

6,626
983

331,044
186,555

795
789

2,487,756
961,370

2,826,221
1,149,697

15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2560
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2561
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานประจาปี 2561

22,767,747
(2,001,464)
20,766,283
(146,847)
20,619,436
22,707,065
11,278
(1,996,545)
20,721,798
10,741
(146,488)
20,586,051
44,485
33,385
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16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
(หน่วย : พันบาท)
รายการ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26.3)
กิจการอื่น
รวม

รายงานประจาปี 2561

งบการเงินรวม
2561
2560
165,056
177,133
165,594
143,446
330,650
320,579

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
165,056
177,133
165,530
143,346
330,586
320,479
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17. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

รายการ
บุคคล
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
หัก ชาระคืนระหว่างปี
บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หัก ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Ceminter Pte. Ltd.
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
หัก ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
บริษทั โกล คอนซัลติง้ แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
หัก ชาระคืนระหว่างปี
บวก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หัก ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
Knight Holdings (HK) Ltd.
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
บวก กูเ้ พิ่มระหว่างปี
หัก กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บวก ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
รวมเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย
(%)
2561
2560
2561 2560

งบการเงินรวม
2561

2560

19,869,987
(1,153,050)
188,088
(129,527)
18,775,498
18,775,498

19,921,869
-1,776,194
(1,828,076)
19,869,987
19,869,987

19,869,987
(1,153,050)
188,088
(129,527)
18,775,498
18,775,498

19,921,869
-1,776,194
(1,828,076)
19,869,987 7.20
19,869,987

32,680,900 35,830,700 32,680,900 35,830,700
(231,100) (3,149,800) (231,100) (3,149,800)
32,449,800 32,680,900 32,449,800 32,680,900 1.00
------

------

-- 11,451,091
-- (11,195,849)
-793,694
-- (1,048,936)
---

--

7.20

1.00

2.00

----1,000,000
-- 1,000,000
-(15,219)
-(15,219)
-11,428
-11,428
-996,209
-996,209
-- 7.50
33,446,009 32,680,900 33,446,009 32,680,900

--

52,221,507 52,550,887 52,221,507 52,550,887

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากบุคคลธรรมดาท่านหนึ่ งซึ่ งเป็ นอดีตผูก้ ่อตั้ง
บริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7.20 ต่อปี กาหนดชาระคืนภายใน 6 เดือน หรื อ
รายงานประจาปี 2561
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ภายใน 30 วันนับจากวันเรี ยกชาระคืน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาหุ ้นของ LNV Technology Private Ltd. จานวน 9,250
หุ น้ วางเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
ในเดือนสิ งหาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูเ้ งิ นจากบริ ษทั ย่อย (Ceminter Pte. Ltd.) เป็ นจานวนเงิน 1
ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา มีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี หรื อ 30 วันนับแต่เมื่อทวงถาม เงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ น
เงินกูย้ ืมประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน และมีการคานวณดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้ บริ ษทั จัด
ประเภทเงินลงทุนจากบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ร่ วมตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 (ดูหมายเหตุ 11.1)
18. เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า

รายการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26.3)
กิจการอื่น
รวม

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
196,335
197,733
94,705
105,170
291,040
302,903

19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
รายการ
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
740,207
556,276
-1,163,493
740,207
1,719,769
(740,207)
(556,276)
-1,163,493

ส่ ว นของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ที่ ถึ ง ก าหนดช าระภายในหนึ่ ง ปี ได้แ สดงไว้ภ ายใต้ห นี้ สิ น
หมุนเวียน
20. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 เพื่อ
เป็ นสวัสดิการตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงานเมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการทางาน (เกษียณ) ตาม
รายงานประจาปี 2561
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ระเบียบของบริ ษทั โดยพนักงานจ่ายสะสมส่ วนหนึ่ งและบริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึ่ งในอัตรา 2-10% ของ
เงินเดือน ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่งเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
เงิ นสมทบกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ในส่ ว นของกลุ่ ม บริ ษ ทั ที่ จ่า ยส าหรั บ
พนักงานและได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
จานวน 0.20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้ของดการจ่ายเงิ นสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2560 หรื อจนกว่าจะมีสมาชิกสมัครเข้ากองทุนเป็ นต้นไป
21. ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลทางภาษีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 คานวณจากกาไร(ขาดทุน)ทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงิ นได้หรื อรายจ่ายที่ตอ้ งห้ามในการคานวณภาษีเงิ นได้ และปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนสุ ทธิ ยกมาไม่เกิ น 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคานวณภาษีเงินได้ ในปี 2561 และ 2560 ในอัตราร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราว
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2561
2560
-7,428

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
---

--

--

--

--

--

7,428

--

--

กลุ่มบริ ษทั ไม่บนั ทึกรับรู ้สินทรัพย์/หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เนื่ องจากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่ม
บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตอันใกล้เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
22. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ ง
ไว้เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสารองดังกล่าวจะนาไปจ่าย
เป็ นเงินปั นผลไม่ได้
รายงานประจาปี 2561
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23. การจาแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
(หน่วย : บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและผูร้ ับเหมา
ช่วง
ซื้ อสิ นค้าเพื่อขาย
ค่ารับประกันผลงานโครงการและค่าชดเชยลูกค้า
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

--

680,410

--

680,410

-1,684,487
13,640,730
3,360,041
658,597
1,849,812
101,952,091
123,145,758

64,219
3,858,210
13,929,346
23,489,812
906,729
1,974,529
26,472,676
71,375,931

-1,684,487
13,640,730
3,360,041
658,597
1,849,812
112,583,344
133,777,011

64,219
3,858,210
13,929,346
23,489,812
906,729
2,127,261
31,377,161
76,433,148

24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
- ภาระผูกพันเกี่ ยวกับการจัดหาเครื่ องจักรเพื่อโครงการที่ได้ทาสัญญากับลู กค้าแล้ว เป็ นจานวนเงิ น
11.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (ทั้งสองปี )
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับการบริ การในการติดตั้งและอื่นๆ เพื่อโครงการที่ได้ทาสัญญากับลูกค้าแล้ว เป็ น
จานวนเงิน 0.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (ทั้งสองปี )
25. รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มี รายการบัญชี ที่เกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมีผูถ้ ื อหุ ้นกลุ่ ม
เดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
25.1 ลักษณะความสั มพันธ์ ของบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์
รายงานประจาปี 2561

จัดตั้งใน
ประเทศ/สัญชาติ

ประเภทกิจการ

ประเทศไทย

ที่ปรึ กษาด้าน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.70
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ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เทรดดิ้ง จากัด
2. LV Europe S.A.
บริ ษทั ร่ วม
3. LV Technology Engineering
(Tianjin) Co., Ltd. (LVTC)
4. Ceminter Pte. Ltd.
5. Global Cement Capital
Partners Ltd. (GCCP)
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
6. BLVT, LLC
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7. M.Y. Cement Pte. Ltd.
8. LNV Technology Private Ltd.
(LNVT)

9. C.G. Cement Industries
Private Ltd.
10. C.G. Cement Industries
Palpa Private Ltd.
11. Saudi Danish Cement
Company Ltd. (SDCC)

รายงานประจาปี 2561

จัดตั้งใน
ประเทศ/สัญชาติ

ประเภทกิจการ

ฝรั่งเศส

วิศวกรรมเครื่ องกล
ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สิ งคโปร์
บรู ไน
ดารุ สซาลาม

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 92.29

ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักร บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

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

สหรัฐอเมริ กา

ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 33.33

สิ งคโปร์
อินเดีย

ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ที่ปรึ กษาด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล
โดยการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
สาหรับอุตสาหกรรม
ซีเมนต์ และ
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

เนปาล
เนปาล
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

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

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 35
GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 35
Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen (อดีต
กรรมการบริ ษทั ) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 50
* ถือหุน้ แทน GCCP และจะโอนหุน้ คืนให้
GCCP อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
ปั จจุบนั ยังไม่มีการโอนหุน้ คืน
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ชื่อกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
12. NAJM Investment Ltd.
13. Precitech Manufacturing
Private Ltd.
14. Vertex Cement (P) Ltd.

จัดตั้งใน
ประเทศ/สัญชาติ
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
อินเดีย
อินเดีย

15. Star Cement Lda

โมซัมบิก

16. Kanbawza Industries Ltd.

เมียนมาร์

17. LV (Tianjin) International
Trading Co., Ltd.
18. CG Cement Global Pte. Ltd.
(CGCG)
19. Cinnovation Incorporated

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สิ งคโปร์

ประเภทกิจการ
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักร
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

20. M.Y Associates Co., Ltd.

เมียนมาร์

ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า

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

เมียนมาร์

ผลิตและจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า

23. Knight Holdings (HK) Ltd.

เขตบริ หาร
พิเศษฮ่องกง

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

เดนมาร์ก

นักธุรกิจ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
24. Mr. Hans-Jorgen
Nielsen

25. Mr. Ye Htut

รายงานประจาปี 2561

Ibsen

เมียนมาร์

GCCP ถือหุน้ ร้อยละ 50

ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องจักร LNVT ถือหุน้ ร้อยละ 100

เนปาล

เมียนมาร์

ลักษณะความสัมพันธ์

นักธุรกิจ

LNVT ถือหุน้ ร้อยละ 50
NAJM ถือหุน้ ร้อยละ 60
SDCC ถือหุน้ ร้อยละ 16.67 (ถือหุน้ แทนโดย
Mr. Ye Htut)
LVTC ถือหุน้ ร้อยละ 100
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั (ถือหุน้ ร้อยละ
9.76)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ CG Cement Global Pte.
Ltd.
ผูแ้ ทนของ Ceminter Pte. Ltd. และผูแ้ ทนของ
SDCC โดย Mr.Ye Htut เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
Ceminter Pte. Ltd. ถือหุน้ ร้อยละ 10
(ถือหุน้ แทนโดย M.Y Associates Co., Ltd.)
Mr. Ye Htut (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั และเป็ นอดีต
ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั Mr. HansJorgen Ibsen Nielsen ได้ลาออกตั้งแต่วนั ที่ 9
กรกฎาคม 2556 และมาดารงตาแหน่งเป็ นที่
ปรึ กษาของบริ ษทั ซึ่งปั จจุบนั ไม่ได้เป็ น
พนักงานของบริ ษทั แล้ว
ผูแ้ ทนของ SDCC และเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของ M.Y Associates Co., Ltd.
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นโยบายการกาหนดราคารายการระหว่างกันประกอบด้วย
รายได้ค่าที่ปรึ กษาทางเทคนิ ค รายได้จากสัญญาการให้บริ การ และต้นทุนสัญญาการให้บริ การ ที่แสดง
ในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป โดยมี การกาหนดราคาหรื อค่าตอบแทน
เป็ นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
25.2 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่างกัน
รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้ :(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

บริษัทย่อย
ต้นทุนทางการเงิน

--

--

--

153

บริษัทร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน

323

339

323

339

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนทางการเงิน

43

--

43

--

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนทางการเงิน

1,433

1,408

1,433

1,408

13,641

13,929

ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ (*)
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

13,641

13,929

(*) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
ที่เป็ นตัวเงิ นได้แก่ เงิ นเดื อนและผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น
ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจาปี 2561
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25.3 สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นระหว่างกัน
(หน่วย : พันบาท)
รายการ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
- LV Europe S.A.*
- บริ ษทั โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด*
บริ ษทั ร่ วม
- Global Cement Capital Partners Ltd.*
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.*
- Ceminter Pte Ltd.*
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
- BLVT, LLC*
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
- LNV Technology Private Ltd.*
- Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd.
- Kanbawza Industries Ltd.
- Gold Cement Company Limited*
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ*
สุ ทธิ
รายได้ ที่ยังไม่ ได้ เรียกชาระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- Star Cement Lda.
- Kanbawza Industries Ltd.
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

รายงานประจาปี 2561

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

---

---

16,022
10,646

16,849
10,554

62
22,100
5

44
22,041
5

62
22,100
5

44
22,041
5

389

392

389

392

18,475
14,293
73,826
--129,150
(34,567)
94,583

19,429
14,394
74,352
1,640
2,039
134,336
(34,746)
99,590

18,475
14,293
73,826
--155,818
(61,235)
94,583

19,429
14,394
74,352
1,640
2,039
161,739
(51,595)
110,144

1,008
2,650
3,658
(3,658)
--

1,015
2,669
3,684
(3,684)
--

1,008
2,650
3,658
(3,658)
--

1,015
2,669
3,684
(3,684)
--
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(หน่วย : พันบาท)
รายการ
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าแก่ ผ้ จู ดั จาหน่ าย
บริ ษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย
- LV Europe S.A.
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
เงินประกันตามสั ญญาก่ อสร้ าง
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- Kanbawza Industries Ltd.*
- Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd.
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ*
สุ ทธิ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ร่ วม
- LV Technology Engineering (Tianjin) Co., Ltd.
- Ceminter Pte. Ltd.
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- LNV Technology Private Ltd.
- LV (Tianjin) International Trading Co., Ltd.
- M.Y Associates Co., Ltd.
- Kanbawza Industries Ltd.
- Gold Cement Co., Ltd.
รายงานประจาปี 2561

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

26,888

27,080

26,888

27,080

696
27,584
(27,584)
--

701
27,781
(15,897)
11,884

696
27,584
(27,584)
--

701
27,781
(15,897)
11,884

----

----

22,745
(22,745)
--

23,919
(23,919)
--

155,807
55,198
211,005
(155,807)
55,198

184,046
55,590
239,636
(130,724)
108,912

155,807
55,198
211,005
(155,807)
55,198

184,046
55,590
239,636
(130,724)
108,912

119,940
1,087

120,803
768

119,940
1,087

120,803
768

24,380
15,246
-82
--

24,554
15,354
7,101
83
5,634

24,380
15,246
-82
--

24,554
15,354
7,101
83
5,634
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(หน่วย : พันบาท)
รายการ
- Knight Holdings (HK) Ltd.
- Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen
รวม

เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ร่ วม
- Ceminter Pte. Ltd.
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- Knight Holdings (HK) Ltd.
- Mr. Hans-Jorgen Ibsen Nielsen
รวม
เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- Kanbawza Industries Ltd.
- Max (yMamnar) Manufacturing Co., Ltd.
รวม
ค่ านายหน้ าค้ างจ่ าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- M.Y Associates Co., Ltd.

งบการเงินรวม
2561
2560
43
-4,278
2,836
165,056
177,133

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
43
-4,278
2,836
165,056
177,133

32,450

32,681

32,450

32,681

996
18,775
52,221

-19,870
52,551

996
18,775
52,221

-19,870
52,551

4,286
192,049
196,335

4,317
193,416
197,733

4,286
192,049
196,335

4,317
193,416
197,733

--

24,833

--

24,833

26. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุ รกิจ คือ ให้บริ การปรึ กษาด้านวิศวกรรมเครื่ องกล โดยการ
ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ สาหรับอุตสาหกรรมซี เมนต์และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันทัว่ โลก และดาเนินธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
ขายและบริ การในประเทศ
-6,936
ขายและบริ การต่างประเทศ
รายงานประจาปี 2561
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- ทวีปอเมริ กา
- ทวีปเอเชีย
รวม

----

133
207
7,276

27. คดีฟ้องร้ อง
27.1 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี มีดงั นี้
27.1.1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 12 กันยายน 2557 บริ ษทั ถู กเจ้าหนี้ รายหนึ่ งซึ่ งจดทะเบียนใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นคาร้ องคดี แพ่งต่อสานักงานอนุ ญาโตตุ ลาการสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ให้
ช าระหนี้ ค่ า วัส ดุ ก่ อสร้ า ง และค่ า ดาเนิ นการติ ด ตั้ง รวมจานวน 69.15 ล้านบาท (2.02 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และ 8.13 ล้านเยน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ยื่นฟ้ องจนกว่า
จะชาระเสร็ จสิ้ น ต่อมาสานักงานอนุ ญาโตตุ ลาการสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทยได้ไกล่ เกลี่ ยโดย
เจ้า หนี้ ดังกล่ าวยินยอมลดหนี้ ใ ห้เหลื อเพี ยง 1.84 ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐอเมริ ก า และผ่อนช าระภายใน
ระยะเวลา 6 ปี โดยผ่อ นช าระทุ ก ๆ 6 เดื อน ก าหนดช าระงวดแรก วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 จานวน
100,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ กา ที่ เ หลื อ ผ่ อ นช าระ 11 งวดๆ ละไม่ น้ อ ยกว่ า 150,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ชาระแล้ว 5 งวด เป็ นจานวนเงิ น 841,454.37 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ยังคงค้างชาระอีก 6 งวด เป็ นจานวนเงิน 0.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
27.1.2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ถู กเจ้าหนี้ ในประเทศรายหนึ่ งฟ้ องร้ องให้บริ ษทั ชาระค่าสิ นค้าเป็ น
จานวนเงิน 27.44 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 2.93 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 30.37 ล้านบาท ต่อมาวันที่
30 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ตกลงทาสัญญาประนี ประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยบริ ษทั ยินยอมจ่าย
ชาระหนี้ จานวน 25.30 ล้านบาท โดยขอผ่อนชาระเป็ นทุกๆ 3 เดือน งวดละ 1,405,478.44 บาท รวม 18
งวด (ในระยะเวลา 4 ปี 6 เดื อน) เริ่ มงวดแรกในเดื อนเมษายน 2558 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จ่ายชาระแล้ว 8
งวด เป็ นจานวนเงิน 11.25 ล้านบาท ยังคงค้างชาระอีก 10 งวด เป็ นจานวนเงิน 14.05 ล้านบาท
27.1.3 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษทั ถูกพนักงาน 2 ราย ฟ้ องร้องบริ ษทั ในเรื่ องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม โดย
ให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายรายหนึ่ งเป็ นจานวน 748,280.00 บาท และอีกรายหนึ่ งเป็ นจานวน 852,320.00
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2559 เป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ นแก่โจทก์ท้ งั สอง ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงยินยอมจ่ายชาระหนี้ จานวน 687,342.00 บาท และ 610,472.00 บาท โดยจะผ่อนชาระให้เสร็ จ
สิ้ นภายใน 6 งวด เริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 28 มกราคม 2563 และงวดถัดไปทุ กวันที่ 28 ของทุ กเดื อน
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จ่ายชาระแล้ว 1 งวด ยังคงค้างชาระอีก 5 งวด รวมเป็ นจานวนเงิน 1,081,511.67 บาท
27.1.4 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษทั ถูกอดีตกรรมการท่านหนึ่ งฟ้ องร้ องให้บริ ษทั ชาระหนี้ ตามสัญญากูย้ ืม
เงินเป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2557
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยจนถึ งวันฟ้ องคิดเป็ นจานวน 2.31 ล้านบาท รวมเป็ น
รายงานประจาปี 2561
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เงินทั้งสิ้ น 22.31 ล้านบาท ซึ่ ง ณ วันที่ในรายงานนี้ บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินต้น เป็ นจานวนเงิน 7.34 ล้าน
บาท ยังคงมีหนี้เงินต้นที่คา้ งชาระอีกจานวน 12.66 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจานวน 6.09 ล้านบาท
รวมเป็ นจานวนเงิน 18.75 ล้านบาท
27.1.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ถูกพนักงาน 1 ราย เป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการเลิ กจ้างไม่เป็ น
ธรรม โดยให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 9,857,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ปั จจุบนั
ศาลจาหน่ายคดีออกจากสารบบความเป็ นการชัว่ คราว
27.1.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ถู กพนักงาน 1 ราย เป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการเลิ กจ้างไม่เป็ น
ธรรม โดยให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 1,004,792 บาท ปั จจุบนั ศาลจาหน่ายคดีออกจากสา
รบบความเป็ นการชัว่ คราว
27.1.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ถูกพนักงานอัยการ เป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการไม่จดั ทาและส่ งงบ
การเงินประจารอบปี บัญชีปี 2558 และไม่ส่งแบบแสดงรายการ 56-1 และ 56-2 ไม่ส่งงบการเงินไตรมาส
ที่ 1 และที่ 2 ของปี 2559 ภายในกาหนด โดยศาลพิพากษาลงโทษปรับบริ ษทั เป็ นจานวนเงิ น 516,250
บาท และปรับรายวันอีกวันละ 250 บาท นับแต่วนั ฟ้ อง (24 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2561 บริ ษทั ถูกอายัดเงินในบัญชี เงิ นฝากธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน) เลขที่บญั ชี 11476634 จานวน
146,248.10 บาท และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ถูกอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) เลขที่บญั ชี 1354824292 จานวน 118,479.98 บาท และเลขที่บญั ชี 1353100793 จานวน
20,000 บาท ส่ วนที่เหลือยังไม่ได้จ่ายชาระ โดยบริ ษทั ได้ทาหนังสื อยื่นต่อพนักงานอัยการขอให้งดการ
บังคับคดีไว้ก่อน
27.1.8 ในเดือนกันยายน 2561 บริ ษทั ถู กเจ้าหนี้ ในประเทศรายหนึ่ งเป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการผิดสัญญา
เช่าและบริ การอาคารสานักงาน โดยให้บริ ษทั จ่ายชาระค่าเช่าที่คา้ งชาระและค่าเสี ยหายรวมเป็ นจานวน
เงิน 3,910,295.38 บาท พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิ นต้นดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้ อง
จนกว่าจะชาระเสร็ จ และให้จ่ายชาระค่าขาดประโยชน์ในอัตราเดือนละ 291,168.15 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้ องจนกว่าจะส่ งมอบทรั พย์ที่เช่ าคื นในสภาพเรี ยบร้ อย และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ศาลได้มีคา
พิพากษาให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิ น 4,449,995.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็ จ ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล และเมื่อ
วันที่ 19 สิ ง หาคม 2563 ศาลอุ ท ธรณ์ ไ ด้มี ค าพิ พ ากษายืนตามค าพิ พ ากษาศาลชั้น ต้น และบริ ษ ัท ไม่
ประสงค์ที่จะยืน่ ฎีกา คดีจึงเป็ นอันถึงที่สุดตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์
27.2 บริ ษทั ได้ยนื่ ฟ้องร้องดาเนินคดี มีดงั นี้
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกากับการ 1 กองบังคับ
การปราบปรามให้ดาเนิ นคดี กบั อดี ตกรรมการท่านหนึ่ ง เนื่ องจากบริ ษทั ได้ตรวจสอบพบว่า ในช่ วงปี
2554 อดี ตกรรมการท่านดังกล่าว ซึ่ งในขณะนั้นดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ได้สั่งให้โอนเงินจาก
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บัญชี ธนาคารของบริ ษทั ในต่างประเทศในลักษณะที่ผิดวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ไปเข้าบัญชี บุคคลที่
สามในต่างประเทศจานวน 3 ครั้ง รวมเป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท โดยพนักงานสอบสวนกองกากับ
การ 1 กองบังคับการปราบปรามได้รับเป็ นหมายเลขคดี 39/2559 และทางสานักงานอัยการสู งสุ ดได้มี
คาสั่งให้พนักงานอัยการทาการสอบสวนร่ วมกับพนักงานสอบสวน เพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายต่อไป และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ถอนคาร้องทุกข์แล้ว เนื่ องจากไม่ประสงค์จะ
ดาเนินคดีกบั บุคคลดังกล่าวอีกต่อไป เพราะยังไม่มีขอ้ เท็จจริ งว่าการกระทาของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั อย่างไร
28. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ดังนี้
28.1.1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ถูกพนักงานจานวน 55 ราย เป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการเลิกจ้าง
ไม่เป็ นธรรม โดยให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิ น 18,855,219.96 บาท โดยศาลแรงงานได้นดั
สื บพยานในวันที่ 1 สิ งหาคม 2562 ศาลได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายแก่พนักงานตามฟ้ อง ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาล และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษายืนตามคา
พิพากษาศาลชั้นต้น บริ ษทั ได้ยื่นฎีกาต่อศาลในวันที่ 17 สิ งหาคม 2563 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา
28.1.2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ถู กเจ้าหนี้ ในประเทศรายหนึ่ งเป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการผิด
สัญญาไม่ชาระหนี้ โดยให้บริ ษทั จ่ายชาระค่าจ้างที่ คา้ งชาระเป็ นจานวนเงิ น 4,924,640.06 บาท กับ
ดอกเบี้ยคงค้างคานวณถึงวันฟ้ องจานวน 530,614.37 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 5,455,254.43 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วนั ที่ยื่นฟ้ องจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น ศาล
ได้นดั สื บพยานโจทก์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และนัดสื บพยานจาเลยในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563
28.1.3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ต่างประเทศรายหนึ่งฟ้องร้องต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางให้บริ ษทั ชาระค่าสิ นค้าเป็ นจานวนเงิน 13,643,918.51 บาท บริ ษทั ผิดนัด
ศาลในการยื่นคาให้การต่อสู ้คดี ศาลจึงได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
บริ ษทั ได้ยนื่ คาร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ซึ่ งศาลได้นดั ไต่สวนและพิจารณาแล้ว มีคาสั่งยกคาร้อง ปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์คาสัง่ ศาล
28.1.4 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 บริ ษทั ถู กเจ้าหนี้ ในประเทศรายหนึ่ งเป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการผิด
สัญญาไม่ชาระหนี้ โดยให้บริ ษทั จ่ายชาระค่าจ้างที่คา้ งชาระเป็ นจานวนเงิน 8,692,973.50 บาท บริ ษทั ผิด
นัดศาลในการยื่นคาให้การต่อสู ้คดี ศาลจึงได้พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ต่อมาเมื่ อวันที่ 24 กรกฎาคม
2563 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้ องขอพิจารณาคดี ใหม่ ซึ่ งศาลได้นดั ไต่สวนและพิจารณาแล้ว มีคาสั่งยกคาร้ อง
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์คาสั่งศาล
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28.1.5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ถูกพนักงานอัยการ เป็ นโจทย์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการไม่จดั ทาและส่ ง
งบการเงินไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ภายในกาหนด และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศาล
ได้มีคาพิพากษาลงโทษปรับบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 284,728.08 บาท
28.1.6 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริ ษทั ถูกอดีตพนักงานเป็ นโจทก์ฟ้องบริ ษทั ในเรื่ องการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
โดยให้บริ ษทั จ่ายค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 2,244,921.92 บาท โดยศาลแรงงานได้นดั พิจารณาในวันที่
18 มกราคม 2564
28.2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน (BLVT, LLC) ทั้ง
จานวน เป็ นจานวนเงิน 1,482,381.80 บาท (46,717 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
29. เหตุการณ์อื่น ๆ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 บริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ว่า อดี ตกรรมการท่านหนึ่ งออกหนังสื อค้ าประกันการซื้ อเงิ นลงทุ นใน Saudi Danish Cement Company
Limited (SDCC) แก่นาย Almed ผูร้ ่ วมทุนชาวซาอุดิอาระเบีย (ผูถ้ ือหุ ้นอีกฝ่ ายหนึ่ ง) โดยบริ ษทั จะซื้ อหุ ้นคืน
จากราคาทุน 7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ในราคา 9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ภายในปี 202016 โดยบริ ษทั
ไม่ทราบและไม่ได้อนุ มตั ิให้กระทาการดังกล่ าว บริ ษทั ได้ออกหนังสื อไปยังอดี ตกรรมการท่านดังกล่าวให้
รับผิดชอบความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการออกหนังสื อค้ าประกันในนามบริ ษทั โดยไม่ได้รับการอนุ มตั ิ
ต่อมาอดีตกรรมการได้ทาหนังสื อลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ยอมรับผิดหากนาย Almed เรี ยกร้องตามหนังสื อค้ า
ประกันนั้น และสัญญาว่าจะออกหนังสื อค้ าประกันยอมรับผิดชอบเป็ นการส่ วนตัวให้บริ ษทั ภายใน 31 มีนาคม
2559 ณ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินการตามสัญญา
30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อ
ดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
31. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ขอ้ มูลเกี่ ยวกับเครื่ องมื อทางการเงิ นทั้งในงบแสดงฐานะการเงิ น และนอกงบ
แสดงฐานะการเงิน ดังนี้
31.1 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
31.2 นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิ จจากปั ญหาเกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องของบริ ษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 2.7)
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31.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั
มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื
31.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุ รกิ จส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น มีรายได้และรายจ่ายหลักเป็ น
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้กาหนดสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงาน (Functional Currency) ของบริ ษทั โดย
พิจารณาจากรายได้และต้นทุนที่ได้รับจากหรื อใช้ในการดาเนิ นการเป็ นหลัก ดังนั้นความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อธุ รกรรมต่างๆ เป็ นสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
31.5 ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืม และ
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญ
จากการให้สินเชื่อเหล่านี้ นอกเหนือจากส่ วนที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้ว
31.6 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่ งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่ งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ ืมจาก
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยตามหมายเหตุขอ้ 18
32. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริ ษทั ได้ทาการจัดประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คือ สิ นทรัพย์
หมุนเวียนอื่นเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นจานวนเงิน 12,826,770 บาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็ นค่า
นายหน้าค้างจ่าย เป็ นจานวนเงิน 6,532,206 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั
33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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