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สาส์นจากประธานกรรมการ
ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ทุ่มเททางานอย่างเต็มกาลังและได้มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายในการรับงานจากเดิมงานที่เซ็นสัญญาส่วนมากเป็นงานอาคารสูงของภาคเอกชน
ซึ่ งพบว่ามีความเสี่ยงสูงจึงเปลี่ยนเป็นการเข้าร่วมประมู ลงานภาครัฐให้มีสัดส่วนของงาน
มากกว่าการรับงานจากภาคเอกชน เนื่องจากมีโครงการด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐที่
จะเกิดขึ้นจานวนมาก โดยเริ่มจากการร่วมจดทะเบียนร่วมค้ากับบริษัทก่อสร้างที่มีการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู ้รับเหมาก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเก็บเป็นผลงานของบริษัทฯ ต่อไป โดย
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จของภาครัฐได้แก่ งานปรับปรุ งทาง
รถไฟระหว่างสถานีบ้านแหลม-แม่กลอง และงานภาคเอกชนอี ก 6 โครงการ มู ลค่ารวม
กว่า 2,927.50 ล้านบาท
และด้วยผลงานที่ผ่านมาทาให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ได้ทางาน
โครงการต่อเนื่อง อีกทั้งด้วยความพร้อมด้านเงินทุนหมุ นเวียนที่มีมากขึ้นทาให้บริษัทฯ ลดข้อจากัดทางธุ รกิจได้และเพิ่ม
ขีดความสามารถที่จะเลือกรับโครงการที่ดี ลดความเสี่ยงในการได้งานที่มีปัญหา สามารถรับงานภาครัฐซึ่ งต้องใช้เงินทุน
ในการวางหลักประกันค่อนข้างมาก และจากการปรับนโยบายการรับงานทาให้บริษัทได้รับงานจากหน่วยงานภาครัฐ
หลายโครงการซึ่ งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายธุ รกิจต่อไป
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ ่งมั่นที่จะดาเนินธุ รกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) เป็นอย่างมากเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้หมดไปและให้เกิดการดาเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ในปี 2559 จึงได้ปรับปรุ งและพัฒนานโยบายของบริ ษัทให้
สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณคณะผู ้บริหาร ลูกค้าผู ้มีอุปการคุณ คู่ค้า และผู ้ถือหุ้น
ทุกท่าน ที่มีส่วนเกื้อหนุนให้กิจการของบริษัทฯ ดาเนินไปด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้รับการ
สนับสนุนจากทุกท่านด้วยดี เพื่อความเจริญรุ ่งเรืองอย่างยั่งยืนของบริษัทยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

นายวิเชี ยร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการ
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จากัด (มหาชน)
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สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตั้งแต่ต้นปี 2559 นับเป็นการเริ่มต้นปี มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านซึ่ ง
เป็นไปในทิศทางที่ดีสาหรับการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากได้มีผู้ร่วมทุน
เข้าใหม่ ทาให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในด้านเงินทุนหมุ นเวียนเพื่อใช้ในการทางาน และ
มีศักยภาพในรับงานมากขึ้นจากเดิมโดยสามารถที่จะพิจารณาเลือกรับงานได้เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงในการทาโครงการ รวมถึงข้อจากัดด้านธุ รกิจ และยังเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการขยายธุ รกิจให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
จากที่บริษัทฯ มีความมั่นคงด้านเงินทุนหมุ นเวียนที่มีมากขึ้น จึงได้มีการ
ปรับนโยบายการรับงานโดยเพิ่มสัดส่วนการรับงานภาครัฐเพิ่มขึ้น จากเดิมเน้นรับ
งานภาคเอกชนเป็ นหลัก โดยในปี 2559 บริ ษัท ฯ ได้ รับลงนามสัญญาโครงการ
ก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐ และยังคงได้รับความไว้วางจากลูกค้าเดิมและลูกค้า
ใหม่ จานวน 9 โครงการ ทั้งบริษัทฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนผู ้รับเหมาหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่ง
รวมถึงเตรียมความพร้อมในด้านเงินทุนหมุ นเวียน บุ คลากร และเครื่องมือเครื่องจักร สาหรับการเพิ่มขีดความสามารถ
เพื่อรองรับงานที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมรองรับงานจากหน่วยราชการ ซึ่ งจะเป็นลูกค้ารายสาคัญ และเพิ่ม
ขีดความสามารถเพื่อรองรับงานเพิ่มเติมจากภาคเอกชน ซึ่ งคาดว่าจะกลับมาสดใสอีกครั้งในปี 2560 นี้
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ ่งมั่นที่จะทางานอย่างสุดความสามารถโดยคานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เพื่อส่งมอบโครงการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าและยึดหลักแนวทางการทางานตาม
นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น ซึ่ งไม่ใช่ เพื่อการรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น แต่
หมายถึงการรักษาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมอีกด้วย
ในนามของผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดิฉันขอขอบคุณลูกค้า ผู ้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุ รกิ จ
ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

นางอายุ พร กรรณสูต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จากัด (มหาชน)
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ประเด็นสาคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
2557

2558

2559

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

1,078.78

1,783.01

1,381.60

หนี้สินหมุ นเวียน

373.69

457.75

263.66

535.9

486.85

283.78

542.88

1,296.16

1,097.82

รายได้จากงานก่อสร้างตามสัญญา

1,367.56

1,947.52

777.75

รายได้รวม

1,370.02

1,950.97

805.49

ต้นทุนงานก่อสร้างตามสัญญา

-1,221.40

-1,771.83

-799.02

ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-139.24

-176.41

-211.2

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

148.62

179.14

6.47

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

475.15

14.05

-196.48

อัตราส่วนหมุ นเวียน

2.47

3.49

3.73

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น

0.99

0.38

0.26

อัตราส่วนกาไรขั้นต้น

10.69%

9.02%

-2.74%

อัตราส่วนกาไร (ขาดทุน) สุทธิ

26.64%

0.71%

-24.19%

อัตราผลตอนแทนทางสินทรัพย์

63.88%

0.98%

-12.42%

มู ลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น

0.35

0.61

0.28

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

0.31

0.003

-0.052

หนี้สินรวม
ส่วนของผู ้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

อัตราส่วนทางการเงิน
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คณะกรรมการบริษัท

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 พฤษภำคม 2555

สำเร็จกำรศึกษำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำรัฐศำสตร์ จำก
มหำวิ ท ยำลัย รำมค ำแหง เคยด ำรงต ำแหน่ ง ส ำคัญ อำทิ ผู้ว่ ำ
รำชกำรจังหวัดอุทัยธำนี อธิบดีกรมที่ดิน และ รองปลัดกระทรวง
มหำดไทย สำเร็ จกำรอบรมหลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) Director Accreditation
Program, Role of Chairman Program และ Audit Committee
Program จำก สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) ปั จจุบนั ดำรง
ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท
เสนำดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน)

.

พลตารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์

สำเร็ จกำรศึกษำพัฒ นำบริ หำรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำรั ฐ
ประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒ นบริ หำรศำสตร์ เคยดำรง
ต ำแหน่ ง ส ำคัญ อำทิ สมำชิ ก สภำนิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ รองผู้
บัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ส ำเร็ จ กำรอบรมหลัก สูต ร Director
Accreditation Program จำก สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
ปั จจุ บั น ด ำรงต ำแหน่ ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษั ท
ไทโพลีคอนส์ จำกัด (มหำชน) กรรมกำร บริ ษัท ไทยฮัว้ ยำงพำรำ
จำกัด (มหำชน) และ บริษัท ชลประทำนซีเมนต์ จำกัด (มหำชน)

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 พฤษภำคม 2555
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คณะกรรมการบริษัท
สำเร็ จ กำรศึกษำ ปริ ญ ญำโท George Washington University
ประเทศ สหรัฐอเมริ กำ ปริ ญญำตรี Pennsylvania Military College
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อำทิ เสนำธิกำรกรม
รำชองครักษ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ ำยทหำรบกประจำสถำนเอกอัครรำชทูตไทย
ณ กรุงลอนดอน ผู้อำนวยกำรสำนักข่ำวกรอง กรมข่ำวทหำรบก สำเร็จ
กำรอบรมหลักสูตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร และ หลักสูตรกำร
ข่ำวกรอง
ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง รองสมุหรำชองครักษ์ กระทรวงกลำโหม

พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 เมษำยน 2558

ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำ บัญ ชี บัณ ฑิ ต สำขำกำรเงิ น กำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง ส ำคัญ อำทิ ประธำน
คณะกรรมกำรบริ หำร บริ ษัท อีสเทิร์นไวร์ จำกัด กรรมกำรผู้จัดกำร
บริ ษัท ชลประทำนซีเมนต์ จำกัด สำเร็ จกำรอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program จำก สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IDO)
ปั จ จุบัน ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร และที่ ป รึ ก ษำฝ่ ำยบริ ห ำร บริ ษั ท
ชลประทำนซี เ มนต์ จ ำกัด (มหำชน) กรรมกำร และที่ ป รึ ก ษำฝ่ ำย
บริ หำร บริ ษัท ปูนซีเมนต์เอเซี ย จำกัด (มหำชน) และ รองอุปนำยก
สมำคมปูนซีเมนต์ไทย

นายระพี สุขยางค์

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 เมษำยน 2558
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คณะกรรมการบริษัท
สำเร็ จกำรศึกษำ บริ หำรธุรกิจบัณฑิต เอกกำรเงิน กำรลงทุน
ในอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ University of Maryland and Georgia State
University เคยดำรงตำแหน่ง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ ำยกำรเงิ นและ
กำรพำณิ ช ย์ บริ ษั ท หำดทิ พ ย์ จ ำกัด (มหำชน) ผู้จัด กำรฝ่ ำย
ปฏิบตั ิกำรด้ ำนกำรพำณิชย์ บริ ษัท โคคำ โคล่ำ เอเชีย เอ็กเซ็กคูทีฟ
กรุ๊ป จำกัด สำเร็จกำรอบรมหลักสูตร Executive Finance Training
– Wharton Business School - USA
นายวิรุณ ลี

ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท โทรี เซน ชิปปิ ง้
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบและ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 22 พฤษภำคม 2556

ส ำ เ ร็ จ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ริ ญ ญ ำ ต รี นิ ติ ศ ำ ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (สมำชิกวิสำมัญแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภำ
ในปี พ.ศ.2519) เคยดำรงตำแหน่ง ทนำยควำม บริษัท สำนักงำน
เอส จี วี - ณ ถลำง จำกัด (บริษัทในกลุม่ อำร์ เธอร์ แอนเดอร์ สนั )
ปั จจุ บั น ด ำรงต ำแหน่ ง รองกรรมกำรผู้ จั ด กำร บริ ษั ท
เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
กรรมกำรบริ ษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 14 ธันวำคม 2558
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คณะกรรมการบริษัท
สำเร็จกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ Universite Libré
de Bruxelles, ประเทศเบลเยี่ ย ม ปริ ญ ญำโท สำขำกฎหมำย The
American University, ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ นิ ติ ศ ำสตรบั ณ ฑิ ต
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อำทิ ผู้ช่วยรอง
กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยบริ หำร บริ ษัท ซิ โน-ไทย เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) หัวหน้ ำฝ่ ำย สำนักงำนรัฐมนตรี ช่วย
กระทรวงสำธำรณสุข ฝ่ ำยพัฒนำองค์ควำมรู้ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ สำเร็ จกำรอบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) จำก สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร บริษัท เคเทค
คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) และ กรรมกำรบริษัท บริ ษัท เคเทค

นางอายุพร กรรณสูต
กรรมกำรบริษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 14 ธันวำคม 2558

บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จำกัด

ส ำเร็ จ กำรศึก ษำ ปริ ญ ญำโท สำขำบริ ห ำรธุ ร กิ จ (กำรเงิ น )
Aston University, ประเทศอั ง กฤษ บริ ห ำรธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ระบบ
สำรสนเทศ วิ ท ยำลัย นำนำชำติ มหำวิ ท ยำลัย มหิ ด ล เคยด ำรง
ต ำแหน่ง กรรมกำรบริ ห ำร บริ ษั ท ซัน ไทยอุต สำหกรรมถุง มื อยำง
จ ำกัด (มหำชน) ส ำเร็ จ กำรอบรมหลัก สูต ร Director Certification
Program (DCP) จำก สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ปั จ จุบันดำรงต ำแหน่ง ประธำนบริ ษัท บริ ษัท ไทยเบสท์ เ อ็ น จิ
เนี ย ริ่ ง จ ำกัด กรรมกำรบริ ษั ท บริ ษั ท เบบี ้ เซนซอรี่ จ ำกัด และ ที่

นายเพชร วิจักขณา

ปรึ กษำคณะกรรมกำร บริ ษัท ซันไทยอุตสำหกรรมถุงมือยำง จำกัด

กรรมกำรบริษัท

(มหำชน)

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 14 ธันวำคม 2558
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวรัชนี ตรี พพ
ิ ัฒน์ กุล
กรรมกำรบริษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 22 เมษำยน 2559

ส ำเร็ จ กำรศึก ษำ ปริ ญ ญำตรี คณะนิ ติ ศ ำสตร์ บัณ ฑิ ต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหงและปริ ญญำบัตรกิตติคณ
ุ กำรตรวจสอบ
บัญชีของสถำบันกำรตรวจสอบบัญชีอนุญำตของประเทศอัง กฤษ
แ ล ะ เ ว ล ส์ ( Fellow Member ข อ ง Institute of Chartered
Accountants in England &amp; Wales) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ
อำทิ ประธำนกรรมกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท พี.โอ.ซี.คอนกรี ต จำกัด และ บริษัท พี บลู
ลำกูน เจมส์ จ ำกัด, กรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ ปฏิ บัติกำร
กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัด กำรใหญ่ สำยกำรเงิ น ธนำคำร
สแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริหำร P.O.C. PHOENIX
GOLD GOLF & COUNTRY CLUB CO., LTD. (Moyvalley Hotel
& Golf Resort)

สำเร็ จกำรศึกษำ ศิลปศำสตร์ ม หำบัณฑิต (กำรเงินระหว่ำง
ประเทศ) University of Westminster ประเทศอัง กฤษ เคยด ำรง
ตำแหน่งสำคัญ อำทิ กรรมกำร บริ ษัท มองฟ้ำ จำกัด ที่ปรึกษำด้ ำน
กำรบริหำรจัดกำร บริษัท ดีเซเว่น โซลูชนั่ จำกัด
ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรงำนองค์กร
รั ก ษำกำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยกำรเงิ น บริ ษั ท เคเทค
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) กรรมกำร บริ ษัท เคเทค อินฟรำ
สตรั ค เจอร์ จ ำกัด และ บริ ษั ท เคเทค บิ ล ดิง้ คอนแทรคเตอร์ ส
นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
กรรมกำรบริษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 11 พฤศจิกำยน 2559
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จำกัด

คณะกรรมการบริษัท
สำเร็จกำรศึกษำ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (บัญชี)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
ฝ่ ำยกำรเงิน บริ ษัท Otis Elevator Company (Thailand) Limited
ส ำเร็ จ กำรอบรม Chief Financial Officer, Certificate Program
ประเทศไทย Goods & Services Tax (GST) Implementation for
Oil & Gas Industry ประเทศมำเลเซีย
นางอัชนา อัสสรัตนะ
กรรมกำรบริษัท

ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริษัท และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
ฝ่ ำยกำรเงิน Horizon Petroleum Limited, Labuan Malaysia

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 11 พฤศจิกำยน 2559
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คณะกรรมการบริหาร

01 นางอายุ พร กรรณสูต

02 นายสุรชัย จอนเจิดสิน

03 นายทวีศักดิ์ กิขุนทด

04 นายปรีชา ลาภบุ ตร

05 นายชาตชัย อรรถสถาวร

06 นายกริช แก้วนาค

07 นายศรวิษฐ์ พรรณสมบู รณ์

08 นายอิทธิ สินธุ สาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู ้อานวยการโครงการ
ผู ้อานวยการฝ่ ายแผนงานและ
ควบคุมโครงการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และผู ้อานวยการฝ่ ายบริหารงานองค์กร

09 นายชัชชน กรรณสูต

ผู ้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ผู ้อานวยการฝ่ ายกากับการปฏิบัติงาน
ผู ้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

ที่ปรึกษา

โครงสร้างองค์กร
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:
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บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
KTech Construction Public Company Limited
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง และ รับเหมาติดตังงานระบบวิ
้
ศวกรรม
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน้ 18
ถนนพระรามเก้ า แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
0107547000087
0-2018-1688
0-2018-1689
www.ktech.co.th
3,927,213,212.00 บาท
3,915,213,212.00 บาท
3,915,213,212.00 หุ้น
1 บาท
0-2018-1688 ต่อ 271
E-mail : ir@ktech.co.th

บริ ษัท ศูนย์รับฝากรับทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
SET Contact center
: 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
E-mail
: SETContactCenter@set.or.th
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชัน้ 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2034-0000 โทรสาร : 0-2034-0100
Website
: www.deloitte.com

ชื่อบริษัทย่อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นทังหมด
้
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัทย่อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นทังหมด
้
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัทย่อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นทังหมด
้
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด
KTech Building Contractor Company Limited
การให้ บริการก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาก่อสร้ าง
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน้ 18 ถนนพระรามเก้ า
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0105555106326
0-2018-1688
0-2018-1689
www.ktech.co.th
100,000,000 บาท
200,000 หุ้น
99.99 %
บริษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด
KTech Infrastructure Company Limited
รับเหมาก่อสร้ างและซ่อมบารุงรักษาทางรถไฟ งานก่อสร้ างอื่นๆทุกชนิด
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน้ 18 ถนนพระรามเก้ า
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0105556066794
0-2018-1688
0-2018-1689
www.ktech.co.th
50,000,000 บาท
500,000 หุ้น
99.99 %
บริษัท เคเทค อินโนเวชัน่ ส์ จากัด
KTech Innovation Company Limited
รับเหมาก่อสร้ างอาคารทุกชนิด
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน้ 18 ถนนพระรามเก้ า.
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0105556094321
0-2018-1688
0-2018-1689
www.ktech.co.th
100,000 บาท
20,000 หุ้น
99.99 %
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ชื่อบริษัทย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้นทังหมด
้
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
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GLK-TECH Construction Co., Ltd.
รับเหมาก่อสร้ างในประเทศเมียร์ มาร์
No.87 , 6th Floor, U Kunzaw Yeikmon, U Kunzaw Street , Ward(10),
Hlaing Township, Yangon, Myanmar
0-2018-1688
0-2018-1689
www.ktech.co.th
5,000,000,000 Kyats
36,225 หุ้น
17.50 % (หุ้นละ 1,000 Kyats)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิ จรั บเหมาก่อสร้ างแบบเหมารวม (Turnkey Contracts) โดยให้ บริ การตัง้ แต่งานโครงสร้ าง
Structural Construction จนกระทัง่ อาคารเสร็ จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรี ยกว่า One-Stop Service นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้
บริ การรับเหมาติดตังงานระบบวิ
้
ศวกรรมด้ วย
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นของภาคเอกชนที่บริ ษัทฯ เคยให้ บริ การมาแล้ วอย่างต่อเนื่องและเริ่ มมีลกู ค้ าใหม่
เข้ ามาในปี 2557 ซึ่งการก่อสร้ างส่วนใหญ่ ได้ แก่ อาคารเพื่อการพาณิชย์ อาคารเพื่ออยู่อาศัย ตลอดจนอาคารโรงแรม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เริ่ มเข้ ารับงานก่อสร้ างของหน่วยงานรัฐบาล ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา โดยสรุป ในปี พ.ศ.2559 บริ ษัทฯ
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานทังสิ
้ ้น 11 โครงการ เป็ นโครงการภาคเอกชนประมาณร้ อยละ 80 และของภาครัฐ
ร้ อยละ 20
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ ซึง่ สามารถแบ่งสายงานได้ 3 ด้ าน ดังนี ้
1. งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้ างและสถาปั ตยกรรม
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการออกแบบงานโครงสร้ างและงานสถาปั ต ยกรรมสาหรั บ อาคารสูง อาคารที่ มี
โครงสร้ างขนาดใหญ่ และโรงงาน บริ ษัทฯ มีวิศวกรสาขาต่าง ๆ และสถาปนิกที่มีความชานาญและประสบการณ์ สงู เพื่อ
ให้ บริ การออกแบบที่ครบวงจร ซึ่งประกอบด้ วย การสารวจพื ้นที่ การออกแบบทางเลือก การวางผังบริ เวณ การจัดทาแบบ
ร่ างสาหรับ การศึกษาความเป็ นไปได้ การออกแบบรายละเอียดและจัดทาแบบก่อสร้ างงานโครงสร้ างและสถาปั ตยกรรม
การทาภาพเสมือนจริ ง การทาแบบจาลองรวมไปถึงการจัดทาเอกสารทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ ใน
การดาเนินโครงการได้
2. งานก่ อสร้ างอาคารและโยธา
- งานก่ อสร้ างเพื่อการพาณิชย์
งานก่อสร้ างอาคารในประเภทนี ้เป็ นการก่อสร้ างงานอาคารทุกประเภทตังแต่
้ งานก่อสร้ างอาคารทัว่ ไป
จนถึงงานก่อสร้ างอาคารสูง (High rise building) ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า งานก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรมขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ พฒ
ั นาประสิทธิภาพ และขยายขีดความสามารถของบริ ษัทฯ ในการก่อสร้ าง
งานแบบเหมารวม (Turnkey Contracts) โดยบริ ษัทฯจะเป็ นผู้รับผิดชอบในงานออกแบบและงานก่อสร้ างระบบโครงสร้ าง
ตลอดจนงานระบบทังหมดให้
้
แก่เจ้ าของโครงการหรื อผู้วา่ จ้ างตามรูปแบบและระยะเวลาที่ตกลงทาสัญญากัน การพัฒนา
ดังกล่าวช่วยให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ได้ รับบริ การที่ครบวงจร ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ก็มีโอกาสที่จะเสนอรูปแบบและวิธีการ
ก่อสร้ างให้ เหมาะสมกับความชานาญ ผลงานการก่อสร้ างในโครงการต่าง ๆ ที่ผา่ นมาตลอดจนชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ในด้ าน
การก่ อ สร้ างรวมถึ ง คุณ ภาพของงาน ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ ด าเนิ น การก่ อ สร้ างโครงการต่า งๆ ของ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
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การก่อสร้ างที่มีประสิทธิ ภาพ การประสานงานที่ดีระหว่างผู้มีส่ วนเกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ของโครงการ ได้ แก่
เจ้ าของโครงการ บริ ษัทที่ปรึ กษา รวมทังการใช้
้
แรงงานที่มีประสบการณ์ สงู ทาให้ บริ ษัทฯสามารถก่อสร้ างโรงงาน และ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์สาคัญๆ ที่ต้องการความถูกต้ องและแม่นยาในการก่อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และดาเนินการแล้ วเสร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
-

งานก่ อสร้ างเพื่ออยู่อาศัย
งานก่อสร้ างอาคารเพื่ออยูอ่ าศัย เช่น อพาร์ ทเม้ นท์พร้ อมอยู่ และคอนโดมิเนียม ซึง่ งานก่อสร้ างส่วนใหญ่

อยูภ่ ายในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ลูกค้ าส่วนใหญ่ของงานก่อสร้ างประเภทนี ้จะเป็ นลูกค้ าทีม่ ีชื่อเสียง และเป็ น
โครงการขนาดใหญ่ในวงการอสังหาริ มทรัพย์
-

งานโครงการอื่นๆ
งานก่อสร้ างทัว่ ไปอื่นๆ ของบริ ษัทซึง่ จะเป็ นงานก่อสร้ างที่มีขนาดกลางลงมาถึงขนาดเล็ก ได้ แก่ งาน

ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าย่อยขนาดต่างๆ งานก่อสร้ างระบบบาบัดน ้าเสีย และงานด้ านการคมนาคม
3. งานติดตัง้ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- ระบบไฟฟ้า
งานติ ด ตัง้ ระบบทัง้ ในอาคารสานัก งาน ที่ อ ยู่อ าศัย โรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานอุต สาหกรรม
ตลอดจนระบบไฟฟ้ าในการขนส่งและการสื่อสารโทรคมนาคม การติดตังระบบจ่
้
ายไฟแรงต่า แรงสูง และระบบไฟฟ้ า
ฉุกเฉินเมื่อเวลาไฟดับ ระบบไฟฟ้ าในโรงงานและอาคาร ระบบโทรทัศน์และระบบเสียง ระบบสายล่อฟ้ า ระบบควบคุม
เครื่ องจักรอัตโนมัติ
-

ระบบปรับอากาศ
งานออกแบบและติดตังระบบปรั
้
บอากาศและระบบระบายอากาศ ได้ แก่ ระบบทาความเย็นในอาคารและ

โรงงาน ระบบดักควันและระบบกรองอากาศ ระบบเดินท่อแอร์ ขนาดใหญ่ ระบบควบคุมอุณหภูมิ
-

ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภยั
งานออกแบบและติดตังระบบบ
้
าบัดน ้าดีและระบบบาบัดน ้าเสียในอาคารที่อยู่อาศัย สานักงาน และ

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้ วยการติดตังระบบน
้
้าร้ อน-น ้าเย็น ระบบสุขาภิบาล ระบบบาบัดน ้าเสียภายในอาคาร
และระบบป้องกันไฟ ซึง่ ได้ แก่ การติดตังระบบดั
้
บเพลิงแบบหัวฉีดโปรยน ้า ระบบดับเพลิงแบบถังเคมี
งานติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมไม่ได้ จดั เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ แต่มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้ าง
ซึ่งงานติดตังระบบบางโครงการมี
้
มลู ค่ามากถึงร้ อยละ 30 ของมูลค่ารวมของโครงการ นอกจากงานติดตังระบบที
้
่เป็ นการ
สนับสนุนงานก่อสร้ างหลักของบริ ษั ทฯแล้ ว บริ ษัทฯยังให้ หน่วยงานติดตังระบบวิ
้
ศวกรรมหางานภายนอก นอกเหนือจาก
งานสนับสนุนงานก่อสร้ างของบริ ษัทฯเองด้ วย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ รับงานโดยวิธีการประกวดราคาหรื อการว่าจ้ างโดยตรง ปั จจัยหลักในการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ลกู ค้ าคือ
ชื่อเสียงและผลงานในอดีต ซึ่งเป็ นงานก่อสร้ างที่ มีคณ
ุ ภาพสูง โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดของบริ ษัทฯ คือ สร้ างมาตรฐานงาน
ก่อสร้ างที่ดี เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และใช้ เทคโนโลยีการก่อสร้ างที่ทนั สมัย
รายได้ จากการก่อสร้ างซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ในปี 2559 ลดลง 1,170 ล้ านบาท เป็ นผลจากการที่บริ ษัทฯ
ปรับแผนการรับงานภาคเอกชนลดลงและเน้ นงานภาครัฐมากขึ ้น และมีรายได้ จากการปรับโครงสร้ างหนี ้ลดลงเหลือ 6.44
ล้ านบาท
1 ลักษณะกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ได้ แก่ เจ้ าของโครงการต่างๆ ในภาคเอกชนทัว่ ประเทศ ซึ่งเป็ นลูกค้ าที่บริ ษัทฯได้ ให้ บริ การ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้ รับความไว้ วางใจจากงานก่อสร้ างที่มีคุณภาพและประสบผลสาเร็ จในอดีต บริ ษัทฯ สร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ ามาโดยตลอด เพื่อสร้ างโอกาสในการได้ รับงานโครงการใหม่ๆในอนาคตจากลูกค้ าเดิม ลูกค้ า
หลักในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม และอาคารสานักงาน ซึ่งเจ้ าของ
โครงการมีชื่อเสียง ความมัน่ คงทางการเงิน และมีทนุ ดาเนินการสูง ในปลายปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชาระเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงสามารถรั บงานจากลูกค้ ารายใหม่ได้ เพิ่มมากขึน้ นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้ าเดิม โดยมี
เป้าหมายในการขยายฐานลูกค้ าให้ กว้ างขึ ้น
2 นโยบายราคา
บริ ษัทฯ คานึงถึงสภาพการแข่งขัน ต้ นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงคนงาน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการก่อสร้ างเป็ น
หลักพร้ อมกันนี ้บริ ษัทฯ ยังประมาณค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากความล่าช้ าในการเก็บเงิน หรื อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ วัสดุก่อสร้ างหลักรวมทังต้
้ นทุนทางการเงินไว้ ในต้ นทุนการก่อสร้ างแล้ ว อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้ างแต่ละประเภท
จะมีสดั ส่วนของวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของโครงการ ดังนัน้ อัตรา
กาไรขันต้
้ นของโครงการจึงมีอตั ราที่แตกต่างกันไป
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่ได้ เสนอราคาที่ต่าที่สดุ ต่อลูกค้ าเพื่อให้ ได้ รับงาน แต่บริ ษัทฯ จะเน้ นถึงราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพของงาน และความต้ องการของลูกค้ ารวมถึงการให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
3 ความสามารถในการก่ อสร้ าง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างและรับเหมาติดตังงานระบบวิ
้
ศวกรรมเป็ นธุรกิจที่ต้องอาศัยความชานาญเฉพาะด้ านใน
ระบบวิศวกรรมที่ติดตัง้ ตลอดจนความสามารถในการบริ หารโครงการให้ สาเร็ จลุลว่ งตามความต้ องการของลูกค้ าทังใน
้
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ด้ านคุณภาพของงานและระยะเวลาแล้ วเสร็ จภายใต้ ต้นทุนโครงการที่สามารถสร้ างผลกาไรให้ กับบริ ษัทฯ ดัง นันปั
้ จจัย
สาคัญที่กาหนดความสามารถในการก่อสร้ างของบริ ษัทฯ ได้ แก่
1. คุณภาพและจานวนของบุคลากรหลักสาหรับโครงการก่อสร้ างของบริ ษัท โดยเฉพาะวิศวกรในระดับผู้จดั การ
โครงการ (Project Manager) วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) วิศวกรประจาหน่วยงานสนาม (Site Engineer)
วิศวกรประจาสานักงาน (Office Engineer) และสถาปนิกโครงการ (Project Architecture)
2. จานวนเงินทุน บริ ษัทฯ ควรมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของงาน
3. จานวนเครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์ก่อสร้ างทีเ่ หมาะสมกับปริ มาณงาน
เพื่อให้ สามารถส่งมอบงานที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ลกู ค้ าภายใต้ เงื่อนไขเวลาที่จากัด จานวนวิศวกรของบริ ษัทฯ และ
ผู้รับเหมาช่วงที่จะรับผิดชอบในแต่ละโครงการจะขึ ้นอยูก่ บั ขนาดและความสลับซับซ้ อนของงานเป็ นสาคัญ
4 การจัดหาวัสดุหรือบริการ
4.1 การจัดหาวัสดุ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจัดซื ้อที่ชดั เจนโดยยึดหลักการแข่งขันด้ วยความเท่าเทียมกัน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายมี
การแข่งขันกันโดยการประกวดราคาและเปรี ยบเทียบราคา ในการควบคุมต้ นทุนการทางานโดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ
ซึง่ ได้ แก่ วัสดุก่อสร้ างต่างๆ บริ ษัทฯ ต้ องวางแผนการจัดซื ้อให้ สอดคล้ องกับลักษณะงาน
4.2 ประเภทของวัสดุและอุปกรณ์ที่สาคัญ
การจัดหาวัสดุที่สาคัญจะดาเนินการตามระเบียบวิธีการจัดซื ้อ จัดจ้ าง ของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาจากราคา
คุณสมบัติของวัสดุและเงื่อนไขทางการเงิน
(1) หมวดวัสดุหลัก วัสดุก่อสร้ างที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการก่อสร้ างโยธาทุกประเภท และที่มีอยู่ในแบบก่อสร้ าง
หรื อระบุในสัญญาทังหมด
้
เช่น หิน คอนกรี ตผสมเสร็ จ เหล็กเส้ น ทราย ปูนซีเมนต์ ฯลฯ บริ ษัทฯ จะจัดซื ้อ
วัสดุเหล่านี ้ภายในประเทศ โดยบริ ษัทฯ จะคัดเลือกผู้จดั จาหน่ายที่ได้ มาตรฐาน
(2) หมวดวัสดุที่มีลกั ษณะเฉพาะ วัสดุประเภทนี ้จะขึ ้นอยูก่ บั ลูกค้ าเป็ นหลัก ลูกค้ าจะเป็ นผู้กาหนดคุณลักษณะ
ราคา รวมทังผู
้ ้ จดั จาหน่ายวัสดุที่ลกู ค้ าต้ องการใช้ มาให้ บริ ษัทฯ โดยการซื ้อวัสดุก่อสร้ างประเภทนี ้จะเป็ น
การซื ้อสาหรับโครงการแต่ละโครงการโดยเฉพาะ เช่น เครื่ องสุขภัณฑ์ กระเบื ้องปูพื ้น และหลังคา
(3) หมวดวัสดุประกอบ วัสดุที่ใช้ ประกอบการทางาน ได้ แก่ ไม้ แบบ นัง่ ร้ าน ค ้ายัน ตะปู ลวดผูกเหล็ก เป็ นต้ น
(4) หมวดวัสดุสิ ้นเปลือง วัสดุประกอบงาน เช่น ลวดเชื่อม น ้ามัน แก๊ ส ลม ถุงขยะ เป็ นต้ น
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(5) หมวดอุปกรณ์ และเครื่ องมือก่อสร้ าง เครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ ประกอบงาน แยกเป็ นเครื่ องมือขนาดเล็ก
และเครื่ องมือขนาดใหญ่ เช่น สว่านไฟฟ้ า เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า เครื่ องแอร์ คอมแพรสเซอร์ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
เป็ นต้ น
4.3 แหล่งที่มาของวัสดุ
วัสดุที่ใช้ สามารถสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตหรื อตัวแทนจาหน่ายในประเทศ ในบางกรณีบริ ษัทฯ อาจพิจารณาสัง่ ซื ้อจาก
ผู้ขายในต่างประเทศ หากได้ รับเงื่อนไขที่ดีกว่าการสัง่ ซื ้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหรื อผู้ขายในประเทศ ปั จจุบนั วัตถุดิบเกือบ
ทังหมดจั
้
ดหาจากแหล่งภายในประเทศ
ผู้จาหน่ายวัสดุ เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก คอนกรี ต และวัสดุก่อสร้ างอื่น ๆ จะมีให้ เลือกซื ้อได้ หลายรายตามแต่ละ
ประเภทของวัตถุดิบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจก่อสร้ างมานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ายหลาย
ราย ซึง่ ติดต่อค้ าขายกันด้ วยดีตลอดมา จึงไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ มีผ้ จู ดั จาหน่ายหลายรายในแต่ละวัสดุ จึงไม่เกิดภาวะผูกขาด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังใช้ นโยบายการ
ต่อรองราคาแบบไม่ผกู ขาดกับผู้จาหน่ายกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง และมีการเจรจาต่อรองครัง้ ต่อครัง้ ในแต่ละโครงการ
นโยบายการสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง ของบริ ษัทฯ จะไม่ยึดติดหรื อผูกติดกับผู้จดั จาหน่ายรายใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่จะ
เป็ นลักษณะการกระจายโดยทัว่ ไป มุ่งเจาะเข้ าหาแหล่งวัตถุดิบโดยเฉพาะ เพื่อลดต้ นทุนในการผลิต และเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน โดยมุง่ เน้ นเรื่ องการบริ การ คุณภาพ และราคาของสินค้ าเป็ นสาคัญ และจะใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ภายในประเทศเป็ น
หลัก
4.4 สัดส่วนการซื ้อวัสดุในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นการใช้ สินค้ าที่ผลิตในประเทศ สินค้ าที่ต้องใช้ ในการก่อสร้ าง และการติดตังระบบที
้
่เป็ น
มาตรฐาน บริ ษัทฯ จะซื ้อภายในประเทศ ถ้ ามีวสั ดุที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อเกิดจากข้ อกาหนด
ของงาน บริ ษัทฯ จึงจะสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ ดังนันสิ
้ นค้ าที่สงั่ ซื ้อจากต่างประเทศจึงมีมลู ค่าไม่มาก โดยแหล่งที่มา
ของวัสดุของบริ ษัทฯ มากกว่าร้ อยละ 95 เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ายสินค้ าที่ผลิตในประเทศ
4.5 สภาพปั ญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
สภาพปั ญหาเกี่ยวกับวัสดุ ในบางช่วงเวลาวัตถุดิบบางประเภทอาจมีการขาดแคลน หรื อมีการปรับราคาสูงขึ ้น
หากมีความต้ องการใช้ ในปริ มาณมากพอ บริ ษัทฯ ก็อาจพิจารณาจัดซื ้อโดยตรงจากผู้ผลิตหรื อนาเข้ าจากต่างประเทศ
เนื่อง จากบริ ษัทฯ อยู่ในธุรกิจก่อสร้ างมาเป็ นเวลานาน และมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั กลุม่ ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบที่ใช้
ในงานก่อสร้ างเป็ นอย่างดี ทาให้ มีความมัน่ ใจทังในด้
้ านคุณภาพ ราคา และสามารถจัดซื ้อในปริ มาณที่เพียงพอสาหรับใช้
ในงานก่อสร้ างแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง
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สรุ ปผลงานการก่อสร้างในรอบปี ที่ผ่านมา
ตลอดปี 2559 ที่ผา่ นมา จากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวลงและส่งผลกระทบให้
ภาคเอกชนเกิดความลังเลที่จะลงทุนเพิ่มหรื อเริ่ มดาเนินงานโครงการใหม่ๆขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯยังคงมีงานก่อสร้ าง
ต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา ด้ วยศักยภาพของทางบริ ษัทฯที่มีความพร้ อมในทุกด้ าน จึงคาดการณ์ ว่าในปี 2560 จะมีการ
ประมูลโครงการก่อสร้ างใหม่ๆ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังภาครั
้
ฐและเอกชน
สาหรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีสดั ส่วนงานโครงการก่อสร้ างภาคเอกชนร้ อยละ 80
และภาครัฐร้ อยละ 20 ของมูลค่างานทังปี
้
โครงการก่อสร้ างที่แล้ วเสร็ จในรอบปี ที่ผา่ นมา ได้ แก่
โครงการ

เจ้ าของโครงการ

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

1 CDC Distribution Center จ.ภูเก็ต

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

2 พลัสคอนโดมิเนียม 4 หาดใหญ่ จ.สงขลา

บจก.สิรีน พร๊ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์

406.00

3 พลัสคอนโดมิเนียม 5 จ.สุราษฎร์ ธานี

บจก.สิรีน พร๊ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์

256.00

การรถไฟแห่งประเทศไทย

407.00

4

งานปรับปรุงทางรถไฟ ระหว่างสถานีบ้าน
แหลม – แม่กลอง

5 Centra Maris Hotal พัทยา

บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ ฮอสพิทอลิตี ้ จากัด
(มหาชน)

96.50

452.00

6 เดอะนิช ไอดี บางแค

บริ ษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

122.00

7 แมเนอร์ สนามบินน ้า

บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

1,188.00

รวม
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2,927.50

โครงการที่กาลังดาเนินการอยูแ่ ละงานที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ
การส่งมอบงานจะกระทาก็ต่อเมื่องานเสร็ จสิ ้นแล้ วทังหมด
้
งานระหว่างก่อสร้ างที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ ณ
วันที่ 26 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้ ได้ แก่

โครงการ

เจ้ าของโครงการ

1 มิราจ คอนโดมิเนียม
สุขมุ วิท 27
2 Nara 9
ถนนนราธิวาส กรุงเทพฯ

บจก.มิราจ พร๊ อพเพอร์ ตี ้ พลัส

3 ปรับปรุงภูมิทศั น์ ศูนย์กาจัด
ขยะมูลฝอย กทม.
4 Amber นนทบุรี

บริ ษัท ริ เวอร์ เอนจิ เนียริ่ ง จากัด

บริ ษัท อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล
เอสเตท จากัด (มหาชน)

บริ ษัท อีเทอร์ นสตาร์ เรี ยล
เอสเตท จากัด (มหาชน)
รวม

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

มูลค่ างานที่
ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
(ล้ านบาท)

140

5

607

70

334

296

447

367

1,528

768
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ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ มี
ดังนี ้
ความเสี่ยงจากการควบคุมต้ นทุนไม่ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ในการรับเหมางานก่อสร้ าง บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องสัง่ ซื อ้ วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้ างจานวนมาก จึงอาจประสบ
ปั ญหาในการควบคุมต้ นทุน ทังในส่
้ วนที่เกิดจากการใช้ วสั ดุที่มากเกินไป และจากที่สงั่ ซื ้อวัสดุในราคาที่แพงกว่าประมาณ
การ ทังนี
้ ้อาจเกิดจากกระบวนการประมาณการต้ นทุน การควบคุมราคาสัง่ ซื ้อและการควบคุมปริ มาณการใช้ วสั ดุ หรื อ การ
ทุจริ ตในกระบวนการก่อสร้ าง ซึง่ ความเสียหายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญของการควบคุมต้ นทุน จึงจัดให้ มีระบบการควบคุมในหลายรูปแบบ ได้ แก่ การ
ควบคุมการใช้ วสั ดุ การสัง่ ซื ้อผ่านส่วนกลาง และการควบคุมต้ นทุนของฝ่ ายบริ หาร โดยในประเด็นการควบคุมการใช้ วสั ดุ
นัน้ บริ ษัทฯ มีข้อกาหนดให้ หน่วยงานก่อสร้ างมีหน้ าที่จดั ทาแบบประมาณการก่อสร้ างแบบละเอียดเพื่อใช้ ในการก่อสร้ าง
และสัง่ ซื ้อวัสดุ ซึ่งจะทาให้ การประมาณปริ มาณการใช้ มีความถูกต้ องแม่นยา และบริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีแผนกสารวจปริ มาณ
งาน ซึ่งมีหน้ าที่เข้ าไปตรวจสอบหน้ างานเพื่อสารวจปริ มาณการใช้ วสั ดุและผลงานของผู้รับเหมา หรื อ การดาเนินการงาน
ของหน่วยงานก่อสร้ าง สาหรับระบบการควบคุมการสัง่ ซื ้อวัสดุผ่านส่วนกลางนัน้ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื ้อสินค้ า
ทังหมดผ่
้
านแผนกจัดซื ้อส่วนกลางเท่านัน้ บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีระบบการรายงานการควบคุมต้ นทุน โดย ณ ขณะใดขณะหนึง่
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสามารถที่จะรับรู้ต้นทุนโครงการเทียบกับความก้ าวหน้ าของงาน มูลค่างานที่ประมูลและมูลค่ากาไรขาดทุน
ของโครงการได้ และหากรายการใดมีการใช้ งบประมาณที่เกินกว่าประมาณการ จะต้ องมีการชี ้แจงจากผู้จดั การโครงการ
นันๆ
้ ก่อน ซึ่งบริ ษัทฯ เชื่อว่าภายใต้ ระบบการควบคุมต้ นทุนดังกล่าวนับเป็ นระบบควบคุมที่มีประสิทธิ ภาพทาให้ บริ ษัทฯ
สามารถควบคุมต้ นทุนได้ เป็ นอย่างดี
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชั่น
การดาเนินธุรกิจก่อสร้ างมีโอกาสเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในหลาย ๆ ขันตอนของการปฏิ
้
บตั ิงาน เช่น ขันตอนการ
้
จัดซื ้อ จัดจ้ างผู้รับเหมารายย่อย การตรวจรับงานหรื อรับมอบสินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามสัญญา และการเอื ้อประโยชน์ให้ กับ
ผู้ขายหรื อผู้รับเหมา บริ ษัทฯมีความตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น จึงได้ กาหนดนโยบายแล ะ
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นเพื่อใช้ ในการควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ อีกทังบริ
้ ษัทฯยังได้ มีการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานให้ รัดกุม มีมาตรการควบคุมที่
เหมาะสม เพื่อลดความเสีย่ งจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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ความเสี่ยงจากความปลอดภัยในการทางาน
การดาเนินการก่อสร้ างนัน้ มีความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยในการทางานที่อาจส่งผลกระทบต่อบุค ลากรทัง้
ภายในและภายนอกให้ ได้ รับอันตราย ทรัพย์สนิ ได้ รับความเสียหาย เกิดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมและมลภาวะ หรื อความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับพื ้นที่ข้างเคียงระหว่างการก่อสร้ าง บริ ษัทฯจึงให้ ความสาคัญสูงสุดในด้ านความปลอดภัย ซึ่งได้ มี
มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่า ง ๆ โดยมีหน่วยงานความปลอดภัยรับ ผิดชอบในการบริ หารจัดการ และควบคุม
ความปลอดภัยในงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของบริ ษัทฯ อย่างเคร่ งครัด ส่งเสริ มให้
พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน มีการอบรมอย่างสม่าเสมอ อีกทังยั
้ งมีการจัดทาการป้องกันพื ้นที่สมุ่
เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้ าง และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ แน่ใจว่าการดาเนินการก่อสร้ างอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยต่อบุคลากร ทรัพย์สนิ และพื ้นที่ข้างเคียง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
ในบางกรณีบริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องเข้ าร่ วมในกิจการร่ วมค้ า โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่หรื อมีมลู ค่า
ของงานสูง บริ ษัทฯ จะเข้ าร่วมในกิจการร่วมค้ ากับผู้ที่มีความชานาญพิเศษหรื อผู้ร่วมทุนภายนอก เพื่อยกระดับคุณสมบัติ
ในการเข้ าร่ วมประมูลงาน หรื อเพื่อลดความเสี่ยงด้ านการเงินและการดาเนินงาน ซึ่งคงเหลือเพียงความเสี่ยงที่ต้องร่ วม
รับผิดชอบในกิจการร่วมค้ าร่วมกัน
อย่างไรก็ตามความร่ วมมือกับกิจการร่ วมค้ า ย่อมมีความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งเกิดจากคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
หรื อ เงื่อนไข หรื อ ข้ อตกลงที่ร่วมทุนไว้ ซึง่ อาจทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องเข้ ารับผิดชอบในส่วนของผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้ านัน้ ซึง่
มีผลต่อต้ นทุนในการดาเนินงานที่สงู ขึ ้น ส่งผลกาไรขันต้
้ นที่ได้ รับลดน้ อยลง หรื อเกิดผลขาดทุนในโครงการก่อสร้ าง เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ รู ่วมงานในกิจการร่วมค้ าไม่สามารถดาเนินงานหรื อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้ างได้ บริ ษัทฯ พยายาม
ลดความเสีย่ งด้ านนี ้ ด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการดาเนินงาน และชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ที่จะร่วมงานในกิจการร่วมค้ า
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้ าร่ วมในกิจการร่ วมค้ า รวมถึงจัดทาสัญญาให้ มีความรัดกุม รอบคอบ เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้ อมภายใน
การไม่ป ฏิ บัติ ต ามนโยบาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ในการปฏิ บัติ งานที่ บ ริ ษัท ฯ ก าหนดไว้ สามารถก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบรุ นแรงต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ เนื่องจากลักษณะการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จาเป็ นจะต้ องมีการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้นทังในด้
้ านคุณภาพ ด้ านการเงิน การบริ หารโครงการ และ
ความโปร่ งใสในการดาเนินงาน ดังนันการปฏิ
้
บตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นสิ่งสาคัญ
มากในการดาเนิ นงาน บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ก าหนดระเบี ยบปฏิ บัติ และนโยบายให้ ถือ ปฏิ บัติอ ย่างเคร่ งครั ด มี ห น่ว ยงานที่
รับผิดชอบ มีมาตรการควบคุมและการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานและเป็ นระบบ เพื่อให้ แน่ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดไว้
ความเสี่ยงด้ านรายได้
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ธุรกิจก่อสร้ างเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง บางช่วงของตลาดมีปริ มาณงานที่ค่อนข้ างจากัด ในขณะที่มี
จานวนบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างเป็ นจานวนมากส่งผลให้ เกิดการแข่งขันสูง บริ ษัทฯ ต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ ้น โดย
บางบริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดาเนินงานที่มากกว่า อาจทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องยอมรับกาไรตามสัญญาที่
ลดลงหรื อให้ เงื่อนไขการทางานที่ดีขึ ้นแก่เจ้ าของโครงการเพื่อการแข่งขัน หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับงาน ส่วนแบ่งการตลาดและ
ส่วนแบ่งกาไรอาจจะลดลงได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและโอกาสของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นที่จะสร้ าง
ความน่าเชื่อถือจากผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ส่งมอบงานที่มีมาตรฐานสูง ตรงต่อเวลา และให้ ความใส่ใจต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าเป็ นหลักเพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิมของบริ ษัทฯ และจะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับงานอย่างต่อเนื่อง
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมก่อสร้ างและวิศวกรรมเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ดังนัน้ เพื่อให้ ประสบความสาเร็ จ จึง
จาเป็ นต้ องได้ รับความมุ่งมัน่ และการอุทิศตน จากบุคลากรมืออาชีพผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญครอบคลุมวินยั
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ไม่ใช่เพื่อให้ ได้ มาซึง่ โครงการเท่านัน้ แต่เพื่อให้ สามารถดาเนินโครงการให้ แล้ วเสร็ จพร้ อมทังส่
้ งมอบแก่
ลูกค้ าได้ ตรงเวลาและภายใต้ งบประมาณอีกด้ วย
บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ อย่างมากว่า การจะให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสมนัน้ บริ ษัทฯ จะต้ องเข้ าใจการดาเนินธุรกิจ
ของลูกค้ าแต่ละรายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตลาดก่อสร้ างในปั จจุบนั มีลกู ค้ าที่ต้องการให้ ดาเนินโครงการใน
ลักษณะออกแบบและก่อสร้ างมากขึ ้น ทังนี
้ ้ในการดาเนินการโครงการที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ ตงที
ั ้ มบริ หารเชิง
บูรณาการเพื่อดูแลประเด็นต่างๆ ในโครงการที่อาจเกิดขึ ้นเพื่อเป็ นหลักประกันให้ โครงการเหล่านันบรรลุ
้
ผลสาเร็ จตาม
ความต้ องการของลูกค้ า
คูแ่ ข่งขันและภาวะการแข่งขัน
คู่แข่งที่สาคัญของบริ ษัทฯ ในตลาดอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง คือ บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างชันน
้ าที่มีขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ในประเทศไทยไปรวมถึงบริ ษัทข้ ามชาติ ที่เข้ าร่วมประมูลโครงการก่อสร้ างทังภาครั
้
ฐและเอกชน
กลยุทธ์การแข่งขัน
เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดกลยุทธ์ การแข่งขันและนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากการมุง่ เน้ นความสามารถในการรักษาสัดส่วนการตลาดภายใต้ สภาวะที่มีการแข่งขันสูง
ในปั จจุบนั แล้ ว บริ ษัทฯ ยังมุง่ เสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวด้ วย โดยเน้ น การวางแผนจัดกระบวนการ
ทางาน การตรวจสอบและรับประกันคุณภาพของงาน การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการทางานและความตรงต่อ
เวลา เป็ นหลัก
ข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน

1. ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุม่ วิศวกรผู้บริหาร
นอกเหนือจากความสามารถในการบริ หารงาน ผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์การทางาน
ในงานวิศ วกรรมมากกว่า 20 ปี โดยเป็ นที่ย อมรั บ อย่างกว้ างขวางในวงการ นอกจากนี ้ หากมี ก ารเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่จะต้ องนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ หรื อการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมอื่น ๆ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะนา
เทคโนโลยีเหล่านันมาประยุ
้
กต์ใช้ และนาเสนอต่อลูกค้ าของบริ ษัทฯ ได้ อย่างเหมาะสม
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2. ผลงานเน้ นคุณภาพและให้ ประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ า
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดาเนินงานโดยให้ บริ การที่ให้ ประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ า เน้ นถึงคุณภาพ การให้ บริ การเป็ นที่
พอใจ มีความรับผิดชอบต่อผลงานสูงและการส่งมอบงานตรงตามกาหนดเวลา บริ ษัทฯ ส่งเสริ มนโยบายด้ านการทางาน
เป็ นทีมและเพิ่มพูนเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ระบบการดาเนินงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างแบบเหมารวม (Turnkey Contracts)
การให้ บริ การตังแต่
้ การออกแบบ งานวางฐานราก จนกระทัง่ อาคารเสร็ จสมบูรณ์ อีกทังสามารถบริ
้
หารต้ นทุน
และเวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับการผันแปรของต้ นทุนการก่อสร้ างและภาวะเศรษฐกิจที่ผกผัน
4. ผลงานอันเป็ นที่ยอมรับในอดีต
บริ ษัทฯ ได้ สร้ างชื่อเสียงในผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาในอดีต สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า และทาให้ ลกู ค้ าให้
ความไว้ วางใจในการกลับมาใช้ บริ การของบริ ษัทฯ รวมทังได้
้ แนะนาต่อไปยังลูกค้ าอื่นๆ ด้ วย ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบาย
หลักในการที่จะรักษาและเสริ มสร้ างชื่อเสียงของบริ ษัทฯ โดย
•

การรักษาคุณภาพของผลงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ

•

การดารงไว้ ซงึ่ ความซื่อสัตย์ตอ่ วิชาชีพและมีจรรยาบรรณที่ดีตอ่ งานในสัญญา

•

การดูแลผลประโยชน์ของลูกค้ าเสมือนหนึง่ ว่าบริ ษัทคือเจ้ าของโครงการดังกล่าว

•

การบริ การหลังการขายและหลังหมดสัญญาบริ การ

•

การดูแลให้ การก่อสร้ างในแต่ละโครงการแล้ วเสร็ จตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในสัญญา

5. ความสามารถของบุคลากร
บริ ษัทฯ มีบคุ ลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้ าน อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรซึ่งนับเป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สดุ ของบริ ษัทฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงานและดารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการแข่งขัน
ดังนี ้
•

การพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ านความรู้ทางเทคนิควิชาการและ
การจัดการ

•

การสร้ างจิตสานึกความรับผิดชอบต่องาน

•

การสร้ างบรรยากาศการทางานที่เป็ นมิตร

•

การท างานเป็ นที ม การประสานงานระหว่างที มวิ ศวกรและบุคลากรภายในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ บ รรลุซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการให้ บริ การที่ดีเยี่ยมแก่ลกู ค้ า

•

การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน
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6. แรงงานที่มีคณ
ุ ภาพ
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีนโยบายในการจ้ างแรงงานซึง่ เป็ นพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ ทาให้ บริ ษัทฯ
สามารถคัดเลือกแรงงานที่มีคุณ ภาพและมีแ รงงานที่มีความชานาญงานสูง บริ ษัทฯ จึงสามารถส่งมอบงานได้ ต าม
มาตรฐานของบริ ษัทฯ ภายใต้ ระยะเวลาที่กาหนดและลูกค้ ามีความไว้ วางใจในคุณภาพงานที่สง่ มอบ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มี
นโยบายที่จะจ้ างผู้รับเหมาช่วงที่มีคณ
ุ ภาพ ประวัติการทางานที่ดี ประกอบกับ มีประสบการณ์ที่ยาวนานด้ านก่อสร้ าง ซึง่ มี
ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพงานของบริ ษัทฯ โดยจะจ้ างผู้รับเหมาช่วงเฉพาะงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน เช่น การเคลือบหน้ าต่างอะลูมิเนียม จากการที่บริ ษัทฯ มีแรงงานที่มีคณ
ุ ภาพนี ้ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษา
ระดับงานก่อสร้ างที่มีคณ
ุ ภาพสูงได้
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โครงสร้างผู ้ถอื หุ้น
หลักทรั พย์ ของบริษัทฯ
ในช่วงต้ นปี 2559 นันทางบริ
้
ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 3,915,213,212 บาท มีทุนเรี ยกชาระแล้ วเป็ นเงิ น
จานวน 3,915,213,212 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทังนี
้ ้ จานวนทุนจดทะเบียนได้ เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียน ดังนี ้ มติที่ประชุมอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัทประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ให้ แก่เจ้ าหนี ้ที่ปรึ กษาและวิชาชีพ (เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 9) ตามที่ศาลล้ มละลายกลางเห็นชอบด้ วยแผนฟื น้ ฟูที่กาหนดไว้ ในข้ อ
7.2.2 (ฉ) ของแผนฟื น้ ฟูกิจการบริ ษัทฯ วันที่ 13 กันยายน 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติเสียงข้ างมากร้ อยละ 100 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2559 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 3,927,213,212 บาท มีทุนเรี ยกชาระแล้ วเป็ นเงิ น
จานวน 3,915,213,212 บาท เป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,915,213,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำย ณ บัญชีรำยชื่อหุ้น วันที่ 31 ธันวำคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นำงอำยุพร กรรณสูต
นำยพิสษิ ฐ์ เหล่ำศิริรัตน์
น.ส.รัตติพร กรสุทธิโสภณ
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จำกัด (มหำชน)
นำงจรรยำ สว่ำงจิตร
ดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์
นำยพัชวัฎ คุณชยำงกูร
นำงศันสนีย์ กรรณสูต
นำยสมบัติ พำนิชชีวะ
นำงปรำณี เผอิญโชค
อื่นๆ
รวม
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จานวนหุ้นสามัญ

สัดส่ วน (%)

824,520,000
243,000,000
185,000,000
112,231,666
80,130,110
78,683,768
100,000,000
70,000,000
50,000,000
50,000,000
2,121,647,668

21.06
6.21
4.73
2.87
2.05
2.01
2.55
1.79
1.28
1.28
54.19

3,915,213,212

100.00

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท (Board of Directors)
รำยนำมคณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 11 ท่ำน ดังนี ้
1 นำยวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธำนกรรมกำร
2 พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
กรรมกำรอิสระ
3 พลเอกสมชำย หิรัณยัษฐิ ติ
กรรมกำรอิสระ
4 นำยระพี สุขยำงค์
กรรมกำรอิสระ
5 นำยวิรุณ ลี
กรรมกำรอิสระ
6 นำยวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
กรรมกำร
7 นำยเพชร วิจกั ขณำ
กรรมกำร
8 นำงสำวรัชนี ตรี พิพฒ
ั น์กลุ
กรรมกำร
9 นำงอำยุพร กรรณสูต
กรรมกำร
10 นำยศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
กรรมกำร
11 นำงอัชนำ อัสสรัตนะ
กรรมกำร
หมายเหตุ นายศรวิ ษฐ์ พรรณสมบูรณ์ เป็ นเลขานุการบริ ษัทฯ

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท
(1)

ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ และให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น

(2)

มีหน้ ำที่กำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และกำกับดูแลและควบคุมภำยในให้ ฝ่ำย
บริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่ กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

(3)

รั บ ผิ ด ชอบต่อ ผู้ถือหุ้นโดยสม่ ำเสมอดำเนิ นงำนโดยรั กษำผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนมีมำตรฐำนและโปร่งใส

(4)

คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจและมี
ควำมสนใจในกิจกำรของบริ ษัทฯ ที่ตนเป็ นกรรมกำรอย่ำงแท้ จริ ง

(5)

ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้บริ หำรระดับสูง
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(6)

รั บผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของฝ่ ำยบริ หำรโดยให้ มีควำมตัง้ ใจและระมัดระวังในกำร
ปฏิบตั ิงำน

(7)

กำกับดูแลให้ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชดั เจน และวัดผลได้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรกำหนด
เป้ำหมำยในกำรปฏิบตั ิงำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล

(8)

กำกับดูแลให้ มีกำรดำเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริ ยธรรม

(9)

กำกับดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำรมีระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

(10) พิจำรณำตัดสินในเรื่ องที่มีสำระสำคัญเช่นนโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่อำนำจกำรบริ หำรกำร
ได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
(11) กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ิในกำรทำธุรกรรม และกำรดำเนินกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับงำนของบริ ษัทฯ ให้
คณะหรื อบุคคลตำมควำมเหมำะสมและให้ เป็ นไปตำมข้ อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องโดย จัดทำเป็ นคู่มืออำนำจอนุมตั ิ
และให้ มีกำรทบทวนอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(12) จัดให้ มีระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนกำรในกำร
ประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน
(13) ให้ ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในกำร
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้
(14) รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคูก่ บั รำยงำนของผู้สอบ
บัญชีไว้ ในรำยงำนประจำปี และครอบคลุมในเรื่ องสำคัญๆ ตำมนโยบำยข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจด
ทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(15) กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
1.1

การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้ วย
1. กรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้บริ หำร
2 ท่ำน
2. กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร 5 ท่ำน
3. กรรมกำรอิสระ
4 ท่ำน
ดังนัน้ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำรมีจำนวน 9 ใน 11 ของคณะกรรมกำรทังหมด
้
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1.2

การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริ ษัท ประกอบไปด้ วยกรรมกำรที่เป็ นอิสระและกรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หำรถึง 9 ใน 11 ของคณะกรรมกำรทังคณะ
้
ซึง่ ทำให้ มีกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริ หำรงำน
ได้ นอกจำกนี ้มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่อย่ำงชัดเจนของแต่ละคณะกรรมกำร ทำให้ ประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและคณะผู้บริ หำรบริ ษัท ไม่มีอำนำจเด็ดขำดและมีกำรถ่วงดุลในตัวมติที่สำคัญจะต้ อง
ได้ รับมติอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
1. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
2. นำยระพี สุขยำงค์
3. นำยวิรุณ ลี

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร

หมายเหตุ นางสาวจันทร์ เพ็ญ เงิ นสมุทร เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจาปี
(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้ มีการ
สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่งสาคัญ พร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้จดั การแผนกควบคุมภายใน
(3) สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
(5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
(6) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
(7) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(8) รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
(9) ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่แผนกควบคุมภายใน
(10) ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หาร ผู้จดั การ หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
(11) ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทฯมาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึ กษาในกรณี
จาเป็ น
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(12) จัดทารายงานการกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(13) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้ อม
ทัง้ ปั ญหาอุ ป สรรคในการปฏิ บัติ ง านที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ การปฏิ บัติ ง านไม่ บ รรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
(14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(15) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่า นของบริ ษั ท ฯ มาจากกรรมการอิ สระที่ คุณ สมบัติต ามข้ อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
1. นำยระพี สุขยำงค์

ประธำนกรรมกำร

2. พลเอกสมชำย หิรัณยัษฐิ ติ

กรรมกำร

3. นำยวิรุณ ลี

กรรมกำร

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(1) ทบทวนปรัชญำด้ ำนเงินค่ำตอบแทนบริ ษัท ในส่วนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และระดับผู้บริ หำรถัดจำกประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (คณะกรรมกำรบริ หำร)
(2) เสนอนโยบำยเกี่ยวกับเงินโบนัสสำหรับคณะผู้บริ หำรในส่วนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และระดับผู้บริ หำรถัดจำก
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (คณะกรรมกำรบริ หำร)
(3) พิจำรณำงบประมำณเพื่อกำรปรับเพิ่มเงินเดือน กำรเปลีย่ นแปลงอัตรำเงินเดือนและค่ำตอบแทน กำรจ่ำยเงินโบนัส
ประจำปี ในส่วนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

4. คณะกรรมกำรบริ หำร
รำยนำมคณะกรรมกำรบริ หำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
1 นำงอำยุพร กรรณสูต

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

2 นำยกริ ช แก้ วนำค(1)

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยวิศวกรรม

3 นำยศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์ รักษำกำรประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงินและผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรงำนองค์กร
4 นำยปรี ชำ ลำภบุตร(2) (3)
5 นำยทวีศกั ดิ์ กิขนุ ทด

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ

6 นำยชำตชัย อรรถสถำวร

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยแผนงำนและควบคุมโครงกำร

7 นำยสุรชัย จอนเจิดสิน

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั ิงำน
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ผู้อำนวยกำรโครงกำร

หมำยเหตุ

(1) นำยกริ ช แก้ วนำค ดำรงตำแหน่ง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยวิศวกรรม เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 และได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ หำร ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560
(2) นำยปรี ชำ ลำภบุตร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2559 และได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ หำร ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560
(3) แต่งตังแทนต
้
ำแหน่งนำยชัชชน กรรณสูต ซึ่งเปลี่ยนตำแหน่งเป็ น ผู้ช่วยประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร มีผล
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)

ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หำรงำนและพนักงำนในระดับบริ หำร รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3 คน ร่ วมกัน
เป็ นคณะกรรมกำรบริ หำร

(2)

ทำหน้ ำที่ควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ และรำยงำนผล
กำรด ำเนิ น งำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ทัง้ นี ใ้ นกำรด ำเนิ น กำรประชุ ม ของคณะกรรมกำรบริ ห ำรต้ องมี
คณะกรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรบริ หำรส่วนกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริ หำรต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ ำงมำกจำกที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่ำวที่นบั ได้ อย่ำงน้ อยกึ่งหนึ่งจำกคะแนนเสียงของ
คณะกรรมกำรบริ หำรทังหมด
้

(3)

พิจำรณำกำรกำหนดอำนำจ และระดับกำรอนุมัติของแต่ละบุคคลให้ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม และจัดให้ มีกำร
แบ่งแยกหน้ ำที่ที่อำจเอื ้อให้ เกิดกำรทำทุจริ ตออกจำกกัน รวมถึงกำรกำหนดขันตอน
้
และวิธีกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้น รำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร หรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่ำ วอย่ำงเหมำะสม เพื่ อ ป้ องกัน กำรถ่ ำยเท
ผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ออนุมัติหลักกำร รวมถึงควบคุมให้ มีกำรถื อปฏิบัติตำม
หลักกำร และข้ อกำหนดที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว

(4)

พิ จ ำรณำงบประมำณประจำปี และขัน้ ตอนในกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณ เพื่ อ เสนอต่อ คณะกรรมกำรบริ ษัทและ
ควบคุมดูแลกำรใช้ จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ ว

(5)

พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมำะสมเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท

(6)

พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนและกำหนดงบประมำณในกำรลงทุนตำมอำนำจในคูม่ ืออำนำจดำเนินกำร

(7)

พิจำรณำกำรทำสัญญำต่ำง ๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษัทตำมอำนำจในคูม่ ืออำนำจดำเนินกำร

(8)

รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สำคัญต่ำง ๆ ของบริ ษัท อย่ำงเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
บริ ษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่นำ่ เชื่อถือ เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ดีและโปร่งใส

(9)

พิจำรณำผลกำไร และขำดทุนของบริ ษัทและเสนอจ่ำยปั นผลประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท

(10) พิจำรณำกำรดำเนินธุรกิจใหม่ หรื อกำรเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
(11) กำกับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ปู ฏิบตั ิงำนต้ องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรื อกำรกระทำที่ผิดปกติ หรื อกำรกระทำผิดกฎหมำย
ต่อคณะกรรมกำรบริ หำรอย่ำงทันท่วงที และในกรณีที่เหตุกำรณ์ ดงั กล่ำวมีผลกระทบที่มีสำระสำคัญ จะต้ อง
รำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ทรำบ เพื่อพิจำรณำแก้ ไข ภำยในระยะเวลำอันสมควร

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 9 | 35

(12) ดำเนินกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น หรื อตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อ
ตำมที่ได้ รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
(13) กำรดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรในเรื่ องใด ๆ ซึ่งได้ รับกำรลงมติ และ/หรื อ อนุมตั ิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำร จะต้ องรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ถัดไป
ทังนี
้ ้กรรมกำรบริ หำรจะไม่สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อ ำจมีควำมขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออำจมี
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
-

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ได้ ถกู กำหนดไว้ อย่ำงชัดเจนและโปร่ งใส โดยคำนึงถึงภำระหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย
ตลอดจนควำมรับผิดชอบ และได้ ขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุก ๆ ปี

-

ค่ำตอบแทนผู้บริ หำร คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้ นโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริ หำรโดย
คำนึงถึงหลักควำมยุติธรรมและสูงเพี ยงพอที่จะดึง ดูดและรั กษำผู้บริ หำรที่มีคุณ สมบัติที่ ต้องกำร โดย
สำมำรถสร้ ำงแรงจูงใจให้ มีกำรปฏิบตั ิงำนที่มีคุณภำพและมำตรฐำนที่ดี ทังนี
้ ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผู้บริ หำรจะถูกเปิ ดเผยในแบบ 56-1 และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้ อย่ำงชัดเจน โดยได้ ขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และสำหรับค่ำตอบแทนผู้บริ หำรเป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ หำร ในปี 2559 มีดงั นี ้
1) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
1.1) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ แก่ ค่ำเบีย้ ประชุมเท่ำนัน้ กรรมกำรทัง้ 9 ท่ำนได้ รับ
ค่ำตอบแทน ซึ่งได้ แก่ ค่ำเบีย้ ประชุมประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท จำนวน 50,000 บำทต่อครั ง้ ค่ำเบี ้ย
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท จำนวน 30,000 บำทต่อครัง้
1.2) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ แก่ ค่ำเบี ้ยประชุมเท่ำนัน้ กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนได้ รับ
ค่ำตอบแทน ซึ่งได้ แก่ ค่ำเบี ้ยประชุมประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 20,000 บำทต่อครัง้ ค่ำเบี ้ย
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 10,000 บำทต่อครัง้
1.3) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ แก่ ค่ำเบีย้ ประชุมเท่ำนัน้
กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำ นได้ รั บ ค่ำ ตอบแทน ซึ่ง ได้ แ ก่ ค่ำ เบี ย้ ประชุม ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน จำนวน 20,000 บำทต่อครัง้ และค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำร ท่ำนละ 10,000 บำทต่อครัง้
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รายชื่อ

1. นำยวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
2. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
3. พลเอกสมชำย หิรัณยัษฐิ ติ

4. นำยระพี สุขยำงค์

5. นำยวิรุณ ลี

6.นำงอำยุพร กรรณสูต (1)
7. นำยวรวุฒิ ไกรฤทธิ์
8. นำยเพชร วิจกั ขนำ
9. นำยชัยธพัชร์ เหล่ำศิริรัตน์ (2)
10. นำยชัชชน กรรณสูต (1) (5)
11. นำงสำวรัชนี ตรีพิพฒ
ั น์กลุ
12. นำยศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์ (1) (4)
13. นำงอัชนำ อัสสรัตนะ (3)

มีค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้
หมำยเหตุ

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม ปี 2559
ประชุม
ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน
7/7
1/7

1/4

-

7/7

-

3/3

6/7

4/4

3/3

6/7

4/4

3/3

-

-

7/7
4/7
5/7
3/7
6/7
3/7
-

1,552,000 บาท

(1) กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรขอสละสิทธิ์ในกำรรับค่ำตอบแทน
(2) นำยชัยธพัชร์ เหล่ำศิริรัตน์ ได้ ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทฯ มีผลตังแต่
้ 27 ต.ค. 2559
(3) แต่งตังนำงอั
้
ชนำ อัสสรัตนะ แทนตำแหน่งนำยชัยธพัชร์ เหล่ำศิริรัตน์ มีผลตัง้ แต่ 11 พ.ย. 2559
(4) แต่งตังนำยศรวิ
้
ษฐ์ พรรณสมบูรณ์ แทนตำแหน่งนำยชัชชน กรรณสูต มีผลตังแต่
้ 11 พ.ย. 2559
(5) นำยชัชชน กรรณสูต ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัทฯ มีผลตังแต่
้ 14 ก.ย. 2559
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2) ค่ำตอบแทนของผู้บริ หำร
บริ ษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หำรของบริ ษัทจำนวน 10 รำย ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และสวัสดิกำรอื่น ๆ เป็ นจำนวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้น 18.86 ล้ ำนบำทในปี 2559 โดยมี
ปี 2559
ค่ าตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
อื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าที่พกั
รวม

จานวนราย
10
1
8
8
14

ค่ าตอบแทนรวม
(ล้ านบาท)
17.02
0.19
0.81
0.84
18.86

3) ค่ำตอบแทนอื่น ๆ
-ไม่มี-

5. บุคลำกร
1) จำนวนพนักงำนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) มีพนักงำนรวมทังสิ
้ ้น 114 คน
และบริ ษัทย่อย มีพนักงำนรวมทังสิ
้ ้น 1,412 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลักทังหมด
้
3 สำยได้ ดงั นี ้
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สายงานที่

สายงานหลัก

1.

สานักงานใหญ่
ฝ่ ายบริ หาร
สานักงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายแผนงานและควบคุมโครงการ
ฝ่ ายบริ หารงานองค์กร
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
แผนกความปลอดภัย
แผนกจัดซื ้อจัดจ้ าง
แผนกคลังสินค้ าและซ่อมบารุง
แผนกกฎหมาย
อื่น ๆ
รวมสานักงานใหญ่
สายงานก่อสร้ าง
พนักงานประจารายเดือน
วิศวกร
สถาปนิก
โฟร์ แมน
ช่างเขียนแบบ
อื่น ๆ เช่น ธุรการ Time Keeper
พนักงานประจารายวัน
รวมพนักงาน

2.

จานวนพนักงาน
บมจ. เคเทค คอนสตรัคชั่น
31 ธันวาคม 2559

จานวนพนักงาน
บริษัทย่ อย
31 ธันวาคม 2559

9
7
10
21
15
2
1
7
12
3
1
88

4
1
1
2
8

26
114

153
31
4
59
12
39
1,251
1,412

2) ผลตอบแทนรวมของพนักงำน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำให้ ผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และอื่นๆ โดยบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) ให้ ผลตอบแทนแก่
พนักงำนเป็ นจำนวนเงินรวม 34.56 ล้ ำนบำท และบริ ษัทย่อย ให้ ผลตอบแทนแก่พนักงำนเป็ นจำนวน
เงินรวม 290.56 ล้ ำนบำท ดังนี ้
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ปี 2559
บมจ. เคเทค คอนสตรัคชั่น
เงินเดือนและค่าจ้ างรวม
29,481,850
โบนัส
1,050,127
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
363,229
อื่น ๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบี ้ยเลี ้ยง เป็ นต้ น
3,664,591
34,559,797
รวม
ค่ าตอบแทน (หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2559
บริษัทย่ อย
163,731,517
916,333
247,295
125,666,490
290,561,635

3) นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำนของบริ ษัท
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็ นอย่ำงมำก เนื่องจำกบุคลำกรเป็ นปั จจัยหลักใน
กำรขับเคลื่อนขององค์ กร กำรมีบุค ลำกรทุกระดับที่มีคุณภำพจึงเป็ นเรื่ องสำคัญยิ่ง ทัง้ เรื่ องของควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรเสริ มสร้ ำงทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรทำงำน
บริ ษัทฯ เน้ นเรื่ องกำรเสริ มสร้ ำงทัศนคติเกี่ยวกับกำรทำงำนตังแต่
้ แรกเริ่ มเข้ ำทำงำนของพนักงำนด้ วย
กำรจัดอบรมปฐมนิเทศน์ โดยกำรให้ ข้ อมูล และสร้ ำงควำมเข้ ำใจในวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ กำรสร้ ำงค่ำนิยม
ร่วมกัน ทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย รวมถึงแนวทำงกำรบริ หำรองค์กร เนื่องจำกเป็ นที่ยอมรับกันโดย
ทัว่ กันว่ำทัศนคติที่ดีเป็ นปั จจัย และพื ้นฐำนที่สำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรทำงำนร่ วมกันอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ
และสำเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
บริ ษัทฯ ยังคงสำนต่อกำรเพิ่มพูนศักยภำพบุคลำกร ด้ วยกำรจัดทำแผนกำรอบรมบุคลำกร และเตรี ยม
งบประมำณประจำปี โดยจัดสรรวงเงิ นงบประมำณไว้ เป็ นกำรเฉพำะอย่ำงเหมำะสม ให้ ตรงกับควำม
ต้ องกำรในกำรทำงำนของลักษณะงำน และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนนัน้ ๆ เพื่อช่ วยเพิ่มประสิทธิ ภำพ
ในกำรทำงำน ทำงฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลมีกำรบริ หำรจัดกำรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดครอบคลุมทุกฝ่ ำยงำน
โดยมิได้ จำกัดอยู่เพียงแค่ด้ำนวิศวกรรมเท่ำนัน้ แต่ยงั รวมไปถึงพนักงำนในสำยงำนอื่น ๆด้ วย ทังนี
้ ้มีจัด
กำหนดเวลำที่จะจัดให้ มีกำรฝึ กอบรมในรอบปี ไว้ เพื่อให้ กำรพัฒนำบุคลำกรดำเนินไปอย่ำงตรงตำมควำม
ต้ องกำรอย่ำงแท้ จริ ง และทัว่ ถึงสอดคล้ องกับนโยบำยทำงธุรกิจ ดังนี ้
1. กำรจัดให้ มีกำรอบรมภำยใน จำกบุ คลำกรที่มีควำมชำนำญ และประสบกำรณ์ เฉพำะด้ ำนใน
องค์กร อำทิ กำรอบรมด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนก่อสร้ ำงเบื ้องต้ น เพื่อลดอุบตั ิเหตุ ที่อำจ
เกิดขึ ้นจำกกำรทำงำน กำรเสริ มสร้ ำงพนักงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับระบบต่ำง ๆ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท เพื่อส่งเสริ มกำรดำเนินงำนให้ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น อีกทังมี
้
กำรจัด อบรมอย่ำ งต่อ เนื่ อ งทัง้ ในลัก ษณะกำรสอนงำน (Coaching & On The Job Training)
ภำยในหน่ว ยงำน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมช ำนำญในกำรด ำเนิ น งำน และสำมำรถดึง ศัก ยภำพของ
พนักงำนในแต่ละระดับ ออกมำใช้ ในกำรพัฒนำองค์ กร อันเป็ นกำรเสริ มสร้ ำงควำมเข้ ำ ใจใน
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หน่วยงำนกันเอง โดยกำรเปิ ดโอกำสให้ แบ่งปั นประสบกำรณ์ กำรบอกเล่ำเรื่ องรำวที่เป็ นกรณี หรื อ
ปั ญหำที่เกิดขึ ้นจริ ง เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหำจำกกำรระดมควำมคิด
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีโครงกำรส่งเสริ มกำรพัฒนำฝี มือแรงงำนของสำขำช่ำงต่ำง ๆ ที่มี
ควำมสำคัญและจำเป็ นต่อกำรดำเนิน งำน ซึ่ง บริ ษัท ฯ ได้ ร่ ว มกับ สถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน
กรุงเทพมหำนคร ในกำรฝึ กอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
2. กำรอบรมภำยนอก บริ ษั ท ฯ ได้ ด ำเนิ น งำนภำยใต้ ก ำรจัด สรรงบประมำณที่ เ หมำะสม และ
ตอบสนองตำมควำมต้ องกำรในกำรทำงำนของลักษณะงำน และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
นัน้ ๆ ได้ เป็ นอย่ำงดี ทังฝ่้ ำยงำนก่อสร้ ำง และแผนกอื่น ๆ ในสำนักงำนใหญ่ที่เป็ นสนับสนุนในกำร
ดำเนินงำนทุกภำคส่วน อำทิ แผนกบัญชี และกำรเงิน แผนกทรัพยำกรบุคคล แผนกจัดซื ้อ แผนก
กฎหมำย และแผนกอื่น ๆ รวมถึงกำรอบรมที่ให้ ควำมสำคัญเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนตำม
ข้ อกำหนด กฎหมำย และให้ เป็ นไปตำมเกณฑ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง อำทิ กำรให้ พนักงำนเข้ ำร่วม
อบรม และสัมมนำกับตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และนำกลับมำเผยแพร่ สพู่ นักงำนในทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯในฐำนะบริ ษัทจดทะเบียน ดำเนินกำรพัฒนำกิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ ยังมีดำริ ที่จะให้ มียกระดับของแผนกำรพัฒนำพนักงำนของบริ ษัทฯ
เพิ่ ม ขึ น้ ในปี ถัด ไปและมี แ ผนกำรพัฒ นำเป็ นระบบอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ กำร
เจริ ญเติบโตของธุรกิจในระยะยำวอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความเป็ นเลิศทัง้
ในด้ า นกระบวนการทางานและการบริ ห ารจัดการ โดยยึดถื อ หลักการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ดีตามแนวทางของตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยสิทธิ พืน้ ฐานที่ผ้ ูถือหุ้นได้ รับ เช่น สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิ ในการได้ รับ
ข่าวสารข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบอานาจมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน สิทธิในการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งผู้สอบบัญชี เป็ นต้ น โดย
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ได้ ยดึ ถือตามหลักสาคัญ 5 ประการ ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักและคานึงถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการดาเนินการใดๆของบริ ษัทฯ รวมถึง
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตนเอง และไม่ดาเนินการใดๆอันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทมีการกากับดูแลให้ การจัดประชุมผู้ ถือหุ้น เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด พร้ อมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนทุกกลุม่ โดยคานึงถึงสิทธิและละเว้ น
การกระทาใดๆอันเป็ นการจากัดการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุม่ ดังนี ้
-

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดประกอบไปด้ วย กาหนดการประชุม วาระการประชุมและข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องในแต่ละวาระอย่างครบถ้ วนเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้ า

-

การเปิ ดเผยและเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศต่างๆอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสม และเพียงพอแก่ผ้ ูถือหุ้น

-

มีการชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างชัดเจนและจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง

-

การให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

-

บริ ษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอความคิดเห็นและ
ซักถาม

-

การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ตลอดระยะเวลาการประชุม

การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัท เลขานุการบริ ษัท รวมถึงผู้บริ หารระดับสูง ต้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ น เพื่อรับฟั งข้ อเสนอแนะและตอบคาถามผู้ถือหุ้น
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รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อ งกาหนดไว้
อย่างเคร่ งครัด โดยมีการบันทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวิธีการลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียง การบันทึกรายชื่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม การบันทึกคาถามคาตอบจากการซักถามของผู้ถือหุ้นและ
การบันทึกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เป็ นต้ น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ มีนโยบายกากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่า
เทียมกันทุกราย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1

บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิและอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2.2

ผู้ถือหุ้นหนึง่ คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

2.3

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญประเภทเดียว ดังนันสิ
้ ทธิในการออกเสียงจึงเป็ นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ

2.4

บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่ว งหน้ า ก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่า 14 วันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

2.5

ประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม

2.6

ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้ อย่างเสรี

2.7

บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ให้ ผ้ ูอื่ น มาประชุมและออกเสียงลงมติแ ทนได้ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ จะส่ง หนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ข. และระบุ
หลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไปพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุม พร้ อมทังเสนอชื
้
่อกรรมการ
อิสระอย่างน้ อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ทัง้ นีร้ ะบุหลักฐานที่ใช้ ในการมอบ
ฉันทะไว้ อย่างชัดเจน เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าประชุมด้ วยตนเอง

2.8

บริ ษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยแสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.9

บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังส่
้ งคาถามในการประชุมมา
ล่วงหน้ า

2.10 บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้ องกัน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ของ
บริ ษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าความสาเร็ จและความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ขึ น้ อยู่กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนัน้ บริ ษัทฯ
จึงกาหนดให้ มีกระบวนการส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยยึดการคุ้ มครองและรักษาสิทธิของผู้มีสว่ นได้
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เสียกลุม่ ต่างๆอย่างยุติธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะไม่กระทาการใดๆที่
เป็ นการละเมิดสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย และได้ กาหนดนโยบายของบริ ษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ในจริ ยธรรมธุรกิจและได้
เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
บุคลากร
บุคลากรของบริ ษัทฯ เป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร และเป็ นปั จจัยสาคัญของความสาเร็ จของบริ ษั ทฯ จึง
ได้ กาหนดนโยบายต่างๆ ขึ ้นมาเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่และสภาพแวดล้ อมในการทางาน รวมถึง
ด้ านสวัสดิการให้ กับพนักงาน โดยยึดตามแนวทางที่กฎหมายกาหนด โดยมีนโยบายที่สาคัญ เกี่ ยวกับด้ านบุคลากร
ดังต่อไปนี ้
นโยบายด้ านความปลอดภัย : บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ งนโยบายและแผนการทางานด้ านความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานใหม่ เพื่อให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด และตลอดเวลาที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ ไม่เคยมีการละเมิดกฎหมายแรงงานและไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด
นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริ ษัทฯ กาหนดแผนฝึ กอบรมประจาปี สาหรั บพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะ
ความสามารถที่เป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับแต่ละตาแหน่งงาน ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการจัดส่งพนักงานไปฝึ กอบรมกับสถาบัน
ฝึ กอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผา่ นมาอย่างต่อเนื่อง
คู่ค้า
บริ ษัทฯ มีแนวคิดที่จะเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน สร้ างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ร่ วมทังดู
้ แลสังคมและสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ นโยบายต่างๆ จึงมุ่งเน้ นไปในเรื่ องคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้ าตังแต่
้ การจัดซื ้อ
จัดจ้ าง ดาเนินการก่อสร้ าง จนกระทัง่ ส่งมอบผลงานให้ กบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบ เน้ นการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของคูค่ ้ าและลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทังนี
้ ้ได้ ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย ดังต่อไปนี ้
• บริ ษัทฯ ใส่ใจในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมและรู้ คุณค่ำในกำรใช้ ทรัพยำกร รวมทังหลี
้ กเลี่ยงกำรดำเนินงำนที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ นำนโยบำยด้ ำนนี ้มำปรับใช้ ในโครงกำรลดปริ มำณเศษวัสดุก่อสร้ ำงในอนำคต เพื่อให้ เกิด
กำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและลดปั ญหำด้ ำนสิง่ แวดล้ อมอีกทำงหนึง่
• บริ ษัทฯ ได้ ร่วมมือกับสมำคมคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวสำกล ในกำรนำเอำคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้ แล้ วของ
บริ ษัทฯไปรี ไซเคิลและจำหน่ำย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้พิกำรตำมชนบท รวมทังน
้ ำเงินไปจัดซื ้ออุปกรณ์เครื่ องช่วยควำม
พิกำร เช่น รถวีลแชร์ รถสำมล้ อโยกให้ กบั ผู้พิกำร และยังเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกตรวจเยี่ยมให้ คำแนะนำคนพิกำรและ
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ช่ ว ยเหลือ เบื อ้ งต้ น ตำมต่ำงจังหวัด โครงกำร Go Together นี ้ ท ำให้ พ นักงำนได้ มีส่วนร่ วมในกำรสนับ สนุน พัฒ นำ
ศักยภำพของผู้พิกำรในประเทศไทย
• บริ ษัทฯ มุ่งส่งเสริ มและปลูกจิตสำนึกควำมรั บผิดชอบต่อสังคมให้ แก่พนักงำนทุกระดับและทุกภำคส่วน
รวมทัง้ ได้ จัดสรรงบประมำณเพื่อจัดโครงกำรช่วยเหลือโรงเรี ยนขนำดเล็กที่อยู่ห่ำงไกล และได้ รับควำมร่ วมมือจำก
พนักงำนในโครงกำร “สร้ ำงด้ วยใจ ให้ ด้วยรัก” และ โครงกำร “ปั นน ้ำใจให้ น้อง”
เจ้ าหนีแ้ ละคู่แข่ งทางการค้ า และหน่ วยงานที่กากับดูแล
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส และซื่อสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ดังนันที
้ ่
ผ่านมาจึงไม่เคยฝ่ าฝื นกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้ อง กับหน่วยงานที่กากับดูแล พนักงาน การจ้ างงาน คู่ค้า สิ่งแวดล้ อม เจ้ าหนี ้
และ คูแ่ ข่งทางการค้ า
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริ ษัทฯ ทังที
้ ่เป็ นข้ อมูลทางการเงินและข้ อมู ลทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา และมีความโปร่ งใส
เพื่อให้ ประชาชนทัว่ ไป นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ รับทราบ โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ
ได้ ยึดหลักปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้ อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ฯ ได้ มี นัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อ ท าหน้ าที่ ใ นการสื่ อ สารกั บ นัก ลงทุ น ผู้ ถื อ หุ้น
นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที่
ที่อยู่ :

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน้ 18
ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email address: ir@ktech.co.th
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-2018-1688 ต่อ 271
การติดต่ อกับคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัททุกกลุม่ สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็นในการดาเนิน
ธุรกิจ หรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องต่างๆ เช่น การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หาร การดาเนินงานที่ไม่เป็ นธรรม การปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ขดั ต่อ
จรรยาบรรณ เป็ นต้ น โดยมีความประสงค์แจ้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง สามารถส่งเรื่ องพร้ อมเอกสาร โดยให้ ระบุ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก และ E-mail อย่างชัดเจน โดยส่งเอกสารมายัง

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 9 | 45

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน้ 18
ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ พิ จ ารณาและด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประเด็ น การร้ องเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง (ไม่ผา่ นผู้บริ หารของบริ ษัท) เป็ นรายกรณีไป รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดย
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสแ ละผู้
ร้ องเรี ยนมัน่ ใจว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนดังกล่าว
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี ข นาดที่ เ หมาะสม และประกอบด้ ว ยบุค คลที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีจานวนเพียงพอที่จะ
ถ่วงดุลไม่ให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลใด มีอานาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทุกคนมีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ภายใต้
นโยบายที่กาหนดไว้ ในแต่ละปี โดยไม่ได้ ถกู ครอบงาหรื อถูกจากัดบทบาท และยังได้ ทาหน้ าที่ดแู ลผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นเป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้การกาหนดจานวน โครงสร้ าง คุณสมบัติ และขอบเขตอานาจหน้ าที่ของ
กรรมการอิ สระของบริ ษั ท ฯ นัน้ ได้ ยึด ถื อ ตามหลัก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประชุมอย่างสม่าเสมอทุกๆ 3 เดือน โดยมีวาระการประชุมที่สาคัญ
แบ่งเป็ นวาระอย่างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่ องเพื่อทราบ รับรอง และเรื่ องเพื่อ อนุมตั ิ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุ มไปยังกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมการบริ ษัทฯ มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยประธานที่ประชุมได้
ทาหน้ าที่จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารนาเสนอเอกสารหรื อข้ อมูล รวมทังอภิ
้ ปรายในประเด็นสาคัญ และให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างเป็ น
ระบบ
เมื่อการประชุมสิ ้นสุดลง เลขานุการบริ ษัทจะมีห น้ าที่จดั ทารายงานการประชุมเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้ มีความละเอียดถูกต้ องมากที่สดุ
ได้
46 | ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 9

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และ
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งล้ วนเป็ นกรรมการอิสระ
และ มีผ้ จู ดั การแผนกควบคุมภายใน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสม่าเสมอ โดยในปี 2558 มีการประชุม 5 ครั ง้ มีการส่งเอกสาร
ระเบียบวาระการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ศึกษาเป็ นการล่วงหน้ าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรรมการ
ได้ เข้ าร่ วมประชุม และได้ มีการประสานงานและติดตามการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่บนั ทึก
ไว้ ในรายงานการประชุม ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัทฯ แล้ ว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนว
ทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สาคัญ และจะช่วยพิจารณา
อย่างเป็ นระบบ เพื่อเป็ นข้ อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทหรื อฝ่ ายบริ หาร
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
การคัด เลือ กบุค คลที่ จ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท นัน้ ได้ มี ก ารแต่ง ตัง้ มาจากคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) เสนอเข้ ามาเพื่ อ พิ จ ารณาตัว บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสม ทัง้ ด้ านประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ฯ เข้ ามาเป็ นกรรมการ โดยไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้ อมทังคุ
้ ณสมบัติในด้ านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทฯ
ในช่วงที่ผา่ นมา
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
1. บริ ษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริ หารและพนักงานในการนาข้ อมูลภายในบริ ษัท ฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
โดยผู้บริ หารและพนักงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน จะต้ องระงับการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ บริ ษัทฯ
จะมีการประกาศผลการดาเนินงาน (งบการเงิน)
2. ก าหนดเวลาในการประกาศผลการดาเนิ นงาน และข้ อ มูลข่าวสารที่ เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส และ 60
วัน นับจากวันสิ ้นงวดบัญชี
3. บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารมีหน้ าที่ จัดทาและจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส
และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษัทจดทะเบียนที่เป็ นผู้บริ หาร ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบ พร้ อมแจ้ งให้ ทราบถึงบทลงโทษซึง่ เริ่ ม
ตังแต่
้ ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความร้ ายแรง
ของความผิดนัน้ หากพนักงานหรื อผู้บริ หารไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อหากพบว่าผู้บริ หารได้ ใช้ ข้อมูลภายในหรื อมีความ
ประพฤติที่สอื่ ไปในทางที่บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย ทางบริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการพิจารณาตามบทลงโทษต่อไป
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริ การอื่นดังนี ้
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรั บงวดบัญชี ปี 2557-2559 ให้ แก่
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ดังนี ้
ปี 2559
ค่ าสอบบัญชีประจาปี (บาท)
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audit Fee)
- ค่าประเมินมูลค่ากิจการ
- งานที่ปรึกษาทางด้ านภาษี
รวมทังสิ
้ ้น
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7,040,000

1,000,000 บาท
600,000 บาท
1,600,000 บาท

ปี 2558
6,600,000

ปี 2557
6,080,000

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทในเครื อ ดำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับกำรใส่ใจและดูแลรักษำ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมภำยใต้ หลักจริ ยธรรม กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ และกำรนำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำบูรณำกำรให้ สอดคล้ องกับธุรกิจ เพื่อนำไปสูก่ ำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
นโยบายภาพรวม ”ความรับผิดชอบต่ อสังคม”
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยให้ ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจ และมีควำมมุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงจิตสำนึกของกำรมีส่วนร่ วมในควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของทุกภำคส่วน โดยเฉพำะกำรคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คู่ค้ำ
พนักงำน ชุมชน และหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ
บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดนโยบำยด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฎิบตั ิร่วมกัน ดังนี ้
1. การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ ยึดถือกำรดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับกิจกำรที่ดีหรื อบรรษัทภิบำลตำมแนวทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำรจัดทำคูม่ ือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร รวมทัง้
มีกำรกำหนดจรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิสำหรับผู้บริ หำรและพนักงำน เพื่อถือปฏิบตั ิร่วมกัน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นคู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยถือปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทรำบถึงควำมคืบหน้ ำกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทใช้ นโยบำยกำรดำเนินกิจกำรให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำยและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้
พนักงำนปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม บริ ษัทได้ ประกำศเจตนำรมณ์กำรเข้ ำร่วมโครงกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ที่มีชื่อ
ว่ำโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต (Collective Anti-Corruption – CAC) ในปี
2559 บริ ษัทมีนโยบำยด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ประกำศให้ พนักงำนและบุคคลภำยนอกรับทรำบ
และจะดำเนินกำรตำมกำรประกำศเจตนำรมณ์อย่ำงเป็ นรูปธรรมต่อไป
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
ในธุ ร กิ จก่ อสร้ ำง เรำไม่สำมำรถปฏิ เสธได้ ว่ำ “ทรั พ ยำกรบุคคล” เป็ นปั จ จัยสำคัญ ที่ท ำให้ บริ ษัทฯ
ขับเคลื่อนไปได้ บริ ษัทฯ จึงให้ ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำง
เป็ นธรรม โดยกำรให้ ควำมเคำรพต่อสิทธิ พนักงำน และไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดว่ำด้ วยเรื่ อง เชือ้ ชำติ สีผิว
ศำสนำ เพศ และควำมไม่สมบูรณ์ทำงร่ำงกำย ทุกคนจะได้ รับกำรปฏิบตั ิจำกบริ ษัทฯ อย่ำงเสมอภำค
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ในส่วนของพนักงำน บริ ษัทฯ มีกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรม และมีสวัสดิกำรในด้ ำนต่ำงๆ เช่น
กำรฝึ กอบรมพนัก งำนทัง้ ภำยในและภำยนอก เพื่ อ พัฒ นำบุ ค ลำกรให้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ฯลฯ
4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธุรกิ จก่อสร้ ำงเป็ นธุรกิ จที่มีกำรแข่งขันสูง ควำมสำเร็ จมำจำกควำมพึงพอใจของลูกค้ ำที่มีต่อกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ เรำจึงตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ ำและคู่ค้ำในกำรรักษำ
คุณภำพ มำตรฐำนกำรทำงำนให้ เป็ นไปตำมสัญญำ
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ในกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ใส่ใจในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมและรู้ คณ
ุ ค่ำในกำรใช้ ทรัพยำกร รวมทังหลี
้ กเลีย่ ง
กำรดำเนินงำนที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทฯ นำนโยบำยด้ ำนนี ้มำปรับใช้ ในโครงกำรลดปริ มำณเศษวัสดุ
ก่อสร้ ำงในอนำคต เพื่อให้ เกิดกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและลดปั ญหำด้ ำนสิง่ แวดล้ อมอีกทำงหนึง่
6. ร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ มุง่ ส่งเสริ มและปลูกจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ แก่พนักงำนทุกระดับและทุกภำคส่วน
รวมทังได้
้ จดั สรรงบประมำณเพื่อจัดโครงกำรช่วยเหลือโรงเรี ยนขนำดเล็กที่อยู่ห่ำงไกล และได้ รับควำมร่ วมมือ
จำกพนักงำนในโครงกำร “สร้ ำงด้ วยใจ ให้ ด้วยรัก” และ โครงกำร “ปั นน ้ำใจให้ น้อง”
7. การจัดทารายงานและเผยแพร่ งานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษั ท ฯ มี ก ำรจัด ท ำรำยงำนด้ ำ นควำมควำมรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมเพื่ อ แสดงออกถึ ง แนวคิ ด กำร
ดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่สนใจ โดยเผยแพร่ ผ่ำนทำงช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจำปี รำยงำนด้ ำนควำมควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเว็บไซต์บริ ษัท
การบริหารงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
เพื่อให้ กำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
บริ ษัทฯ จึงได้ แต่งตังคณะกรรมกำรและคณะท
้
ำงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็ นบุคลำกรของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
ประกอบไปด้ วยผู้บริ หำรระดับสูง ผู้บริ หำรและพนักงำนที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องในกำรดำเนินงำน ซึ่งคณะกรรมกำรควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) จะมีหน้ ำที่กำกับดูแลกำรดำเนินงำนโครงกำรด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อ สังคมของ
บริ ษัทฯ โดยมุง่ เน้ นที่ผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ
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ผังคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
ของบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ประธานคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
นางอายุพร กรรณสูต

คณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์

2.นายปรีชา ลาภบุตร

3.นายสุรชัย จอนเจิดสิน

4.นายชาตชัย อรรถสถาวร

5.นายทวีศกั ดิ์ กิขนุ ทด

6.นายกริช แก้ วนาค

คณะทางานและประสานงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.น.ส.จันทร์ เพ็ญ เงินสมุทร

2.น.ส.ดวงกมล อนันต์วชั รกุล

การดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทในเครื อ มีนโยบำยที่มงุ่ เน้ นในกำรพัฒนำบุคลำกรซึง่ เป็ น
ทรั พยำกรที่สำคัญของบริ ษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำนและส่งผลให้ เกิ ดประสิทธิ ภำพในระบบห่วงโซ่อุปทำน
รวมทังให้
้ พนักงำนทุกคนเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรร่ วมพัฒนำชุมชนและสังคม โดยโครงกำรต่ำงๆเกิดขึ ้นจำกแนวควำมคิ ดของ
พนักงำนซึ่งต้ องกำรช่วยเหลือดูแลสังคมและให้ โอกำสกับผู้ที่ขำดโอกำสในสังคมไทย ซึ่งถือเป็ นกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ควบคูไ่ ปกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
1. ความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร CSR-in-Process
1.1 การพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึ ง คุณ ค่ำ ของ “พนัก งำน” ซึ่ง เป็ นทรั พ ยำกรที่ สำคัญ และเป็ นปั จ จัย หลัก ในกำร
ขับเคลื่อนองค์กรให้ ไปสู่เป้ำหมำย “การพัฒนาบุ คลากร” จึงถือเป็ นนโยบำยที่ได้ ยึดถือและปฏิบตั ิตำม เพื่อ
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรดำเนินงำน ให้ กับพนักงำนทุกระดับ ในกำรมอบโอกำสทำง
ควำมก้ ำวหน้ ำนี ้ บริ ษัทฯ เห็นว่ำ บุคลำกรทุกระดับเปรี ยบเสมือนคนในครอบครัวที่พร้ อมจะเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนไป
ด้ วยกัน
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำแผนกำรอบรมบุคลำกร และเตรี ยมงบประมำณประจำปี โดยจัดสรรวงเงินงบประมำณ
ไว้ เป็ นกำรเฉพำะอย่ำงเหมำะสม ให้ ตรงกับควำมต้ องกำรของลักษณะงำน และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
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นันๆ
้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรทำงำน ทำงฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลมีกำรบริ หำรจัดกำรให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดครอบคลุมทุกฝ่ ำยงำน โดยมิได้ จำกัดอยูเ่ พียงแค่ด้ำนวิศวกรรมเท่ำนัน้ แต่ยงั รวมไปถึงพนักงำนในสำยงำน
อื่นๆด้ วย
การจัดให้ มีการอบรมภายใน จำกบุคลำกรที่มีควำมชำนำญ และประสบกำรณ์ เฉพำะด้ ำน ใน
องค์กร อำทิ กำรจัดอบรมในฝ่ ำยงำนก่อสร้ ำง กำรเสริ มสร้ ำงพนักงำนให้ มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับ
ระบบต่ำงๆ และเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท เพื่อส่งเสริ มกำรดำเนินงำนให้ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น
อีกทังมี
้ กำรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่องทังในลั
้ กษณะกำรสอนงำน (Coaching & On The Job Training)
ภำยในหน่วยงำน เพื่อให้ เกิดควำมชำนำญในกำรดำเนินงำน และสำมำรถดึงศักยภำพของพนักงำนในแต่ละ
ระดับออกมำใช้ ในกำรพัฒนำองค์กร อันเป็ นกำรเสริ มสร้ ำงควำมเข้ ำใจในหน่วยงำนกันเอง โดยกำรเปิ ดโอกำสให้
แบ่งปั นประสบกำรณ์ กำรบอกเล่ำเรื่ องรำวที่เป็ นกรณี หรื อปั ญหำที่เกิดขึ ้นจริ ง เพื่อร่ วมกันแก้ ไขปั ญหำจำกกำร
ระดมควำมคิด
การอบรมภายนอก บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินงำนภำยใต้ กำรจัดสรรงบประมำณที่เหมำะสม และตอบสนอง
ตำมควำมต้ องกำรในกำรทำงำนของลักษณะงำน และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนนันๆได้
้ เป็ นอย่ำงดี ทังฝ่
้ ำย
งำนก่อสร้ ำง และแผนกอื่นๆในสำนักงำนใหญ่ที่สนับสนุนในกำรดำเนินงำนทุกภำคส่วน อำทิ แผนกบัญชี และ
กำรเงิน แผนกทรัพยำกรบุคคล แผนกจัดซื ้อ แผนกกฎหมำย และแผนกอื่นๆ รวมถึงกำรอบรมที่ให้ ควำมสำคัญ
เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนตำมข้ อกำหนด กฎหมำย และให้ เป็ นไปตำมเกณฑ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง อำทิ กำรให้
พนักงำนเข้ ำร่วมอบรม และสัมมนำกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำกลับมำเผยแพร่สพู่ นักงำนในทุก
ระดับ เพื่อส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ ในฐำนะบริ ษัทจดทะเบียน ดำเนินกำรพัฒนำกิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะให้ มีกำรยกระดับของแผนกำรพัฒนำพนักงำนของบริ ษัทฯ
เพิ่มขึ ้นในปี ถัดไปและมีแผนกำรพัฒนำเป็ นระบบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเจริ ญเติบโตของธุรกิจใน
ระยะยำวอย่ำงมัน่ คง และยัง่ ยืน
1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงาน ในโครงการ KTECH Nursery Camp
บริ ษัท เห็นควำมสำคัญของพื ้นที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลำนพนักงำนในหน่วยงำนก่อสร้ ำง จึงมีกำรริ เริ่ ม
โครงกำร KTECH Nursery Camp เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ ท ำกิ จ กรรม และเรี ย นรู้ ในสภำพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภัย จำก
อันตรำยหรื ออุบตั ิเหตุที่อำจเกิดขึ ้น จำกแนวคิดนี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั สรรพื ้นที่ บริ เวณที่พกั ของหน่วยงำน แมเนอร์
สนำมบินน ้ำ เพื่อให้ เด็กทุกคนในหน่วยงำนก่อสร้ ำง สำมำรถเข้ ำมำทำกิจกรรมในพื ้นที่ โดยมีกำรจัดเตรี ยมสื่อ
กำรเรี ยนรู้ ของเล่นเสริ มทักษะและเสริ มสร้ ำงพัฒนำกำรเบื ้องต้ น
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2. ความรับผิดชอบต่ อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)
โครงการ แปลงเกษตรเพื่อสุขภาพ ตำมแนวพระรำชดำริ เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ถูกนำมำปรับใช้ เพื่อปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนโรงเรี ยนตงศิริรำษฎร์ อรนุสรณ์ จ.
บุรีรัมย์ หันมำใส่ใจอำหำรกำรกินโดยเฉพำะพืชผักผลไม้ มำกขึ ้น ตลอดจนเรี ยนรู้กำรปลูกผักอินทรี ย์รับประทำนเองแบบง่ำยๆ
และสำมำรถลดค่ำใช้ จ่ำยมื ้อกลำงวัน หรื อให้ นกั เรี ยนนำไปขำยเพื่อส่งเสริ มกำรสร้ ำงอำชีพทำงกำรเกษตรได้ อีกช่องทำงหนึ่ง
โดยทำงบริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทำงกำรเกษตร เครื่ องมืออุปกรณ์ ให้ กบั ทำงโรงเรี ยน
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การต่อต้านคอร์รปั ชั่ น
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลำกรทุกระดับมีจิตสำนึก
และตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ โดยได้ กำหนดนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชั่นเพื่อให้ กรรมกำรผู้บริ หำรและบุคลำกรทุกระดับของบริ ษัทฯปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติตำมโครงสร้ ำงกำรรั บผิดชอบ ระบบบริ หำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำร
ตรวจสอบ เพื่อป้องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ภำยในบริ ษัทฯ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1) กรรมการบริ ษัทและบุคลากรทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ โดย
ต้ องไม่เข้ าเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2) กรรมการบริ ษัทและบุคลากรทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ า
ข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยถือเป็ นหน้ าที่ที่ต้องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบได้ ทราบ และ
ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
3) บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรื อบุคคลอื่นใดที่แจ้ งเบาะแสหรื อหลักฐานเรื่ องการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทา โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้
ร้ องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระทานัน้ จะทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4) บริ ษัทฯ สนับสนุนการเสริ มสร้ างให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯมีความเข้ าใจ ตระหนักถึงความสาคัญ มีสว่ นร่วม
และให้ ความร่วมมือ ในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
5) ผู้ที่มีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นหรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น
จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ และอาจได้ รับโทษตามกฏหมาย หากการ
กระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ มีความเป็ นอิสระ และรายงานโดยตรงให้ กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ทาหน้ าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ว่า
มี ค วามเพีย งพอ เหมาะสม และมี ป ระสิท ธิ ภาพตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ ว างไว้ รวมทัง้ มี การปฏิ บัติต ามนโยบายและ
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ข้ อบังคับตามกฎหมายหรื อของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีหน่วยงำนควบคุมภำยในซึ่งขึ ้นตรงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ ำที่กำหนดระบบกำรควบคุม
ภำยใน ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบภำยในที่ได้ รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยในที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีควำมเป็ นกลำง รวมทังจั
้ ดกำรให้ กำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯถูกต้ อง เป็ นไปตำม
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท และข้ อกำหนดของกำรควบคุมภำยในตำมเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำยบริ หำรของ
บริ ษัทฯในทุกไตรมำส เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเหมำะสมเพียงพอและมีกำรบริ หำรจัดกำรควำม
เสีย่ งอย่ำงเป็ นระบบมีประสิทธิผล
กำรควบคุมภำยใน
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯในด้ ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ
(1) กำรควบคุมภำยในองค์กร
บริ ษัทฯ มีกำรกำหนดโครงสร้ ำงองค์กร ตำมสำยงำนและกำหนดหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ อย่ำงชัดเจน
เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร รวมถึงจัดให้ มีกำรสร้ ำงควำมตระหนักให้ กบั บุคลำกรทุกระดับเพื่อให้ เข้ ำใจถึง
ควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
(2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง
บริ ษัทฯ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกปั จจัยภำยในและภำยนอก ที่อำจมีผลกระทบกับกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัท ในทุก ๆ ด้ ำน มีกำรควบคุมและกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นระบบ พร้ อมทังมี
้ กำรติดตำม
จัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงต่อเนื่อง
(3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน
บริ ษัทฯ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจอนุมตั ิตำมลำดับขันไว้
้ อย่ำงชัดเจนและมีค่มู ือกำรปฏิบตั ิงำนของ
แต่ละส่วนงำนเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงถูกต้ อง
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล
บริ ษัทฯ มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ กำรสือ่ สำรภำยในองค์กรมีควำมชัดเจนและ
ทัน ต่อ เหตุก ำรณ์ รวมถึ ง ระบบกำรจัด เก็ บ ข้ อ มูล ที่ มี ค วำมปลอดภัย ควำมถูก ต้ อ งและลดกำรใช้
ทรัพยำกร
(5) ระบบกำรติดตำม
บริ ษัทฯ มีกำรประเมินและติดตำมผลกำรปรับปรุงตำมข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องโดยมี
กำรรำยงำนต่อ ผู้บ ริ ห ำรเป็ นระยะเพื่ อ ผลัก ดัน ให้ แ ต่ ละส่ว นงำนมี ก ำรพัฒ นำและควบคุม ให้ ก ำร
ปฏิบตั ิงำนเป็ นไปอย่ำงถูกต้ องและเหมำะสม
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กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งและคณะทำงำนได้ มีประชุมเพื่อประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลกระทบต่อกำร
ดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ และจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ยงเพื่อใช้ สำหรับควบคุมกำรดำเนินงำนควบคุมควำมเสี่ยงของ
บริ ษัทอย่ำงเป็ นระบบ ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีในระดับควำมเสี่ยงสูงให้ ลดลงตำมลำดับจน
เหลือเพียงควำมเสี่ยงปำนกลำงและต่ำ ซึ่งอยู่ในระดับที่บริ ษัทฯ ยอมรั บได้ โดยคณะคณะกรรมกำรยังคงติดตำมกำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อจะได้ มกี ำรปรับแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสีย่ งให้ มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับสภำวะแวดล้ อม
ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์ วิส จำกัด โดย
นำยสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ (Certified Professional Internal Auditor (CPIA) ทะเบียนเลขที่ 7050) ให้ ทำหน้ ำที่ตรวจสอบ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคุณสมบัติของ บริ ษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล
ออดิท เซอร์ วิส จำกัด โดย นำยสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ แล้ วเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว
เนื่องจำกมีควำมเป็ นอิสระ และมีประสบกำรณ์ ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในธุรกิจก่อสร้ ำง อีกทังยั
้ งเป็ น
ประโยชน์ที่จะได้ ตรวจติดตำมประเด็นข้ อเสนอแนะต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ กำรดำเนินกำรมีควำมถูกต้ องและเหมำะสม
ยิ่งขึ ้น โดยดำเนินกำรร่วมกับฝ่ ำยควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ ที่จะทำหน้ ำที่ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบอย่ำงใกล้ ชิด
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รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทฯ ในปี 2559

บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ

บริ ษัทย่อย

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้

บริ ษัท เคเทค บิลดิง้ คอนแทรคเตอร์ ส
จำกัด
GLK-TECH Construction Co., Ltd.
บริ ษั ท พี . โอ เ ว อ ร์ ซี ส์ สตี ล จ ำ กั ด
(มหำชน)
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
กรุ๊ป จำกัด
บริ ษั ท เอสอี เ อ บิ สซิ เ นส แอดไวเซอร์ รี่
เซอร์ วิสเซส จำกัด

บริ ษัทย่อย

รำยได้ จำกกำรบริ หำรจัดกำร

บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้น

ค่ำซื ้อวัตถุดิบ

บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อวัตถุดิบจำกบริ ษัทดังกล่ำว เป็ นมูลค่ำ 70.37 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

มูลค่ำ 0.6 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

บริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ความสัมพันธ์

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อย
แห่ ง หนึ่ ง จ ำนวน 753 ล้ ำนบำทและ 311.39 ล้ ำนบำท ตำมล ำดับ โดยไม่ มี
หลักประกัน ในอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
นอกจำกนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้
บริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งจำนวน 77.29 ล้ ำนบำท และ 174.42 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อ
ทวงถำม
บริ ษั ทฯ มี รำยได้ จำกกำรบริ หำรจัดกำร เป็ นมูลค่ำ 1.05 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
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บริษัท/นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ความสัมพันธ์

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จำกัด

ผู้บริ หำรสำคัญ

GLK-TECH Construction Co., Ltd.
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
กรุ๊ป จำกัด
บริ ษั ท พี . โอ เ ว อ ร์ ซี ส์ สตี ล จ ำ กั ด
(มหำชน)
บริ ษั ท พี . โอ เ ว อ ร์ ซี ส์ สตี ล จ ำ กั ด
(มหำชน)

บริ ษัทร่วม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะของ
ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่ างกัน
ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรคำคัญ มูลค่ำ 16.88 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ประเภทผลประโยชน์ ร ะยะ
สัน้
ลูกหนีข้ องบริ ษัทฯ และยอด บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้ค้ ำงชำระ โดยมียอดหนี ้ค้ ำงชำระเป็ นจำนวน 43.17 ล้ ำนบำท ณ
ค้ ำงชำระ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เ วี ย น บริ ษัทฯ และบริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จำกัด ยังคงมีเงินมัดจำระหว่ำงกันจำนวน
ประเภทเงินมัดจำ
14.02 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

บริ ษั ท เอสอี เ อ บิ สซิ เ นส แอดไวเซอร์ รี่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
มูลค่ำ 1.55 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
เซอร์ วิสเซส จำกัด
บริ ษั ท พี . โอ เ ว อ ร์ ซี ส์ สตี ล จ ำ กั ด ผู้ถือหุ้น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
บริ ษัทฯ ยังคงค้ ำงชำระหนี ้เป็ นจำนวน 19.45 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(มหำชน)
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
กรุ๊ป จำกัด
หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มเกีย่ วกับรายการระหว่างกันทีเ่ กี ่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อที ่ 1
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ ได้ มีกำรกำหนดมำตรกำรและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยจะต้ องมีกำรเสนอให้ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ โดยต้ องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันด้ วย ซึ่งรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และข้ อ บัง คับ ประกำศ ค ำสั่ง หรื อ ข้ อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย ซึ่ง ผู้ที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสทิ ธิในกำรออกเสียงลงมติในกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันนัน้ ๆ
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในอนาคต
ในระหว่ำงปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จำกัด (มหำชน) ซึ่ง
เป็ นคูค่ ้ ำหลักด้ ำนวัสดุก่อสร้ ำง โดยเข้ ำมำถือหุ้นของบริ ษัทฯ จำนวนร้ อยละ 2.87
ในส่วนของกำรเปิ ดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จะเป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังตลำดหลั
้
กทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อีกทังเป็
้ นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวกับบริ ษัทหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันของสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศ
ไทย
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษัทในปี 2559 มีควำมเปลีย่ นแปลงจำกปี ก่อนหน้ ำ จำกสำเหตุตำ่ งๆ
ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
ผลการดาเนินงาน
(ก) ภาพรวมของผลการดาเนินงานในปี 2559
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีขำดทุนสุทธิในปี 2559 จำนวน 196.48 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 210.53
ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 1,498.25 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 14.05 ล้ ำนบำท เนื่องจำกปี 2559
บริ ษัทฯ มีผลขำดทุนขันต้
้ นจำนวน 21.27 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 196.96 ล้ ำนบำท จำกปี 2558 ที่มีกำไรขันต้
้ น 175.69 ล้ ำน
บำท นอกจำกนี ้บริ ษัทยังมีกำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้จำนวน 6.44 ล้ ำนบำท
รำยได้ ข องบริ ษัทฯ และบริ ษั ท ย่อ ยมี ร ำยได้ ร วมในปี 2559 มี จ ำนวน 777.75 ล้ ำ นบำท ลดลงจำกปี 2558
จำนวน 1,169.77 ล้ ำนบำท ซึง่ รำยได้ หลักมำจำกงำนก่อสร้ ำงและติดตังตำมสั
้
ญญำของบริ ษัทลดลง
ต้ นทุน ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนจำกกำรก่อสร้ ำงและติดตังตำมสั
้
ญญำ จำนวน 799.02 ล้ ำน
บำท ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 972.81 ล้ ำนบำท โดยมีต้นทุนที่สำคัญได้ แก่ ค่ำวัสดุในกำรก่อสร้ ำงและค่ำแรงงำน
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรและค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีค่ำใช้ จ่ำยรวมในปี 2559 จำนวน
211.35 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 จำนวน 29.90 ล้ ำนบำท ซึง่ ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยรวมจำนวน 181.45 ล้ ำน
บำท โดยค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรหลักที่เพิ่มขึ ้นเป็ นค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับกำรตังประมำณกำรหนี
้
้สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,381.60 ล้ ำนบำท โดย
ลดลงจำกปี 2558 ซึง่ มีจำนวน 704.23 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 22.51
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

ลดลง

489.76 ล้ ำนบำท

ลูกหนี ้กำรค้ ำ/มูลค่ำงำนทำเสร็ จยังไม่เรียกเก็บ

ลดลง

178.31 ล้ ำนบำท

ลูกหนี ้อื่น/เงินลงทุนชัว่ ครำว

เพิ่มขึ ้น

11.01 ล้ ำนบำท

สินค้ ำคงเหลือ

เพิ่มขึ ้น

64.98 ล้ ำนบำท

เงินประกันผลงำน/ภำษีเงินจ่ำยล่วงหน้ ำ

ลดลง

11.24 ล้ ำนบำท

ด้ ำนหนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น จำนวน 283.78 ล้ ำนบำท
ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 202.07 ล้ ำนบำท
โดยหนีส้ ินที่ลดลงส่วนใหญ่ ได้ แก่ เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่นๆ เจ้ ำหนีต้ ำมแผนปรั บโครงสร้ ำงหนี ้ลดลง
106.73 และ 72.23 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ จ่ำยชำระหนี ้ให้ เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นๆ เจ้ ำหนี ้ตำม
แผนฟื น้ ฟูกิจกำรได้ ครบถ้ วน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มียอดเป็ นบวกจำนวน 1,097.82 ล้ ำนบำท เทียบกับปี 2558 ที่มี
ยอดเป็ นบวกจำนวน 1,296.16 ล้ ำนบำท มีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของผู้ร่วมทุนแบบเฉพำะเจำะจงจำนวน
800,000,000 หุ้น และบริ ษัทฯ มีผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน, กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้และกำไรจำกกำรขำย
สินทรัพย์ลดลง
(ข) การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1) รายได้
▪ รายได้ จากงานก่ อสร้ างและติดตัง้ ตามสัญญา
ในปี 2559 รำยได้ หลักของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมำจำกรำยได้ จำกงำนก่อสร้ ำงที่รับรู้ เป็ นรำยได้ ใน
ระหว่ำงปี จำนวน 777.75 ล้ ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2558 จำนวน 1,169.77 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในปี 2559
บริ ษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้ จำกงำนก่อสร้ ำงลดลงจำกปี 2558
2) ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนงำนก่อสร้ ำงและติดตังตำมสั
้
ญญำ 779.03 ล้ ำนบำท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนงำนก่อสร้ ำงและติดตังตำมสั
้
ญญำ และค่ำแรงงำนที่ลดลง ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลดำเนินงำน
ในส่วนของขำดทุนขันต้
้ น เท่ำกับ 21.27 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 เท่ำกับ 187.96 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 106.98 เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีกำรรับรู้ รำยได้ จำกโครงกำรก่อสร้ ำงลดลง และมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
เท่ำกับ 211.19 ล้ ำนบำท เพิ่มจำกปี 2558 จำนวน 34.78 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรตังประมำณกำรหนึ
้
้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
3) ขาดทุน
▪ ขาดทุนขัน้ ต้ น
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขำดทุนขันต้
้ น จำนวน 21.27 ล้ ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกปี 2558
จำนวน 2,189.69 ล้ ำนบำท เป็ นผลจำกกำรที่บริ ษัทฯ สำมำรถรับรู้รำยได้ จำกโครงกำรก่อสร้ ำงลดลงจำกปี 2558
▪ กาไรพิเศษจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
ในปี 2559 บริ ษัทฯ สำมำรถจ่ำยชำระหนีต้ ำมแผนฟื ้นฟูกิจกำร ทำให้ บริ ษัทฯ มีกำไรจำกกำรปรั บ
โครงสร้ ำงหนี ้จำนวน 6.44 ล้ ำนบำท อันเนื่องมำจำกดำเนินกำรเพิ่มทุนเพิ่มจำกปี 2558 ทำให้ มีทุนหมุนเวียน
เพียงพอชำระหนี ้ตำมแผนฟื น้ ฟูกิจกำร
▪ ขาดทุนสุทธิ
ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิ จำนวน 201.44 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี 2558
จำนวน 210.07 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้และกำไรจำกกำรขำย
สินทรัพย์รวมจำนวน 30.06 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีขำดทุนขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกปี 2558 เนื่องจำกมีกำรรับรู้ รำยได้ จำกโครงกำร
ก่อสร้ ำงลดลง แต่มีขำดทุนสุทธิเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกปี 2558 มีกำไรจำกกำรปรับโครงกำรสร้ ำงหนี ้และกำไรจำกกำร
ขำยสินทรัพย์มำกกว่ำปี 2558 ซึง่ บริ ษัทฯ คำดว่ำในปี 2560 บริ ษัทฯ จะมีรำยได้ และกำไรเพิ่มขึ ้น
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ฐานะการเงินของบริษัทจากงบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม
1) สินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ รวมจำนวน 1,381.60 ล้ ำนบำท โดย
ลดลงจำกปี 2558 ซึง่ มีจำนวน 401.41 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 22.51
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นจำนวน 289.77 ล้ ำนบำท ในขณะที่ปี
2558 มีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นจำนวน 262.80 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 26.97 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.26
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีลกู หนี ้กำรค้ ำจำนวน 160.19 ล้ ำนบำทและลูกหนี ้อื่น
อำทิ เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำวัสดุอปุ กรณ์ ค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ ำ เป็ นต้ น จำนวน 129.58 ล้ ำนบำท
▪

เงินประกันผลงานตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินประกันผลงำนตำมสัญญำจำนวน 226.21 ล้ ำน
บำท ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 34.90 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ รับเงินประกันผลงำน
คืนจำกลูกหนี ้กำรค้ ำเพิ่มขึ ้นทำให้ เงินประกันผลงำนลดลง
▪

▪ อาคาร และ อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีอำคำร และ อุปกรณ์ จำนวน 73.67 ล้ ำนบำท
ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 3.80 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีตัดจำหน่ำยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ สำนักงำน
ก่อสร้ ำงและที่พกั คนงำน ซึ่งมีมูลค่ำสูงกว่ำรำยกำรซื ้อทรัพย์ สินในปี 2559 ทำให้ ทรัพย์สินถำวรสุทธิ โดยรวม
ลดลงกว่ำปี 2558
2) ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นบวกจำนวน 1,097.82 ล้ ำนบำท ซึ่งลดลง
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 198.35 ล้ ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริ ษัทฯ ปรับปรุ งกำร
ลดลงของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในบริ ษัทย่อยจำนวน 1.86 ล้ ำนบำท และมีผลกำรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจำปี 2559 จำนวน 196.48 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้ วยทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชำระ
แล้ วจำนวน 3,915.21 ล้ ำนบำท ซึ่งประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 3,915.21 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1
บำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจำนวน 410.88 ล้ ำนบำท และส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญจำนวน 2,005.64 ล้ ำน
บำท หุ้นรับล่วงหน้ ำรอจดทะเบียน 0 บำท ส่วนที่จดั สรรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 6.52 ล้ ำนบำท และ
ส่วนขำดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจำนวน 1,228.98 ล้ ำนบำท
3) หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจำนวน 283.78 ล้ ำนบำท ซึง่ ลดลงจำก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 203.07 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 41.71 ซึ่งเกิ ดจำกกำรที่บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ชำระหนี ้เจ้ ำหนี ้ตำมแผนปรับโครงสร้ ำงหนี ้ ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในแผนปรับโครงสร้ ำงหนี ้ทำให้ เจ้ ำหนี ้
ส่วนนี ้ลดลงเป็ นจำนวน 72.23 ล้ ำนบำท ส่วนเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำลดลงจำนวน 106.73 ล้ ำนบำท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญอย่างยิ่งต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากั บดูแลกิจการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายการกากับดูแลที่ดี โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึง
ข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินในรายงานงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ที่ได้ ถกู จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ สะท้ อนผลการดาเนินงานที่เป็ นจริ งของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในด้ านคุณภาพของงบการเงิน และการจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทังค
้ าอธิบายและบทวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนทัว่ ไปในการใช้ งบการเงิน โดยได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
จานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ที่เป็ นกรรมการอิสระซึง่ ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่กากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบควมคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การบริ หารความเสี่ยง การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพอันเพียงพอต่อ
การรักษาไว้ ซึ่งทรั พย์สินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรากฎในรายงาน
ประจาปี นี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้จากมาตรการข้ างต้ นนี ้ ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเชื่อได้ วา่ งบการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ได้ แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ
โดยหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการ
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รายงานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท เคเทค คอนสตรั ค ชั่น จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น ประกอบด้ วย พลต ารวจเอกสุ เ ทพ ธรรมรั ก ษ์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายระพี สุขยางค์ และ นายวิรุณ ลี เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยในปี 2559 มีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยได้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาสและมีการ
พิจารณาร่ วมหารื อกับฝ่ ายบริ หารเพื่อทบทวนในประเด็นต่าง ๆ ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ให้ ข้อสังเกตและให้ คาแนะนาแก่ฝ่าย
บริ หารในการจัดทางบการเงินเพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ดังนี ้
1. สอบทานงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2559 โดยได้ มีการ
ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี ทุกไตรมาสเพื่อสอบถามถึงความถูกต้ องของงบการเงินในการบันทึกและปรั บปรุ งบัญชี ที่มี
ความสาคัญรวมถึงประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงิน และเพื่อให้ มนั่ ใจว่างบการเงินได้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วน เพียงพอ และจัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
2. สอบทานการบริ หารความเสี่ยง จากรายงานการบริ หารความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ ได้ ทาการประเมิ นความเสี่ยง
ด้ านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทและแนวทางการบริ หารจัดการกับความเสี่ยงที่มี พร้ อมทังได้
้
ให้ ข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายจัดการเพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป
3. สอบทานระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับ และได้ มีการร่วมหารื อกับฝ่ ายบริ หารในการติดตามผลการปรับปรุ ง
ตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และให้ คาแนะนาต่อฝ่ ายบริ หารในการกาหนดแนวทางในการ
ควบคุมให้ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานและมีป ระสิทธิภาพ โดยเน้ นย ้าการปฎิบตั ิการในทุกระบบงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในให้ มีประสิทธิผล
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการเปิ ดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
6. พิจารณาเสนอ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ การรับรอง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่นา่ เชื่อถือ มี
ความเป็ นอิสระ และรายงานทางบัญชีและการเงินในปี ที่ผ่านมามีความละเอียดถี่ถ้วน โดยในการกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเห็นว่าเหมาะสม จึงได้ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมั ติ และได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัท โปรเฟสชันนัล อิน
เทอนัล ออดิท เซอร์ วิส จากัด ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท
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โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ในกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อย่างเต็มที่ มีความเป็ นอิสระ และให้ ความสาคัญ
ต่อการดาเนินกิ จการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีวิธีการรายงานข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ องและเหมาะสม มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เพียงพอ เชื่อถือได้ และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล

พลตารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
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รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ บริ ษัท”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรั บปี สิ ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิ
ตามความรั บ ผิด ชอบด้ านจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ง เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่ อ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพิ นิจเยี่ยงผู้ป ระกอบวิชาชี พของข้ าพเจ้ าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ และกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก
สัญญาก่ อสร้ าง
รายได้ และกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ ้นจะถูกรับรู้เป็ นรายได้
และค่าใช้ จ่ายตามขัน้ ความสาเร็ จของงานตามสัญญา
ก่ อสร้ างแต่ ละสัญญา อัตราส่ วนของงานที่ ท าเสร็ จ
ค านวณจากการพิ จ ารณาต้ นทุ น ที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ใน
ปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับประมาณการต้ นทุนทังหมดที
้
่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นตามสัญญา
การรั บรู้ รายได้ ตามการประมาณผลสาเร็ จของงานตาม
สัญ ญาก่ อ สร้ างได้ รั บ การพิ จ ารณาว่ า เป็ นเรื่ อ งที่ มี
นัยสาคัญซึง่ ต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและสมมติฐานในงบการเงิน
เนื่องจากต้ องใช้ การประเมินผลสาเร็ จของงานตามสัญญา
ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้ าง
แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.12 และ 34
ตามลาดับ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง
วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
• เลือกตรวจสอบสัญญาพร้ อมทังท
้ าการประเมินเนื ้อหา
ของสัญญา
• ตรวจสอบเนื ้อหาสาระของยอดรายได้ ตามสัญญาที่ทา
ในระหว่างปี
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
ระบบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ แก่ เงินเดือน ค่าจ้ างผู้รับเหมา
ต้ นทุนการซื ้อ
• ประเมินขันความส
้
าเร็ จของงานที่ประเมินโดยฝ่ ายบริหาร
เทียบกับหลักฐานภายนอก เช่น ใบรับรองการทางาน
หรื อหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
• ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้ างเพื่อตรวจสอบขันตอนของ
้
ความสาเร็ จของแต่ละโครงการและเพื่อสามารถระบุ
พื ้นที่งานที่มีความซับซ้ อนโดยการสังเกตและสอบถาม
กับบุคลากรในสถานที่ก่อสร้ าง นอกจากนี ้ สอบถามถึง
ความคืบหน้ าของโครงการกับผู้จดั การโครงการ
• ตรวจสอบในรายละเอี ยดของผลการด าเนิ น งานที่
เกิ ด ขึ น้ จนถึ ง ปั จจุ บั น รวมกั บ ประมาณการของ
ค่าใช้ จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นและสอบถามฝ่ ายบริ หาร
เพิ่มเติมหากสมมติฐานที่ปรากฏไม่สอดคล้ องกับผล
การดาเนินงานสิ ้นปี ที่เกิดขึ ้นจริ ง
• ประเมิ นความน่าเชื่ อถื อของการประมาณของฝ่ าย
บริ หารในแง่ของประมาณการที่ใช้ ในปี ก่อนหน้ าเมื่ อ
เทียบกับต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ ง
• ตรวจสอบรายงานทางกฎหมายและรายงานของ
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาและเนื ้อหา
ของสัญญา
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง

ต้ นทุนตามสัญญาก่ อสร้ าง
การใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการต้ นทุนทังหมดที
้
่คาด

วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง

ว่าจะเกิ ดขึ ้นในการก่อสร้ างตามสัญญานัน้ รวมถึงการ

• ทดสอบการควบคุมของกลุม่ บริ ษัทที่ได้ รับการออกแบบ
และนาไปปฏิบัติ กระบวนการในการบันทึกต้ นทุน
และรายได้ จากสั ญ ญาและการค านวณขั น้ ของ
ความสาเร็ จของงาน
• ตรวจสอบเนื ้อหาสาระโดยตรวจเอกสารกับใบแจ้ งหนี ้
และชัว่ โมงเกิดขึ ้นจากการประเมินสถานะของโครงการ
• สอบถามผู้บริ หารถึ งสถานะของการด าเนิ นการทาง
กฎหมายในส่วนของสัญญาก่อสร้ าง
• ตรวจสอบข้ อ เรี ย กร้ องต่ า งๆระหว่ า ง กลุ่ม บริ ษั ท
ผู้รั บ เหมาและลูก ค้ า และขอจดหมายรั บ รองจาก
ทนายความ
• ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการต้ นทุน
ที่จะเกิดขึ ้นโดยการสอบทานวิธีที่ใช้ ในการคานวณ
ซึ่งรวมถึงราคาที่ผ้ จู ัดจาหน่ายเสนอ การคาดการณ์
และสัญญาของผู้จดั จาหน่าย
• สอบถามผู้บริ หารระดับสูงในกรณีที่มีความแตกต่าง
เพื่อระบุข้อผิดพลาดที่อาจมีขึ ้น รวมถึงสมมติฐานที่
ไม่เหมาะสมโดยคานึงถึงประสบการณ์ ในอดีตและ
ข้ อมูลในอุตสาหกรรม

ประเมินภาระผูกพันที่เหลืออยู่จนถึงการส่งมอบ ฝ่ าย
บริ ห ารจะต้ องอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ และมุ่ ง เน้ นเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการโครงการและการปรั บปรุ งที่
สาคัญในการดาเนินการและการควบคุม
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
และการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้ าง
แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.12 และ
ข้ อ 34 ตามลาดับ
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้ เพื่อตอบสนอง

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นเรื่ องที่มี

วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง

นัยสาคัญ เนื่องจากต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและสมมติฐานและ

นอกจากลูกหนีก้ ารค้ า กลุ่มบริ ษัทมีเงิ นประกันผลงาน

• ระบุยอดคงเหลือลูกหนีก้ ารค้ าของแต่ละรายซึ่งถูก
พิจารณาว่ามีความเสีย่ งมากทังในเชิ
้
งของขนาดหรื อ
ตามอายุ ข องหนี ค้ ้ างช าระ และท าการสุ่ม เลื อ ก
ตัวอย่างเพื่อ
- ยืนยันยอดลูกหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี

ตามสัญญาคงเหลืออยูม่ ากและค้ างนาน ซึง่ จานวนที่จะ

- ตรวจสอบการชาระเงินของลูกค้ าภายหลังสิ ้นปี

ความรู้ ในส่วนงานและลักษณะของสภาพแวดล้ อมของ
สัญญา

ได้ รับชาระคืนต้ องใช้ การประมาณการของฝ่ ายบริ หาร

- หากยังไม่ได้ รั บชาระเงิ น ท าการตรวจสอบการ

ค่ าเผื่ อหนี ส้ งสัย จะสู ญ และเงิ น ประกั น ผลงานตาม

ติดต่อกับลูกค้ า รวมทังการรั
้
บรองงานของลูกค้ า

สัญญา และแสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น

และประวัติการชาระเงินของลูกค้ า

ข้ อ 6 และข้ อ 10 ตามลาดับ

- ตรวจสอบยอดคงเหลือ ของเงิ น ประกัน ผลงาน
ตามสัญญา กับข้ อมูลในการติดต่อกับลูกค้ าและ
ยื น ยัน ระยะเวลาที่ ถึ ง ก าหนดของเงิ น ประกัน
ผลงาน
• สาหรั บ เงิ น ประกัน ผลงานที่ ถึ ง ก าหนด ตรวจสอบ
สถานะของโครงการและข้ อสรุปเกี่ยวกับจานวนเงินที่
จะได้ รับคืนจากหลักฐานที่ได้ รับ

ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วยข้ อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้ าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อ
ปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
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เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจาปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ า
ต้ องสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุม่ บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ ูบริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษัท
และบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุม่ บริ ษัทหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ า อยู่ด้ ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุสมผลคื อ
ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สูง แต่ไม่ได้ เ ป็ นการรั บ ประกัน ว่า การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาดและถือว่ามี สาระสาคัญ เมื่ อ คาดการณ์ ได้ อ ย่า งสมเหตุสมผลว่า รายการที่ ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ ง แต่ละรายการ
หรื อ ทุก รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่านี ้
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่เกิด
จากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดง
ข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่
บริ ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ห รื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิ ด ข้ อ สงสัย อย่า งมีน ยั สาคัญ ต่อ ความสามารถของกลุ่ม บริ ษั ท ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อ
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ า ต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยที่
เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของ
ข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ อง
ตามที่ควร
• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรม
ทางธุรกิ จภายในกลุ่มบริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารั บผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
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ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อ บกพร่ อ งที่มีน ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้ าพเจ้ าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ น
อิสระและได้ สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่นซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ า พเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ อง
เหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิ ดขึน้ ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะ
จากการสือ่ สารดังกล่าว

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

งบการเงิน
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
มูลค่าของงานที่ทาเสร็ จและยังไม่ได้ เรี ยกเก็บ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
เงินประกันผลงานตามสัญญา
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

5.1

97,607,465

587,362,704

23,351,319

537,740,732

6
7
34
8
9
10
11

160,187,465
129,578,509
14,239,819
247,255,938
226,210,934
102,259,100
7,410,133
984,749,363

144,226,449
118,568,742
208,515,091
182,278,253
261,106,558
78,598,961
15,070,113
1,595,726,871

16,050,000
330,467,973
830,285,395
1,544,691
717,524
1,202,416,902

15,000,000
276,517,726
485,812,055
1,416,311
960,258
1,317,447,082

12
13
14
15
16
17

289,392,756
213,004
73,666,163
3,635,864
29,941,250
396,849,037
1,381,598,400

78,384,505
213,004
77,472,176
6,276,479
24,937,661
187,283,825
1,783,010,696

150,047,277
213,004
17,840,344
3,419,926
18,307,227
189,827,778
1,392,244,680

150,047,277
213,004
24,552,608
4,096,544
17,775,886
196,685,319
1,514,132,401

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้ าง
ที่จ่ายแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาวอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
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18

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

185,881,281
12,432,564

292,608,624
32,647,517

85,418,861
-

129,493,910
-

19

32,700,348
-

29,343,568
880,047

184,503
-

184,503
880,047

20
21

10,375,739
16,269,990

5,559,392
88,499,364

3,967,367
16,269,990

1,671,432
88,499,364

22

2,487,500
3,515,808
263,663,230

2,487,500
5,728,219
457,754,231

2,487,500
3,513,708
111,841,929

2,487,500
5,728,219
228,944,975

20
22
23
24

5,002,010
2,207,500
8,282,289
4,623,046
20,114,845
283,778,075

12,494,780
4,695,000
7,280,608
4,623,046
29,093,434
486,847,665

1,134,044
2,207,500
4,796,910
4,623,046
12,761,500
124,603,429

2,952,807
4,695,000
4,128,872
4,623,046
16,399,725
245,344,700

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
25
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,927,213,212 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

3,927,213,212

หุ้นสามัญ 3,915,213,212 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 3,915,213,212 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 3,665,213,212 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ลูกหนี ้ค่าหุ้น
เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้ ารอจดทะเบียน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,927,213,212
3,915,213,212

3,915,213,212

25

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,915,213,212
3,915,213,212

410,882,500
(2,005,640,421)
(171,861)
-

3,665,213,212
410,882,500
(1,955,640,421)
(171,861)
200,000,000

410,882,500
(2,005,640,421)
(171,861)
-

3,665,213,212
410,882,500
(1,955,640,421)
(171,861)
200,000,000

6,519,775
(1,228,978,752)
1,097,824,453
(4,128)
1,097,820,325
1,381,598,400

6,519,775
(1,030,636,217)
1,296,166,988
(3,957)
1,296,163,031
1,783,010,696

6,519,775
(1,059,161,954)
1,267,641,251
1,267,641,251
1,392,244,680

6,519,775
(1,058,015,504)
1,268,787,701
1,268,787,701
1,514,132,401

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
รายได้ จากงานก่อสร้ างตามสัญญา
ต้ นทุนงานก่อสร้ างตามสัญญา
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ น
ดอกเบี ้ยรับ
กาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศสุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมบริ หารจัดการ
หนี ้สูญรับคืน
รายได้ อื่น
โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรั บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ไม่อาจจัดประเภทในภายหลัง
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
กาไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวมกาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี

21

15
30
32
33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบการเงินรวม
2559
2558
777,754,015
1,947,519,562
(799,027,700)
(1,771,833,288)
(21,273,685)
175,686,274
4,340,755
872,630
6,437,934
30,156,632
160,520
(92,376)
(363,923)
2,066,357

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
15,000,000
(4,125,000)
10,875,000
16,738,094
9,398,132
6,437,934
30,156,632
159,746
(367,896)
(363,923)
4,899,719

23,398,651
415,938
(211,194,643)
(151,473)
(3,209,268)
(201,439,194)
(201,439,194)

2,574,092
369,398
(176,406,288)
(5,046,584)
(5,927,468)
24,252,667
(15,626,331)
8,626,336

62,270,353
23,068,440
415,938
(119,669,390)
(2,221)
(2,074,820)
(2,144,849)
(2,144,849)

53,369,833
1,280,666
369,398
(160,669,348)
(8,775)
(1,553,210)
(63,124,849)
(63,124,849)

4,960,351
4,960,351
(196,478,843)

5,425,425
5,425,425
14,051,761

998,399
998,399
(1,146,450)

3,590,134
3,590,134
(59,534,715)

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2559

2558

2559

2558

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(201,439,023)

8,626,288

(2,144,849)

(63,124,849)

(171)

48

-

-

(201,439,194)

8,626,336

(2,144,849)

(63,124,849)

(196,478,672)

14,051,713

(1,146,450)

(59,534,715)

(171)

48

-

-

(196,478,843)

14,051,761

(1,146,450)

(59,534,715)

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

26

(0.0515)

0.0028

(0.0005)

(0.0206)

จานวนหุ้นสามัญขันพื
้ ้นฐาน (พันหุ้น)

26

3,911,115

3,068,968

3,911,115

3,068,968

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุน
เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้ ารอจดทะเบียน
ส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มทุน
เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้ ารอจดทะเบียน
ปรับปรุงการลดลงของส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

2,840,363,212
824,850,000
-

410,882,500
-

(1,708,215,421)
(247,425,000)
-

(171,861)
-

20,000,000
(20,000,000)
200,000,000
-

3,665,213,212

410,882,500

(1,955,640,421)

(171,861)

200,000,000

6,519,775

3,665,213,212
25 250,000,000
25
-

410,882,500
-

(1,955,640,421)
(50,000,000)
-

(171,861)
-

200,000,000
(200,000,000)
-

3,915,213,212

410,882,500

((2,005,640,421)

(171,861)

-

25
25
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ส่ วนต่ากว่ า
มูลค่ าหุ้นสามัญ

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ลูกหนีค้ ่ าหุ้น
เงินค่ าหุ้น
รั บล่ วงหน้ ารอ
จดทะเบียน

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว

กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จัดสรรแล้ ว
(ขาดทุนสะสม)
ทุนสารองตาม
กฎหมาย
6,519,775 (1,038,916,826)
(5,771,104)
14,051,713

รวม
ส่ วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสีย
ที่ไม่ มี
อานาจควบคุม

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

530,461,379
557,425,000
200,000,000
(5,771,104)
14,051,713

12,413,723
(12,417,728)
48

542,875,102
557,425,000
200,000,000
(18,188,832)
14,051,761

(1,030,636,217)

1,296,166,988

(3,957)

1,296,163,031

6,519,775
-

(1,030,636,217)
-

1,296,166,988
-

(3,957)
-

1,296,163,031
-

6,519,775

(1,863,863)
(196,478,672)
(1,228,978,752)

(1,863,863)
(196,478,672)
1,097,824,453

(171)
(4,128)

(1,863,863)
(196,478,843)
1,097,820,325

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุน

25

เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้ ารอจดทะเบียน

25

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

ส่ วนต่ากว่ า

และชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

มูลค่ าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มทุน

25

เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้ ารอจดทะเบียน

25

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินค่ าหุ้น

กาไร (ขาดทุน) สะสม

รั บล่ วงหน้ า
รอจดทะเบียน

จัดสรรแล้ ว

2,840,363,212

410,882,500

(1,708,215,421)

(171,861)

20,000,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
6,519,775

824,850,000

-

(247,425,000)

-

(20,000,000)

รวม

ยังไม่ ได้ จัดสรร
(ขาดทุนสะสม)

ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

(998,480,789)

570,897,416

-

-

557,425,000

-

-

-

-

200,000,000

-

-

200,000,000

-

-

-

-

-

-

(59,534,715)

(59,534,715)

3,665,213,212

410,882,500

(1,955,640,421)

(171,861)

200,000,000

6,519,775

(1,058,015,504)

1,268,787,701

3,665,213,212

410,882,500

(1,955,640,421)

(171,861)

200,000,000

6,519,775

(1,058,015,504)

1,268,787,701

250,000,000

-

(50,000,000)

-

(200,000,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,915,213,212

410,882,500

(2,005,640,421)

(171,861)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลูกหนีค้ ่ าหุ้น

-

-

-

-

-

-

(1,146,450)

(1,146,450)

-

6,519,775

(1,059,161,954)

1,267,641,251

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้ วย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
กาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กาไร (ขาดทุน)จากการขายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
กาไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
(เพิ่มขึ ้น) ลดลงในสินทรัพย์เพื่อการดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
มูลค่าของงานที่ทาเสร็จและยังไม่ได้ เรียกเก็บ
สินค้ าคงเหลือ
เงินประกันผลงานตามสัญญา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในหนี ้สินจากการดาเนินงาน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้ างที่จ่าย
แก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
จ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
รับดอกเบี ้ย
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(201,439,194)

24,252,667

(2,144,849)

(63,124,849)

23,540,987
75,748,114
(415,938)
2,196,831

27,945,043
35,469,442
(369,398)
(5,278,801)

11,193,685
(445,915)
(415,938)
2,196,831

17,311,054
25,359,827
(369,398)

(6,437,934)
6,010,032
(4,340,755)
3,209,268
(160,521)
(2,214,511)
1,416,311
(102,887,310)

5,048,996
(30,156,632)
(872,630)
5,927,468
92,376
(922,713)
2,119,590
63,255,408

(6,437,934)
1,714,437
(16,738,094)
2,074,820
(159,746)
(2,214,511)
1,416,311
(9,960,903)

1,639,059
(30,156,632)
(9,398,132)
1,553,210
367,896
(922,713)
2,119,590
(60,899,889)

(54,327,311)
194,275,272
(64,977,685)
(15,691,276)
7,659,980
(211,008,251)
(5,003,589)

196,954,258
(42,161,746)
(111,750,748)
(181,628,965)
8,953,963
(31,330,325)
(3,015,381)

(41,229,297)

67,802,719
4,493,255
(6,323,352)

(104,030,113)
(20,214,953)

(11,241,398)
(7,200,938)

(43,327,571)

3,356,780
(48,000)
(372,896,456)
4,339,238
(3,428,317)
(25,076,450)
(397,061,985)

17,108,047
(102,057,825)
3,410,472
(4,676,649)
(59,127,843)
(162,451,845)

-

242,734
(531,341)

-

(48,000)
(94,854,378)
1,216,229
(1,748,225)
(1,544,691)
(96,931,065)

(5,278,801)

(1,476,338)
32,696
3,629,091
2,638,728
(848,177)
(1,416,311)
4,003,331

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์

-

5.2

เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและ
กิจการอื่น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายชาระคืนเจ้ าหนี ้ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ้
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจากการซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เพิ่ม
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2558

5.1

194,125
(16,157,877)

7,686,642
41,448
(26,538,634)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
279,000,000
(623,473,340)
191,125
(1,585,804)

240,086,910
(316,894,513)
(148,999,800)
41,448
(8,143,814)

-

11,085,200

-

5,243,000

(15,963,752)

(7,725,344)

(345,868,019)

(228,666,769)

-

61,133,565
43,000,000
(66,214,394)

-

37,000,000
43,000,000
(37,000,000)

(880,047)

(43,000,000)

(880,047)

(43,000,000)

(65,791,440)
-

757,425,000
(22,670,000)
9,670,000

(65,791,440)
-

757,425,000
(22,670,000)
9,670,000

(2,487,500)

(2,487,500)

(2,487,500)

(2,487,500)

(7,570,515)

(5,433,015)

(2,431,342)

(833,059)

-

(18,188,832)

-

-

713,234,824

(71,590,329)

741,104,441

(489,755,239)
587,362,704

543,057,635
44,305,069

(514,389,413)
537,740,732

516,441,003
21,299,729

97,607,465

587,362,704

23,351,319

537,740,732

(76,729,502)

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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หมายเหตุประกอบการเงิน
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

การดาเนินงานและข้ อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศไทยบริ ษัทประกอบธุรกิจ
หลักในการดาเนินโครงการก่อสร้ างและออกแบบติดตัง้ และมีที่อยู่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์
ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน้ ที่ 18 ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพมหานคร บริ ษัท จดทะเบีย นกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีบริ ษัท
ย่อยจานวน 4 บริ ษัท ดังนี ้
ลาดับ

ชื่อบริษัท

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้

ธุรกิจหลัก

1.

บริษัท เคเทค บิลดิ ้ง
คอนแทรคเตอร์ ส จากัด

19 กรกฎาคม 2555

การให้ บริการก่อสร้ าง
อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญา
ก่อสร้ าง

2.

บริษัท เคเทค อินโนเวชัน่ ส์
จากัด

13 มิถนุ ายน 2556

รับเหมาก่อสร้ าง

3.

บริษัท กิจการร่วมค้ า
เคเทค-เค จากัด*

21 มิถนุ ายน 2556

รับเหมาก่อสร้ าง

4.

บริษัท เคเทค
อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท กิจการร่วมค้ า ด็
อกเตอร์ เค จากัด”)**

22 เมษายน 2556

รับเหมาก่อสร้ าง

ที่ตัง้
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ทาวเวอร์ บี ชันที
้ ่ 18
ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ทาวเวอร์ บี ชันที
้ ่ 18
ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ทาวเวอร์ บี ชันที
้ ่ 18
ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ทาวเวอร์ บี ชันที
้ ่ 18
ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร

* ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัท กิจการร่วมค้ า เคเทค-เค จากัด ได้ ทาการจดทะเบียนเลิกบริ ษัทซึง่ ปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
** ในเดือนกันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2559 มีมติให้ บริ ษัทเปลี่ยนชื่อบริ ษัทกิจการร่วม
ค้ า ด็อกเตอร์ เค จากัด เป็ นบริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยได้ จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อกับ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทแล้ ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
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โครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 ลาดับแรกของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นางอายุพร กรรณสูต
นายพิสษิ ฐ์ เหล่าศิริรัตน์
นางสาวรัตติพร กรสุทธิโสภณ
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จากัด (มหาชน)
นางจรรยา สว่างจิตร

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
21.06
6.21
4.73
2.87
2.05

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ศาลล้ มละลายกลางมี คาสัง่ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.15/2553 ให้ ฟื้นฟูกิจการของ
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (ลูกหนี ้) และตังนายพรทั
้
ต อมตวิวฒ
ั น์และนายโดนัล เอียน แม็คเบน เป็ นผู้ทา
แผนฟื ้นฟูกิจการ (“แผน”) ของลูกหนี ้ บรรดาอานาจหน้ าที่ในการจัดการกิจการและทรั พย์สินของลูกหนี แ้ ละสิทธิ ตาม
กฎหมายของผู้ ถื อ หุ้ นของลู ก หนี ย้ กเว้ นสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น ปั นผลตกแก่ ผ้ ู ท าแผนตามมาตรา 90/25 แห่ ง
พระราชบัญญัติล้มละลายกลาง พ.ศ. 2483
เมื่ อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 บริ ษั ทได้ ยื่ นค าร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางขอยกเลิกการฟื ้นฟูกิ จการ ตามค าสั่งของศาล
ล้ มละลายกลางเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2553 ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.15/2553 เนื่องจากบริ ษัทได้ ดาเนินการ เป็ นผลสาเร็ จ
ตามเงื่อนไขของแผนข้ อ 14.2 ครบถ้ วนแล้ ว และศาลล้ มละลายกลางจึงมีคาสัง่ ให้ ยกเลิกคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการตาม
มาตรา 90/74 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงต้ องปฏิบตั ิตามแผนฟื น้ ฟูกิจการดังกล่าว
จนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น (ดูหมายเหตุข้อ 4)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัท
กลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2559 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ งเตื อ นบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ที่มีฐานะการเงินเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่ งแก้ ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 8
เมษายน 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ มีหนังสือแจ้ งว่าบริ ษัทมีการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินที่เข้ าข่าย
อาจถูกเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทต้ องยื่นคาขอพ้ นเหตุเพิกถอนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาหนังสือชีแ้ จง และแสดงเหตุผลหรื อข้ อมูลสนับสนุนที่แสดงให้ เห็นว่าฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทพ้ นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริ ษัทได้ ทาหนังสือชีแ้ จงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อชี ้แจงสถานะ
ทางการเงินและขอขยายระยะเวลาในการแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ มีหนังสือแจ้ งขยายระยะเวลาในการแก้ ไขเหตุแห่ง
การเพิกถอนออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
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2.

เกณฑ์ การจัดทาและการนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทจัดทาบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
งบการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง “การนาเสนองบการเงิน”
และตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ อง “การจัดทาและส่งงบ
การเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ อง “กาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” เพื่อ
ความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินฉบับ ภาษาอังกฤษขึ ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทย
2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และข้ อมูลเปรี ยบเทียบ ได้ รวมบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ซึ่งบริ ษัทมีอานาจควบคุมหรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริ ษัทย่อย
ดังกล่าว บริ ษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

บริษัทย่ อย
บริษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส
จากัด
บริษัท เคเทค อินโนเวชัน่ ส์ จากัด
บริษัท กิจการร่วมค้ า เคเทค-เค จากัด
บริษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด

ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ ขึน้ ใน จานวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
ก่อสร้ าง

ไทย

ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง

ไทย
ไทย
ไทย

19,999,997 19,999,997
19,997
17,997
499,998

19,997
17,997
499,998

99.99

99.99

99.99
89.99
99.99

99.99
89.99
99.99

รายการบัญชีระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่มีสาระสาคัญได้ ถกู ตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี ้แล้ ว งบการเงิน
รวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ จัดทาขึ ้นโดยใช้ งบการเงิ นของบริ ษัทย่อยสาหรั บปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ซึง่ ได้ ตรวจสอบแล้ ว
งบการเงิ นรวมสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ รวมงบการเงิ นของบริ ษั ทย่อยคือ บริ ษัทเคเทค อิน
โนเวชั่นส์ จากัด สาหรับผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบ
การเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ รวมงบการเงินของบริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท เคเทค อินโนเวชัน่ ส์
จากัด สาหรับผลการดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบริ ษัทกิจการร่ วม
ค้ า เคเทค-เค จากัด สาหรับผลการดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยทังสองบริ
้
ษัทไม่ได้ ประกอบการในระหว่างปี 2559 และ 2558 โดยมีขาดทุน
สะสม ดังนี ้
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ขาดทุนสะสม
ลาดับ
1.
2.

2.2

ชื่อบริษัท
บริษัท เคเทค อินโนเวชัน่ ส์ จากัด
บริษัท กิจการร่วมค้ า เคเทค - เค จากัด

2559
บาท
39,900
25,000

2558
บาท
30,400
25,000

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และ/หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินสาหรับ
รอบบัญชีปัจจุบนั
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดย
สภาวิชาชีพบัญชีซึ่งกาหนดให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้ นไป เพื่อจัดทาและนาเสนองบการเงินนี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีดงั นี ้
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ และปรับปรุ งใหม่ มาถือปฏิบัติ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ สาหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

สินค้ าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาก่อสร้ าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
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มาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

ต้ นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

กาไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

การด้ อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)

การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

ส่วนงานดาเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษี เงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้น
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การตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี่ยนแปลงในหนี ส้ ิ นที่ เกิ ดขึ น้ จากการรื อ้ ถอน การบูรณะ และหนี ส้ ิ นที่ มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้ อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) ข้ อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกาหนดเงินทุนขันต
้ ่าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที1่ 9 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21

เงินที่นาส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับธุรกิจประกันภัยในการกาหนดให้ เครื่ องมือทางการเงินเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่
แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้ างต้ นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ ออกประกาศที่เกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีผลบังคับใช้ สาหรั บงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
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การนาเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษี เงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชี สาหรั บเงิ นอุดหนุนจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กาไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา
การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

ส่วนงานดาเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

ภาษี เงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการ
หรื อของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอนการบูรณะ และหนี ้สินที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่ อ)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

ข้ อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกาหนดเงินทุนขันต
้ ่า
และปฏิสมั พันธ์ ของรายการเหล่านี ้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เงินที่นาส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี ้สินทางการเงิน
ผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงิน เมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับงวดที่เริ่ มใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
3.

นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
งบการเงิ นนีไ้ ด้ จัดทาขึน้ โดยใช้ เกณฑ์ ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิ น ยกเว้ นตามที่ได้
เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาคัญดังต่อไปนี ้
3.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดในมือเงิน และเงินฝากสถาบันการเงิน ทุกประเภท
ที่ถึงกาหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรื อน้ อยกว่าตังแต่
้ วนั ที่ได้ มาโดยไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ภาระผูกพัน

3.2

เงินลงทุนชัว่ คราว
เงิ น ลงทุ น ชั่ ว คราว เป็ นบั ต รเงิ น ฝากที่ มี ก าหนดระยะเวลามากกว่ า 3 เดื อ นแต่ ไ ม่ เ กิ น 12 เดื อ น
โดยไม่มีภาระผูกพันและแสดงในราคาทุน
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3.3

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น แสดงในราคาทุนสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญประมาณขึ ้นจากจานวนหนี ้ที่อาจเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นปี ลูกหนี ้จะถูก
ตัดบัญชี เมื่อทราบว่าเป็ นหนี ้สูญ

3.4

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือประกอบด้ วยอะไหล่และวัตถุดิบและงานระหว่างก่อสร้ าง
อะไหล่และวัตถุดิบแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนคานวณโดยวิธี
เข้ าก่อน-ออกก่อน
งานระหว่างก่อสร้ างประกอบด้ วยต้ นทุนค่าวัตถุดิบและค่าแรงงาน และค่าแรงผู้รับเหมาช่วง
มูลค่าสุทธิ ที่ จะได้ รั บของสินค้ าประมาณจากราคาที่ คาดว่าจะขายได้ ตามปกติ ของธุ รกิ จ หักด้ วยค่าใช้ จ่ ายที่
จาเป็ นต้ องจ่ายเพื่อให้ ขายสินค้ านั ้นได้ บริ ษัทบันทึกบัญชีคา่ เผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือเมื่อสินค้ า
นันเสื
้ อ่ มสภาพและเคลือ่ นไหวช้ า (ถ้ ามี)

3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณีที่มีการด้ อยค่าของเงิ น
ลงทุน ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีสว่ นได้ เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธีราคาทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
3.6

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า
ราคาทุน รวมถึงต้ น ทุน ทางตรงที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การได้ มาของสินทรั พ ย์ ต้ น ทุน ของการก่อสร้ างสินทรัพย์ที่
กิจการก่อสร้ างเอง รวมถึงต้ นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้ นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหา
สินทรัพย์เพื่อให้ สินทรัพย์นนอยู
ั ้ ใ่ นสภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ ต้ นทุนในการรื อ้ ถอน การขน
ย้ าย การบูรณะสถานที่ตงั ้ ของสินทรัพย์และต้ นทุนการกู้ยืม
ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้ องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
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กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้ รับจากการ
จ าหน่า ยกับ มูลค่าตามบัญชี ของอาคารและอุปกรณ์ โดยรั บ รู้ สุท ธิ ใ นงบก าไรขาดทุน และกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในภายหลัง
ต้ นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการ อาคารและ
อุป กรณ์ ถ้ า มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บ ริ ษัทจะได้ รั บประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้ นทุนของรายการนันได้
้ อย่างน่าเชื่อถือ ชิ ้นส่วนที่ถกู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจาหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญชี ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในการซ่อมบารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาจะรับรู้ ในงบ
กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อเกิดขึ ้น
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสือ่ มราคาคานวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้ วย ราคาทุนของสินทรัพย์
หรื อต้ นทุนในการเปลีย่ นแทนอื่นหักด้ วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาคานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ

3
6
3 - 15
3 - 10
10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ ถูกทบทวนอย่างน้ อยที่สดุ ทุกสิ ้นรอบปี บัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
3.7

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ค่าตัด
จาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์คือ 3 - 10 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจได้ แก่สว่ นต่างระหว่างต้ นทุนการซื ้อธุรกิจ ณ วันที่ลงทุนสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ เฉพาะส่วนที่เป็ นของผู้ซื ้อ บริ ษัทรับรู้สนิ ทรัพย์ ไม่มีตวั ตนเป็ นสินทรัพย์ ณ
วันที่ซื ้อกิจการในงบการเงินรวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการซื ้อธุรกิจแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
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3.8 การด้ อยค่า
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษัทได้ รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีข้อบ่งชี ้ เรื่ องการด้ อยค่า
หรื อไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
บริ ษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่า เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้ รับคืน ขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิ ของสินทรั พย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ ของสินทรั พย์ แล้ วแต่
มู ล ค่ า ใดจะสู ง กว่ า ในการประเมิ น มู ล ค่ า จากการใช้ ของสิ น ทรั พ ย์ ประมาณการ ก ระ แ สเ งิ นสด
ที่จะได้ รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดก่อนคานวณภาษี เงินได้ เพื่อให้ สะท้ อนมูล
ค่าที่อาจประเมินได้ ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่สนิ ทรัพย์นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องด้ วย
การกลับรายการด้ อยค่า
บริ ษัทจะกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ ในการคานวณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้ รับคืน
บริ ษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้ อยค่าเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้ อย
ค่ามาก่อน
3.9

ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานเมื่อเกษี ยณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็ นประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ที่ได้ สิทธิรับ
เงินชดเชยเมื่อเกษี ยณอายุตามข้ อบังคับการทางานของบริ ษัทและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ
คุ้ม ครองแรงงาน โดยภาระผูก พัน ดังกล่า วได้ ค านวณโดยนักคณิ ต ศาสตร์ ประกัน ภัย อิสระและจากข้ อ
สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่ ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายใน
อนาคตโดยคานวณบนพื ้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และ
ปั จจัยอื่นๆ ทังนี
้ ้อัตราคิดลดที่ใช้ ในการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงานอ้ างอิง
จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้ ในงบ
กาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
กับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังเงิ
้ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับพนักงานที่สมัครเข้ าโครงการหลังจากผ่านการทดลองงาน 3
เดือน และได้ จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษัทบันทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับพนักงานเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
3.10 ประมาณการหนี ้สิน
ประมาณการหนี ้สินจะรับรู้ ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทมีภาระหนี ้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ ้นในปั จจุบั นหรื อที่ก่อตัวขึ ้นอัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้ องถูก
จ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี ้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจานวนภาระหนี ้สินได้ อย่างน่าเชื่อถือ
3.11 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ ้นระหว่างปี เป็ นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ตาม
งบแสดงฐานะการเงินเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราอ้ างอิง ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนัน้ บริ ษัทรับรู้ กาไรหรื อ
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการชาระเงิน หรื อที่เกิ ดจากการแปลงค่า เป็ นรายได้ ห รื อ ค่าใช้ จ่าย
ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.12 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้ และต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีจากสัญญาก่อสร้ าง จะรับรู้ เป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่ายก็
ต่อเมื่อสามารถประมาณผลสาเร็ จของงานตามสัญญาก่อสร้ างได้ อย่างน่าเชื่อถือ บริ ษัทใช้ วิธีอตั ราส่วนของงานที่
ทาเสร็ จในการคานวณรายได้ และต้ นทุนที่จะรั บรู้ ในแต่ละงวด อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จคานวณจากการ
พิจารณาต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งในปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับประมาณการต้ นทุนทัง้ หมดที่ประมาณว่าจะเกิดขึ ้น
ตามสัญญา ผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากสัญญาก่อสร้ างจะรับรู้ทงจ
ั ้ านวนทันทีในงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมีความเป็ นได้ ค่อนข้ างแน่ว่าต้ นทุนรวมตามสัญญาจะมีมลู ค่าเกินกว่ารายได้ รวม
ตามสัญญา
ในการพิจารณาต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจนถึงวันสิ ้นปี ของงานก่อสร้ างตามสัญญา บริ ษัทจะไม่รวมต้ นทุน ที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมในอนาคตตามสัญญา แต่จะแสดงไว้ เป็ นงานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา จานวนรวมของต้ นทุนที่
เกิดขึ ้นจนถึงปั จจุบนั และกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ แล้ วของแต่ละสัญญาจะนาไปเปรี ยบเทียบกับเงินงวดที่เรี ยก
เก็บจากผู้จ้างถึงวันสิ ้นปี หากต้ นทุนของงานระหว่างก่อสร้ าง สูงกว่าจานวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บบวก (หัก) กาไร
(ขาดทุน) ที่รับรู้ ไปแล้ ว ผลต่างที่เกิดขึ ้นจะแสดงเป็ นยอดสินทรั พย์ แต่หากจานวนเงินงวดที่เรี ยกเก็บสูงกว่า
ต้ นทุนของงานระหว่างก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นรวมกับกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ แล้ วของแต่ละสัญญา ผลต่างที่เกิดขึ ้นจะ
แสดงเป็ นยอดหนี ้สิน
รายได้ ดอกเบี ้ยรับและค่าใช้ จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
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3.13 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าซึง่ ความเสีย่ งและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผู้ให้ เช่าบันทึกเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึง่ ความเสี่ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดที
้
่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ ได้
โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ส่วนค่าใช้ จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวกับการเช่า คานวณโดยใช้ วธิ ีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตลอดระยะเวลา
ของสัญญาและบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น บริ ษัทคิดค่าเสือ่ มราคา
ของสินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินตลอดอายุการใช้ งานโดยประมาณของสินทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรง
การขายและเช่ากลับคืนที่จดั เป็ นสัญญาเช่าการเงิน
หากราคาขายมีจานวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม บริ ษัทจะรับรู้จานวนที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมเป็ นรายการรอการตัด
บัญชีและตัดจาหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เช่า
3.14 การปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา
บริ ษัทใช้ วิธีในการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา โดยการได้ รับการลดเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยค้ างรับ การโอน
สินทรัพย์ การโอนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ และการปรับเงื่อนไขการชาระหนี ้
สาหรับการโอนสินทรัพย์หรื อรับโอนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของเพื่อชาระหนี ้ตามสัญญา ปรับโครงสร้ าง
หนี ้นัน้ บริ ษัทบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ที่โ อนไปให้ เจ้ าหนีเ้ พื่อชาระหนี ้กับราคาตาม
บัญชีของหนี ้ เป็ นกาไรหรื อขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์สาหรับปี และบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่า ยุติธ รรม
ของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่โอนไปให้ เจ้ าหนี ้ที่ต่ากว่าราคาตามบัญชีของหนี ้ ที่มีการปรับโครงสร้ างเป็ น
กาไรที่เกิดจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรับการปรับโครงสร้ างหนี ้ด้ วยวิธีปรับเงื่อนไขการชาระหนี ้นัน้ บริ ษัทบันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของหนี ้ที่สงู กว่าจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขใหม่เป็ นกาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ในงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในวันที่การปรับโครงสร้ างหนี ้เสร็ จสมบูรณ์
3.15 ภาษี เงินได้
ภาษี เงินประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
3.15.1 ภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั คือ จานวนภาษี เงินได้ ที่ต้องชาระโดยคานวณจากกาไรทางภาษี สาหรับ
ปี ก าไรทางภาษี แ ตกต่า งจากก าไรที่ แ สดงในงบก าไรขาดทุน และก าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
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เนื่องจากกาไรทางภาษี ไม่ได้ รวมรายการที่สามารถถือเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายทางภาษี ในปี อื่นๆ
และไม่ไ ด้ ร วมรายการที ่ไ ม่ส ามารถถือ เป็ นรายได้ ห รื อค่าใช้ จ่ายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ ในงวด
ปั จจุบนั คานวณโดยใช้ อตั ราภาษี ณ วันที่รายงาน
3.15.2 ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู้ ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของสินทรัพย์และ
หนี ้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ใช้ ในการคานวณกาไรทางภาษี (ฐานภาษี)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้ หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ
และรับรู้ สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ว่ากาไรทางภาษี จะมีจานวนเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชั่วคราวนันมาใช้
้
ประโยชน์ ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่า ตามบัญชี ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะถูกปรับ
ลดลง เมื่อกาไรทางภาษี ที่จะนามาใช้ ประโยชน์ ลดลง การกลับรายการจะทาเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีกาไรทางภาษี เพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีบางส่วนหรื อ
ทังหมดมาใช้
้
ประโยชน์ได้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่
คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรั พย์ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่ คาดว่าจะจ่ายชาระ
หนี ้สินภาษี โดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ อยู่หรื อที่คาดได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายใน
สิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้ เมื่อบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
สิทธิตามกฎหมายในการนาสินทรัพย์ และหนี ้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ตัง้ ใจจะช าระหนี ส้ ิน ดังกล่าวด้ วยยอดสุท ธิ ห รื อ ตัง้ ใจจะรั บ ช าระสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ในเวลา
เดียวกันและทังสิ
้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้ อง
กับหน่วยงานการจัดเก็บภาษี เดียวกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ หรื อรายได้ ภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับกาไร
หรื อขาดทุนไว้ ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น รายการภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั และ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้ าภาษี เงิน
ได้ ที่เกิดขึ ้นนันเกี
้ ่ยวข้ องกับรายการที่ได้ บนั ทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
3.16 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ด้ วยจานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนใช้ จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักตามระยะเวลาการรับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเรี ยกชาระ และในกรณีที่ลดทุนใช้ จานวนหุ้น
สามัญ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน และกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
คานวณจากจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ ถกู แปลงเป็ น
หุ้นสามัญทังหมด
้
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3.17

การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารและแหล่งข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารของบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัท ต้ องอาศัย
ดุลยพินิจหลายประการในการกาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตังข้้ อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการแสดงจานวนสินทรัพย์ หนี ้สิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายได้
้
และค่าใช้ จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ ว่าการประมาณการของผู้บริ หารได้
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ เหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการ
นัน้
ดุลยพินิจที่สาคัญในการกาหนดนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี ้

4.

3.17.1

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยประมาณขึ ้นจากจานวนหนี ้ที่อาจเรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกหนี ้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ในการเก็บเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของ
ลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นปี

3.17.2

การรับรู้รายได้
กลุ่มบริ ษัทใช้ วิธีอตั ราส่วนของงานที่ทาเสร็ จในการคานวณรายได้ และต้ นทุนที่จะรับรู้ ในแต่ละงวด
อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จคานวณจากการพิจารณาต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งในปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับ
ประมาณการต้ นทุนทัง้ หมดที่ประมาณว่าจะเกิ ดขึน้ ตามสัญญา

การดาเนินงานต่ อเนื่อง
งบการเงินนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นตามข้ อสมมติฐานว่าบริ ษัทจะดาเนินงานต่อเนื่อง โดยถือว่าบริ ษัทสามารถดารงมูลค่าสินทรัพย์
ของบริ ษัทให้ มีมลู ค่าไม่ต่ากว่าราคาตามบัญชีและสามารถชาระหนี ้สินได้ ตามปกติธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังคงมีกระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนินงานไม่เพียงพออย่างเป็ น
สาระสาคัญ ซึ่งการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยขึ ้นอยูก่ บั การมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ที่เพียงพอ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย เชื่ อว่าการจัดทางบการเงิ นโดยใช้ หลักว่ากิ จการจะดาเนินงานต่อเนื่องนันยั
้ งคงเหมาะสม
เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศาลล้ มละลายกลางมีคาสัง่ ยกเลิกคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการตามมาตรา 90/74 ซึ่ง
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีโครงการที่รับก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญและมีผ้ ถู ือหุ้นยืนยันให้ การสนับสนุน
ทางการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจานวน 757
ล้ านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย นอกจากนันบริ
้ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
โครงการที่รับก่อสร้ างอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถดาเนินงานต่อเนื่องได้

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 9 | 97

แผนฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท
แผนฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ได้ ลงมติรับแผน จากที่ประชุมเจ้ าหนี และ
้ ศาลล้ มละลาย
กลางเห็นชอบด้ วยแผนแล้ ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1)

การปรับโครงสร้ างของกิจการและองค์กร
ผู้บริ หารแผนอาจดาเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริ หารและองค์กรของบริ ษัท ตลอดจนปรับปรุ ง
เพิ่มเติม ยุบเลิก หรื อแก้ ไขสายงานต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปตามแผน และ
สอดคล้ องกับสภาพของธุรกิจที่เปลีย่ นไปในแต่ละช่วง

2)

การปรับโครงสร้ างทุน
2.1) การลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ศ าลมีคาสัง่ เห็น ชอบด้ ว ยแผน ผู้ บ ริ ห ารแผนจะดาเนิน การลดทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัทจากจานวน 669,944,925 บาท เป็ นจานวน 463,722,685 บาท โดยการลดจานวนหุ้นจาก
เดิม จานวน 669,944,925 หุ้น เป็ นจานวน 463,722,685 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อลดจานวนหุ้นที่ยงั ไม่ได้
รั บการจัดสรร และภายหลังจากการลดทุนดังกล่าว บริ ษัทจะมี ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
จานวน 463,722,685 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 463,722,685 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2.2) การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงหนี ้เป็ นทุน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผ้ บู ริ หารแผนได้ ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนตามข้ อ 2.1 แล้ ว ผู้บริ หาร
แผนจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 927,445,370 บาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากจานวน 463,722,685 บาท เป็ นจานวน 1,391,168,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 927,445,370 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงหนี ้เป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 6 และกลุม่ ที่ 7
ดังนันภายหลั
้
งการเพิ่มทุน บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนจานวน 1,391,168,055 บาท แบ่งออกเป็ นจานวน
1,391,168,055 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2.3) การลดทุนจดทะเบียน
ภายใน 30 วั น นั บ จากวั น ที่ เ จ้ าหนี ก้ ลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม ที่ 6 และกลุ่ ม ที่ 7 ได้ รั บ ช าระหนี โ้ ดย
การแปลงหนี ้เป็ นทุนตามข้ อ 2.2 แล้ ว ผู้บริ หารแผนจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก
จ านวน 1,391,168,055 บาท เป็ นจ านวน 139,116,805 บาท โดยการลดจานวนหุ้นจากจานวน
1,391,168,055 หุ้น ลงเหลือจานวน 139,116,805 หุ้น
ดังนันภายหลั
้
งการลดทุน บริ ษัทจะมีทนุ จดทะเบียนจานวน 139,116,805 บาท แบ่งออกเป็ นจานวน
139,116,805 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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2.4) การเพิ่มทุนเพื่อรองรับผู้ร่วมทุน
ภายหลังจากที่บริ ษัทลดทุนจดทะเบียนตามข้ อ 2.3 แล้ ว เพื่อรองรับผู้ร่วมทุนในการเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ผู้บริ หารแผนอาจดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยวิธีการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามจานวนเงิน
ร่วมทุนของนักลงทุน โดยมีจานวนหุ้นเป็ นไปตามข้ อเสนอของผู้ร่วมทุน
2.5) การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี ้เป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8 และกลุม่ ที่ 9
หากบริ ษัทไม่สามารถชาระหนี ้ด้ วยกระแสเงินสดจากการดาเนินกิจการให้ กบั เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8 และกลุม่
ที่ 9 ได้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน ผู้บริ หารแผนจะ
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในจานวนเท่ากับมูลหนี ้เงินต้ น ส่วนที่เหลือของเจ้ าหนี ้แต่ละ
รายในเจ้ าหนี ้กลุ่มที่ 8 และกลุ่มที่ 9 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อแปลงหนี ้
เป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนี ้รายดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียนตามที่กล่าวข้ างต้ น ณ วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระ
แล้ ว บริ ษัทจะดารงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมให้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10
ในกรณี ที่ ค รบก าหนดระยะเวลา แต่บ ริ ษั ท ยังไม่ได้ รั บเงิ นจากผู้ร่ วมทุน ผู้บ ริ ห ารแผนอาจขยาย
ระยะเวลาดาเนินการดังกล่าวออกไปได้ ตามที่เห็นสมควร
3)

การปรับโครงสร้ างหนี ้
ก) การชาระหนี ้ด้ วยเงินสด
(1) เจ้ าหนี ้จะได้ รับชาระหนี ้จากการชาระหรื อผ่อนชาระจากกระแสเงินสดจากการดาเนินกิจการ ตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
(2) เจ้ าหนี ้จะได้ รับชาระหนี ้จากกระแสเงินสดจากการดาเนินกิจการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาหรื อข้ อตกลงเดิมที่เกี่ยวข้ องระหว่างบริ ษัทและเจ้ าหนี ้
ข)

การชาระหนี ้โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(1) เจ้ าหนี ้กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 6 และกลุ่มที่ 7 จะได้ รับชาระหนี ้ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน
927,445,370 หุ้น ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
(2) เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8 และกลุม่ ที่ 9 อาจได้ รับชาระหนี ้ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผน

ค)

การปลดหนี ้
หนีเ้ งิ นต้ นคงค้ างที่คงเหลือหลังจากการชาระหนีข้ ้ างต้ น รวมทัง้ ดอกเบีย้ คงค้ างของเจ้ าหนี ้ ใน
จานวนที่แผนฉบับนี ้มิได้ ระบุหลักการและวิธีการชาระไว้ และหนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยอื่นๆ รวมทังค่
้ าปรับ
ค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากหนี ้ที่บริ ษัทค้ างชาระ
โดยเกิ ดขึ ้นภายหลังจากวันที่ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการจนถึงศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฉบับนี ้
เจ้ าหนี ้ตกลงยินยอมให้ ปลดหนี ้ทังจ
้ านวนทันทีที่เจ้ าหนี ้ได้ รับชาระหนี ้ตามแผนครบถ้ วน
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4)

การชาระหนี ้ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ
4.1) การจัดกลุม่ เจ้ าหนี ้
ภายใต้ กระบวนการฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทมีเจ้ าหนี ้ที่ยื่นคาขอรับชาระหนี ้ต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ตาม
บทบัญ ญั ติ ม าตรา 90/42 ทวิ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ล้ ม ลาย ซึ่ ง เจ้ าหนี ด้ ัง กล่ า วแบ่ ง เป็ น 9 กลุ่ม
ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้ที่มีหลักประกัน 1 กลุม่ และเจ้ าหนี ้ที่ไม่มีหลักประกัน 8 กลุม่ ดังนี ้
จานวนราย

จานวนเงินที่เรี ยกร้ อง
ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2553
เงินต้ น
ดอกเบีย้
รวม
(ล้ านบาท)

กลุม่ เจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้ที่มีหลักประกัน:
กลุม่ ที่ 1

เจ้ าหนี ้ที่มีประกันน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
จานวนหนี ้ทังหมดที
้
่ยื่นขอรับชาระหนี ้

4

215

56

271

เจ้ าหนี ้ที่ไม่มีหลักประกัน :
กลุม่ ที่ 2

เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน

7

852

149

1,001

กลุม่ ที่ 3

เจ้ าหนี ้ภาษี อากร

1

161

126

287

กลุม่ ที่ 4

เจ้ าหนี ้หน่วยงานของรัฐ

4

40

18

58

กลุม่ ที่ 5

เจ้ าหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ

4

31

8

39

กลุม่ ที่ 6

เจ้ าหนี ้ทางการค้ าทัว่ ไป

517

952

196

1,148

กลุม่ ที่ 7

เจ้ าหนี ้เจ้ าของโครงการ

6

972

172

1,144

กลุม่ ที่ 8

เจ้ าหนี ้ตามสัญญาแรงงาน

645

74

6

80

กลุม่ ที่ 9

เจ้ าหนี ้ที่ปรึกษาและวิชาชีพ
รวม

5
1,193

12
3,309

731

12
4,040

4.2) การชาระหนี ้ตามกลุม่ เจ้ าหนี ้
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 1
ภาระหนี ข้ องเจ้ าหนี ก้ ลุ่ ม ที่ 1 จะได้ รั บ ช าระหนี โ้ ดยการผ่ อ นช าระจากกระแสเงิ น สดจาก
การดาเนินกิจการ ภายในกาหนดเวลา 7 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนโดยจะได้ รับ
การผ่อนชาระหนี ้เป็ นรายไตรมาส มีกาหนดชาระเงินต้ นภายในวันทาการสุดท้ ายของไตรมาส ทังนี
้ ้
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 1 ตกลงพักการชาระหนี ้เงินต้ นเป็ นระยะเวลา 1 ปี และเริ่ มชาระเงินต้ นงวดแรกภายในวันทา
การสุดท้ ายของไตรมาสแรกในปี ที่ 2 นับแต่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฟื น้ ฟูกิจการ
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 1 แต่ละรายจะได้ รับชาระดอกเบี ้ยตามแผนจากเงินต้ นในส่วนของตนระหว่างการผ่อน
ชาระ ในอัตราดอกเบี ้ย MLR ต่อปี ชาระหนี ้เป็ นรายไตรมาส โดยมีกาหนดชาระดอกเบี ้ยภายในวัน
ทาการสุดท้ ายของไตรมาส โดยจะเริ่ มชาระดอกเบี ้ยงวดแรกภายในวันทาการสุดท้ ายของไตรมาส
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แรกนับแต่วนั ที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฟื น้ ฟูกิจการ
สาหรับเจ้ าหนี ้ที่มีสิทธิ ยึดหน่ว งสินทรัพย์รอง ผู้บริ หารแผนมีสิทธิ โอนสินทรัพย์รองให้ แก่เจ้ าหนี ้ใน
อัตรามูลค่าร้ อยละ 80 ของราคาตลาด โดยโอนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ศาลเห็นชอบด้ วยแผน
โดยหนี ้คงค้ างส่วนที่เหลือจะได้ รับชาระด้ วยวิธีเดียวกันกับเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2
เมื่อเจ้ าหนี ้กลุ่มที่ 1 ได้ รับชาระหนี ้ เจ้ าหนี ้ยินยอมปลดทรัพย์สินที่จาเป็ นในการประกอบธุรกิจ ที่เป็ น
หลักประกัน และทรัพย์สินที่ไม่จาเป็ นในการประกอบธุรกิจที่เป็ นหลักประกันให้ กับบริ ษัท ในการนี ้ให้
ผู้บริ หารแผนมีอานาจร้ องขอต่อศาล เพื่อใช้ คาสัง่ ศาลแทนการแสดงเจตนาของเจ้ าหนี ้กลุ่มที่ 1 ในการ
ดาเนินการปลดสินทรัพย์ที่จาเป็ นในการประกอบธุรกิจที่เป็ นหลักประกัน หรื อทรัพย์สินที่ไม่จาเป็ นในการ
ประกอบธุรกิจที่เป็ นหลักประกันได้ แล้ วแต่กรณี
หนีข้ องเจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 1 ในจานวนที่เหลือทังหมด
้
รวมถึงภาระหนี ้ในส่วนเงินต้ นคงค้ างที่เหลือทังหมด
้
ภาระหนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
เป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ้ยอื่นๆ รวมทังเงิ
้ นอื่นใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/หรื อตามกฏหมายจะ
ได้ รับการปลดหนี ้ทังจ
้ านวน ทันทีที่มีการชาระหนี ้จนครบถ้ วน
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 2
ภาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 2 จะถูกแปลงหนี ้เป็ นทุนของบริ ษัท
หนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 2 ในจานวนที่เหลือทังหมด
้ รวมถึงภาระหนี ้ในส่วนเงินต้ นคงค้ างที่เหลือทังหมด
้
ภาระ
หนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการเป็ นต้ น
ไปจนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ้ยอื่นๆ รวมทังค่
้ าปรับ ค่าธรรมเนียม เบี ้ยปรับ เงินเพิม่
ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย จะได้ รับการปลดหนี ้ทัง้
จานวนทันทีที่มีการชาระหนี ้ครบถ้ วนแล้ ว
เจ้ าหนี ้มีสิทธิ เลือกที่จะแปลงหนี ้โดยอาจแปลงเป็ นหุ้นสามัญหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเงื่อนไขของหุ้นกู้
แปลงสภาพ คือ มูลค่าที่แปลงสภาพจะเท่ากับมูลค่าของการแปลงหนี ้เป็ นทุนตามเวลาที่ผ้ ูบริ หารแผน
กาหนด คือสองปี หรื อเมื่อบริ ษัทสามารถเข้ าดาเนินการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรื อเมื่อเจ้ าหนี ้ร้ องขอและ
ผู้บริ หารแผนตกลงยินยอม แล้ วแต่วา่ เหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นก่อน
สาหรับเจ้ าหนี ้บางรายในกลุม่ นี ้ที่มีหนังสือค ้าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาเป็ นส่วนหนึ่งของสิทธิ
เรี ยกร้ องนัน้ หนี ้ส่วนนี ้ที่อาจมีขึ ้นจะถูกนามารวมในการคานวณการแปลงหนี ้เป็ นทุน แต่ห้ นุ หรื อหุ้นกู้
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แปลงสภาพเหล่านี ้จะออกต่อเมื่อมีการสรุปยอดหนี ้แน่นอนแล้ วเท่านัน้
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 3
ภาระหนี ้เงินต้ นของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 3 จะได้ รับชาระหนี ้โดยการผ่อนชาระจากกระแสเงินสดจากการดาเนิน
กิจการ ภายในกาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนโดยจะได้ รับการผ่อนชาระ
หนี ้เป็ นรายไตรมาส มีกาหนดชาระเงินต้ นภายในวันทาการสุดท้ ายของไตรมาส ทังนี
้ ้ เจ้ าหนี ้ตกลงพัก
การชาระหนี ้เงินต้ นเป็ นระยะเวลา 1 ปี และเริ่ มชาระเงินต้ นงวดแรกภายในวันทาการสุดท้ ายของไตรมาสแรก
ในปี ที่ 2 นับแต่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฟื น้ ฟูกิจการ
หนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 3 ในจานวนที่เหลือทังหมด
้
รวมถึงภาระหนี ้ในส่วนเงินต้ นคงค้ างที่เหลือทังหมด
้
ภาระหนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
เป็ นต้ นไปจนกว่ า จะช าระหนี ค้ รบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ย้ อื่ น ๆ รวมทัง้ เงิ น อื่ น ใด ค่ า ปรั บ
ค่าธรรมเนียม เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่น ใดที่ เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/หรื อ
ตามกฏหมาย จะได้ รับการปลดหนี ้ทังจ
้ านวนทันทีที่มีการชาระหนี ้จนครบถ้ วน
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 4
ภาระหนี ้เงินต้ นของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 4 จะได้ รับชาระหนี ้โดยการผ่อนชาระจากกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินกิจการ ภายในกาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน โดยจะได้ รับการ
ผ่อนชาระหนี ้เป็ นรายไตรมาส มีกาหนดชาระเงินต้ นภายในวันทาการสุดท้ ายของไตรมาส ทังนี
้ ้ เจ้ าหนี ้
ตกลงพักการชาระหนี ้เงินต้ นเป็ นระยะเวลา 1 ปี และเริ่ มชาระเงินต้ นงวดแรกภายในวันทาการสุดท้ ายของ
ไตรมาสแรก ในปี ที่ 2 นับแต่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฟื น้ ฟูกิจการ
หนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 4 ในจานวนที่เหลือทังหมด
้
รวมถึงภาระหนี ้ในส่วนเงินต้ นคงค้ างที่เหลือทังหมด
้
ภาระหนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ้ยอื่นๆ รวมทังเงิ
้ นอื่นใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย
จะได้ รับการปลดหนี ้ทังจ
้ านวนทันทีที่มีการชาระหนี ้จนครบถ้ วน
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 5
ภาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 5 จะได้ รับชาระในมูลค่าไม่เกินราคาตลาดของมูลค่า ทรัพย์สิน โดยชาระ
จากกระแสเงินสดจากการดาเนินกิจการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา
หนี ข้ องเจ้ าหนี ก้ ลุ่มที่ 5 ในส่วนของดอกเบี ย้ คงค้ า ง ตลอดจนดอกเบี ย้ ที่ เกิ ดขึ น้ ตัง้ แต่ วัน ที่ ศ าล
มีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ้ยอื่นๆ รวมทังเงิ
้ นอื่นใด
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ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/
หรื อตามกฎหมาย จะได้ รับการปลดหนี ้ทังจ
้ านวนทันทีที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 6
ภาระหนี ้เงินต้ นของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 6 จานวนร้ อยละ 5 จะได้ รับชาระหนี ้โดยการผ่อนชาระจากกระแส
เงินสดจากการดาเนินกิจการภายในกาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน โดย
ได้ รับการผ่อนชาระหนี ้เป็ นรายปี มีกาหนดชาระเงินต้ นภายในวันที่ 21 เมษายนของทุกปี ทังนี
้ ้ เริ่ ม
ชาระเงินต้ นงวดแรกภายในวันที่ 21 เมษายนของปี ถัดไปนับ แต่ศ าลมี คาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฟื ้นฟู
กิจการ
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 6 แต่ละรายจะได้ รับชาระดอกเบี ้ยตามแผนจากเงินต้ นจานวนดังกล่าวในส่วนของตน
ระหว่างการผ่อนชาระ ในอัตราดอกเบี ้ย MLR-2 ต่อปี ชาระหนี ้เป็ นรายไตรมาส โดยมีกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยภายในวันทาการสุดท้ ายของไตรมาส โดยจะเริ่ มชาระดอกเบี ้ยงวดแรกภายในวันทาการสุดท้ าย
ของไตรมาสแรกนับแต่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฟื น้ ฟูกิจการ
ภาระหนี ้เงินต้ นของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 6 จานวนร้ อยละ 95 จะถูกแปลงหนี ้เป็ นทุนของบริ ษัท
หนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 6 ในจานวนที่เหลือทังหมด
้
รวมถึงภาระหนี ้ในส่วนเงินต้ นคงค้ างที่เหลือทังหมด
้
ภาระหนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ้ยอื่นๆ รวมทั ้งเงิน อื่นใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย จะ
ได้ รับการปลดหนี ้ทังจ
้ านวนทันทีที่มีการชาระหนี ้จนครบถ้ วน
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 7
ภาระหนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 7 จะถูกแปลงหนี ้เป็ นทุนของบริ ษัท
หนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุ่มที่ 7 ในจานวนที่เหลือทัง้ หมด รวมถึงภาระหนี ้ในส่วนเงิ นต้ นคงค้ างที่เหลือทัง้ หมด
ภาระหนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการเป็ น
ต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ้ย อื่นๆ รวมทังเงิ
้ นอื่นใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เบี ้ย
ปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย จะได้ รับ
การปลดหนี ้ทังจ
้ านวน ทันทีที่มีการชาระหนี ้จนครบถ้ วน
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8
ภาระหนี ้เงินต้ นของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8 จะได้ รับชาระหนี ้จากกระแสเงินสดจากการดาเนินกิจการ ภายใน
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กาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน
ทั ง้ นี ้ เมื ่อ ครบก าหนดระยะ 5 ปี นับ แต่ว ัน ที ่ศ าลมีคาสัง่ เห็น ชอบด้ ว ยแผน หากลูก หนี ้ ไม่
สามารถชาระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8ได้ ครบถ้ วน หนี ้เงินต้ นส่วนที่เหลือ ซึง่ เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8 ยังมิได้ รับชาระ
ตามแผนจะได้ รับชาระด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
หนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8 ในจานวนที่เหลือทังหมด
้
รวมถึงภาระหนี ้ในส่วนเงินต้ นคงค้ างที่เหลือทังหมด
้
ภาระหนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ้ยอื่นๆ รวมทังเงิ
้ นอื่นใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/หรื อตามกฎหมายจะ
ได้ รับการปลดหนี ้ทังจ
้ านวน ทันทีที่มีการชาระหนี ้จนครบถ้ วน
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 9
ภาระหนี ้เงินต้ นของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 9 จะได้ รับชาระหนี ้จากกระแสเงินจากการดาเนินกิจการ ภายใน
กาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน
ทังนี
้ ้ เมื่อครบกาหนดระยะ 5 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน หากลูกหนี ้ไม่สามารถชาระ
หนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 9 ได้ ครบถ้ วน หนี ้เงินต้ นส่วนที่เหลือซึ่งเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 9 ยังมิได้ รับชาระตาม
แผนจะได้ รับชาระด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
หนี ้ของเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 9 ในจานวนที่เหลือทังหมด
้
รวมถึงภาระหนี ้ในส่วนเงินต้ นคงค้ างที่เหลือทังหมด
้
ภาระหนี ้ในส่วนของดอกเบี ้ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ ศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ
เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบี ้ย อื่นๆ รวมทังเงิ
้ นอื่นใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
เบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ ้นตามสัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย
จะได้ รับการปลดหนี ้ทังจ
้ านวน ทันทีที่มี การชาระหนี ้จนครบถ้ วน
ยอดหนีท้ ่ ีเจ้ าหนีไ้ ด้ ย่ นื คาขอรับชาระหนีใ้ นการฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท
นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสัง่ แต่งตังผู
้ ้ ทาแผนของบริ ษัท มียอดหนี ้ที่เจ้ าหนี ้ยื่นคาขอรับชาระหนี ้ ในการฟื น้ ฟู
กิจ การของบริ ษัท ต่อ เจ้ า พนัก งานพิท กั ษ์ ท รัพ ย์เ ป็ นจ านวนทั ้งสิ ้น 1,193 ราย จนถึง ณ วัน ที่ 7
มิถุนายน 2553 มียอดหนี ้จานวน 4,040 ล้ านบาท (เงินต้ น จานวน 3,309 ล้ านบาท และดอกเบี ้ย
จานวน 731 ล้ านบาท) และมียอดหนี ้ที่ตรวจสอบโดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ และชีข้ าดโดยศาล
ล้ มละลายกลางแล้ ว และปรับปรุ งโดยผู้บริ หารแผน จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มียอดหนี ้ จานวน
1,193 ราย จานวน 2,784 ล้ านบาท (เงินต้ น จานวน 2,224 ล้ านบาท และดอกเบี ้ย จานวน 560 ล้ าน
บาท) สรุปได้ ดงั นี ้
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ยอดหนีต้ าม ยอดหนีท้ ่ ตี รวจสอบ
ยอดหนี ้
คาขอรั บชาระ
โดยเจ้ าพนักงาน
อยู่ระหว่ าง
หนีใ้ นการ พิทักษ์ ทรั พย์ และชีข้ าด การตรวจสอบ
ฟื ้ นฟูกิจการ โดยศาลล้ มละลาย
ณ วันที่ 7
และปรั บปรุ ง
มิถุนายน 2553 โดยผู้บริหารแผน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(บาท)
215
215
56
56
271
271
852
589
149
139
1,001
728
161
150
126
135
287
285
40
36
18
18
58
54
31
31
8
8
39
39
952
855
196
186
1,148
1,041
-

กลุม่ ที่ 1 เจ้ าหนี ้ที่มีประกันน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
จานวนหนี ้ทังหมดที
้
่ยื่นขอรับชาระหนี ้
ของบริ ษัท
กลุม่ ที่ 2 เจ้ าหนี ้ที่ไม่มีประกันประเภทสถาบัน
การเงิน

เงินต้ น
ดอกเบี ้ย

กลุม่ ที่ 3 เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนี ้ภาษี อากร

เงินต้ น
ดอกเบี ้ย

กลุม่ ที่ 4 เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันประเภทหน่วยงานของรัฐ

เงินต้ น
ดอกเบี ้ย

กลุม่ ที่ 5 เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนี ้
ตามสัญญาเช่าซื ้อ

เงินต้ น
ดอกเบี ้ย

กลุม่ ที่ 6 เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนี ้ทางการค้ า
ทัว่ ไป

เงินต้ น
ดอกเบี ้ย

กลุม่ ที่ 7 เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันประเภทเจ้ าของโครงการ

เงินต้ น

972

268

-

ดอกเบี ้ย

172

14

-

1,144

282

-

เงินต้ น
ดอกเบี ้ย

กลุม่ ที่ 8 เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนี ้

เงินต้ น

74

68

-

ตามสัญญาแรงงาน

ดอกเบี ้ย

กลุม่ ที่ 9 เจ้ าหนี ้ไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนี ้
ค่าที่ปรึกษาและวิชาชีพ

เงินต้ น
ดอกเบี ้ย

6
80
12

4
72
12

-

รวม

-

12
4,040

12
2,784

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 บริ ษัทได้ ยื่นคาร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางขอยกเลิกการฟื ้นฟูกิจการ ตามคาสัง่ ของศาล
ล้ มละลายกลางเมื่อวันที่ 7 มิถนุ ายน 2553 ตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.15/2553 เนื่องจากบริ ษัทได้ ดาเนินการเป็ นผลสาเร็จ
ตามเงื่อนไขของแผนข้ อ 14.2 ครบถ้ วนแล้ ว โดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ สานักฟื น้ ฟูกิจการของลูกหนี ้ได้ ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบสาเนาคาร้ องขอยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการของผู้บริ หารแผนแล้ ว ดังนันศาลล้
้
มละลายกลางกลางจึง
มีคาสัง่ ให้ ยกเลิกคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการตามมาตรา 90/74 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงต้ องปฏิบตั ิ
ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการดังกล่าวจนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น
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ในระหว่างปี 2558 บริ ษัทมีการจ่ายชาระเจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้ในกลุม่ ที่ 5 จานวนเงินทังสิ
้ ้น 22.67 ล้ านบาท
ในระหว่างปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายชาระเจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้ในกลุม่ ที่ 8 จานวนเงินทังสิ
้ ้น 65.79 ล้ านบาท
ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้คงเหลือจานวน 16.27 ล้ านบาท ซึง่ เป็ น
เจ้ าหนี ้ในกลุม่ ที่ 8 และกลุม่ ที่ 9 (ดูหมายเหตุข้อ 21)
5.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสัน้

งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
1,344,915
1,379,421
(6,149,773)
23,268,693
102,411,274
562,713,554
1,049
1,036
97,607,465
587,362,704

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
619,091
64,871
240,804
113,229
22,491,424
537,562,632
23,351,319
537,740,732

5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์ถาวรและ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ค่าซื ้อระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
ค่าซื ้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
การเงิน
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์ถาวรและ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท

205,993
18,913,657
(16,157,877)

5,936,307
30,245,357
(26,538,634)

4,200
3,758,209
(1,585,804)

2,014,835
10,757,418
(8,143,814)

(2,884,205)

(9,437,037)

(2,148,605)

(4,624,239)

77,568

205,993

28,000

4,200

6. ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามจานวนเดือนที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

บริษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
บาท
-

2559
บริษัทอื่น

รวม

บาท

บาท

บริษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
บาท
-

39,082,102

39,082,102

82,693,313

82,693,313

28,269,498

28,269,498

6,082,595

6,082,595

480,456,587

480,456,587

636,584,095

636,584,095

(476,396,630)

(476,396,630)

160,187,465

160,187,465

-

2558
บริษัทอื่น

รวม

บาท

บาท

52,978,187

52,978,187

47,075,946

47,075,946

6,546,388

6,546,388

32,735,543

32,735,543

456,125,800

456,125,800

595,461,864

595,461,864

(451,235,415)

(451,235,415)

144,226,449

144,226,449

2558
บริษัทอื่น

รวม

บาท

บาท

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

บริษัท
ที่เกี่ยวข้ อง
กัน
บาท
-

2559
บริษัทอื่น

รวม

บาท

บาท

-

-

บริษัท
ที่เกี่ยวข้ อง
กัน
บาท
-

เกินกาหนดชาระ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน

-

16,050,000

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

-

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

16,050,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

440,679,885

440,679,885

-

456,125,800

456,125,800

-

456,729,885

456,729,885

-

456,125,800

456,125,800

-

(440,679,885)

(440,679,885)

-

(441,125,800)

(441,125,800)

-

16,050,000

16,050,000

-

15,000,000

15,000,000
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โดยปกติระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ าของบริ ษัท มีระยะเวลา 30 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลกู หนี ้การค้ าที่ค้างชาระเกินกาหนดชาระมากกว่า 12
เดือน จานวน 480.46 ล้ านบาท และ 456.13 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ไว้ แ ล้ ว จานวน 476.40 ล้ า นบาท และ 451.24 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษัทคาดว่าส่วนที่เหลือ จะได้ รับชาระใน
ภายหลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงค้ างของลูกหนี ้การค้ าที่บริ ษัทย่อยโอนสิทธิ เรี ยกร้ องให้ แก่บริ ษัท แอคครี ทีพ (ประเทศไทย)
จากัด และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) จานวน 2 ราย มีจานวนเงิน 62.07 ล้ านบาท (2559: ไม่มี)
การรับชาระจากลูกหนีโ้ ดยการรับโอนที่ดิน
เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2552 บริ ษัทได้ รับชาระหนี ้ค่างานก่อสร้ างจากลูกหนี ้รายหนึง่ เป็ นที่ดินมูลค่า 102 ล้ านบาท (ซึง่
ต่อมาได้ ขายไปในระหว่างปี 2557) ซึ่งภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาการชาระหนี ้ (Settlement Agreement) ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 บริ ษัทมีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการรับชาระหนี ้ดังนัน้ ในระหว่างปี 2554 บริ ษัทจึงออก
ใบแจ้ งเรี ยกเก็บดอกเบี ้ย จานวน 16.83 ล้ านบาท เพื่อเรี ยกร้ องจากลูกหนี ้รายดังกล่าว ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวจะถือเป็ น
รายได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับชาระ ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทยังไม่ได้ รับชาระเงินดังกล่าว
7. ลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม

ลูกหนี ้อื่น - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น - บริ ษัทอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าวัสดุ
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
เงินจ่ายล่วงหน้ าก่อนเริ่ มโครงการ
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่พนักงาน
เงินจ่ายล่วงหน้ าอื่น
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าเช่าที่ดนิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ - บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
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2559
บาท
2,140,273
3,797,218
60,845,925
21,882,218
14,723,050
26,543,223
6,497,633
1,314,483
84,211
-

2558
บาท
1,690,850
2,420,515
59,899,467
31,599,570
17,583,064
6,516,273
15,076,272
5,783,755
479,000
-

(8,249,725)
129,578,509

(22,480,024)
118,568,742

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
267,890,306
243,122,471
8,481,796
8,543,796
12,230,299
6,953,050
10,383,064
21,819,794
6,516,273
4,478,633
4,200,874
1,152,709
1,351,428
230,000
27,941,410
12,419,545
(8,249,725)
330,467,973

(22,480,024)
276,517,726

8.

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งจานวน 753 ล้ านบาท และ
311.39 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี และ มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
นอกจากนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งจานวน 77.29
ล้ านบาท และ 174.42 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยไม่มีหลักประกันในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืน
เมื่อทวงถาม

9. สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

อะไหล่และวัตถุดบิ

64,490,302

49,286,532

-

-

งานระหว่างก่อสร้ าง

182,765,636

132,991,721

-

-

247,255,938

182,278,253

-

-

มูลค่าของสินค้ าของบริ ษัทย่อยที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2559
บาท
ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย

10.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท

2558
บาท

275,618,605
275,618,605

862,344,005
862,344,005

-

-

เงินประกันผลงานตามสัญญา
เงินประกันผลงานตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2559
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

บาท
501,242,370
(275,031,436)
226,210,934

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
บาท
485,551,095
(224,444,537)
261,106,558

บาท
221,828,105
(221,828,105)
-

บาท
221,828,105
(221,828,105)
-
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การวิเคราะห์อายุเงินประกันผลงานตามสัญญา มีดงั นี ้
งบการเงินรวม

ยังไม่ถงึ กาหนดรับชาระ
เกินกาหนดรับชาระ :
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

2559
บาท
278,414,265

2558
บาท
263,722,990

1,000,000
221,828,105
501,242,370
(275,031,436)
226,210,934

221,828,105
485,551,095
(224,444,537)
261,106,558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
221,828,105
221,828,105
(221,828,105)
-

221,828,105
221,828,105
(221,828,105)
-

เงิ นประกันผลงานตามสัญญาโดยทั่วไปจะถึงกาหนดรั บชาระหลังจากครบกาหนดระยะเวลาการรั บประกัน
ผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกันผลงานระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี ภายหลังจากงานก่อสร้ างได้
แล้ วเสร็ จ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับเงินประกันผลงานตามสัญญาไว้ เต็มจานวนแล้ ว
สาหรับโครงการที่บริ ษัทพิจารณาว่าจะมีปัญหาในการเรี ยกเก็บเงิน
11.

ภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย ปี 2556
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย ปี 2557
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย ปี 2558
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย ปี 2559
รวม

12.

งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
7,813,421
7,813,421
26,511,255
26,511,255
42,856,145
44,274,285
25,078,279
102,259,100
78,598,961

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
1,416,311
1,544,691
1,544,691
1,416,311

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารจานวน 244.22
ล้ านบาท และ 44.79 ล้ านบาท ตามลาดับ หนังสือค ้าประกันจากธนาคารดังกล่าวมีเ งิ น ฝากธนาคารของบริ ษัท
ย่อยเป็ นหลักประกัน นอกจากนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง มีหนังสือค ้าประกันที่ออก
โดยธนาคารจานวน 45.17 ล้ านบาท และ 33.60 ล้ านบาท ตามลาดับ หนังสือค ้าประกันจากธนาคารดังกล่าวมีเงินฝาก
ธนาคารของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ เป็ นหลักประกัน

110 | ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 9

13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
บริษัทย่ อย

สัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
2559
2558
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง
คอนแทรคเตอร์ ส จากัด

99.99

บริ ษัท เคเทค อินโนเวชัน่ ส์ จากัด
บริ ษัท กิจการร่ วมค้ า เคเทค
เค จากัด
บริ ษัท เคเทค
อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษัท กิจการร่ วมค้ า
ด็อกเตอร์ เค จากัด”)

99.99

99.99

25,000

25,000

24,996

24,996

89.99

89.99

25,000

25,000

22,496

22,496

99.99

99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชาระแล้ ว
วิธีราคาทุน
2559
2558
2559
2558
บาท
บาท
บาท
บาท

99.99

100,000,000 100,000,000

50,000,000

50,000,000

99,999,985

เงินปั นผลรั บ
2559 2558
บาท บาท

99,999,985
-

-

-

-

-

-

49,999,800

-

-

150,047,277 150,047,277

-

-

49,999,800

การรวมกิจการกับบริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท กิจการร่วมค้ าด็อกเตอร์ เค จากัด”)
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริ ษัทได้ ทาสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งโดยผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทย่อยตกลงจะขายหุ้นทังหมดพร้
้
อมทังงานโครงการหนึ
้
ง่ ที่บริ ษัทย่อยดังกล่าว ชนะการประมูลประกวดราคากับการ
รถไฟแห่งประเทศไทยให้ กบั บริ ษัทในราคาขายเท่ากับ 60.56 ล้ านบาท
ในระหว่างปี 2557 บริ ษัทได้ จ่ายเงินล่วงหน้ าเพื่อชาระค่าหุ้นจานวน 15 ล้ านบาท โดยเงินส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะจ่ายชาระเมือ่
บริ ษัทย่อยทาสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ วเสร็ จ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทย่อยได้ ลงนามในสัญญา
กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัทได้ ชาระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือจานวน 35 ล้ านบาท แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
ย่อยดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว และได้ รับโอนหุ้นจานวนร้ อยละ 99.99 ของบริ ษัทย่อยดังกล่าว ทังนี
้ ้เงินส่วนที่เหลืออีก
จานวน 10.56 ล้ านบาทจะจ่ายชาระเมื่อสิ ้นสุดโครงการข้ างต้ น ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (วันที่บริ ษัทมีอานาจ
ควบคุมในบริ ษัทย่อย) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมตามประมาณการที่ดีที่สดุ ณ วันดังกล่าวของแต่ละรายการ
ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ระบุได้ ของบริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด มีดงั นี ้
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หน่ วย : บาท
งบการเงิน
มูลค่ าตามบัญชีและ
มูลค่ ายุตธิ รรม
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี ้สิน
เจ้ าหนี ้อื่น
รวม
สินทรัพย์สทุ ธิ
ลูกหนี ้ค่าหุ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ปรับปรุ งราคาซื ้อ
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

969,765
2,172
971,937
835,800
835,800
136,137
48,000,000
1,863,863
60,564,000
(10,564,000)
50,000,000

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558 บริ ษัทได้ ทาบันทึกสัญญาแนบท้ ายเพื่อตกลงลดมูลค่าราคาขายหุ้นลงจาก 60.56
ล้ านบาท เหลือมูลค่าราคาขาย 50 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทไม่ต้องชาระจานวนเงินที่เหลืออีก 10.56 ล้ านบาท ดังนันงบการเงิ
้
นรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการรวมกิจการจานวน 1.86 ล้ านบาท ต่อมาในระหว่างปี 2559
โครงการดังกล่าวได้ เสร็ จสิ ้นดังนันในงบการเงิ
้
นรวมจึงได้ ตดั จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทังจ
้ านวน
14.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
บริษัทร่ วม

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ ว
2559

GLK-TECH Construction Co., Ltd.

รับเหมาก่อสร้ าง 5 พันล้ าน
Kyats

2558
5 พันล้ าน
Kyats

งบการเงินรวม
2559
บาท

2558
บาท

213,004
213,004

213,004
213,004

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2559
2558
บาท
บาท
213,004
213,004

213,004
213,004

เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทได้ ลงทุนถือหุ้นในบริ ษัทก่อสร้ างแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศพม่า ชื่อ
GLK-TECH Construction Co., Ltd. ในสัดส่วนร้ อยละ 17.50 ของทุนที่เรี ยกชาระ 6,339 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000
Kyats ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทก่อสร้ างดังกล่าวยังไม่มีผลการดาเนินงานที่
เป็ นสาระสาคัญ จึงไม่รวมส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมในงบการเงินรวม

112 | ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 9

15.

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท
ราคาทุน
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

4,039,536
6,556,022
153,272,227
30,340,146
31,979,628
226,187,559

16,891
13,392,711
1,057,051
4,102,804
18,569,457

(3,429,536)
(16,767,106)
(546,415)
(10,257,532)
(31,000,589)

610,000
6,572,913
149,897,832
30,850,782
25,824,900
213,756,427

(3,430,636)
(4,037,053)
(81,319,899)
(18,949,674)
(27,161,253)
(134,898,515)
(13,816,868)
77,472,176

(368,546)
(604,773)
(14,140,332)
(4,600,063)
(2,706,321)
(22,420,035)
-

3,425,427
16,693,993
504,797
10,004,999
30,629,216
415,938

(373,755)
(4,641,826)
(78,766,238)
(23,044,940)
(19,862,575)
(126,689,334)
(13,400,930)
73,666,163
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
บาท
ราคาทุน
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสื่อมราคาสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
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งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

60,000,646
5,828,024
170,032,557
48,638,181
31,466,544
315,965,952

360,000
727,998
23,408,763
4,219,312
513,084
29,229,157

(56,321,110)
(40,169,093)
(22,517,347)
(119,007,550)

4,039,536
6,556,022
153,272,227
30,340,146
31,979,628
226,187,559

(58,503,145)
(3,423,314)
(94,803,133)
(36,652,195)
(25,317,018)
(218,698,805)
(14,186,266)
83,080,881

(1,248,552)
(613,739)
(18,433,943)
(4,763,569)
(1,844,235)
(26,904,038)
-

56,321,061
31,917,177
22,466,090
110,704,328
369,398

(3,430,636)
(4,037,053)
(81,319,899)
(18,949,674)
(27,161,253)
(134,898,515)
(13,816,868)
77,472,176

บาท

22,420,035

บาท

26,904,038

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาสะสมทังจ
้ านวนแล้ วแต่
ยังคงใช้ งานอยูม่ ีจานวน 63.70 ล้ านบาท และ 72.56 ล้ านบาท ตามลาดับ
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ขายสินทรัพย์ และเช่ากลับคืนโดยเป็ นสัญญาเช่า
การเงินในราคาขายจานวนเงิน 14.80 ล้ านบาท ในการนี ้บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีข้อผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่างวดเดือน
ละ 0.45 ล้ านบาท (ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) เป็ นเวลา 48 เดือน คิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 8.89 ต่อปี บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีสิทธิ เลือกที่จะคืนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ หรื อมีสิทธิ ซือ้ สินทรั พย์ ดังกล่าวในราคาตามสัญญา โดย
เงิ นงวดสุดท้ ายที่บริ ษัทต้ องและบริ ษัทย่อยต้ องจ่ายเพื่อใช้ สิทธิ ซื ้อตามสัญญา รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 6.47 ล้ านบาท ซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยงั เป็ นของผู้ให้ เช่าจนกว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจ่ายชาระเงินตามภาระผูกพันในสัญญา
ครบถ้ วนแล้ ว (2559: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมียานพาหนะ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าการเงินซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีจานวน 20.04 ล้ านบาท และ 22.76 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีค่าเผื่อการด้ อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะเป็ น
จานวนรวม 13.40 ล้ านบาท และ 13.82 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

เพิ่มขึน้

ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

ราคาทุน
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

3,429,536
6,556,022

-

(3,429,536)

6,572,913

102,383,184

16,891
313,300

(16,762,906)

85,933,578

22,846,636

503,263

(546,415)

22,803,484

22,467,544
157,682,922

2,700,935
3,534,389

(10,257,532)
(30,996,389)

14,910,947
130,220,922

(3,260,771)

(164,656)

-

(4,037,053)
(72,868,382)
(17,095,635)
(22,051,605)

(604,773)
(6,045,400)
(2,848,999)
(629,419)

3,425,427
16,691,822
504,797
10,004,999

(4,641,826)
(62,221,960)
(19,439,837)
(12,676,025)

(119,313,446)

(10,293,247)

30,627,045

(98,979,648)

415,938

(13,400,930)

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า

(13,816,868)

อาคารและอุปกรณ์

24,552,608

-

17,840,344
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
บาท
ราคาทุน
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

59,750,646
5,828,024
127,337,077
43,765,963
22,467,544
259,149,254

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
สานักงานก่อสร้ างและที่พกั คนงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตังและเครื
้
่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
อาคารและอุปกรณ์

(58,468,065)
(3,423,314)
(93,139,651)
(36,226,040)
(22,016,734)
(213,273,804)
(14,186,266)
31,689,184

ค่ าเสื่อมราคาสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

727,998
7,415,200
1,598,020
9,741,218

(56,321,110)
(32,369,093)
(22,517,347)
(111,207,550)

3,429,536
6,556,022
102,383,184
22,846,636
22,467,544
157,682,922

(1,113,767)
(613,739)
(11,370,388)
(3,335,685)
(34,871)
(16,468,450)
-

56,321,061
31,641,657
22,466,090
110,428,808
369,398

(3,260,771)
(4,037,053)
(72,868,382)
(17,095,635)
(22,051,605)
(119,313,446)
(13,816,868)
24,552,608

บาท

10,293,247

บาท

16,468,450

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาสะสมทังจ
้ านวนแล้ วแต่
ยังคงใช้ งานอยูม่ ีจานวน 63.70 ล้ านบาท และ 72.56 ล้ านบาท ตามลาดับ
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ ขายสินทรัพย์ และเช่ากลับคืนโดยเป็ นสัญญาเช่าการเงินในราคา
ขายจานวนเงิน 7.00 ล้ านบาท ในการนีบ้ ริ ษัท มีข้อผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่างวดเดือนละ 0.16 ล้ านบาท (ยังไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) เป็ นเวลา 36 เดือน คิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.13 ต่อปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสิทธิเลือกที่จะ
คืนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ หรื อมีสทิ ธิซื ้อสินทรัพย์ดงั กล่าวในราคาตามสัญญาโดยเงินงวดสุดท้ ายที่บริ ษัทต้ องจ่ายเพือ่
ใช้ สิทธิซื ้อตามสัญญา รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2.26 ล้ านบาท ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยงั เป็ นของผู้ให้ เช่าจนกว่าบริ ษัทจะ
จ่ายชาระเงินตามภาระผูกพันในสัญญาครบถ้ วนแล้ ว (2559: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมียานพาหนะ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินซึง่ มี
มูลค่าตามบัญชีจานวน 7.19 ล้ านบาท และ 6.43 ล้ านบาท ตามลาดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีค่าเผื่อการด้ อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะเป็ น
จานวนรวม 13.40 ล้ านบาท และ 13.82 ล้ านบาท ตามลาดับ
16.

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท
ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจ
รวมราคาทุน

9,771,260
1,863,863

เพิ่มขึน้

งบการเงินรวม
จาหน่ าย

ปรั บปรุ ง

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

-

-

10,115,460

-

(1,863,863)

-

344,200
-

11,635,123

344,200

-

(1,863,863)

10,115,460

(5,358,644)

(1,120,952)

-

-

(6,479,596)

(5,358,644)

(1,120,952)

-

-

(6,479,596)

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

6,276,479

3,635,864

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึน้

งบการเงินรวม
จาหน่ าย

ปรั บปรุ ง

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

8,755,060

1,016,200

-

-

9,771,260

-

1,863,863

-

-

1,863,863

8,755,060

2,880,063

-

-

11,635,123

(4,317,639)

(1,041,005)

-

-

(5,358,644)

(4,317,639)

(1,041,005)

-

-

(5,358,644)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
บาท
ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจ
รวมราคาทุน
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4,437,421

6,276,479

ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

บาท

1,120,952

2558

บาท

1,041,005

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 9 | 117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
จาหน่ าย
ปรั บปรุ ง

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

9,176,060

223,820

-

-

9,399,880

รวมราคาทุน

9,176,060

223,820

-

-

9,399,880

(5,079,516)

(900,438)

-

-

(5,979,954)

(5,079,516)

(900,438)

-

-

(5,979,954)

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4,096,544

3,419,926

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จาหน่ าย
ปรั บปรุ ง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
บาท

เพิ่มขึน้

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
บาท

ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

8,159,860

1,016,200

-

-

9,176,060

รวมราคาทุน

8,159,860

1,016,200

-

-

9,176,060

(4,236,912)

(842,604)

-

-

(5,079,516)

(4,236,912)

(842,604)

-

-

(5,079,516)

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

3,922,948

4,096,544

บาท

900,438

บาท

842,604

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558 ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ซึ่ ง หั ก ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยสะสม
ทังจ
้ านวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานอยูม่ ีจานวน 4.43 ล้ านบาท และ 3.85 ล้ านบาท ตามลาดับ
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17.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เงินประกันค่าซื ้อวัสดุก่อสร้ าง
เงินมัดจาอื่น

18.

งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
17,920,754
17,327,601
12,020,496
7,610,060
29,941,250
24,937,661

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
15,610,292
15,078,950
2,696,935
2,696,936
18,307,227
17,775,886

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้แฟคตอริ่ ง*
เจ้ าหนี ้อื่น
เงินเดือนและค่าแรงค้ างจ่าย
เงินประกันสังคมค้ างจ่าย
เงินสะสมสารองเลี ้ยงชีพค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ภาษี มลู ค่าเพิม่ รอออกใบกากับภาษี
ค่าบริ หารแผนค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
60,916,970
59,699,497
49,656,019
7,942,711
69,433,961
3,136,235
3,136,235
1,179,456
1,544,298
205,410
15,517,350
17,925,625
1,694,607
1,913,656
48,815,776
46,325,306
22,116,035
22,116,035
24,562,141
20,652,582
185,881,281
292,608,624

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
536,173
586,173
2,047,548
53,821,483
3,135,840
3,135,840
147,058
128,394
205,410
14,805,619
15,982,124
1,694,607
1,368,012
34,660,136
31,362,289
22,116,035
22,116,035
6,275,845
788,150
85,418,861
129,493,910

* บริ ษัทย่อยได้ ลงนามสัญญาแฟคตอริ่ งกับบริ ษัท แอคครี ทีพ (ประเทศไทย) จากัด โดยบริ ษัทย่อยได้ รับอนุมตั ิ
วงเงินสินเชื่อแฟคตอริ่ งจานวน 10 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และได้ รับอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติม
จานวน 100 ล้ านบาทในวันที่ 22 เมษายน 2558 นอกจากนี ้บริ ษัทย่อยได้ ลงนามสัญญา เพื่อรับซื ้อลดงวดงาน
กับ ธนาคารธนชาตเมื่อ วัน ที่ 28 กรกฎาคม 2558 และได้ รั บ อนุมัติ วงเงิ น จ านวน 20 ล้ า นบาท ในวัน ที่ 22
ธันวาคม 2558
19.

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน

2559
บาท
-

2558
บาท
880,047
880,047

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
880,047
880,047
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รายการเคลือ่ นไหวของเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้

ยอดคงเหลือต้ นปี
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
880,047
5,974,429
61,133,565
(880,047)
(66,227,947)
880,047

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
880,047
893,600
37,000,000
(880,047)
(37,013,553)
880,047

บริ ษัทกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันรายหนึ่ง ตามสัญญาลงวันที่ 9 มกราคม 2554 โดยไม่มีหลักประกัน ใน
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 บริ ษัทได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวแล้ วจานวน 880,047 บาท
บริ ษัทกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันอีกรายหนึง่ ดังนี ้
ในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทกู้ยืมเงิน โดยไม่มีหลักประกันจานวน 27 ล้ านบาท ในอัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี ซึ่งจะครบกาหนดชาระคืนเงินต้ นเมื่อทวงถาม ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ชาระ
คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวแล้ วทังจ
้ านวน
• ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 บริ ษัทกู้ยืมเงิน โดยไม่มีหลักประกันจานวน 10 ล้ านบาท ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2
ต่อปี ซึ่งจะครบกาหนดชาระคืนเงินต้ นเมื่อทวงถาม ต่อมาในเดือนธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวแล้ วทังจ
้ านวน
•

บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ กู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันอีกรายหนึง่ ดังนี ้
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินจากกรรมการบริ ษัท เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 53.91
ล้ านบาท โดยไม่มีสญ
ั ญากู้ยืมเงินระหว่างกัน การกู้ยืมไม่มีหลักประกันและไม่มีดอกเบี ้ย และจะครบกาหนดชาระคืน
เงินต้ นเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2557 และ 2558 บริ ษัทย่อยได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการบริ ษัทแล้ ว
เป็ นจานวน 48.83 ล้ านบาท และจานวน 5.08 ล้ านบาท ตามลาดับ
• ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมเงินจากกรรมการบริ ษัทเป็ นจานวนทัง้ สิ ้น
24.13 ล้ านบาทโดยไม่มีสญ
ั ญากู้ยืมเงินระหว่างกัน การกู้ยืมไม่มีหลักประกันและไม่มีดอกเบี ้ยและจะครบกาหนด
ชาระคืนเงินต้ นเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการบริ ษัทแล้ วทังจ
้ านวนในปี
2558
•

20.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
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ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หัก ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในอนาคต

ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หัก ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในอนาคต

21.

งบการเงินรวม
จานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ าย
มูลค่ าปั จจุบันของจานวน
ในอนาคต
เงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคต
2559
2558
2559
2558
บาท
บาท
บาท
บาท
11,123,254
6,889,472
10,375,739
5,559,392
5,254,203
13,376,740
5,002,010
12,494,780
16,377,457
20,266,212
15,377,749
18,054,172
(999,708)
(2,212,040)
15,377,749
18,054,172
15,377,749
18,054,172
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ าย
มูลค่ าปั จจุบันของจานวน
ในอนาคต
เงินขัน้ ต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคต
2559
2558
2559
2558
บาท
บาท
บาท
บาท
4,162,342
1,999,342
3,967,367
1,671,432
1,166,283
3,165,625
1,134,044
2,952,807
5,328,625
5,164,967
5,101,411
4,624,239
(227,214)
(540,728)
5,101,411
4,624,239
5,101,411
4,624,239

เจ้ าหนีต้ ามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้
เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
16,269,990
88,499,364

เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นเจ้ าหนี ้กลุ่มที่ 8 และกลุ่มที่ 9 โดยมี
กาหนดเวลาชาระหนี ้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน ซึง่ ครบกาหนดชาระภายในเดือนกันยายน
ปี 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้กลุ่ม ที่ 8 จานวน 1.98 ล้ านบาท
และเจ้ าหนี ก้ ลุ่มที่ 9 จ านวน 11.94 ล้ านบาท โดยในระหว่า งปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายชาระเจ้ าหนีต้ ามแผนปรั บ
โครงสร้ างหนี ้ในกลุม่ ที่ 8 จานวนเงินทังสิ
้ ้น 65.79 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 4)
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 บริ ษัทได้ ชาระเจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 9 เป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจานวน 11,943,690 หุ้น
หุ้นละ 1 บาท รวม 11,943,690 บาท
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รายการเคลือ่ นไหวของเจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้ สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
88,499,364
141,325,996
(65,791,440)
(22,670,000)
(6,437,934)
(30,156,632)
16,269,990
88,499,364

ยอดคงเหลือต้ นปี
(ลดลง) จ่ายชาระหนี ้ด้ วยเงินสด
ลดหนี ้
ยอดคงเหลือปลายปี

กาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
6,437,934
30,156,632
6,437,934
30,156,632

กาไรจากการปลดหนี ้
รวมกาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้

22.

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
วงเงิน
ล้ านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

9.67

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
4,695,000
7,182,500
(2,487,500)
(2,487,500)
2,207,500
4,695,000

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ทาสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยไม่มี หลักประกันใน
อัตราดอกเบี ้ย MLR ต่อปี โดยผ่อนชาระหนี ้เงินต้ นเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 621,875 บาท ซึ่งจะครบกาหนดชาระ
คืนเงินกู้ยืมภายในเดือนกันยายน 2561
23.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทประมาณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งประกอบด้ วยผลประโยชน์หลังออกจากงาน เมื่อเกษี ยณอายุ
ตามพระราชบัญ ญัติ ค้ ุม ครองแรงงาน โดยใช้ วิ ธี คิ ด ลดแต่ละหน่ว ยที่ ป ระมาณการไว้ ( Projected Unit Credit
Method) ตามสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
จานวนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจาก
งานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้
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งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
5,769,084
4,833,012
192,972
215,984
47,976
6,010,032
5,048,996

ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
1,554,993
1,471,867
111,468
167,192
47,976
1,714,437
1,639,059

การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้

ยอดคงเหลือต้ นปี
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยจาก
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์
- การเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์
- การเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติทางการเงิน
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
7,280,608
7,657,037
5,769,084
4,833,012
192,972
215,984
47,976
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
4,128,872
6,079,947
1,554,993
1,471,867
111,468
167,192
47,976
-

(3,236,497)
(21,275)
(1,702,579)
(48,000)
8,282,289

(260,612)
323,956
(1,061,743)
(48,000)
4,796,910

(5,593,814)
(9,847)
178,236
7,280,608

(3,646,647)
31,199
25,314
4,128,872

ข้ อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญทีใ่ ช้ ในการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

ร้ อยละต่ อปี

ร้ อยละต่ อปี

ร้ อยละต่ อปี

ร้ อยละต่ อปี

อัตราคิดลด

2.51 - 2.84

2.59 - 2.70

2.84

2.70

อัตราการเพิม่ ขึ ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

1.00 - 2.00
0 - 46.00

3.00 - 5.00
0 - 46.00

1.00 - 2.00
0 - 45.00

3.00 - 5.00
0 - 41.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งมีผลกระทบ
เพิ่มขึ ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้
2559
บาท

งบการเงินรวม
2558
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท

อัตราคิดลด - เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 1

(648,781)

(680,938)

(409,694)

(395,523)

อัตราคิดลด - ลดลงร้ อยละ 1

736,232

783,642

468,704

455,052

อัตราเงินเดือน - เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 1

737,290

741,807

471,099

428,914

อัตราเงินเดือน - ลดลงร้ อยละ 1

(661,598)

(658,166)

(419,144)

(380,398)
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24.

ประมาณการหนีส้ ินระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีคดีความจากการถูกฟ้ องร้ องในคดีละเมิดเนื่องจากการก่อสร้ างอาคาร
ศาลชันต้
้ นและศาลอุทธรณ์ได้ พิจารณาให้ บริ ษัทชาระค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ ขณะนี ้คดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกาและยังไม่ทราบผลสิ ้นสุดของคดี อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สินจากคดีความ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจานวนเงิน 3.92 ล้ านบาทไว้ แล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีประมาณการหนี ้สินจากการรื อ้ ถอน จานวน 0.70 ล้ านบาท

25.

ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 29 และ 30 ธันวาคม 2557 บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
โดยเฉพาะเจาะจงจานวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.50 บาท ต่อหุ้น ทาให้ มีสว่ นลดมูลค่าหุ้นจานวน
20,000,000 บาท โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดย
เฉพาะเจาะจงจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.50 บาท ต่อหุ้น ทาให้ มีส่วนลดมูลค่าหุ้นจานวน
5,000,000 บาท โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดย
เฉพาะเจาะจงจานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.50 บาท ต่อหุ้น ทาให้ มีส่วนลดมูลค่าหุ้นจานวน
5,000,000 บาท โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจานวน 15,150,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดย
เฉพาะเจาะจงจานวน 30,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.50 บาท ต่อหุ้น ทาให้ มีส่วนลดมูลค่าหุ้นจานวน
15,150,000 บาท โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
เมื่อวันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจานวน 92,275,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
โดยเฉพาะเจาะจงจานวน 184,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.50 บาท ต่อหุ้น ทาให้ มีสว่ นลดมูลค่าหุ้นจานวน
92,275,000 บาท โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ทาให้ ทนุ
ชาระแล้ วของบริ ษัทมีจานวน 3,115,213,212 บาท
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน
3,120,000,000 บาท เป็ น 3,115,213,212 บาทโดยลดจานวนหุ้นที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายจานวน 4,786,788 หุ้น และ
เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนจากทุนจดทะเบี ยน 3,115,213,212 บาท เป็ น 3,915,213,212 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่ มทุนโดย
เฉพาะเจาะจงจานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.80 บาท ต่อหุ้น ทาให้ มีสว่ นลดมูลค่าหุ้นจานวน
160,000,000 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และการเพิ่มทุนวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ตามลาดับ กับกระทรวงพาณิชย์
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ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุนจานวน 640,000,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดย
เฉพาะเจาะจงจานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชาระแล้ ว
จานวน 550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ทาให้ มีสว่ นลดมูลค่าหุ้นจานวน 110,000,000 บาท
โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ทาให้ ทนุ ชาระแล้ วของบริ ษัทมี
จานวน 3,665,213,212 บาท
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์อีกจานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ทาให้ มีส่วนลดมูลค่าหุ้นจานวน 50,000,000 บาท ทาให้ ทุนชาระแล้ วของบริ ษัทมีจานวน
3,915,213,212 บาท
ทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2559 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อ
แปลงหนี ้เป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ้กลุม่ 9 จานวน 12,000,000 หุ้นโดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยบริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นให้ กบั เจ้ าหนี ้
กลุ่มที่ 9 จานวน 11,943,690 หุ้น และบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2560 แล้ ว
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริ ษัทเสนอขายหุ้น สูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษัทต้ องนาค่าหุ้นส่วนเกินนี ้ตังเป็
้ นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี ้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ส่ วนต่ากว่ ามูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 บริ ษัทซึง่ ดาเนินการมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1
ปี ถ้ าปราฏกว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ก็ได้ แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและกาหนดอัตราส่วนลดไว้ แน่นอนและระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ทุนสารองตามกฎหมาย
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ า
มี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสารองนี ้จะนามาจัดสรรปั นผลไม่ได้
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของผู้บริ หารแผน คือ การรักษาระดับเงินทุนให้ มนั่ คงตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อรักษานักลงทุนเจ้ าหนี ้ และความ
เชื่อมัน่ ของตลาด (เพื่อให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทกลับเข้ ามาทาการซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครัง้ )
และก่อให้ เกิดการพัฒนาของธุรกิ จในอนาคตและความสาเร็ จของแผนฟื ้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศาล
ล้ มละลายกลางเห็นชอบในผลสาเร็ จตามเงื่อนไขจึงมีคาสัง่ ให้ ยกเลิกคาสัง่ การฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท ดังนัน้ วัตถุประสงค์
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ในการบริ หารทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงเพื่อดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษัทเพื่อ
สร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสม
26.

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
การคานวณกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คานวณโดยการ
หารกาไร (ขาดทุน ) สาหรับ ปี ที่เ ป็ นส่ว นของผู้ถือ หุ้น ของบริ ษัท และจานวนหุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่
ออกจาหน่ายแล้ วระหว่างปี แสดงได้ ดงั นี ้
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(พันบาท/พันหุ้น)

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท

(201,439)

8,626

(2,145)

จานวนหุ้นสามัญที่ถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ

3,911,115

3,068,968

3,911,115

(0.0515)

0.0028

(0.0005)

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

(63,125)
3,068,968
(0.0206)

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
บริ ษัทคานวณหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี ้

จานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ออกและรับชาระในระหว่างปี
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม

27.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
พันหุ้น
พันหุ้น
3,665,213
2,840,363
245,902
228,605
3,911,115
3,068,968

รายการที่เกิดขึน้ และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษัทและบริ ษั ทย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย นอกจากนี ้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายถึงบริ ษัทร่ วมและ
บุคคลซึง่ ถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษัท ผู้ บริ หารที่
สาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่มี อานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึง่ มีอานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ ปฏิบตั ิ
ตามบุคคลดังกล่าวและกิจการที่บคุ คลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม
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นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ้
นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ 2 ต่อปี
ราคาตามใบแจ้ งหนี ้
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
อัตราร้ อยละ MRR บวก 0.05 ต่อปี
ตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
และผู้ทาแผน/ผู้บริ หารแผน

รายได้ การบริ หารการจัดการ
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าซื ้อวัตถุดบิ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ดอกเบี ้ยจ่ายจากการผิดนัดชาระ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสาคัญ
ได้ แก่ บาเหน็จกรรมการ เบี ้ยประชุม เงินเดือน โบนัส

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน หรื อผู้บริ หารสาคัญ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ ดงั นี ้
รายการบัญชี

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

รายได้ การบริหารจัดการ
บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด
GLK-TECH Construction Co.,Ltd.

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม

1.05
1.05

-

61.07
1.05
62.12

53.37
53.37

รายได้ ดอกเบีย้ รั บ
บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

-

-

11.43
4.09
15.52

6.76
2.61
9.37

ค่ าซือ้ วัตถุดบิ
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
กรุ๊ ป จากัด

ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี่
เซอร์ วิสเซส จากัด
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ค่ าบริหารจัดการ
บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด

ผู้ถือหุ้น

40.38

78.14

-

-

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

29.99
70.37

78.14

-

-

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

0.60

0.80

0.60

0.80

ผู้บริ หารสาคัญ

16.88

17.56

16.88

17.56

-

4.13

-

บริ ษัทย่อย

-
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ยอดคงเหลือที่สาคัญกับบุคคลหรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน หรื อผู้บริ หารสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีดงั นี ้
รายการบัญชี

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ลูกหนีอ้ ่ นื
บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด
GLK-TECH Construction Co., Ltd.
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
กรุ๊ ป จากัด
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จากัด (มหาชน)

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม

6.26

5.89

267.89
4.48

243.12
4.20

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ผู้ถือหุ้น

0.35
36.56
43.17

3.47
34.14
43.50

272.37

247.32

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

-

-

753.00
77.29
830.29

311.39
174.42
485.81

ลูกหนีอ้ ่ นื - ดอกเบีย้ ค้ างรั บ
บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

-

-

21.24
6.70
27.94

9.81
2.61
12.42

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจา
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

14.02

14.02

14.02

14.02

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

-

0.88

-

0.88

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี่
เซอร์ วิสเซส จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

1.55
1.55

0.95
0.28
1.23

1.55
1.55

0.95
0.28
1.23

128 | ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 9

รายการบัญชี

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
กรุ๊ ป จากัด

ผู้ถือหุ้น

13.10

-

-

-

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

6.35
19.45

2.84
2.84

-

-

เจ้ าหนีต้ ามแผนปรั บโครงสร้ างหนี ้
เจ้ าหนี ้กลุม่ ที่ 8 - กรรมการและผู้บริ หาร

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

-

8.01

-

8.01

บริ ษัทย่อย

-

-

4.41

-

ค่ าบริหารจัดการค้ างจ่ าย
บริ ษัท เคเทค บิลดิ ้ง คอนแทรคเตอร์ ส จากัด

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริ ษัทได้ ทาสัญญาบริ การกับบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริ ษัทจะให้ บริ การทางด้ านงานบริ หาร
จัดการทัว่ ไป การจัดทาบัญชีและภาษี การเงิน การตลาด การขาย การบริ หารการก่อสร้ าง งานกฎหมายและที่ปรึ กษา
อื่นๆแก่บริ ษัทย่อย สัญญานี ้ผลบังคับใช้ เป็ นระยะเวลานับตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมา
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 บริ ษัทได้ ต่อสัญญาดังกล่าว โดยสัญญาจะสิ ้นสุดเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์
อักษร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าดาเนินงานเครื่ องจักรและอุปกรณ์กบั บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดย
กาหนดอัตราค่าเช่ารายเดือนตามเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในแต่ละเดือน โดยให้ สญ
ั ญานี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
1 มกราคม 2556 โดยไม่มีกาหนดระยะเวลาการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
28.

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพสาหรับพนักงานบนพื ้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน
โดยพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษัทจ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 5 ของเงินเดือน
ของพนัก งานทุก เดื อ น กองทุน ส ารองเลี ย้ งชี พ นี ไ้ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ นกองทุน สารองเลีย้ งชี พตามข้ อก าหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จดั การกองทุนที่ได้ รับอนุญาต
อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2555 บริ ษัทได้ ยกเลิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสาหรับพนักงาน โดยเงินสมทบส่วนของบริ ษัทใน
อัตราร้ อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนได้ คืนแก่สมาชิกกองทุนทังสิ
้ ้นตามข้ อกาหนด
บริ ษัทได้ จดั ตังเงิ
้ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพขึ ้นใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 สาหรับพนักงานเดิมและพนักงานที่สมัครเข้ า
โครงการหลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน โดยพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริ ษัท
จ่ายสมทบในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือนและได้ จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ ว
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินสมทบของบริ ษัทซึ่งได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมีจานวน 1.06 ล้ านบาทและ 0.91 ล้ านบาท ตามลาดับ
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29.

รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษัทได้ นาเสนอรายงานทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ รู ปแบบหลักในการรายงาน
ส่วนงานธุรกิ จ และส่วนงานภูมิศาสตร์ พิจารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้ างการรายงานทาง
การเงินภายในของบริ ษัทเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจ
บริ ษัทดาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ดาเนินโครงการก่อสร้ างและติดตั ง้ ดังนัน้ ผู้บริ หารจึงพิจารณาว่า
บริ ษัทมีสว่ นงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
ส่วนงานภูมิศาสตร์
บริ ษัทดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้บริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษัทมีสว่ นงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วน
งานเดียว
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากรายการกับลูกค้ าภายนอกตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของรายได้ ทงหมด
ั้
โดยทังหมดเป็
้
น
โครงการงานก่อสร้ างในประเทศ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่จานวน 3 ราย จานวนเงินรวม 666.47 ล้ าน
บาท และ ในปี 2558 จากลูกค้ ารายใหญ่จานวน 4 ราย จานวนเงินรวม 1,653.78 ล้ านบาท ตามลาดับ

30.

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

ค่าเช่า
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าเดินทาง
ค่าภาษี อื่นๆ
หนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
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งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
10,646,314
21,913,825
13,089,642
19,071,792
26,129,035
25,218,778
52,150,775
37,256,089
8,046,459
13,095,934
1,562,074
2,280,639
411,617
297,872
75,748,114
35,469,440
23,410,613
21,801,919
211,194,643
176,406,288

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
12,076,550
20,736,860
11,193,685
17,311,054
16,419,915
11,854,844
59,014,369
59,532,905
3,945,932
6,230,109
1,122,551
1,664,152
381,728
46,658
(445,915)
25,359,826
15,960,575
17,932,940
119,669,390
160,669,348

31. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้

ค่าเช่า
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่ายพนักงานและคนงาน
วัตถุดบิ และวัสดุสิ ้นเปลืองที่ใช้ ไป
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

32.

ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สถาบันการเงิน และบุคคลหรื อกิจการอื่นๆ

33.

งบการเงินรวม
2559
2558
49
92
24
28
47
58
547
811
253
864
117
115

หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
12
21
11
17
16
12
59
60
13
42

งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
603,586
798,683
2,605,682
5,128,785
3,209,268
5,927,468

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
603,586
798,540
1,471,234
754,670
2,074,820
1,553,210

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เนื่องมาจากบริ ษัทมีขาดทุนทาง
ภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ยกมาจากปี ก่อน และได้ ถกู นามาใช้ เพื่อลดจานวนกาไรที่ต้องเสียภาษี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ ตงสิ
ั ้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยคาดว่าจะยัง ไม่มีกาไรทาง
ภาษี ที่แน่นอนที่จะนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้

34.

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่ อสร้ าง
ข้ อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้ าง สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้

รายได้ คา่ ก่อสร้ างที่รับรู้ เป็ นรายได้ ในระหว่างปี
ต้ นทุนการก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นที่รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในระหว่างปี
กาไร (ขาดทุน) ที่รับรู้ ในระหว่างปี
ต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี
ต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นซึง่ รับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในระหว่างปี
ต้ นทุนงานก่อสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมในอนาคต
ซึง่ รับรู้ เป็ นสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2559
2558
บาท
บาท
777,754,015
1,947,519,562
(799,027,700) (1,771,833,288)
(21,273,685)
175,686,274

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
บาท
บาท
15,000,000
(4,125,000)
10,875,000
-

981,793,336
(799,027,700)

1,904,825,009
(1,771,833,288)

4,125,000
(4,125,000)

-

182,765,636

132,991,721

-

-
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รายได้ คา่ ก่อสร้ างที่รับรู้เป็ นรายได้ ในระหว่างปี
เงินงวดที่บริษัทเรียกเก็บแล้ ว
มูลค่างานที่ทาเสร็จและยังไม่ได้ เรียกเก็บ

777,754,015 1,947,519,562
(763,514,196) (1,739,004,471)
14,239,819
208,515,091

15,000,000
(15,000,000)
-

35. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสีย่ งทางด้ านการเงิน
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา บริ ษัทไม่มีการออกเครื่ องมือทางการเงิน
ที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้ า
ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยประกอบด้ วย ความเสี่ยงทางด้ านอัตราดอกเบี ้ยซึง่ มีผลมาจาการกู้ยืมแบบอัตราคงที่และความ
เสีย่ งทางด้ านกระแสเงินสดของดอกเบี ้ยซึง่ มีผลมาจากการกู้ยืมแบบอัตราผันแปร
ความเป็ นไปได้ ของความเสี่ยงอาจเกิดจากการปรับอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ สถานการณ์ในปั จจุบนั อัตราดอกเบี ้ยผิดนัดชาระหนี ้มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อธุรกิจ
ความเสีย่ งด้ านสินเชื่อ
ผู้บริ หารได้ กาหนดนโยบายทางด้ านสินเชื่อและให้ มีการสอบทานผลเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสีย่ งด้ านการให้
สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง บริ ษัทได้ ทาสัญญากับเจ้ าของโครงการในแต่ละโครงการด้ วยเงื่อนไขของระยะเวลาการชาระ
เงินของลูกหนี ้อย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ประเมินความสามารถทางการเงิน
ของลูกค้ าก่อนที่จะรับโครงการ
ผู้บริ หารเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี ้การค้ าหักด้ วยค่า เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่อง
บริ ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้ เพียงพอต่อการดาเนินงานของกิจการและความสาเร็ จของแผนฟื น้ ฟูกิจการ
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี ้สินในรายการที่เกิดขึ ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสั
้
งเกตได้ โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิคการ
ประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรั พย์ หรื อหนีส้ ินรายการใดรายการหนึ่ง บริ ษัท
พิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนันซึ
้ ่งผู้ร่วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาของสินทรัพย์
หรื อหนี ้สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิ นนี ้ใช้ ตามเกณฑ์
ตามที่กล่าว
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-

นอกจากนี ้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ จดั ลาดับชันเป็
้ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลาดับขันของ
้
ข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลาดับความสาคัญของข้ อมูลที่ใช้ วดั มูลค่ายุติธรรม ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้
-

ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์ หรื อ
หนี ้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนัน้ ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับที่ 2 เป็ นข้ อมูลอื่นที่สงั เกตได้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม สาหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สิน
นันนอกเหนื
้
อจากราคาเสนอซื ้อขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้ อมูลระดับ 1
ระดับที่ 3 เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สาหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้

สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน ที่ไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมและลาดับชันมู
้ ลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ลาดับชัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม ยุตธิ รรม
บาท
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ า

160,187,465

160,187,465

3

ลูกหนี ้อื่น

129,578,509

129,578,509

3

เงินประกันผลงานตามสัญญา

226,210,934

188,095,186

3

29,941,250

24,896,255

3

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับ
โครงสร้ างหนี ้
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ

16,269,990

16,269,990

3

2,487,500

2,487,500

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

2,207,500

2,207,500

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลาดับชัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม ยุตธิ รรม
บาท
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ า

16,050,000

16,050,000

3

ลูกหนี ้อื่น

330,467,973

330,467,973

3

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน

830,285,395

830,285,395

3

18,307,227

15,222,524

3

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับ
โครงสร้ างหนี ้
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ

16,269,990

16,269,990

3

2,487,500

2,487,500

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

2,207,500

2,207,500

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

งบการเงินรวม
ลาดับชัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม ยุตธิ รรม
บาท
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ า

144,226,449

144,226,449

3

ลูกหนี ้อื่น

118,568,742

118,568,742

3

เงินประกันผลงานตามสัญญา

261,106,558

215,586,994

3

24,937,660

20,590,197

3

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่
เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับ
โครงสร้ างหนี ้
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ

880,047

880,047

3

88,499,364

82,393,012

3

2,487,500

2,487,500

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

4,695,000

4,732,197

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลาดับชัน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม ยุตธิ รรม
บาท
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ า

15,000,000

15,000,000

3

ลูกหนี ้อื่น

276,517,726

276,517,726

3

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

485,812,055

485,812,055

3

17,775,886

14,676,957

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ

880,047

880,047

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

88,499,364

82,393,012

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

2,487,500

2,487,500

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

4,695,000

4,732,197

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่
เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้ตามแผนปรับ
โครงสร้ างหนี ้

36.

เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้ รับ

สัญญาที่สาคัญ
บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง มี โ ครงการปรั บ ปรุ ง ทางรถไฟให้ กับ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยตามสัญ ญาลงวัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2556 โดยจะแล้ วเสร็ จครบถ้ วนตามสัญญาและส่งมอบงานภายใน 600 วันนับจากวันที่การรถไฟได้ สง่
มอบสถานที่ ในกรณีที่บริ ษัทย่อยไม่สามารถส่งมอบงานได้ ตามกาหนดส่งมอบงานภายใน 600 วัน นับจากวันที่การ
รถไฟได้ สง่ มอบสถานที่ จะมีค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้ าตามสัญญาดังกล่ าววันละ 432,600 บาท โครงการ
ข้ างต้ นอาจมีความล่าช้ าเนื่องจากการรถไฟอนุมตั ิแบบประแจและแบบทางผ่านล่าช้ า ดังนันเมื
้ ่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2558 บริ ษัทย่อยได้ ออกหนังสือขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานออกไปอีกจานวน 459 วัน นับจากวันที่กาหนดเดิม
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ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทย่อยได้ ออกหนังสือขออนุมตั ิขยายระยะเวลาปิ ดทางออกไปอีก 143 วันนับจาก
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้วา่ การรถไฟเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
แล้ ว
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริ ษัทย่อยได้ ทาหนังสือแจ้ งไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อส่งมอบงานปรับปรุ ง
ทางรถไฟเพื่อเปิ ดทางเดินขบวนรถให้ แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ มีบนั ทึกข้ อความถึงผู้วา่
การการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยสาหรั บการอนุมตั ิให้
ขยายอายุสญ
ั ญาและงดเว้ นค่าปรับซึง่ ผู้รับจ้ างทางานแล้ วเสร็ จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 รวม
ทางานล่าช้ า 293 วัน
บริ ษัทย่อยได้ รับหนังสือรับรองผลงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
37.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ภายหน้ า
ภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นภายหน้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ภายในหนึง่ ปี
ภายในหนึง่ ปี ถึงห้ าปี

7.69
7.69

11.99
7.69
19.68

หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
7.69
7.69

11.99
7.69
19.68

สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สัญญาเช่าดาเนินงานระยะยาวขอบริ ษัทได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น จานวน 8.39 ล้ านบาท และ 8.07 ล้ านบาท ตามลาดับ
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาระผูกพันอื่น
หนังสือค ้าประกันจากธนาคาร
สัญญาที่ปรึกษาการเงิน
รวม

366.57
1.50
368.07

132.20
1.50
133.70

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1.14
1.50
2.64

1.14
1.50
2.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือค ้าประกันจากธนาคาร จานวน
366.57 ล้ านบาทและ 132.20 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ เป็ นหนังสือค ้าประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาและหนังสือค ้า
ประกันของเจ้ าหนี ้กลุม่ 2 ซึง่ เจ้ าหนี ้ดังกล่าวได้ ยื่นขอชาระหนี ้ในการฟื น้ ฟูกิจการต่เจ้ าพนักงานพิทกั ทรัพย์และชี ้ขาดโดยศาล
ล้ มละลายกลางแล้ ว
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เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่สานักงานและสัญญาบริ การกับบริ ษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จากัด (มหาชน) กาหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมี
อัตราค่าเช่าเป็ นรายเดือนเดือนละ 349,489 บาท และมีอ ัตราค่าบริ การเป็ นรายเดือน เดือนละ 349,489 บาท
กรณีผิดนัดชาระค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าว จะถูกคิดค่าปรับในอัตรร้ อยละ 15 ต่อปี
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ ทาสัญญาที่ปรึ กษาทางการเงินกับบริ ษัทแห่งหนึ่ง เพื่อยื่นคาขอ พ้ นเหตุ
เพิกถอน เพื่อให้ บริ ษัทสามารถซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ต ามปกติ โดยมีค่า ที่ปรึ กษา
จานวน 4.5 ล้ านบาท เริ่ มตั ้งแต่วนั ที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันดาเนินการแล้ วเสร็ จ โดยแบ่งชาระค่าธรรมเนียม
ออกเป็ น 3 งวด ซึ่ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษัท มีภาระผูก พัน คงเหลือ ในงวดสุด ท้ า ยอีก 1.5 ล้ า นบาท
ชาระภายใน 5 วันนับจากวันที่ตลาด เอ็ม เอ ไอ อนุมตั ิให้ หลักทรัพย์ทาการซื ้อขายได้ ปกติ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทได้ ทาสัญญาที่ปรึ กษาทางการเงินกับบริ ษัทอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจัดทารายงาน
การประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษัท โดยมีค่าที่ปรึ กษาจานวน 1.5 ล้ านบาท
บริ ษัทถูกฟ้ องร้ องเป็ นจาเลยร่วมต่อศาลแพ่งและศาลแรงงานให้ รับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย เป็ นจานวนเงินรวม 3.91 ล้ าน
บาท พร้ อมดอกเบี ้ย โดยคดีฟ้องร้ องดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลและยังไม่ทราบผลในขณะนี ้ อย่างไร
ก็ตามฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าผลการพิจารณาของคดีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
38.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
38.1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 บริ ษัทได้ รับเงินจากบริ ษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เพื่อชดเชยค่าเสียหายอันเกิดขึ ้นจากการที่บริ ษัทถูกฟ้ องร้ องจานวน 4,875,000 บาท
38.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วโดยการรวมหุ้นในอัตรา 2 หุ้นต่อ 1 หุ้น ทาให้ มลู ค่าหุ้นเป็ น 2 .00
บาทต่อหุ้น และลดมูลค่าหุ้นจาก 2.00 บาท เหลือ 0.65 บาท เพื่อล้ างผลขาดทุนสะสม

39.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั ิให้ ออกงบการเงินโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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๏ โครงการแปลงเกษตรเพื่อสุขภาพ ณ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ จังหวัดบุ รีรัมย์ ๏

๏ โครงการพัฒนาฝี มือแรงงาน ประจาปี 2559 ๏

เคเทคร่วมมือกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกำรอบรมสัมมนำ “ควำมรู ้งำนสี TOA”

เคเทคส่งเสริมกำรพัฒนำฝี มือแรงงำน และกำรทดสอบมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่งชำติ (สำขำช่ ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร)

เคเทคส่งเสริมกำรพัฒนำฝี มือแรงงำน ณ สถำบันพัฒนำฝี มือแรงงำน กรุ งเทพมหำนคร (สำขำช่ ำงก่ออิฐฉำบปู น)

๏ โครงการ KTECH Nursery Camp ณ หน่วยงาน Manor Sanambinnam ๏

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 33/4 อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ ทำวเวอร์บี ชั้ น 18
ถนนพระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2018-1688 โทรสำร : 0-2018-1689

Info@ktech.co.th

www.ktech.co.th

