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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2560 ที่ผ่านมา ภาพรวมธุ รกิจก่อสร้างขยายตัวอย่างค่อยเปนค่อยไป โดยงานก่อสร้าง
ของภาครัฐ มีการเติบโตสูงในช่ วงไตรมาสแรก แต่ชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 2 - 4 โดย
ภาครัฐยังคงดําเนินงานโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน และงานปรับปรุ งสาธารณูปโภค
อาทิ ปรับปรุ งและก่อสร้างทางหลวง รถไฟรางคู่ ซึ่ งบริษัทฯได้รับความเชื่ อมั่นจากภาครัฐ
ให้ได้ทํางานเหล่านี เปนจํานวน 9 โครงการ มู ลค่ารวม 2,088 ล้านบาท
สําหรับงานภาคเอกชน ซึ่ งธุ รกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมการเติบโตอย่างค่อยเปนค่อย
ไป เฉพาะแต่กลุ่มตลาดกลางและบนที่ยังมีอุปสงค์เพิ่มขึน ในโครงการระดับ High-end
ซึ่ งต้องการบริษัทฯ ที่มีความเชี่ ยวชาญ บุ คลากรที่มีความเปนมืออาชี พ และเทคโนโลยี
ชั นสูง ซึ่ งบริษัทของเราตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี และได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ปี 2560 มีโครงการที่ส่งมอบแล้ว และอยู ่ระหว่าง
ก่อสร้าง จํานวน 5 โครงการ มู ลค่ารวม 1,640 ล้านบาท
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) ยังคงมุ ่งมั่นดําเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้ความสําคัญกับผู ้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ นอย่างเต็มที่ ด้วยการมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่ อมั่นให้กับ
ผู ้ถือหุ้น และนักลงทุน ในการที่บริษัทฯ จะพัฒนาองค์กรอย่างยืนต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบพระคุณคณะผู ้บริหาร พนักงาน ลูกค้าผู ้มี
อุ ปการคุณ คู่ค้า และผู ้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุน บริษัทฯ เปนอย่างดี และหวังว่าพวกเราทุก ๆ ฝ่ าย
จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึนไป

นายวิเชี ยร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการ
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินกิจการโดยการรับงานก่อสร้างจากทัง
ภาครัฐ และเอกชน ตามแผนกลยุ ทธ์ท่ีดําเนินมาต่อเนื่องเปนปี ท่ี 2 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ ซึ่ งมีโครงการปรับปรุ ง
และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพืนฐาน และการคมนาคมขนส่งของประเทศเปนจํานวนมาก ด้วยเหตุนีทําให้บริษัทฯ
สามารถเลือกรับงาน เฉพาะจากภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่ อถือ ทังในด้านภาพลักษณ์และความมั่นคงทางการเงิน เพื่อลดความ
เสี่ยงในเรื่องการรับชํ าระค่าก่อสร้าง และการยกเลิกสัญญา สร้างดุลยภาพและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ ให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึน
บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ งจะต้องเกิดขึนจากภายในองค์กร และส่งต่อถึงชุ มชนและสังคม
เราจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุ คลากร ปรับปรุ งและจัดซื ออุ ปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีสภาพที่เหมาะสม และ
ปลอดภัยในการใชงาน รวมถึงดูแล บังคับใชกฎ มาตรการต่างๆเพื่อรักษามาตรฐานในการทํางาน เนื่องจากการก่อสร้างเปน
งานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทังต่อชี วิตและทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงต้องเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ าย นอกจากนี
บริษัทฯ ยังรับผิดชอบต่อชุ มชนบริเวณรอบหน่วยงานก่อสร้าง เนื่องจากตระหนักดีว่าการทํางานของเราอาจกระทบทังทางตรง
และทางอ้อมต่อพืนที่แวดล้อม
เราให้ ความสําคัญกั บการบริ หารจั ดการที่โปร่ งใส และเปนธรรม ทั งต่ อลู กค้ า คู่ค้า
พนั กงาน และ ผู ้ ถือ หุ้ น โดยยึ ด หลั กของการกํ า กั บดู แลกิ จการที่ ดี เราคั ด เลื อกคู่ ค้าที่ มี
ประสบการณ์ มีความน่าเชื่ อถือ และมีนโยบายในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่ น เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ และเปนที่พึงพอใจของลูกค้า เราเชื่ อว่าผลงานที่ผา่ นมา
ของเรา เปนสิ่งสะท้อนถึงตัวตนของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและจับต้องได้ ซึ่ งมีผลต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าใหม่ท่ีจะจ้างงานเราในอนาคต
สุ ดท้ ายนี ในนามของพนั กงานบริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชั่ น จํ ากั ด (มหาชน) ดิ ฉัน
ขอขอบพระคุณสําหรับกําลังใจจากผู ้ถือหุ้น ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด ขอขอบคุณลูกค้า
และพันธมิตรทางธุ รกิจทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้
เชื่ อมั่นว่าพวกเราปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาบริษัทฯอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ยิ่งๆขึนไป

นางอายุ พร กรรณสูต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน)
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ประเด็ นสําคั ญทางการเงิ น
หน่วย : ล้านบาท

2558

2559

2560

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

1,783.01

1,381.60

1,530.29

หนีสินหมุ นเวียน

457.75

263.66

387.16

หนีสินรวม

486.85

283.78

405.92

ส่วนของผู ้ถือหุ้น

1,296.16

1,097.82

1,124.37

รายได้จากงานก่อสร้างตามสัญญา

1,947.52

777.75

1,119.22

รายได้รวม

1,950.97

805.49

1,130.36

ต้นทุนงานก่อสร้างตามสัญญา

-1,771.83

-799.02

-1,032.43

ค่าใชจ่ายอื่นและค่าใชจ่ายในการบริหาร

-181.45

-135.60

-135.20

กําไร (ขาดทุน) ขันต้น

175.69

-21.27

86.79

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

14.05

-196.48

14.41

อัตราส่วนหมุ นเวียน

3.49

2.88

2.77

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น

0.38

0.21

0.36

อัตราส่วนกําไรขันต้น

9.02%

-2.74%

7.75%

อัตราส่วนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

0.72%

-25.26%

1.28%

อัตราผลตอนแทนทางสินทรัพย์

0.78%

-14.22%

0.94%

0.61

0.28

0.58

0.006

-0.103

0.005

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

อัตราส่วนทางการเงิน

มู ลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

3

รายได้รวม
2,500.00
1,950.97

2,000.00
1,500.00

1,130.36
805.49

1,000.00
500.00
0.00
2558

2559

2560

ส่วนของผู ้ถือหุ้น
1,500.00

กําไร(ขาดทุน) ขันต้น
500

1,296.16
1,097.82

1,124.37

1,000.00

175.69
-21.27

0
2558

2559

86.79
2560

500.00
2558

2559

2560

-500

สินทรัพย์รวม
2,000.00

1,783.01
1,381.60

1,500.00

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
1,530.29

200
100

1,000.00

14.41

14.05

0

500.00
-100

0.00
2558

2559

2560

-200

2558

2559

2560

-196.48
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คณะกรรมการบริ ษัท

พลตํารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์

นายวิเชี ยร รัตนะพีระพงศ์

กรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริษัท

พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ
กรรมการบริษัทและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

5

นายวรวุ ฒิ ไกรฤทธิ์

นายระพี สุขยางค์

กรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล

นายวิรุณ ลี

นางอายุ พร กรรณสูต

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท

นายเพชร วิจักขณา

นางอัชนา อัสสรัตนะ

กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศรวิษฐ์ พรรณสมบู รณ์
กรรมการบริษัท
และเลขานุการบริษัท

นายวิเชี ยร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท
สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ ผู ้ว่าราชการจังหวัดอุ ทัยธานี อธิบดีกรม
ที่ดิน และ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สําเร็จการอบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) Director Accreditation
Program, Role of Chairman Program และ Audit Committee Program จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปั จจุ บันดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

พลตํารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั
สําเร็จการศึกษาพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ สมาชิ กสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ รองผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สําเร็จการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปั จจุ บัน
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยฮัวยางพารา จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ชลประทาน
ซี เมนต์ จํากัด (มหาชน)

พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิติ
กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณา
สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี Pennsylvania Military College ประเทศสหรัฐอเมริกา เคย
ดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ เสนาธิการกรมราชองครักษ์ ผู ้ช่วยทูตฝ่ ายทหารบกประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งลอนดอน ผู ้อํานวยการสํานักข่าวกรอง
กรมข่ าวทหารบก สํ าเร็ จการอบรมหลั กสู ตร วิ ทยาลั ยปองกั นราชอาณาจั กร และ หลั กสู ตรการข่ าวกรอง ปั จจุ บั นดํ ารงตํ าแหน่ ง รองสมุ หราชองครักษ์
กระทรวงกลาโหม

นายระพี สุขยางค์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
สําเร็จการศึกษา บัญชี บัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท
อีสเทิร์นไวร์ จํากัด กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ชลประทานซี เมนต์ จํากัด สําเร็จการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จาก สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IDO) ปั จจุ บันดํารงตําแหน่ง กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ ายบริหาร บริษัท ชลประทานซี เมนต์ จํากัด (มหาชน) กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ ายบริหาร บริษทั
ปู นซี เมนต์เอเซี ย จํากัด (มหาชน) และ รองอุ ปนายก สมาคมปู นซี เมนต์ไทย

นายวิรุณ ลี
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สํ าเร็ จการศึกษา บริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต เอกการเงิ น การลงทุ นในอสังหาริมทรัพย์ University of Maryland and Georgia State University อดี ตประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการพาณิชย์ บริษัท หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน) และผู ้จัดการฝ่ ายปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ บริษัท โคคา โคล่า เอเชี ย เอ็กเซกคูทีฟ
กรุ ๊ป จํากัด สําเร็จการอบรมหลักสูตร Executive Finance Training – Wharton Business School, USA ปั จจุ บันดํารงตําแหน่ง กรรมการผู ้จัดการ บริษัท
โทรีเซน ชิ ปปิ ง แอนด์ โลจิสติกส์ จํากัด

นายวรวุ ฒิ ไกรฤทธิ์
กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมาชิ กวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปี พ.ศ.2519) เคยดํารงตําแหน่ง ทนายความ
บริษัท สํานักงาน เอส จี วี - ณ ถลาง จํากัด (บริษัทในกลุ่ม อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน) ปั จจุ บันดํารงตําแหน่ง รองกรรมการผู ้จัดการ บริษัท เดชอุ ดม แอนด์
แอสโซซิ เอทส์ จํากัด
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นางอายุ พร กรรณสูต
กรรมการบริษัท
สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุ รกิจ Universite Libre de Bruxelles, ประเทศเบลเยี่ยม ปริญญาโท สาขากฎหมาย The American University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นิติศาสตรบัณฑิต จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ ฝ่ ายบริหาร บริษัท ซิ โน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายพัฒนาองค์ความรู ้ มู ลนิธิแม่ฟาหลวงในพระบรมราชู ปถัมภ์ สําเร็จการอบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปั จจุ บันดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) และ กรรมการบริษัท
บริษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ส จํากัด

นายเพชร วิจักขณา
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สําเร็จการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุ รกิจ (การเงิน) Aston University, ประเทศอังกฤษ บริหารธุ รกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตกรรมการบริหาร บริษัท ซั นไทยอุ ตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) สําเร็จการอบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปั จจุ บันดํารงตําแหน่ง ประธานบริษัท บริษัท ไทยเบสท์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด กรรมการบริษัท บริษัท เบบี เซนซอรี่
จํากัด และที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซั นไทยอุ ตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)

นางรัชนี ตรีพิพฒ
ั น์กุล
กรรมการบริษัท
สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงและปริญญาบัตรกิตติคุณการตรวจสอบบัญชี ของสถาบันการตรวจสอบบัญชี
อนุญาตของประเทศอังกฤษและเวลส์ (Fellow Member ของ Institute of Chartered Accountants in England &amp; Wales) เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ
อาทิ ประธานกรรมการการรถไฟฟาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, กรรมการผู ้จัดการ บริษัท พี.โอ.ซี .คอนกรีต จํากัด และ บริษัท พี บลู ลากูน เจมส์ จํากัด,
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการและรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ สายการเงิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) ปั จจุ บัน
ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริหาร P.O.C. PHOENIX GOLD GOLF & COUNTRY CLUB CO., LTD. (Moyvalley Hotel & Golf Resort)

นายศรวิษฐ์ พรรณสมบู รณ์
กรรมการบริษัท
สําเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินระหว่างประเทศ) University of Westminster ประเทศอังกฤษ เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ อาทิ กรรมการ
บริษัท มองฟา จํากัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ บริษัท ดีเซเว่น โซลูช่ั น จํากัด ปั จจุ บันดํารงตําแหน่ง ผู ้อํานวยการฝ่ ายบริหารงานองค์กรรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด และ บริษัท เคเทค บิลดิง
คอนแทรคเตอร์ส จํากัด

นางอัชนา อัสสรัตนะ
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สําเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บัญชี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท Otis Elevator Company
(Thailand) Limited สําเร็จการอบรม Chief Financial Officer, Certificate Program ประเทศไทย Goods & Services Tax (GST) Implementation for Oil
& Gas Industry ประเทศมาเลเซี ย ปั จจุ บันดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Horizon Petroleum Limited, Labuan Malaysia
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คณะกรรมการบริ หาร

นางอายุ พร กรรณสูต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกริช แก้วนาค

นายทวีศักดิ์ กิขุนทด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

ผู ้อํานวยการโครงการ

นายศรวิษฐ์ พรรณสมบู รณ์

นายสุรชั ย จอนเจิดสิน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และผู ้อํานวยการฝ่ ายบริหารงานองค์กร

ผู ้อํานวยการฝ่ ายกํากับการปฏิบัติงาน
และรักษาการผู ้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ
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โครงสร้ างองค์ กร
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

ข้ อมู ลทั่ วไป
ชือบริษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ
มูลค่าทีตราไว้
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บุคคลอ้ างอิงอืนๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี
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บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
KTech Construction Public Company Limited
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง และ รับเหมาติดตังงานระบบวิศวกรรม
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน 18
ถนนพระรามเก้ า แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
0107547000087
0-2018-1688
0-2018-1689
www.ktech.co.th
3,927,156,902.00 บาท
3,927,156,902.00 บาท
1,963,578,451 หุ้น
2 บาท
0-2018-1688 ต่อ 271
E-mail : ir@ktech.co.th
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 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.สุวจั ชัย เมฆะอํานวยชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6638
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชัน 23-27 เลขที 11/1
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2034-0000
โทรสาร 0-2034-0100
Website : www.deloitte.com

ชือบริษัทย่ อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้นทังหมด
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

ชือบริษัทย่ อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้นทังหมด
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

ชือบริษัทย่ อย

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้นทังหมด
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
KTech Building Contractor Company Limited
การให้ บริ การก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญาก่อสร้ าง
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน 18 ถนนพระรามเก้ า
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0105555106326
0-2018-1688
0-2018-1689
www.ktech.co.th
100,000,000 บาท
20,000,000 หุ้น
99.99 %
บริษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด
KTech Infrastructure Company Limited
รับเหมาก่อสร้ างและซ่อมบํารุงรักษาทางรถไฟ งานก่อสร้ างอืนๆทุกชนิด
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน 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 อินโนเวชันส์ จํากัด
KTech Innovations Company Limited
รับเหมาก่อสร้ างอาคารทุกชนิด
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน 18 ถนนพระรามเก้ า
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0105556094321
0-2018-1688
0-2018-1689
www.ktech.co.th
10,000,000 บาท
2,000,000 หุ้น
99.99 %
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ชือบริษัทย่ อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้นทังหมด
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:

GLK-TECH Construction Co., Ltd.
รับเหมาก่อสร้ างในประเทศเมียนมาร์
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)

ภาพรวมในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ บริ ษัท”) เป็ นบริ ษัททีดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างที
บริ หารงานอย่างมืออาชีพและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล ยาวนานมากว่า 20 ปี มีประสบการณ์ และเชียวชาญในงานก่อสร้ าง
อาทิเช่น งานก่อสร้ างอาคาร โรงแรม โรงงาน คอนโดมิเนียม ทีพักอาศัย ศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า ตลอดจนงานโครงการก่อสร้ าง
ในประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี บริ ษัทฯ ยังได้ พฒ
ั นาศักยภาพในการบริ หาร บุคลากร รวมถึงองค์ความรู้ ให้ แข่งขันได้ อยู่เสมอ
บริ หารงานก่อสร้ างโดยยึดหลักการบริ หารต้ นทุนทีมีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานได้ ตามกําหนด และคุณภาพได้ มาตรฐาน จนทําให้
บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า มีความพร้ อม ความสามารถในการรองรับงานก่อสร้ างจากภาครัฐบาล ได้ แก่ งานก่อสร้ าง
โรงพยาบาล งานก่อสร้ างระบบรางและสถานีรถไฟฟ้ ารางคู่ งานก่อสร้ างโรงบําบัดนําเสียศูนย์กําจัดมูลฝอย งานปรับปรุ งภูมิทศั น์
ของกรุงเทพมหานคร งานถนน งานสะพาน รวมถึงการเป็ นทีปรึกษาออกแบบ เป็ นต้ น จากกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจดังกล่าว บริ ษัท
ฯ จึงมีรายได้ จากงานก่อสร้ างทังในส่วนของภาครัฐและเอกชน ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารความเสียงจากการรรับงานก่อสร้ างได้
ดีขนึ เติบโตอย่างต่อเนือง และมันคง
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั แบ่งตามลักษณะของการปฏิบตั ิงาน และให้ บริ การผู้วา่ จ้ าง ได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี
1. งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้ างและสถาปั ตยกรรม
บริ ษัทฯ ให้ บริ การด้ านการออกแบบงานโครงสร้ างและงานสถาปั ตยกรรมสําหรับอาคารสูง อาคารทีมีโครงสร้ างขนาด
ใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริ ษัทฯ มีวิศกรสาขาต่าง ๆ และสถาปนิกทีมีความชํานาญและประสบการณ์สงู เพือให้ บริ การ
ออกแบบทีครบวงจร ซึงประกอบด้ วย การสํารวจพืนที การออกแบบทางเลือก การวางผังบริ เวณ การจัดทําแบบร่ างสําหรับศึกษา
ความเป็ นไปได้ การออกแบบรายละเอียดและจัดทําแบบก่อสร้ างงานโครงสร้ างและสถาปั ตยกรรม การทําภาพเสมือนจริ ง การทํา
แบบจําลอง รวมไปถึงการจัดทําเอกสารทางวิศวกรรมทีเกียวข้ อง เพือให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ ในการดําเนินโครงการได้
2. งานก่ อสร้ างอาคารและโยธา
- งานก่ อสร้ างโครงการเพือการพาณิชย์
งานก่อสร้ างอาคารในประเภทนีเป็ นการก่อสร้ างงานอาคารทุกประเภทตังแต่ งานก่อสร้ างอาคารทัวไป จนถึงงาน
ก่อสร้ างอาคารสูง (High rise building) ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า งานก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมขนาด
ใหญ่ นอกจากนี บริ ษัทฯ ยังได้ พฒ
ั นาประสิทธิ ภาพ และขยายขีดความสามารถของบริ ษัทฯ ในการก่อสร้ างงานแบบเหมารวม
(Turnkey Contracts) โดยบริ ษัทฯจะเป็ นผู้รับ ผิดชอบในงานออกแบบและงานก่อ สร้ างระบบโครงสร้ าง ตลอดจนงานระบบ
ทังหมดให้ แก่เจ้ าของโครงการหรื อผู้ว่าจ้ างตามรู ปแบบและระยะเวลาทีตกลงทําสัญญากัน การพัฒนาดังกล่าวช่วยให้ ลกู ค้ า
ของบริ ษัทฯ ได้ รับบริ การทีครบวงจร ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ก็มีโอกาสทีจะเสนอรู ปแบบและวิธีการก่อสร้ างให้ เหมาะสมกับ
ความชํานาญ ผลงานการก่อสร้ างในโครงการต่าง ๆ ทีผ่านมาตลอดจนชือเสียงของบริ ษัทฯ ในด้ านการก่อสร้ างรวมถึงคุณภาพ
ของงาน ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจให้ ดําเนินการก่อสร้ างโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนอย่างต่อเนือง
การก่อสร้ างทีมีประสิทธิ ภาพ การประสานงานทีดีระหว่างผู้มีส่วนเกียวข้ องทุกกลุ่มของโครงการ ได้ แก่ เจ้ าของ
โครงการ บริ ษัททีปรึ กษา รวมทังการใช้ แรงงานทีมีประสบการณ์ สงู ทําให้ บริ ษัทฯสามารถก่อสร้ างโรงงาน และติดตังอุปกรณ์
สําคัญๆ ทีต้ องการความถูกต้ องและแม่นยําในการก่อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนินการแล้ วเสร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
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- งานก่ อสร้ างโครงการเพืออยู่อาศัย
งานก่อสร้ างอาคารเพืออยู่อาศัย เช่น อพาร์ ทเม้ นท์พร้ อมอยู่ และคอนโดมิเนียม ซึงงานก่อสร้ างส่วนใหญ่อยู่
ภายในเขตกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑล ลูก ค้ า ส่ว นใหญ่ข องงานก่อ สร้ างประเภทนี จะเป็ นลูก ค้ า ที มีชือเสียง และเป็ นโครงการ
ขนาดใหญ่ในวงการอสังหาริ มทรัพย์
- งานโครงการอืนๆ
งานก่อ สร้ างทัวไปอื นๆ ของบริ ษัท ฯ ซึ งจะเป็ นงานก่อ สร้ างที มีข นาดกลางลงมาถึง ขนาดเล็ก ได้ แ ก่ งาน
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าย่อยขนาดต่างๆ งานก่อสร้ างระบบบําบัดนําเสีย และงานด้ านการคมนาคม
3. โครงการก่ อสร้ างภาครัฐ
- งานก่ อสร้ างอาคารขนาดใหญ่ ของภาครัฐ
งานก่อสร้ างอาคารขนาดใหญ่ของภาครัฐ ได้ แก่ อาคารทีทําการขนาดใหญ่ทีทันสมัยของหน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ อาคารทีพักข้ าราชการ อาคารหอประชุมเพือการศึกษา และอาคารโรงพยาบาลบริ ษัทฯ ได้ เริ มเข้ าประมูลและได้ รับการ
ว่าจ้ างงานก่อสร้ างอาคารภาครัฐ ตังแต่ปี พ.ศ. 2559 ต่อเนืองมาจนถึงปั จจุบนั โดยอาศัยประสบการณ์ และความเชียวชาญ
ของทีมงานจากก่อสร้ างขนาดใหญ่จากภาคเอกชน ทําให้ บริ ษัทฯ มีคุณสมบัติพร้ อมทีจะรับงานก่อสร้ างจากภาครัฐได้
- โครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ
บริ ษัทฯ ได้ เริ มรับงานโครงการก่อสร้ างกลุ่มนีตังแต่ปี พ.ศ.2557 ได้ แก่ งานปรับปรุ งทางรถไฟระหว่างสถานี
บ้ านแหลม-แม่กลอง จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีความพร้ อมในการก่อสร้ างโครงการสาธารณูปโภคของ
ภาครัฐ หลายประเภท เช่น งานก่อ สร้ า งและติด ตังทางรถไฟ งานก่อ สร้ างสถานีโ ดยสาร โครงการก่อ สร้ างทางหลวง ถนน
ยกระดับ สะพานข้ ามแม่นํา ระบบระบายนํา งานติดตังท่อส่งแก๊ สและสถานีควบคุม รวมทังงานติดตังระบบโทรคมนาคม เป็ น
ต้ น ซึ งงานกลุ่ม นี จะเป็ นเป้ าหมายสํา คัญ ในการรับ งานก่อ สร้ างของบริ ษัท ฯ ในอนาคตนอกเหนือ จากการรับ งานจาก
ภาคเอกชน
โดยสรุ ปผลการดําเนินงานในปี พ.ศ.2560 บริ ษัทฯ มีโครงการก่อสร้ างทีอยู่ระหว่างการดําเนินงานรวมกับ
โครงการทีแล้ วเสร็ จ ส่งมอบผู้ว่าจ้ างได้ ภายในรอบปี มีจํานวนทังสิน 17 โครงการ เป็ นโครงการภาคเอกชนประมาณร้ อยละ 56
และของภาครัฐ ร้ อยละ 44
4. งานติดตังระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
- ระบบไฟฟ้า
งานติดตังระบบทังในอาคารสํานักงาน ทีอยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน
ระบบไฟฟ้ าในการขนส่งและการสือสารโทรคมนาคม การติดตังระบบจ่ายไฟแรงตํา แรงสูง และระบบไฟฟ้ าฉุกเฉินเมือเวลาไฟดับ
ระบบไฟฟ้ าในโรงงานและอาคาร ระบบโทรทัศน์และระบบเสียง ระบบสายล่อฟ้ า ระบบควบคุมเครื องจักรอัตโนมัติ
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- ระบบปรับอากาศ
งานออกแบบและติดตังระบบปรั บอากาศและระบบระบายอากาศ ได้ แก่ ระบบทําความเย็นในอาคารและ
โรงงาน ระบบดักควันและระบบกรองอากาศ ระบบเดินท่อแอร์ ขนาดใหญ่ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน
- ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภยั
งานออกแบบและติดตังระบบจ่ายนําดีและระบบบําบัดนําเสียในอาคารทีอยู่อาศัย สํานักงาน และโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึงประกอบด้ วยการติดตังระบบนําร้ อน-นําเย็น ระบบสุขาภิบาล ระบบบําบัดนําเสียภายในอาคาร และระบบป้องกัน
ไฟ ซึงได้ แก่ การติดตังระบบดับเพลิงแบบหัวฉีดโปรยนํา ระบบดับเพลิงแบบถังเคมี
งานติดตังระบบวิศวกรรมไม่ได้ จัดเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ แต่มีวตั ถุประสงค์เพือสนับสนุนงานก่อสร้ าง ซึง
งานติดตังระบบบางโครงการมีมลู ค่ามากถึงร้ อยละ 30 ของมูลค่ารวมของโครงการ นอกจากงานติดตังระบบทีเป็ นการสนับสนุน
งานก่อสร้ างหลักของบริ ษัทฯแล้ ว บริ ษัทฯยังให้ หน่วยงานติดตังระบบวิศวกรรมหางานภายนอก นอกเหนือจากงานสนับสนุนงาน
ก่อสร้ างของบริ ษัทฯ เองด้ วย
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายรับงานมูลค่าโครงการโดยรวมไม่ตํากว่า 6,500 ล้ านบาท ในปี 2561 โดยตังเป้าว่าจะมีอตั รากําไรขันต้ น
ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้ าง และกระจายการรับงานก่อสร้ างโดยแบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี
ประเภทงาน
1. งานก่อสร้ างทีอยูอ่ าศัยภาคเอกชน
2. งานก่อสร้ างเพือการพาณิชย์ภาคเอกชน
3. งานก่อสร้ างขนาดใหญ่ภาครัฐ
4. โครงสร้ างสาธารณูปโภคภาครัฐ

มูลค่ างาน
2,000 ล้ านบาท คิดเป็ น
500 ล้ านบาท คิดเป็ น
1,500 ล้ านบาท คิดเป็ น
1,500 ล้ านบาท คิดเป็ น

31%
8%
23%
38%

นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม
วิสัยทัศน์
ยึดมันในพันธสัญญา สร้ างความพอใจแก่คคู่ ้ า

ค่ านิยม (I-C-I-E-T)

Integrity

พัฒนาอย่างต่อเนือง
พันธกิจ
• ดําเนินธุรกิจด้ วยหลักธรรมาภิบาล
• สร้ างผลงานทีมีคณ
ุ ภาพ อย่างต่อเนือง
• มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
สิงแวดล้ อม และประเทศชาติ

ความซือสัตย์และมี
จรรยาบรรณในอาชีพ

Commitment
Innovation
Excellence
Teamwork

ยึดมันในการรักษาสัญญา
การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
การทํางานเป็ นทีม

• ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
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ลั กษณะการประกอบธุ รกิ จ
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ยังคงไว้ ซงการดํ
ึ
าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร (Integrated Approach)
โดยรับงานก่อสร้ างทังจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน งานด้ านโครงสร้ าง (Structural) งานสถาปั ตยกรรม (Architectural)
งานภูมิสถาปั ตยกรรม (Landscape Architect)งานวิศวกรรมระบบ ได้ แก่ งานติดตังระบบไฟฟ้ า งานสุขาภิบาลและงานระบบ
อัตโนมัติ ในตัวอาคาร (Building Automation) เป็ นต้ น
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามนโยบายหลัก บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ โดยการเข้ าสู่การนํากระบวนการ หรื อ
ขันตอนการก่อสร้ างทีทันสมัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พร้ อมทังการพัฒนาองค์ความรู้ ต่างๆ เพือเสริ มสร้ างศักยภาพของ
บุคลากรของบริ ษัทฯ ทังนีก็เพือเพิมมูลค่าสูงสุดให้ กบั ผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้อยูอ่ าศัยข้ างเคียง
โครงการก่อสร้ าง รวมทังพนักงานทุกระดับชันของบริ ษัทฯ
1. การรับงาน : มี 2 ลักษณะ คือ การติดต่อในกรณีทีลูกค้ าติดต่อเข้ ามาเอง หรื อการติดต่อในกรณีทียืนข้ อเสนอต่อลูกค้ า
ซึงได้ ข้อมูลมาจากการติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างๆโดยปกติงานรับเหมาก่อสร้ าง จะมีการตกลงจ้ างงาน 2 วิธีคือ
การเจรจา บริ ษัทฯจะตกลงรับงานโดยการเจรจาตังแต่ต้น โดยไม่มีการประกวดราคาในกรณีนีอาจเกิดจากการที
ลูกค้ าติดต่อ เข้ ามาเอง หรื อบริ ษัทฯ ไปเสนอต่อลูกค้ าโดยตรงก็ได้ สว่ นใหญ่แล้ วการรับงานในลักษณะนีจะเป็ นลูกค้ าเก่าที
มีความสัมพันธ์ อันดีกบั บริ ษัทฯ หรื อเคยเห็นผลงานของบริ ษัทฯ มาแล้ ว หรื อจากลูกค้ าใหม่ทีได้ รับคําแนะนําจากลูกค้ าเก่า
การประกวดราคา ในกรณีนเมื
ี อบริ ษัทฯ ได้ ทราบข่าวการเปิ ดประกวดราคาจากแหล่งข่าวต่างๆ และ ตกลงเข้ า
ร่วมประกวด ราคา บริ ษัทฯ จะดําเนินการตามขันตอนดังนี
• การซือแบบรูป (Drawing & Specifications) และเอกสารประกวดราคา
• การประเมินราคา (Cost Estimation)
• การเสนอราคา (Bidding) การลงนามสัญญาก่อสร้ างจะเกิดขึนหลังจากทีมีการตกลงกันได้ ทงด้
ั านราคา
และ เงือนไขต่าง ๆ
2. การจัดหาวัสดุหรื อบริ การ บริ ษัทฯจะจัดหาวัตถุดิบ/วัสดุจากแหล่งภายในและภายนอกประเทศ โดยบริ ษัทฯได้ กําหนด
แนวทาง เป็ นนโยบายการจัดซือทีชัดเจนโดยยึดหลักการควบคุมต้ นทุนการทํางานของโครงการ มีการเปรี ยบเทียบ
ราคาให้ เกิดการแข่งขันทีเท่าเทียมกัน การมีกระบวนการทีโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน และมันใจได้ วา่ มี
การคัดเลือกผู้ขายทีเหมาะสม ได้ สนิ ค้ าหรื อบริ การทีมีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐาน
3. การกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้ บริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญกับสิงแวดล้ อมและการพัฒนาสังคมเป็ นอย่างมากควบคู่ไปกับการ
ดํ าเนิ นงานที มี มาตรฐานด้ านความปลอดภัย ในการทํ างานและด้ านสิงแวดล้ อมที สอดคล้ องกับข้ อกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเกี ยวข้ อง จัดให้ มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานด้ านสิงแวดล้ อมทุกโครงการ ที
สอดคล้ องกับ ระเบียบ กฎ กฎหมายและมาตรฐานสากล จากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวทําให้ การดําเนินงานโครงการ
ต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม รวมถึงลดสถิติการเกิด อุบตั ิเหตุจากการทํางานได้ ในระดับทีเป็ นทียอมรับ
สําหรับวัสดุเหลือใช้ เช่น เหล็กเส้ น เหล็กรูปพรรณ สุขภัณฑ์เครื องใช้ สาํ นักงาน จะนํากลับ ไปเก็บไว้ ทีสโตร์ กลางของบริ ษัท
เพือนําไปใช้ ในโครงการต่อไป เศษวัสดุ เช่น เศษเหล็ก เศษโลหะ ยางรถยนต์เก่าทีมีสภาพดีนามั
ํ น เครื องใช้ แล้ วจะทําการ
ประมูลขายให้ แก่ผ้ ตู ้ องการนําไปปรับปรุง เปลียนแปลงคุณภาพ เพือนํากลับมาใช้ กบั งานประเภททีเหมาะสม ต่อไป ทังนี
รวมไปถึงการจัดอบรมให้ ความรู้กบั พนักงานด้ านความปลอดภัยและสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง ควบคูก่ บั การดําเนินธุรกิจ
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สรุ ปผลงานการก่ อสร้ างในรอบปี ที่ ผ่านมา
ตลอดปี 2560 ที ผ่า นมา จากสถานการณ์ ท างการเมือ งส่งผลให้ เศรษฐกิ จเกิ ดการชะลอตัวลงและส่ง ผลกระทบให้
ภาคเอกชนเกิดความลังเลทีจะลงทุนเพิมหรื อเริ มดําเนินงานโครงการใหม่ ๆ ขึน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมีงานก่อสร้ างต่อเนือง
จากปี ทีผ่านมา ด้ วยศักยภาพของทางบริ ษัทฯทีมีความพร้ อมในทุกด้ าน จึงคาดการณ์ ว่าในปี 2560 จะมีการประมูลโครงการ
ก่อสร้ างใหม่ ๆ เพิมมากขึนอย่างต่อเนืองทังภาครัฐและเอกชน
สําหรับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2560 ทีผ่านมา มีสดั ส่วนงานโครงการก่อสร้ างภาคเอกชนร้ อยละ 80 และภาครัฐ
ร้ อยละ 20 ของมูลค่างานทังปี
โครงการก่อสร้ างทีแล้ วเสร็ จในรอบปี ทีผ่านมา ได้ แก่
โครงการทีส่งมอบแล้ วในปี 2560
โครงการทีดําเนินการจนแล้ วเสร็ จ และส่งผลงานแก่ผ้ วู า่ จ้ างได้ ภายในปี พ.ศ. 2560 มีดงั นี
โครงการ

มูลค่ า

เจ้ าของโครงการ

1. นารา 9 คอนโดมิเนียม ถ.นราธิวาส กรุงเทพฯ
2. เดอะ นิช ไอดี พระราม 2
. ติดตังกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
ตํารวจภูธร ภาค 5

(ล้ านบาท)
607
110
79

บมจ.อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้ นท์
บมจ.สกาย ไอซีที
รวม

796

งานทียังไม่ได้ สง่ มอบ
งานระหว่างก่อสร้ างทีดําเนินการภายในปี พ.ศ.2560 แต่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ และยังไม่ได้ สง่ มอบกับทางผู้วา่ จ้ าง ภายในสินปี พ.ศ. 2560
มีดงั นี
โครงการ
1. ปรับปรุงบ่อบัดนําเสียและปรับปรุง
ภูมิทศั น์ ศูนย์กําจัดมูลฝอย กทม.
2. แอมเบอร์ คอนโดมิเนียม นนทบุรี

เจ้ าของโครงการ
บริ ษัท ริ เวอร์ เอนจิเนียริง จํากัด
เพือกรุงเทพมหานคร
บริ ษัท อีสเทอร์ นสตาร์ เรี ยลเอสเตท จํากัด
(มหาชน)

มูลค่างานที
มูลค่า
ยังไม่ได้ สง่ มอบ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
334
91
447

36
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โครงการ
3. ติดตังรางรถไฟรางคู่ สายตะวันออก
(บางนําเปรียว - คลองสิบเก้ า)

เจ้ าของโครงการ

บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ ง แอนด์ คอน
สตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
เพือการรถไฟแห่งประเทศไทย
4. โครงการ อุทยานพลังงาน จ.กระบี
บจก.กระบีกรี นปาร์ ค
5. ก่อสร้ างทางหลวง 118
บจก.เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ
(เชียงใหม่ -เชียงราย)
เพือกรมทางหลวง
6. ก่อสร้ างทางหลวง 1421
บจก.เชียงใหม่สหวิศวโยธาการ
(เชียงราย - ขุนตาล)
เพือกรมทางหลวง
7. หมูบ่ ้ านเด็กเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาด
8. เดอะ มิดด์ คอนโดมิเนียม บางใหญ่ บจก.กู๊ดวิลล์ แลนด์
9. ก่อสร้ างสถานียอ่ ย สําหรับ
กิจการร่วมค้ า ซีเคซีเอช
รถไฟรางคู่ จิระ-ขอนแก่น
เพือการรถไฟแห่งประเทศไทย
10. อาคารพักพยาบาล 100 ห้ อง
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
11. อาคารสนับสนุนบริ การ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
12. มาเอสโตร คอนโดมิเนียม
บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
13. RWE Myeik Biomass Plant
Regal World Enterprise
รวม
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มูลค่างานที
มูลค่า
ยังไม่ได้ สง่ มอบ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
114
92

80
296

63
225

509

476

98
341
141

80
187
105

45
57
135
30
2,627

41
55
86
24
1,561

ปั จจั ยความเสี่ ยง
ความเสียงทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ซึงอาจจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ มีดงั นี
ความเสียงจากการควบคุมต้ นทุนไม่ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ในการรับเหมางานก่อสร้ าง บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องสังซือวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ างจํานวนมากและมีคา่ ใช้ จ่ายด้ านแรงงานสูง จึง
อาจประสบปั ญหาในการควบคุมต้ นทุน ทังในส่วนทีเกิดจากการใช้ วสั ดุทีมากเกินไป การสังซือวัสดุในราคา ทีแพงกว่าประมาณการ
และการใช้ แรงงานเกินกว่างบประมาณทีกําหนด ซึงอาจเกิดจากกระบวนการประมาณการต้ นทุน การควบคุมราคาสังซือและการ
ควบคุมปริ มาณการใช้ วสั ดุ หรื อการบริ หารงานก่อสร้ าง ทังนีความเสียหายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของการควบคุมต้ นทุน จึงจัดให้ มีระบบการควบคุมในหลายรูปแบบ ได้ แก่ การควบคุมการ
ใช้ วสั ดุและแรงงาน การจัดซือจัดจ้ างผ่านส่วนกลาง และการควบคุมต้ นทุนของฝ่ ายบริ หาร โดยในประเด็นการควบคุมต้ นทุนนัน
บริ ษัทฯ มีข้อกําหนดให้ หน่วยงานก่อสร้ างมีหน้ าทีจัดทําแบบประมาณการก่อสร้ างแบบละเอียด เพือใช้ ในการก่อสร้ างและบริ หาร
ต้ นทุน ซึงจะทําให้ การประมาณปริ มาณการใช้ มีความถูกต้ องแม่นยํา และบริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีแผนกสํารวจปริ มาณงาน ซึงมีหน้ าที
เข้ าไปตรวจสอบหน้ างานเพือสํารวจปริ มาณการใช้ วสั ดุและผลงานของผู้รับเหมา หรื อ การดําเนินการงานของหน่วยงานก่อสร้ าง
สําหรับระบบการควบคุมการสังซือวัสดุผ่านส่วนกลางนัน บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดซือจัดจ้ างทังหมดผ่านแผนกจัดซือจัดจ้ าง
ส่วนกลางเท่านัน บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีระบบการรายงานการควบคุมต้ นทุน โดย ณ ขณะใดขณะหนึงเพือให้ ผ้ บู ริ หารสามารถทีจะรับรู้
ต้ นทุนโครงการเทียบกับความก้ าวหน้ าของงาน มูลค่างานทีประมูลและมูลค่ากําไรขาดทุนของโครงการได้ และหากรายการใดมี
การใช้ งบประมาณทีเกินกว่าประมาณการ จะต้ องมีการชีแจงจากผู้จดั การโครงการนัน ๆ ก่อน ซึงบริ ษัทฯ เชือว่าภายใต้ ระบบการ
ควบคุมต้ นทุนดังกล่าวนับเป็ นระบบควบคุมทีมีประสิทธิภาพทําให้ บริ ษัทฯ สามารถควบคุมต้ นทุนได้ เป็ นอย่างดี
ความเสียงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
การดําเนินธุรกิจก่อสร้ างมีโอกาสเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชันในหลาย ๆ ขันตอนของการปฏิบตั ิงาน เช่น ขันตอนการจัดซือ จัดจ้ าง
ผู้รับเหมารายย่อย การตรวจรั บงานหรื อรั บมอบสินค้ าทีไม่เป็ นไปตามสัญญา และการเอือประโยชน์ ให้ กับผู้ขายหรื อผู้รับเหมา
บริ ษัทฯ มีความตระหนักดีถึงความเสียงทีเกี ยวกับการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน จึงได้ กําหนดนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันเพือใช้ ในการควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทังบริ ษัทฯยังได้ มีการกําหนด
ระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนในการปฏิบตั ิงานให้ รัดกุม มีมาตรการควบคุมทีเหมาะสม เพือลดความเสียงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ความเสียงจากอันตรายในการทํางาน
การดําเนินการก่อสร้ างนันมีความเสียงจากอันตรายในการทํางานทีอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรทังภายในและภายนอก
ทรัพย์สินได้ รับความเสียหาย เกิดผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อมและมลภาวะ หรื อความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับพืนทีข้ างเคียง
ระหว่างการก่อสร้ าง บริ ษัทฯจึงให้ ความสําคัญสูงสุดในด้ านความปลอดภัย ซึงได้ มีมาตรการป้องกันเพือลดความเสียงต่าง ๆ
โดยมีหน่วยงานความปลอดภัยรั บผิดชอบในการบริ หารจัดการ และควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้ างให้ เป็ นไปตาม
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นโยบายและมาตรการความปลอดภัยของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด ส่งเสริ มให้ พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มีการอบรมอย่างสมําเสมอ อีกทังยังมีการจัดทําการป้องกันพืนทีสุม่ เสียงต่อการเกิดอันตราย ป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุ
ก่อสร้ าง และป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมอย่างเหมาะสม เพือให้ แน่ใจว่าการดําเนินการก่อสร้ างอยู่ในสภาพแวดล้ อมที
ปลอดภัยต่อบุคลากร ทรัพย์สนิ และพืนทีข้ างเคียง
ความเสียงจากการลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
ในบางกรณีบริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องเข้ าร่ วมในกิจการร่ วมค้ า โดยเฉพาะโครงการทีมีขนาดใหญ่หรื อมีมูลค่าของงานสูง
บริ ษัทฯ จะเข้ าร่วมในกิจการร่วมค้ ากับผู้ทมีี ความชํานาญพิเศษหรื อผู้ร่วมทุนภายนอก เพือยกระดับคุณสมบัติในการเข้ าร่วมประมูล
งาน หรื อเพือลดความเสียงด้ านการเงินและการดําเนินงาน ซึงคงเหลือเพียงความเสียงทีต้ องร่วมรับผิดชอบในกิจการร่วมค้ าร่วมกัน
อย่างไรก็ตามความร่ วมมือกับกิจการร่ วมค้ า ย่อมมีความเสียงเช่นกัน ซึงเกิดจากคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อ
เงือนไข หรื อ ข้ อตกลงทีร่ วมทุนไว้ ซึงอาจทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องเข้ ารับผิดชอบในส่วนของผู้ร่วมทุนในกิจการร่ วมค้ านัน ซึงมีผลต่อ
ต้ นทุนในการดําเนินงานทีสูงขึน ส่งผลกําไรขันต้ นทีได้ รับลดน้ อยลง หรื อเกิดผลขาดทุนในโครงการก่อสร้ าง เป็ นต้ น ในกรณีที
ผู้ร่วมงานในกิจการร่วมค้ าไม่สามารถดําเนินงานหรื อปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาก่อสร้ างได้ บริ ษัทฯ พยายามลดความเสียง
ด้ านนี ด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลประวัตกิ ารดําเนินงาน และชือเสียงของบริ ษัทฯ ทีจะร่วมงานในกิจการร่วมค้ าอย่างรอบคอบก่อน
ตัดสินใจเข้ าร่วมในกิจการร่วมค้ า รวมถึงจัดทําสัญญาให้ มีความรัดกุม รอบคอบ เพือป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนได้
ความเสียงจากสภาพแวดล้ อมภายใน
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ สามารถก่อให้ เกิดผลกระทบรุ นแรงต่อ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ เนืองจากลักษณะการดําเนินงานของบริ ษัทฯ จําเป็ นจะต้ องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดเพือป้องกัน
ความผิดพลาดทีอาจจะเกิดขึนทังในด้ านคุณภาพ ด้ านการเงิน การบริ หารโครงการ และความโปร่ งใสในการดําเนินงาน ดังนัน
การปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นสิงสําคัญมากในการดําเนินงาน บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนด
ระเบียบปฏิบตั ิและนโยบายให้ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด มีหน่วยงานทีรับผิดชอบมีมาตรการควบคุมและการตรวจสอบภายในอย่าง
มีมาตรฐานและเป็ นระบบ เพือให้ แน่ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานตามทีกําหนดไว้
ความเสียงด้ านรายได้
ธุรกิจก่อสร้ างเป็ นธุรกิจทีมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง บางช่วงของตลาดมีปริ มาณงานทีค่อนข้ างจํากัด ในขณะทีมีจํานวน
บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างเป็ นจํานวนมากส่งผลให้ เกิดการแข่งขันสูง บริ ษัทฯ ต้ องเผชิญกับการแข่งขันทีมากขึน โดยบางบริ ษัทฯ
มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดําเนินงานทีมากกว่า อาจทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องยอมรับกําไรตามสัญญาทีลดลงหรื อให้ เงือนไข
การทํางานทีดีขึนแก่เจ้ าของโครงการเพือการแข่งขัน หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับงาน ส่วนแบ่งการตลาดและส่วนแบ่งกําไรอาจจะ
ลดลงได้ ซึงส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและโอกาสของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมุง่ เน้ นทีจะสร้ างความน่าเชือถือจากผลงานที
มีคณ
ุ ภาพ ส่งมอบงานทีมีมาตรฐานสูง ตรงต่อเวลา และให้ ความใส่ใจต่อความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลักเพือรักษาฐานลูกค้ า
เดิมของบริ ษัทฯ และจะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับงานอย่างต่อเนือง
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ภาวะตลาดและการแข่ งขั น
บริ ษัทฯ รับงานโดยวิธีการประกวดราคาหรื อการว่าจ้ างโดยตรง ปั จจัยหลักในการสร้ างความเชือมันให้ ลกู ค้ าคือชือเสียงและ
ผลงานในอดี ต ซึงเป็ นงานก่ อ สร้ างที มี คุณ ภาพสูง โดยจุด มุ่ง หมายสูง สุด ของบริ ษั ท ฯ คื อ สร้ างมาตรฐานงานก่ อ สร้ างที ดี
เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และใช้ เทคโนโลยีการก่อสร้ างทีทันสมัย
บริ ษัทฯ รับงานโดยวิธีการประกวดราคาหรื อการว่าจ้ างโดยตรง ปั จจัยหลักในการสร้ างความเชือมันให้ ลกู ค้ าคือชือเสียงและ
ผลงานในอดีต ซึงเป็ นงานก่อสร้ างทีมีคุณภาพสูง โดยจุดมุ่งหมายสูงสุดของบริ ษัทฯ คือ สร้ างมาตรฐานงานก่อสร้ างทีดี เพือ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และใช้ เทคโนโลยีการก่อสร้ างทีทันสมัย
1. ลักษณะลูกค้ า
ฐานลูกค้ าเป้าหมายเดิมของบริ ษัทฯ ได้ แก่ เจ้ าของโครงการต่าง ๆ ในภาคเอกชนทัวประเทศ ซึงเป็ นลูกค้ าทีบริ ษัทฯ ได้
ให้ บริ การอย่างต่อเนือง เนืองจากได้ รับความไว้ วางใจจากงานก่อสร้ างทีมีคณ
ุ ภาพและประสบผลสําเร็ จในอดีต บริ ษัทฯ สร้ าง
ผลงานทีดีและมีความสัมพันธ์ ทีดีกบั ลูกค้ ามาโดยตลอด เพือสร้ างโอกาสในการได้ รับงานโครงการใหม่ ๆ ในอนาคตจาก
ลูกค้ าเดิม ลูกค้ าหลักในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม และอาคารสํานักงาน
ซึงเจ้ าของโครงการมีชือเสียง ความมันคงทางการเงิน และมีทนุ ดําเนินการสูง
ในปี พ.ศ.2557 บริ ษัทฯ ได้ เริ มเข้ าไปรับงานจากภาคราชการ โดยเริ มจากโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อมา
บริ ษัทฯได้ รับงานจากภาครัฐมากขึน ทังงานประเภทอาคารขนาดใหญ่และงานสาธารณูปโภคพืนฐานต่างๆ ซึงบริ ษัทฯ มี
นโยบายทีจะขยายฐานลูกค้ ามายังภาครัฐ ทังส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพิมมากขึนในอนาคต ทําให้ โอกาสเติบโต
ทางธุรกิจมีความมันคงยิงขึน
2. กลยุทธ์ ทางการตลาด และการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมก่อสร้ างถือเป็ นอีกหนึงหัวจักรทีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ด้ วยสัดส่วนเฉลีย 8.5% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ หรื อ จี ดีพี มีผลต่อการจ้ างงานและมี ความเชื อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื องที หลากหลาย ปี 2561
อุตสาหกรรมก่อสร้ างในภาคตะวันออกจะมีแนวโน้ มทีดีขึน หลังจากทีผลประกอบการในช่วงทีผ่านมาชะลอตัวจากความล่าช้ า
ของโครงการภาครัฐ ซึงการลงทุนภาครัฐจะมีความชัดเจนมากขึน มีโครงการต่าง ๆ ทีเริ มดําเนินงานก่อสร้ างมากขึน
การแข่งขันในเรื องของราคาวัสดุก่อสร้ าง มีการแข่งขันกันมากขึน ทังวัสดุก่อสร้ างทางตรง และวัสดุทดแทน ด้ าน
สินค้ าพรี คาสต์ยงั คงเดินหน้ าพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสินค้ าใหม่อย่างต่อเนือง ทําให้ เทคนิคงานก่อสร้ างเป็ นปั จจัยสําคัญที
นํามาสู่การแข่งขัน ในเรื องของร่ นระยะเวลาก่อสร้ าง และต้ นทุนของผู้ประกอบการ เป็ นส่วนหนึงของการบริ หารงาน
ก่อสร้ าง
กลยุทธ์ การแข่งขันดังกล่าว บริ ษัท ได้ มีการพัฒนาบุคลากรทีมงาน อย่างต่อเนือง มีการจัดฝึ กอบรมพัฒนาฝี มือ
แรงงานสมําเสมอ ร่ วมกับสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน เพือเพิมศักยภาพความเป็ นมืออาชีพทีมีความพร้ อมก้ าวเข้ าสูย่ คุ
“ประเทศไทย 4.0” อย่างมันใจ
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3. ข้ อได้ เปรียบทางการแข่ งขัน
- ชือเสียงและประสบการณ์ ของคณะผู้บริหาร
นอกเหนือจากความสามารถในการบริ หารงานขององค์กรเป็ นพืนฐานแล้ ว ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทฯ สังสม
ความรู้ และประสบการณ์ การทํางานก่อสร้ างและงานวิศวกรรมต่าง ๆ มากกว่า 20 ปี สามารถนํามาใช้ ในการบริ หาร
กิจการทีรับเหมางานก่อสร้ างทีหลากหลายรู ปแบบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวางในวงการ
นอกจากนี หากมีก ารเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยีที จะต้ อ งนํา เทคโนโลยีที ทัน สมัย มาใช้ ห รื อ การเปลี ยนแปลงทาง
วิศวกรรมอืน ๆ บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะนําเทคโนโลยีเหล่านันมาประยุกต์ใช้ และนําเสนอต่อลูกค้ าของบริ ษัทฯ ได้ อย่าง
เหมาะสม
- การให้ ความสําคัญกับคุณภาพงานและความปลอดภัยในการทํางาน
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดําเนินงานโดย เน้ นถึงคุณภาพของผลงานทุกขันตอน มีความรับผิดชอบต่อผลงานสูง
และมีการรับประกันการส่งมอบงานตรงตามกําหนดเวลาของลูกค้ า บริ ษัทฯ ส่งเสริ มนโยบายด้ านการทํางานเป็ นทีม
และเพิมพูนเทคโนโลยีทีทันสมัย เพือให้ ได้ มาซึงระบบการดําเนินงานทีปลอดภัยและมีประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยมีแผนก
ความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Department) และแผนกควบคุมคุณภาพงานโครงการ (QA&QC Department)
ทําหน้ าทีรับผิดชอบตามนโยบายดังกล่าว ทังนี เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การเป็ นทีพอใจและได้ รับประโยชน์สงู สุด
- การให้ บริการรับเหมาก่ อสร้ างแบบเหมารวม (Turnkey Contracts)
การให้ บริ การตังแต่การออกแบบ งานวางฐานราก จนกระทังอาคารเสร็ จสมบูรณ์ อีกทังสามารถบริ หารต้ นทุน
และเวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับการผันแปรของต้ นทุนการก่อสร้ างและภาวะเศรษฐกิจทีผกผัน
- ชือเสียงทีดีจากผลงานอันเป็ นทียอมรับในอดีต
บริ ษัทฯ ได้ สร้ างชือเสียงในผลงานต่าง ๆ ทีผ่านมาในอดีต สร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า และทําให้ ลกู ค้ า
ให้ ความไว้ วางใจในการกลับมาใช้ บริ การของบริ ษัทฯ อีก รวมทังได้ แนะนําต่อไปยังลูกค้ าอืน ๆ ด้ วย ดังนัน บริ ษัทฯ จึง
มีนโยบายหลักในการทีจะรักษาและเสริ มสร้ างชือเสียงของบริ ษัทฯ โดย


การรักษาคุณภาพของผลงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทียอมรับ



การดํารงไว้ ซงความซื
ึ
อสัตย์ตอ่ วิชาชีพและมีจรรยาบรรณทีดีตอ่ งานในสัญญา



การดูแลผลประโยชน์ของลูกค้ าเสมือนหนึงว่าบริ ษัทคือเจ้ าของโครงการดังกล่าว



การบริ การหลังการขายและภายหลังหมดสัญญาบริ การ



การดูแลให้ การก่อสร้ างในแต่ละโครงการแล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลาทีระบุไว้ ในสัญญา

- ความสามารถของบุคลากร
บริ ษัทฯ มีบุคลากรทีมีความชํานาญเฉพาะด้ าน อีกทังบริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรซึงนับเป็ น
ทรัพยากรทีสําคัญทีสุดของบริ ษัทฯ เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและดํารงไว้ ซงความสามารถในการแข่
ึ
งขัน ดังนี
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การพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนือง ทังในด้ านความรู้ทางเทคนิควิชาการและการ
จัดการ
การสร้ างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่องาน และซือสัตย์ตอ่ วิชาชีพ
การสร้ างบรรยากาศการทํางานทีเป็ นมิตร ทังภายในองค์กรและการประสานงานกับลูกค้ า
การทํางานเป็ นทีม การประสานงานระหว่างทีมวิศวกรและบุคลากรภายในองค์กรสนับสนุนซึงกันและกัน
เพือให้ บรรลุซงวั
ึ ตถุประสงค์ในการให้ บริ การทีดีเยียมแก่ลกู ค้ า
การรักษามาตรฐานคุณภาพงานและความปลอดภัยในการทํางาน

- แรงงานทีมีคุณภาพ
เนืองจากบริ ษัทฯ มีนโยบายในการจ้ างแรงงานซึงเป็ นพนักงานทีมีความสามารถและประสบการณ์ ทําให้
พนักงานและแรงงานของบริ ษัทฯ ล้ วนแล้ วทีมีคณ
ุ ภาพและมีความชํานาญงานสูง บริ ษัทฯ จึงสามารถส่งมอบงานได้ ตาม
มาตรฐานของบริ ษั ท ฯ ภายใต้ ร ะยะเวลาที กํ า หนดและลูก ค้ า มี ค วามไว้ ว างใจในคุณ ภาพงานที ส่ง มอบ นอกจากนี
เพือรองรับการขยายงานเพิมมากขึนบริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะคัดสรรจ้ างผู้รับเหมาช่วงทีมีคณ
ุ ภาพมีประสบการณ์ทียาวนาน
ด้ านก่อสร้ าง ประกอบกับ มีประวัติการทํางานทีดี เพือความมันใจว่า บริ ษัทฯ จะได้ รับรองงานทีมีคณ
ุ ภาพ เทียบเท่ากับงาน
ทีบริ ษัทฯ ใช้ บุคลากรภายในดําเนินการโดยตรง จากการทีบริ ษัทฯ มีแรงงานทีมีคุณภาพนีทําให้ บ ริ ษัท ฯ สามารถรักษา
ระดับงานก่อสร้ างทีมีคุณภาพสูงได้
4. นโยบายราคา
ในการนําเสนอราคาต่อลูกค้ า บริ ษัทฯ คํานึงถึงต้ นทุนของวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรงคนงาน เครื องจักรเครื องมือ และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ในการก่อสร้ างเป็ นหลัก ภายใต้ การวางแผนงานก่อสร้ างทีมีรายละเอียดวิธีการทํางาน ช่วงเวลาฤดูกาล
และสภาพแวดล้ อมของโครงการนัน ๆ เพือให้ ได้ ต้นทุนทีแม่นยํา นอกจากนีบริ ษัทฯ ยังประมาณค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ทีอาจ
เกิดขึนเนืองจากความล่าช้ าในการเก็บเงิน หรื อการเปลียนแปลงราคาของ วัสดุก่อสร้ างหลักรวม ทังต้ นทุนทางการเงิน
ไว้ ในต้ นทุนการก่อสร้ าง นอกจากนี งานก่อสร้ างแต่ละประเภทจะมีสดั ส่วนของวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้ จ่ายในการ
ก่อสร้ างแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของโครงการ เมือรวมกันกับการพิจารณาสภาพการแข่งขันเพือประกอบการ
ตัดสินใจเข้ ารับงาน แต่ละโครงการแล้ ว ทําให้ อตั รากําไรขันต้ นของแต่ละโครงการจึงมีอตั ราทีแตกต่างกันไป
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่ได้ เสนอราคาทีตําทีสุดต่อลูกค้ าเพือให้ ได้ รับงาน แต่บริ ษัทฯ จะเน้ นถึงราคาทีเหมาะสมกับ
คุณภาพของงาน และความต้ องการของลูกค้ ารวมถึงการให้ ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
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ส่วนที่ 2
โครงสร้างการจัดการ
และการกํากับดูแลกิจการ

โครงสร้ างผู ้ ถือหุ้ น
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ณ วันที 6 มกราคม 2560 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํ านวน 3,927,213,212 บาท มีทุนเรี ยกชําระแล้ วเป็ นเงินจํานวน
3,927,156,902 บาท เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 3,927,156,902 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
จากมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 วันที 28 เมษายน 2560 มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนให้ เท่ากับทุนทีชําระแล้ ว
โดยลดลงจํานวน 56,310 หุ้น จากทุนจดทะเบียนจํานวน 3,927,213,212 หุ้น เป็ น 3,927,156,902 บาท
เปลี ยนแปลงมู ล ค่ า หุ้ นที ตราไว้ จาก 1 บาทต่ อ หุ้ น เป็ น 2 บาทต่ อ หุ้ น โดยการลดจํ า นวนหุ้ นจดทะเบี ย นจาก
3,927,156,902 หุ้น คงเหลือจํานวน 1,963,578,451 หุ้น รวมมูลค่าทุนจดทะเบียน 3,927,156,902 บาท และลดมูลค่าหุ้นทีตราไว้
จากราคาหุ้นละ 2 บาท เป็ นหุ้นละ 0.65 บาทเพือชดเชยส่วนตํามูลค่าหุ้นและล้ างขาดทุนสะสมของบริ ษัท ทําให้ มูลค่าทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้ วลดลงจาก 3,927,156,902 บาท เป็ น 1,276,325,994 บาท
เมือเดือนพฤษภาคม 2560 บริ ษัทลดทุนจดทะเบียนจํานวน 56,310 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ต่อมาวันที 22 พฤษภาคม
2560 บริ ษัทได้ จดทะเบียนลดทุนจํานวน 56,310 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือให้ เท่ากับทุนชําระแล้ วของบริ ษัท จํานวน
3,927,156,902 บาท เพือให้ เท่ากับทุนชําระแล้ วของบริ ษัท จํานวน 3,927,156,902 บาท ตามมติทประชุ
ี มสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น
เมือวันที 28 เมษายน 2560
และวันที 23 พฤษภาคม 2560 บริ ษัทได้ เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก 1 บาท เป็ น 2 บาท โดยจํานวนหุ้นลดลงจาก
3,927,156,902 หุ้น เหลือ 3,927,156,902 หุ้น ดังนัน ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วจะคงเดิมคือ จํานวน 3,927,156,902 บาทตาม
มติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมือวันที 28 เมษายน 2560 ทังนีบริ ษัทได้ นําส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาในการยืนคําขอจดทะเบียนแก้ ไข
(ลดทุนจดทะเบียน) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า โดยบริ ษัทจะยืนคําขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันที 31 มกราคม 2561

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ชือผู้ถอื หุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางอายุพร กรรณสูต
นายพิสษิ ฐ์ เหล่าศิริรัตน์
น.ส.รัตติพร กรสุทธิโสภณ
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จํากัด (มหาชน)
นายพัชวัฎ คุณชยางกูร
นางจรรยา สว่างจิตร
ดร.อดุล อมตวิวฒ
ั น์
นางศันสนีย์ กรรณสูต
นางปราณี เผอิญโชค
นางสุนีรัตน์ อัมพรสุขสกุล
อืนๆ
รวม

จํานวนหุ้นสามัญ
824,520,000
243,000,000
185,000,000
112,231,666
100,000,000
80,130,110
78,683,768
70,000,000
50,000,000
50,000,000
2,133,591,358
3,927,156,902

สัดส่ วนร้ อยละ
20.995
6.188
4.711
2.858
2.546
2.040
2.004
1.782
1.273
1.273
54.33
100.00
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โครงสร้ างการจั ดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย
1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
รายนามคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 ท่าน ดังนี
1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการ
2. พลตํารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
กรรมการอิสระ
3. พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิ ติ
กรรมการอิสระ
4. นายระพี สุขยางค์
กรรมการอิสระ
5. นายวิรุณ ลี
กรรมการอิสระ
6. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ
กรรมการ
7. นายเพชร วิจักขณา
กรรมการ
8. นางสาวรัชนี ตรี พิพฒ
ั น์กุล
กรรมการ
9. นางอายุพร กรรณสูต
กรรมการ
10. นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
กรรมการ
11. นางอัชนา อัสสรัตนะ
กรรมการ
หมายเหตุ

- นายศรวิ ษฐ์ พรรณสมบูรณ์ เป็ นเลขานุการบริ ษัทฯ

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
(1)

ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น

(2)

มีหน้ าทีกําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และการเติบโตอย่างยังยืน

(3)

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญ
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

(4)

คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และมีความ
สนใจในกิจการของบริ ษัททีตนเป็ นกรรมการอย่างแท้ จริ ง

(5)

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

(6)

รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิหน้ าทีของฝ่ ายบริ หารโดยให้ มีความตังใจและระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน

(7)

กํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจน และวัดผลได้ เพือใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดเป้าหมาย
ในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล

(8)
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กํากับดูแลให้ มีการดําเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม

(9)

กํากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(10)

พิจารณาตัดสินในเรื องทีมีสาระสําคัญเช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อํานาจการบริ หารการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ และรายการอืนใดทีกฎหมายกําหนด

(11)

กําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับงานของบริ ษัทให้ คณะหรือ
บุคคลตามตามความเหมาะสมและให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยจัดทําเป็ นคู่มืออํานาจอนุมตั ิ และให้ มีการ
ทบทวนอย่างน้ อยปี ละ ครัง

(12)

จัดให้ มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทีเชือถือได้ รวมทังดูแลจัดให้ มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

(13)

ให้ ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี เพือนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง

(14)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ ในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื องสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(15)

กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรทีกําหนดไว้

(16)

คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิด้วยตนเอง ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม

(17)

คณะกรรมการต้ องประเมินความเสียง และสนับสนุนให้ มีการจัดทํามาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันให้ เหมาะสม
1.1

การถ่ วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้ วย
1. กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร

2 ท่าน

2. กรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร

5 ท่าน

3. กรรมการอิสระ

4 ท่าน

ดังนัน กรรมการอิสระและกรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารมีจํานวน 9 ใน 11 ของคณะกรรมการทังหมด
1.2

การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบไปด้ วยกรรมการทีเป็ นอิสระและกรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารถึง

9 ใน 11 ของคณะกรรมการทังคณะ ซึงทําให้ มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงานได้ นอกจากนีมีการกําหนดขอบเขต
อํา นาจหน้ า ที อย่า งชัด เจนของแต่ล ะคณะกรรมการ ทํา ให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที บริ ห ารและคณะผู้บ ริ ห ารบริ ษัท ไม่มีอํา นาจ
เด็ดขาดและมีการถ่วงดุลในตัวมติทีสําคัญจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
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ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ.2551 ซึงมีผลใช้ บงั คับในวันที 31 สิงหาคม 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ
ความซือสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ

ทีประชุมผู้ถือหุ้น ทังหน้ าทีและความรับผิดชอบ มีดงั นี
(1)

จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี
ก.) ทะเบียนกรรมการ
ข.) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
ค.) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ทีรายงานโดยกรรมการ หรื อผู้บริ หาร

(3)

จัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษัทได้ รับรายงานนัน และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร
หรื อ หลัก ฐานที เกี ยวข้ อ งกับ การแสดงข้ อ มูล และดูแ ลให้ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาให้ ถูกต้ อ ง ครบถ้ ว น และสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ทีมีการจัดทําเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว

(4)

2.

ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. พลตํารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิ ติ
กรรมการ
3. นายระพี สุขยางค์
กรรมการ
4. นายวิรุณ ลี
กรรมการ
หมายเหตุ

- นางสาวจันทร์ เพ็ญ เงิ นสมุทร เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- แต่งตัง พลเอกสมชาย หิ รณ
ั ยัษฐิ ติ เป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามมติ ทีประชุมกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 1/2560
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

สอบทานรายงานทางการเงินเพือให้ มนใจว่
ั ามีความถูกต้ องและเชือถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
และประจําปี

(2)

สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้ มีการ
สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิงสําคัญพร้ อมทังนําข้ อเสนอแนะเกียวกับการปรับปรุ ง
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แก้ ไขระบบการควบคุมภายในทีสําคัญและจําเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้จดั การแผนกตรวจสอบการควบคุมภายใน
(3)

สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบายกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท

(4)

สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และกํากับดูแลให้ มีการสอบทานโดย
ผู้ตรวจสอบภายใน

(5)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท

(6)

พิจารณาคัดเลือกและแต่งตังผู้ตรวจสอบภายในรวมถึงค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

(7)

สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทตามวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป

(8)

พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน

(9)

สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(10)

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง

(11)

ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตังถอดถอนประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าทีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(12)

ในการปฏิ บัติงานตามขอบเขตหน้ าที ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํ านาจเชิ ญให้ ฝ่ ายจัดการผู้บ ริ ห าร หรื อ
พนักงานของบริ ษัททีเกียวข้ องมาให้ ความเห็นเข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารทีเห็นว่าเกียวข้ องหรื อจําเป็ น

(13)

ให้ มีอํานาจว่าจ้ างทีปรึกษาหรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรื อให้ คําปรึกษาในกรณีจําเป็ น

(14)

จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท

(15)

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้ อม
ทังปั ญหาอุป สรรคในการปฏิ บัติ ง านที อาจเป็ นเหตุใ ห้ การปฏิ บัติ ง านไม่ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ใ นการจัด ตัง
คณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี

(16)

ปฏิบตั ิงานอืนตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทังนี กรรมการตรวจสอบทัง 4 ท่านของบริ ษัทฯ มาจากกรรมการอิสระทีคุณสมบัติตามข้ อ 16 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551

3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายระพี สุขยางค์
ประธานกรรมการ
2. พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิ ติ
กรรมการ
3. นายวิรุณ ลี
กรรมการ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้ านการสรรหา
(1)

กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลทีเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจ
ขององค์กรโดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชํานาญแต่ละด้ านทีต้ องการให้ มี

(2)

สรรหากรรมการ เมือถึงวาระทีจะต้ องเสนอชือกรรมการให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ ดํารงตําแหน่งต่อ หรื อเปิ ดรับการเสนอชือจากผู้ถือหุ้น หรื อการใช้ บริ ษัทภายนอก
ช่วยสรรหา หรื อพิจารณาจากบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรื อให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื อบุคคลที
เหมาะสม เป็ นต้ น

(3)

พิจารณารายชือบุคคลทีได้ รับการเสนอชือมาและคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที
กําหนดไว้

(4)

ตรวจสอบว่าบุคคลทีจะถูกเสนอชือนันมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข้ อง

(5)

ดําเนินการทาบทามบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติทีกําหนดไว้ เพือให้ มนใจว่
ั าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีทีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท หากได้ รับการแต่งตังจากผู้ถือหุ้น

(6)

เสนอชื อให้ ค ณะกรรมการเพื อพิ จ ารณาและบรรจุชื อในหนังสือ นัด ประชุมผู้ถื อ หุ้น เพื อให้ ที ประชุม ผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง

(7)

พิจารณาสรรหาผู้บริ หารระดับสูง ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

ด้ านการพิจารณาค่าตอบแทน
(8)

พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเพือให้ มีความเหมาะสม โดย
ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ทีใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอืนทีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท และกําหนดหลักเกณฑ์ให้ เหมาะสมเพือให้ เกิดผลงานตามทีคาดหวัง ให้ มีความเป็ น
ธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลทีช่วยให้ งานของบริ ษัทประสบผลสําเร็ จ

(9)

ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานและค่า
เบียประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบตั ิทีอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ อยูผ่ ลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริ ษัท และ
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงทีบริ ษัทต้ องการ

(10)

พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

(11)

กําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้ พิจารณาไว้ และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพืออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ส่วนของกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ

(12)

พิจารณาความเหมาะสมและให้ ความเห็นชอบ ในกรณีทีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้ กรรมการและพนักงาน โดย
ยึดหลักให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้ างแรงจูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าทีเพือให้ เกิดการ
สร้ างมูลค่าเพิมให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพได้ อย่างแท้ จริ ง
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4.

คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสียงมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ
ประธานกรรมการ
2. นายเพชร วิจักขณา
กรรมการ
3. นางอัชนา อัสสรัตนะ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสียง
(1)

กําหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสียง เพือเสนอต่อกรรมการบริ ษัท

(2)

วางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสียง เพือให้ สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสียง
แต่ละประเภทให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ โดยให้ หน่วยงานต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการบริ หารและควบคุมความเสียง

(3)

ประเมินความเสียงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริ หารความเสียงนันให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ รวมทัง
ควบคุมดูแลให้ มีการบริ หารความเสียงตามวิธีการทีกําหนดไว้

(4)

ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสียงและปรับปรุ งให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอทีจะควบคุม
ความเสียง

(5)

มีอํานาจในการเรี ยกบุคคลทีเกียวข้ องมาชีแจงหรื อแต่งตังและกําหนดบทบาททีให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้ าที
บริ หารความเสียงตามความเหมาะสมและให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสียงเพือให้ การบริ หารความ
เสียงบรรลุวตั ถุประสงค์

(6)

รายงานผลของการบริ หารความเสียงต่อกรรมการบริ หารเพือนําเสนอต่อกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิการอืนใด
เกียวกับการบริ หารความเสียงตามทีกรรมการบริ หารมอบหมาย

5.

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 5 ท่าน ดังนี
1. นางอายุพร กรรณสูต
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายกริ ช แก้ วนาค
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายวิศวกรรม
3. นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงินและผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หารงานองค์กร
4. นายทวีศกั ดิ กิขุนทด
ผู้อํานวยการโครงการ
5. นายสุรชัย จอนเจิดสิน(1)
ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานและรักษาการ
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
หมายเหตุ ( ) นายสุรชัย จอนเจิดสิน ได้ รับการแต่งตังเป็ น รักษาการผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ แทนนายปรี ชา ลาภบุตร เมือวันที 12 ตุลาคม 2560
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(1)
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัททีเป็ นผู้บริ หารงานและพนักงานในระดับบริ หาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่ วมกัน
เป็ นคณะกรรมการบริ หาร
(2)

ทําหน้ าทีควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ และรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทังนี ในการดํ า เนิ น การประชุม ของคณะกรรมการบริ ห ารต้ องมี
คณะกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของกรรมการบริ หารส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากทีประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวทีนับได้ อย่างน้ อยกึงหนึงจากคะแนนเสียงของ
คณะกรรมการบริ หารทังหมด

(3)

พิจารณาการกําหนดอํานาจ และระดับการอนุมตั ิของแต่ละบุคคลให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีการ
แบ่งแยกหน้ าทีทีอาจเอือให้ เกิดการทําทุจริ ตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือป้องกันการถ่ายเท
ผลประโยชน์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพืออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้ มีการถือปฏิบตั ิตาม
หลักการ และข้ อกําหนดทีได้ รับอนุมตั ิแล้ ว

(4)

พิจารณางบประมาณประจําปี และขันตอนในการใช้ จ่ายงบประมาณ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ
ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว

(5)

พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมเพือประโยชน์ของบริ ษัท

(6)

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกําหนดงบประมาณในการลงทุนตามอํานาจในคูม่ ืออํานาจดําเนินการ

(7)

พิจารณาการทําสัญญาต่าง ๆ ทีมีผลผูกพันบริ ษัทตามอํานาจในคูม่ ืออํานาจดําเนินการ

(8)

รับผิดชอบให้ มีข้อมูลทีสําคัญต่าง ๆ ของบริ ษัท อย่างเพียงพอ เพือใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินทีน่าเชือถือ เป็ นไปตามมาตรฐานทีดีและโปร่งใส

(9)

พิจารณาผลกําไร และขาดทุนของบริ ษัทและเสนอจ่ายปั นผลประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท

(10)

พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท

(11)

กํากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั
ผ้ ปู ฏิบตั ิงานต้ องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทําทีผิดปกติ หรื อการกระทําผิดกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณีทีเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบทีมีสาระสําคัญจะต้ องรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบ เพือพิจารณาแก้ ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร

(12)

ดําเนินการใด ๆ เพือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น หรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
ตามทีได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท

(13)

การดําเนินเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ หารในเรื องใดๆซึงได้ รับการลงมติ และ/หรื อ อนุมัติจากทีประชุม
คณะกรรมการบริ หาร จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังถัดไป

ทังนีกรรมการบริ หารจะไม่สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ ถูกกําหนดไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยคํานึงถึงภาระหน้ าที ๆ ได้ รับมอบหมาย ตลอดจน
ความรับผิดชอบ และได้ ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นทุก ๆ ปี
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ นโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หารโดยคํานึงถึงหลักความ
ยุติธรรมและสูงเพียงพอทีจะดึงดูดและรักษาผู้บริ หารทีมีคณ
ุ สมบัติทีต้ องการ โดยสามารถสร้ างแรงจูงใจให้ มีการปฏิบตั ิงานทีมี
คุณภาพและมาตรฐานทีดี ทังนีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารจะถูกเปิ ดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจน โดยได้ ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นและสําหรับค่าตอบแทน
ผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการกําหนด ทังนี เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยจํานวน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หาร ในปี 2560 มีดงั นี
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
1.1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แก่ ค่าเบียประชุมเท่านัน กรรมการทัง 9 ท่านได้ รับค่าตอบแทน
ซึงได้ แก่ ค่าเบียประชุมประธานคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 50,000 บาทต่อครัง ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท จํานวน 30,000 บาทต่อครัง
1.2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่ ค่าเบียประชุมเท่านัน กรรมการทัง 4 ท่านได้ รับค่าตอบแทน ซึง
ได้ แ ก่ ค่ า เบี ยประชุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํ า นวน 20,000 บาทต่ อ ครั ง ค่ า เบี ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 10,000 บาทต่อครัง
1.3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แก่ ค่าเบียประชุมเท่านัน กรรมการทัง 3
ท่านได้ รับค่าตอบแทน ซึงได้ แก่ ค่าเบียประชุมประธานกรรมการ จํ านวน 20,000 บาทต่อครั ง และค่าเบีย
ประชุมกรรมการ ท่านละ 10,000 บาทต่อครัง
1.4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หารความเสียง ได้ แก่ ค่าเบียประชุมเท่านัน กรรมการทัง 4 ท่านได้ รับ
ค่าตอบแทน ซึงได้ แก่ ค่าเบียประชุมประธานกรรมการ จํานวน 20,000 บาทต่อครัง และค่าเบียประชุมกรรมการ
ท่านละ 10,000 บาทต่อครัง
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รายชือ

ตําแหน่ ง

1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. พลตํารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกสมชาย หิรัณยัษฐิ ติ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
4. นายระพี สุขยางค์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวิรุณ ลี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
()
6.นางอายุพร กรรณสูต
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
7. นายวรวุฒิ ไกรฤทธิ
กรรมการ
8. นายเพชร วิจกั ขณา
กรรมการ
9. นางสาวรัชนี ตรี พิพฒ
ั น์กลุ
กรรมการ
(1)
10. นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์
กรรมการ
11. นางอัชนา อัสสรัตนะ
กรรมการ
มีค่าตอบแทนรวมทังสิน
หมายเหตุ (1) กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารขอสละสิทธิในการรับค่าตอบแทน
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จํานวนครังทีเข้ าร่ วมประชุม ปี 2560
ประชุมคณะ ประชุมคณะ ประชุมคณะ ประชุมคณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหาและ บริหารความ
พิจารณา
เสียง
ค่ าตอบแทน
4/5
0/5
0/3
5/5

3/3

1/1

-

3/5

3/3

1/1

-

4/5

3/3

1/1

-

5/5

-

-

1/1

-

1/1
1/1
1/1

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

1,278,500 บาท

2. ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทจํานวน 10 ราย ในรู ปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพ และสวัสดิการอืน ๆ เป็ นจํานวนเงินรวมกันทังสิน 19.09 ล้ านบาทในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ค่ าตอบแทน

ปี 2560
จํานวนราย

ค่ าตอบแทนรวม (ล้ านบาท)

เงินเดือน

10

17.58

โบนัส

1

0.19

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ

8

0.67

อืน ๆ

9

1.32

14

19.76

รวม
3. ค่าตอบแทนอืน ๆ
- ไม่มี -

6.

บุคลากร
1. ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ในปี 2560 บริ ษัทได้ พิจารณาให้ ผลตอบแทนให้ แก่พนักงานในรู ปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
และอืนๆ โดยบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) ให้ ผลตอบแทนแก่พนักงานเป็ นจํานวนเงินรวม 39,134,732 ล้ าน
บาท และบริ ษัทย่อย ให้ ผลตอบแทนแก่พนักงานเป็ นจํานวนเงินรวม 271,559,534 ล้ านบาท ดังนี
ปี 2560

ปี 2560

บมจ. เคเทค คอนสตรัคชัน

บริษัทย่ อย

32,871,864

154,358,692

โบนัส

831,651

834,193

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ

358,496

296,965

อืนๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบียเลียง เป็ นต้ น

5,072,721

116,069,684

39,134,732

271,559,534

ค่ าตอบแทน (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินเดือนและค่าจ้ างรวม

รวม
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2. จํานวนวิศวกร
สาขา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้ า
สถาปนิก

จํานวน
สามัญ
6
1
1

วุฒิ
1
-

ภาคี
34
2
4

3. จํานวนพนักงานของบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) มีพนักงานรวมทังสิน 105 คน และบริ ษัท
ย่อย มีพนักงานรวมทังสิน 927 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักทังหมด 2 สายได้ ดงั นี
สายงานที

สายงานหลัก

1.
2.

สํานักงานใหญ่
สายงานก่ อสร้ าง
- พนักงานประจํารายเดือน
- พนักงานประจํารายวัน
รวมพนักงาน

จํานวนพนักงาน
จํานวนพนักงาน
บมจ. เคเทค คอนสตรัคชัน
บริษัทย่ อย
ณ 31 ธันวาคม 2560
ณ 31 ธันวาคม 2560
76
14
29
105

139
774
927

บริ ษัทฯ ถือว่าการปฏิบตั ิต่อพนักงานเป็ นความรับผิดชอบในลําดับต้ น ๆ ทีต้ องดูแลอย่างทัวถึง โดยใส่ใจถึง
ความเสมอภาค ยุติธรรม และเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความสามารถ เสนอความคิดเห็น การจัด
กิจกรรม และการปรับปรุ งขันตอนการดําเนินงานให้ เหมาะสมกับสภาพองค์กร เพือนําพาให้ องค์กรบรรลุสเู่ ป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนของทรัพยากรบุคคล
การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการของบริ ษัทฯ ถูกจัดทําขึน และมีการพัฒนา
อยู่อย่างสมําเสมอ อาทิ การเน้ นความเป็ นธรรม และโปร่ งใส ในการพิจารณาปรับค่าจ้ างและค่าตอบแทนของพนักงาน
โดยมีการกําหนดตามโครงสร้ างเงินเดือน และการจัดสรรสวัสดิการ ทีสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถสูงให้ เข้ ามาเป็ น
ส่วนหนึงกับบริ ษัท และสร้ างแรงจูงใจให้ กบั พนักงาน เพือให้ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามคุณสมบัติทีบริ ษัทฯ
ต้ องการในแต่ละระดับขันของพนักงาน ซึงจะทําให้ บริ ษัทฯ แข่งขันกันในตลาด หรื ออุตสาหกรรมเดียวกัน
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท มี ผ ลต่อ การปรั บ ค่า จ้ า งประจํ าปี ซึงบริ ษั ท มี ก ารจัด ทํ าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามความถูกต้ อง โปร่ งใส่ และยุติธรรม โดยมีการชีแจงรายละเอียดต่อหัวหน้ าสายงานอย่าง
ชัดเจน มีการวัดผลจากหัวข้ อประเมินทีเป็ นไปตามค่านิยม (Value) ของบริ ษัท นอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานทัวไป เพราะ
บริ ษัทฯ เชือว่าต้ องบริ หารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ดี และเป็ นคนทีมีคณ
ุ สมบัติแบบที
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บริ ษัทฯ ต้ องการ อีกทังหลังการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกครัง ระบบได้ ถกู กําหนดให้ มีการแจ้ งผล และข้ อเสนอแนะ
ตอบกลับ (Feedback) แก่ ผ้ ูใ ต้ บังคับ บัญชา และลงชื อรั บ ผลการประเมินฯ เพื อให้ เกิ ดความโปร่ งใส และพนักงาน
รับทราบในการประเมินด้ วยตนเอง สามารถชีแจง และรับฟั งข้ อเสนอแนะในคราวเดียวกัน อันเป็ นการสร้ างความโปร่ งใส
และยุติธรรมอย่างแท้ จริ ง
การจัดสรร และพัฒนาสวัสดิการ นอกจากสวัสดิการทีจัดขึนให้ ตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดการเลือกตัง
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามวาระทีกฎหมายกําหนด และให้ สิทธิพนักงานในการเลือกตังตัวแทน
เพือทําหน้ าทีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการทังในสํานักงานใหญ่ และหน่วยงานต่าง ๆ เพือให้ เกิดความ
ทัวถึงในการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ และสามารถมอบสวัสดิการ แก่พนักงาน ดังนัน การจัดสรร และพัฒนา
สวัสดิการจึงมีการปรับปรุ งเพือความเหมาะสมตลอด เพือให้ เข้ ากับแนวโน้ มและสถานการณ์ปัจจุบนั เรื องความต้ องการ
พืนฐานของมนุษย์ทีมีความต้ องการแตกต่างกัน อาทิ


สวัสดิการท่องเทียวประจําปี ทีพนักงานทุกเพศ วัย และโครงการต่าง ๆ ทัวประเทศ สามารถร่ วมดําเนินกิจกรรมได้
อย่างเต็มที



สวัสดิการมอบสิงของกรณีทํางานนานให้ แก่พนักงานทีทํางานมากกว่า 5 ปี ขึนไป เพือเป็ นขวัญกําลังใจ และสร้ าง
แรงจูงใจแก่พนักงาน โดยจัดสรรรางวัลตามช่วงอายุการทํางาน ซึงปั จจุบนั พนักงานทีมีอายุงาน มากทีสุดในบริ ษัท
คือ 20 ปี ตามการฉลองครบรอบบริ ษัท 20 ปี เมือวันที 11 มีนาคม 2560 ทีผ่านมา



สวัสดิการช่วยค่าคลอดบุตรทีช่วยเหลือทังพนักงานหญิง รวมถึงพนักงานชายทีภรรยาคลอดบุตร ของขวัญเยียมไข้
พนักงาน



การตรวจสุขภาพประจําปี จากโรงพยาบาลทีได้ มาตรฐาน และผ่านการจัดสรรโปรแกรมแก่พนักงานในอายุทีแตกต่าง
กันอย่างครบถ้ วนเหมาะสม ทังพนักงานรายเดือน โดยเฉพาะอย่างยิงพนักงานรายวันทีอาศัยอยู่ในบ้ านพักคนงาน
ชัวคราว (Camp) ทีมีจํานวนมาก และต้ องการการส่งเสริ มด้ านความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัยสูง ซึงบริ ษัท
มีการจัดการอย่างเป็ นสัดส่วน ให้ เกิดความปลอดภัยทังร่ างกาย และทรัพย์สิน เพือให้ มนใจว่
ั
าพนักงานทุกคนทุก
ระดับ มีสภาพร่างกายและจิตใจทีพร้ อมในการดําเนินชีวิต และส่งเสริ มให้ มีความสุขในการทํางานต่อไป



สวัสดิการกองทุนสํารองเลียงชีพทีสามารถปรับได้ ตามความสมัครใจของแต่ละคน เป็ นต้ น
4) นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท
ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็ นหนึงในปั จจัยหลักในการสร้ างผลกําไรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง ทีมีผลต่อการบริ หาร

ต้ นทุนงานก่อสร้ างขององค์กร ซึงบุคลากรในองค์กรจะต้ องได้ รับการกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริ มความรู้ความสามารถ และ
ศักยภาพต่าง ๆ ดังนันบริ ษัทให้ ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นอย่างมาก เนืองจากบุคลากรเป็ นปั จจัย
หลักในการขับเคลือนองค์กร
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บริ ษัทฯ เน้ นเรื องการเสริ มสร้ างทัศนคติเกียวกับการทํางานตังแต่แรกเริ มเข้ าทํางานของพนักงานด้ วยการจัด
อบรมปฐมนิเทศ โดยการให้ ข้อมูล และสร้ างความเข้ าใจในวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ การสร้ างค่านิยมร่ วมกัน ทิศทางการ
ดํ า เนิ น ธุร กิ จ เป้ าหมาย นโยบายที สําคัญของบริ ษัท อาทิ นโยบายความปลอดภัย และนโยบายการต่อ ต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน รวมถึงแนวทางการบริ หารองค์กร
บริ ษั ท ฯ ยัง คงสานต่อ การเพิ มพูน ศัก ยภาพบุค ลากร ด้ ว ยการจัด ทํ า แผนการอบรมบุค ลากร และเตรี ย ม
งบประมาณประจําปี โดยจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้ เป็ นการเฉพาะอย่างเหมาะสม ให้ ตรงกับความต้ องการในการ
ทํางานของลักษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงานนัน ๆ โดยยึดหลักความเท่าเทียมกันทังพนักงานรายเดือน
และรายวันทีมีสิทธิในการเข้ าอบรมในทุกระดับ เพือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมิได้ จํากัดอยู่เพียงแค่ด้าน
วิศวกรรมเท่านัน แต่ยงั รวมไปถึงพนักงานในสายงานอืน ๆ ด้ วย ทังนีมีจดั กําหนดเวลาทีจะจัดให้ มีการฝึ กอบรมในรอบปี
ไว้ เพือให้ การพัฒนาบุคลากรดําเนินไปอย่างตรงตามความต้ องการอย่างแท้ จริ ง และทัวถึงสอดคล้ องกับนโยบายทาง
ธุรกิจ ดังนี
การจัดให้ มีการอบรมภายใน จากบุคลากรทีมีความชํานาญ และประสบการณ์เฉพาะด้ านในองค์กร อาทิ การ
อบรมด้ านความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้ างเบืองต้ น คณะกรรมการความปลอดภัย เจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยระดับ
หัวหน้ างาน และการจัดโครงการ Morning Talk โดยเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เพือสร้ างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้ เกิดขึนในบริ ษัทฯ ลดอุบตั ิเหตุทีอาจเกิดขึนจากการทํางาน ทําให้ บริ ษัทฯ สร้ างความมันใจในการนําเสนองาน
ทีเป็ นไปตามคุณภาพภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
การเสริ มสร้ างพนักงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเพิมขึนเกียวกับระบบต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท
ทังระบบการทํางานหลักของบริ ษัทอย่าง SAP ทีได้ รับความเชือถือว่าเป็ นหนีงในระบบทีดีทีสุดของโลก ระบบ Microsoft
Office ซึงเป็ นพืนฐานในการทํางาน เพือส่งเสริ มการดําเนินงานให้ มีประสิทธิ ภาพยิงขึน อีกทังมีการจัดอบรมอย่าง
ต่อเนืองทังในลักษณะการสอนงาน (Coaching & On The Job Training) ภายในหน่วยงาน เพือให้ เกิดความชํานาญใน
การดําเนินงาน และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับออกมาใช้ ในการพัฒนาองค์กร อันเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความเข้ าใจในหน่วยงานกันเอง โดยการเปิ ดโอกาสให้ แบ่งปั นประสบการณ์ ซึงการจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการทีเกียวข้ อง
กับส่วนนีคือ หลักสูตรการจัดทําแผนงบประมาณ เพือทําให้ องค์ กรข้ ามผ่านปั ญหาการขาดทุน และวางแผนการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรจะการบอกเล่าเรื องราวทีเป็ นกรณี หรื อปั ญหาทีเกิดขึนจริ ง เพือร่วมกันแก้ ไข
ปั ญหาจากการระดมความคิด
นอกจากนี บริ ษัทฯ ยังมีโครงการส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงานของสาขาช่างต่างๆ ทีมีความสําคัญและจําเป็ น
ต่อการดําเนินงาน ซึงบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ในการฝึ กอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
อย่างต่อเนือง อาทิ การพัฒนาฝี มือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน สาขาช่างปูกระเบือง และสนับสนุนการขึนทะเบียน
รั บรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้ าภายในอาคาร ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และสร้ างความมันใจในความ
ปลอดภัยในการทํางาน ด้ านไฟฟ้าภายในอาคาร แก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภคอีกด้ วย
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การอบรมภายนอก บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินงานภายใต้ การจัดสรรงบประมาณทีเหมาะสม และตอบสนองตามความ
ต้ องการในการทํางานของลักษณะงาน และความรับผิดชอบของหน่วยงานนัน ๆ ได้ เป็ นอย่างดี ทังฝ่ ายงานก่อสร้ าง และ
แผนกอืน ๆ ในสํานักงานใหญ่ทีเป็ นสนับสนุนในการดําเนินงานทุกภาคส่วน รวมถึงการอบรมทีให้ ความสําคัญเกียวข้ อง
กับการดําเนินงานตามข้ อกําหนด กฎหมาย และให้ เป็ นไปตามเกณฑ์หน่วยงานทีเกียวข้ อง อาทิ การให้ พนักงานเข้ าร่วม
อบรม และสัมมนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนํากลับมาเผยแพร่ ส่พู นักงานในทุกระดับ เพือส่งเสริ มให้
บริ ษัทฯในฐานะบริ ษัทจดทะเบียน ดําเนินการพัฒนากิจการอย่างยังยืน
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การกํากั บดู แลกิ จการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทในเครื อ ให้ ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี
และมีจรรยาบรรณ เพือเสริ มสร้ างความเป็ นเลิศด้ านกระบวนการทํางานและการบริ หารจัดการ ส่งเสริ มให้ การดําเนินธุรกิจ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริ ต โปร่ งใส และให้ ความเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย เพือให้ คณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยครอบคลุมหลักสําคัญ 5 ประการดังต่อไปนี
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ตระหนักและคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการดําเนินการใด ๆ ของบริ ษัทฯ รวมถึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตนเอง และไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทมีการกํากับดูแลให้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้ อง
อย่างเคร่งครัด พร้ อมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนทุกกลุม่ โดยคํานึงถึงสิทธิและละเว้ นการกระทําใดๆ
อันเป็ นการจํากัดการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นทุกคนทุกกลุม่ ดังนี
1. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดประกอบไปด้ วย กําหนดการประชุม วาระการประชุมและข้ อมูลทีเกียวข้ องใน
แต่ละวาระอย่างครบถ้ วนเหมาะสมเพียงพอ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ า
2. การเปิ ดเผยและเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสม และเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
3. มีการชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างชัดเจนและจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้
ถือหุ้น เพือความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง
4. การให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. บริ ษัทฯจัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอความคิดเห็นและซักถาม
6. การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ตลอดระยะเวลาการประชุม
การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัท เลขานุการบริ ษัท รวมถึงผู้บริ หารระดับสูง ต้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง
เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ น เพือรับฟั งข้ อเสนอแนะและตอบคําถามผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นตามทีกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้ องกําหนดไว้ อย่าง
เคร่ งครัด โดยมีการบันทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นเรื องวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
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การบันทึกรายชือกรรมการบริ ษัททีเข้ าร่ วมประชุม การบันทึกคําถามคําตอบจากการซักถามของผู้ถือหุ้นและการบันทึกมติที
ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ มีนโยบายกํากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั นฐาน และผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
ทุกราย ซึงมีรายละเอียดดังนี
1. บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิและอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
3. ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีห้ นุ สามัญประเภทเดียว ดังนันสิทธิในการออกเสียงจึงเป็ นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ
4. บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่า 7 วันสําหรับวาระทัวไป และไม่น้อยกว่า 14 วัน สําหรับวาระสําคัญตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
5. ประธานทีประชุมจะแจ้ งให้ ทีประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์ทีใช้ ในการประชุม
6. ประธานทีประชุมจัดสรรเวลาทีเหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังคําถามต่อที
ประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับบริ ษัทได้ อย่างเสรี
7. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนมา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึงบริ ษัทฯ จะส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุหลักฐานทีใช้ ในการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้นไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้ อมทังเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนเป็ นทางเลือกใน
การมอบฉันทะอย่างชัดเจน ทังนีระบุหลักฐานทีใช้ ในการมอบฉันทะไว้ อย่างชัดเจน เพืออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้
ถือหุ้นทีไม่ได้ เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
8. บริ ษั ท ฯ จะจัด ทํารายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาที กฎหมายกํ าหนด โดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน และมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
9. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังส่งคําถามในการประชุมมาล่วงหน้ า
10. บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายเกียวกับการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ บุคคลทีมีความเกียวข้ อง
กัน ทังนีบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของบริ ษัท (แบบ 56-1 ) และ
รายงานประจําปี
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ ความสําเร็ จและความยังยืนของบริ ษัทฯ ขึนอยูก่ บั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนัน บริ ษัทฯจึงกําหนดให้
มีกระบวนการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยยึดการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่าง
ยุติธรรมตามกฎหมายทีเกียวข้ อง หรื อตามข้ อตกลงทีมีกบั บริ ษัทฯ ทังนี บริ ษัทฯจะไม่กระทําการใด ๆ ทีเป็ นการละเมิดสิทธิของ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
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บุคลากร
บุคลากรของบริ ษัทฯ เป็ นทรัพยากรทีทรงคุณค่าขององค์กร และเป็ นปั จจัยสําคัญของความสําเร็ จของบริ ษัทฯ จึงได้
กําหนดนโยบายต่าง ๆ ขึนมาเพือดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน รวมถึงด้ าน
สวัสดิการให้ กบั พนักงาน โดยยึดตามแนวทางทีกฎหมายกําหนด โดยมีนโยบายทีสําคัญ เกียวกับด้ านบุคลากร ดังต่อไปนี
นโยบายด้ า นความปลอดภัย : บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง นโยบายและแผนการทํ า งานด้ า นความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางานใหม่ เพือให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริ ษัทฯ กําหนดแผนฝึ กอบรมประจําปี สําหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความสามารถที
เป็ นทักษะทีจําเป็ นสําหรับแต่ละตําแหน่งงาน ซึงทางบริ ษัทฯ ได้ มีการจัดส่งพนักงานไปฝึ กอบรมกับสถาบันฝึ กอบรมภายนอก
เพือพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ในปี ทีผ่านมาอย่างต่อเนือง
คู่ค้า
บริ ษัทฯ มีแนวคิดทีจะเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน สร้ างผลงานทีมีคณ
ุ ภาพ และสร้ างมูลค่าเพิมให้ ผ้ ถู ือหุ้น รวมทัง
ดูแลสังคมและสิงแวดล้ อม ดังนัน นโยบายต่าง ๆ จึงมุ่งเน้ นไปในเรื องคุณภาพ เช่น คุณภาพสินค้ าตังแต่การจัดซือ จัดจ้ าง
ดําเนินการก่อสร้ าง จนกระทังส่งมอบผลงานให้ กบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบ เน้ นการดําเนินธุรกิจด้ วยความซือสัตย์ เอาใจใส่ดแู ลรักษา
ผลประโยชน์ของคูค่ ้ าและลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม
เจ้ าหนีและคู่แข่ งทางการค้ า และหน่ วยงานทีกํากับดูแล
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและซือสัตย์อยูใ่ นขอบเขตของกฎหมายและอืน ๆ ทีเกียวข้ องดังนันทีผ่านมาจึง
ไม่เคยฝ่ าฝื นกฎหมายใด ๆ ทีเกียวข้ องกับหน่วยงานทีกํากับดูแลพนักงาน การจ้ างงาน คู่ค้า สิงแวดล้ อม เจ้ าหนีและคู่แข่ง
ทางการค้ า
สังคม ชุมชน และสิงแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจทีจะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้ อม จึงมีนโยบายสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมทีเกียวข้ องกับเรื องดังกล่าว และส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมเพือรับผิดชอบ
ต่อสังคมและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทีเกียวข้ องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษัทฯ
ทังทีเป็ นข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัวไปอย่างถูกต้ อง เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา และมีความโปร่งใส เพือให้ ประชาชนทัวไป
นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ รับทราบ โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯนัน บริ ษัทฯ ได้ ยึดหลักปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับและประกาศทีเกียวข้ องของ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแลอืน ๆ ที
เกียวข้ อง
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ ได้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพือทําหน้ าทีในการสือสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ
ประชาชนทัวไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที
ทีอยู่ :

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
เลขที 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน 18
ถนนพระรามเก้ า แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
Email address: ir@ktech.co.th

เบอร์ โทรศัพท์ :

02-018-1688 ต่อ 271

งบการเงิน และผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ มีนโยบายแต่งตังผู้สอบบัญชีทีเป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติทีเป็ นทียอมรับ และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
1. บริ ษัทฯ มีนโยบายดูแลผู้บริ หารและพนักงานในการนําข้ อมูลภายในบริ ษัทฯไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน โดยผู้บริ หาร
และพนักงานทีได้ รับทราบข้ อมูลภายใน จะต้ องระงับการซือหรื อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที บริ ษัทฯ จะมี
การประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงิน)
2. กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน และข้ อมูลข่าวสารทีเป็ นสาระสําคัญซึงมีผลต่อการเปลียนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสินไตรมาส และ 60 วันนับจาก
วันสินงวดบัญชี
3. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ผ้ บู ริ หารมีหน้ าทีจัดทําและจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคูส่ มรส และของบุตรทียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษัทจดทะเบียนทีเป็ นผู้บริ หาร ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบถึงการใช้ ข้อมูลภายในอย่างถูกต้ องเหมาะสม พร้ อมทังแจ้ ง
ให้ ทราบถึงบทลงโทษซึงเริ มตังแต่ ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัวคราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ทังนี
ขึนอยู่กบั ความร้ ายแรงของความผิดนัน หากพนักงานหรื อผู้บริ หารไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อหากพบว่าผู้บริ หารได้ ใช้ ข้อมูลภายใน
หรื อมีความประพฤติทีสือไปในทางทีบริ ษัทฯได้ รับความเสียหาย ทางบริ ษัทฯจะต้ องดําเนินการพิจารณาตามบทลงโทษต่อไป
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5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทมีขนาดทีเหมาะสม และประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถทีเพียง
พอทีจะปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึงมีจํานวนเพียงพอทีจะถ่วงดุลไม่ให้ บคุ คลหรื อกลุม่
บุคคลใด มีอํานาจเหนือการตัดสินใจของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัททุกคนมีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯภายใต้ นโยบายที
กําหนดไว้ ในแต่ละปี โดยไม่ได้ ถกู ครอบงําหรื อถูกจํากัดบทบาท และยังได้ ทําหน้ าทีดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีสว่ นได้ เสียอืนเป็ นอย่างดี ทังนีการกําหนดจํานวน โครงสร้ าง คุณสมบัติ และขอบเขตอํานาจหน้ าทีของกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯนัน ได้ ยดึ ถือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมอย่างสมําเสมอทุก 3 เดือน โดยมีวาระการประชุมทีสําคัญแบ่งเป็ นวาระอย่าง
ชัดเจน เกียวกับเรื องเพือทราบ รับรอง และเรื องเพืออนุมตั ิ บริ ษัทฯได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพือให้ กรรมการบริ ษัทมีเวลาในการพิจารณา
ศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยประธานทีประชุมได้ ทําหน้ าทีจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือให้ ฝ่าย
บริ หารนําเสนอเอกสารหรื อข้ อมูล รวมทังอภิปรายในประเด็นสําคัญ และให้ คณะกรรมการบริ ษัทแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นเกียวข้ องอย่างเป็ นระบบ
เมือการประชุมสินสุดลง เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าทีจัดทํารายงานการประชุมเสนอให้ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครั งถัดไป และให้ ประธานกรรมการบริ ษัทลงลายมือชือรับรองความถูกต้ อง ทังนี กรรมการบริ ษัท
สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ ไขเพิมเติมรายงานการประชุมให้ มีความละเอียดถูกต้ องมากทีสุดได้
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯและสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้ วยกรรมการ 4 ท่าน ซึงล้ วนเป็ นกรรมการอิสระ และมีผ้ จู ดั การแผนกควบคุม
ภายใน ทําหน้ าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมสมําเสมอ มีการส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ศึกษาเป็ นการล่วงหน้ าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และกรรมการได้ เข้ าร่ วมประชุม และได้ มีการประสานงานและติดตาม
การปฏิบตั ิตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสียง เพือพิจารณากลันกรองนโยบายและแนวทางการบริ หาร
ความเสียงโดยรวมของบริ ษัทฯ ซึงครอบคลุมถึงความเสียงประเภทต่าง ๆ ทีสําคัญ และจะช่วยพิจารณาอย่างเป็ นระบบ เพือ
เป็ นข้ อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทหรื อฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
การคัดเลือกบุคคลทีจะแต่งตังเป็ นกรรมการของบริ ษัทนัน ได้ มีการแต่งตังมาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เสนอเข้ ามาเพือพิจารณาตัวบุคคลทีมีความเหมาะสม ทังด้ านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทีจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เข้ ามาเป็ นกรรมการ โดยไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พร้ อมทังคุณสมบัติในด้ านต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชียวชาญ
จากหลายวิชาชีพ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ บริ ษัทฯ ในช่วงทีผ่านมา
จริยธรรมทางธุรกิจและข้ อพึงปฏิบัติในการทํางาน
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) จะดําเนินธุรกิจและดูแลให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานถือปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับได้ ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิทีบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นคาดหวัง
เพือนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิให้ เหมาะสม ดังนี
จริยธรรมทางธุรกิจ
1. คุณธรรม บริ ษัทฯ ตังมันในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย เพือสร้ างความสัมพันธ์ อันดีอย่าง
ต่ อ เนื องในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อี ก ทังไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ห นึ งผู้ใ ดอย่ า งไม่ เ ป็ นธรรม โดยใช้ วิ จ ารณญาณหรื อ
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ไม่ว่าจะเป็ น เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้ าหนี ลูกหนี
รวมถึงให้ โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรื อเพศ
2. ให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ ลู กค้ า ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้ า โดยการ
ควบคุมดูแลสินค้ าและบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพ เพือส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ
3. ความโปร่ งใส การตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสทีสามารถเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทังหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้ กฎหมายและกรอบข้ อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกับการป้องกันมิให้ ความลับทางการค้ ารัวไหลไปยังคูแ่ ข่งทางการค้ า
4. ความรับผิดชอบตามหน้ าที มีความรับผิดชอบตามหน้ าที การคํานึงถึงจริ ยธรรมในการตัดสินใจ โดยยึดถือปฏิบตั ิ
ตามหลัก กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อกําหนดทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
5. ความรับผิดชอบต่ อสังคม บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพึงมีตอ่ สังคมและชุมชมจนถือเสมือนเป็ นภารกิจ
หลักทีจะ สร้ างสรรค์โครงการและกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
6. ความปลอดภัยและสุ ขภาพทีดีในการทํางาน ดําเนินการตาม กฎหมาย และข้ อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม ทีเกียวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางานของพนักงาน ร่ วมถึง
การมีสขุ ภาพทีดีของพนักงาน
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7. หลีกเลียงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมี
ผลประโยชน์สว่ นตัวเข้ ามาเกียวข้ องซึงส่งผลต่อการตัดสินใจ หรื อการดําเนินงานทีอาจขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เพือหลีกเลียงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จึงได้ มีการสร้ างระบบการกํากับดูแลต่าง
ๆ เพือให้ มนใจว่
ั ากรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความระมัดระวังและด้ วยความซือสัตย์
รวมถึ ง รั กษาผลประโยชน์ ของบริ ษัท การจัด โครงสร้ างของคณะกรรมการให้ มีอัตราส่วนที เหมาะสมระหว่าง
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารกับกรรมการภายนอก การจัดให้ มีความรับผิดชอบตามหน้ าทีและการเปิ ดเผยสารสนเทศทีดี
การมีผ้ สู อบบัญชีอิสระซึงช่วยดูแลผู้บริ หารโดยการให้ คํารับรองเกียวกับการเงินของบริ ษัท เป็ นต้ น
8. เป็ นกลางทางการเมือง บริ ษัทฯ เคารพและสนับสนุนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียใช้ สิทธิเสรี ภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน ทังนี บริ ษัทฯ จะวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้ าไปเกียวข้ องกับการเมือง
มาตรการการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
เพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัททุกกลุม่ สามารถติดต่อสือสาร เสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็นในการดําเนินธุรกิจ
หรื อร้ องเรี ยนในเรื องต่าง ๆ เช่น การปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หาร การดําเนินงานทีไม่เป็ นธรรม การปฏิบตั ิหน้ าทีทีขัดต่อ
จรรยาบรรณ เป็ นต้ น โดยมีความประสงค์แจ้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง สามารถส่งเรื องพร้ อมเอกสาร โดยให้ ระบุ
ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ สะดวก และ E-mail อย่างชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที
1.

ทางไปรษณีย์ :

คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขที 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ บี ชัน 18
ถนนพระรามเก้ า แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

2.

ทางอีเมล์ :

auditcommittee@ktech.co.th

ฝ่ ายกํากับการปฏิบตั ิงานจะเป็ นผู้รับรายงานหรื อข้ อร้ องเรี ยน และนําเสนอทุกข้ อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง เพือสอบสวน รวบรวมข้ อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการเก็บข้ อมูล
ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ กําหนดขันตอนการรับเรื องและการสอบสวนซึงเรื องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้ เฉพาะในกลุม่ บุคคลที
เกียวข้ องด้ วยเท่านัน โดยบริ ษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส เพือให้ ผ้ แู จ้ ง
เบาะแสและผู้ร้องเรี ยนมันใจว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนดังกล่าว
บทกําหนดโทษ
กรณีทีฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทให้ พิจารณาไป
ตามโครงสร้ างการจัดองค์กรของบริ ษัทและระเบียบข้ อบังคับเกียวกับการทํางาน ทังนีให้ แต่ละฝ่ ายงานเป็ นผู้พิจารณาเองใน
เบืองต้ นและสรุปเรื องส่งต่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาระดับสูงและสายงานทีเกียวข้ องต่อไปเพือตัดสินความผิดพร้ อมทังระบุโทษตามความ
เหมาะสมต่อไปแต่หากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนรุนแรงและก่อให้ เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมากไม่อาจอยูใ่ นวินจิ ฉัย
ของต้ นสังกัดได้ ก็ให้ นําเรื องเข้ าสูฝ่ ่ ายบริ หารของบริ ษัท เพือพิจารณาหาข้ อสรุปและกําหนดโทษต่อไป
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2560 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้ กบั บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด โดย ดร.สุวจั ชัย เมฆะอํานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 จํานวนเงินรวม 7,340,000 บาท และค่าตอบแทน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2558, 2559 ให้ แก่บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ดังนี
ปี 2560
ค่ าสอบบัญชีประจําปี

7,340,000

ปี 2559
7,040,000

ปี 2558
6,600,000
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รายงานความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคม
และสิงแวดล้ อมภายใต้ หลักจริ ยธรรม การกํากับดูแลกิจการทีดี การต่อต้ านคอร์ รัปชัน และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการให้ สอดคล้ องกับธุรกิจ เพือนําไปสูก่ ารดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
นโยบายภาพรวม ”ความรับผิดชอบต่ อสังคม”
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ มุง่ มันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อทุก ๆ
ฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้ า คู่ค้า ลูกหนี เจ้ าหนี ผู้รับเหมา ชุมชน หรื อ หน่วยงานภาครัฐ เราคํานึงถึงสิงแวดล้ อม และพยายามอย่าง
เต็มที ๆ จะลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม สังคม และชุมชน เพือนําไปสูก่ ารดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน ดังนันเพือให้ การดําเนินงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมทังในส่วนของการ
ดําเนินธุรกิจปกติ (CSR-In-Process) และความรับผิดชอบต่อสังคมทีนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ (CSR-After-Process)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับกิจการทีดี
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับกิจการทีดี หรื อ บรรษัทภิบาลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย รับ ผิด ชอบต่อ งานที ได้ รับ มอบหมาย เคารพสิท ธิ แ ละความเสมอภาคของผู้มีส ว่ นได้ เสีย ทุกกลุม่
อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้ าหนี ตลอดจนชุมชนและสิงแวดล้ อม
บริ ษัท ฯ มีน โยบายปฏิบ ตั ิต ่อ ผู้ ถือ หุ้ น ทุก รายอย่า งเท่า เทีย มกัน มีก ารจัด ประชุม ผู้ ถือ หุ้ น เปิ ดเผยข้ อ มูล
การปฏิบตั ิงานอย่างโปร่ งใส รวมถึง ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพือสร้ างความเชือมัน
และความมันใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัท ฯ มีเ จตนารมณ์ ทีจะเป็ นองค์กรปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เนื องจากตระหนักดีว่าการให้ สินบน
และการคอร์ รัปชันเป็ นภัยร้ ายแรงก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีการ
กําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันอย่างเป็ นรู ปธรรม และยังได้ จัดอบรมเพือส่งเสริ มความเข้ าใจในการ
ต่อ ต้ า นทุจ ริ ต คอร์ รัป ชัน ประจํ า ปี พ.ศ. 2560 ขึ น โดยกํ า หนดให้ พ นัก งานทุก คนเข้ า ร่ ว มการอบรมในครั งนี เพื อ
รับทราบนโยบายและมาตรการการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษัทฯ มุ่งหวังทีจะร่ วมเป็ นส่วนหนึงในการสร้ างสังคม
และสภาพแวดล้ อมการลงทุนทีปราศจากการทุจริ ตและประพฤติมิชอบอย่างยังยืนต่อไป
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
พนักงานเป็ นหัวใจของการขับเคลือนองค์กร บริ ษัทฯ จึงดําเนินนโยบายเคารพสิทธิ ของพนักงานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครัด โดยจัดให้ มีกระบวนการคัดสรร ว่าจ้ าง การกําหนดค่าตอบแทน
สวัสดิการ รวมถึงให้ โอกาสในการพัฒนาตนเอง และเลือนตําแหน่ง อย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรมผ่านระบบการประเมินผล
การทํางานทีมีมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเชือชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรื อ ความไม่
สมบูรณ์ทางร่างกาย


การพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ ได้ จัดเตรี ยมงบประมาณประจํ าปี และแผนการอบรมบุคลากรแต่ละท่าน ในทุกระดับ ทังระดับ

แรงงานฝี มือ พนักงาน ผู้บริ หาร ให้ เข้ าร่ วมการฝึ กอบรมทีตรงกับความต้ องการของลักษณะงาน หน้ าทีความรับผิดชอบ เพือ
เพิมประสิทธิภาพในการทํางาน พัฒนาและดึงศักยภาพทีมีอยูม่ าใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทฯ ได้ จัดการอบรมบุคลากร ซึงประกอบไปด้ วยการอบรมวิทยากรจากภายนอก อาทิ
การอบรมจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน เพือพัฒนาทักษะช่างก่ออิฐฉาบปูนและช่างปูกระเบือง การอบรมหลักสูต ร
Microsoft Office สําหรับพนักงานประจําสํานักงาน การอบรมเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้ างาน และ
จัดการฝึ กอบรมเรื องการจัดทํางบประมาณค่าใช้ จ่ายในการบริ หารให้ กับหัวหน้ าแผนก รวมถึงการเข้ าร่ วมการอบรมและ
สัมมนา ทีจัดขึนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น สําหรับการอบรมภายในองค์กรนัน บริ ษัทฯ ได้ จัดขึนอย่าง
สมําเสมอและต่อเนืองตามความต้ องการของพนักงานแต่ละส่วนงาน อาทิ การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึ กอบรม
ในขณะปฏิบตั ิงาน ซึงเป็ นเครื องมือการพัฒนาบุคลากรด้ วยการฝึ กปฏิบตั ิจากสถานการณ์ จริ ง โดยมีหวั หน้ าสายงานหรื อ
พนักงานท่านอืนทีมีความเชียวชาญให้ คําแนะนําเชิงปฏิบตั ิตวั ต่อตัว หรื อเป็ นกลุม่ เล็ก ๆ เพือสอนให้ พนักงานทราบและเรียนรู้
ขันตอน วิธีการปฏิบตั ิงาน รวมถึงระเบียบปฏิบตั ิทีเกียวข้ องกับการทํางานหรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือถ่ายทอด รักษาองค์
ความรู้ และคงไว้ ซงมาตรฐานการทํ
ึ
างาน


คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการเลือกตังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึงมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี

เพือเป็ นตัวแทนพนักงานในด้ านการส่งเสริ มแรงงานสัมพันธ์ และด้ านการจัดสวัสดิการให้ แก่พนักงาน โดยในปี พ.ศ.2560
คณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้ เสนอและสามารถผลักดันให้ เกิดการเปลียนแปลงสวัสดิการพนักงานให้ ดียิงขึน อาทิ ปรับอัตรา
เงิ นสะสมกองทุนสํารองเลียงชี พ เพิมอัตราการรั กษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และให้ รางวัลแก่พนักงานทีอยู่กับองค์ กรเป็ น
เวลานาน เป็ นต้ น ซึงถือเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจทีดีให้ แก่พนักงาน
4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ธุรกิจการก่อสร้ างส่งผลกระทบทังเชิงบวกและลบต่อผู้บริ โภค เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม บริ ษัทฯ มี
นโยบาย และหน่วยงานทีรับผิดชอบอย่างชัดเจนต่อการร้ องเรี ยนของผู้บริ โภค หรื อ ชุมชน ทีได้ รับผลกระทบจากการ
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ก่อสร้ าง รวมถึงการดูแลคุณภาพ และมาตรฐานของงานให้ เป็ นไปตามสัญญา เพือสร้ างความเชือมันให้ กับลูกค้ าทัง
ในปั จจุบนั และอนาคต


กระบวนการรับเรื องร้ องเรี ยน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการรับเรื องร้ องเรี ยนอย่างชัดเจน และดําเนินการจัดการแก้ ปัญหาเรื องร้ องเรี ยน

ต่า ง ๆ ที เกิด จากผลกระทบของการก่อสร้ างอย่างทันท่วงที รวมถึงออกเยียมเยียนเพื อนบ้ านที พักอาศัยอยู่ใกล้ กบั
โครงการก่อสร้ าง เพือสร้ างสัมพันธ์ อนั ดี และรับฟั งข้ อร้ องเรี ยนทีอาจเกิดขึนได้
5. การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
เนื องจากบริ ษัท ฯ ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของสิ งแวดล้ อ มและการใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติอ ย่า งคุ้ม ค่า และมี
ประสิท ธิภ าพสูง สุด จึง ให้ ค วามร่ ว มมือ และทํา งานควบคู่ไ ปกับ หน่ว ยงานวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ งแวดล้ อ ม รวมถึง การ
ปฏิบ ตั ิต ามหลัก กฎหมายอย่างเคร่ งครัด เพื อแสดงความรับ ผิดชอบทังต่อ ผู้บริ โ ภคและสัง คมโดยรวมในการดูแลรักษา
สิงแวดล้ อม
6. ร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือง โดยให้ พนักงานในทุกแผนกสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ เพือปลูกฝั งค่านิยมอันดี และเสริ มสร้ างการมีจิตสาธารณะ บริ ษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพือใช้
ในการพัฒนาชุมชนทุกปี เพือให้ การดําเนินงานต่อเนือง และมีแผนงานทีชัดเจน เพือให้ ชมุ ชนและสังคมได้ รับประโยชน์สงู สุด ดัง
รายละเอียดทีจะกล่าวต่อไปในหัวข้ อ 10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมทีนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ
7. การจัดทํารายงานและเผยแพร่ งานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการดําเนินธุรกิ จก่อสร้ าง บริ ษัทมุ่งมันในการพัฒนาโดยการนํานวัตกรรมต่าง ๆ มา
ปรับปรุงผลงานและการบริ การตลอดจนกระบวนการทํางานอย่างต่อเนือง เพือสร้ างความพึงใจและผลตอบแทนให้ กบั ผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกภาคส่วน ร่วมปลูกฝั งจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิงแวดล้ อม และการมีสว่ นร่วมในการดูแลสังคม เพือให้ ธุรกิจเติบโต
ได้ อย่างมันคงและยังยืน
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ผังคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ประธานคณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
นางอายุพร กรรณสูต

คณะกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
1.นายศรวิษฐ์ พรรณสมบูรณ์

2.นายปรี ชา ลาภบุตร *

3.นายสุรชัย จอนเจิดสิน

4.นายชาตชัย อรรถสถาวร **

5.นายทวีศกั ดิ กิขนุ ทด

6.นายกริช แก้ วนาค

คณะทํางานและประสานงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
1.น.ส. จันทร์ เพ็ญ เงินสมุทร
หมายเหตุ

*นายปรี ชา ลาภบุตร
**นายชาตชัย อรรถสถาวร

2. น.ส.ดวงกมล อนันต์วชั รกุล

ลาออกจากบริ ษัทฯ เมือวันที 12 ตุลาคม 2560
ลาออกจากบริ ษัทฯ เมือวันที 31 สิงหาคม 2560

การบริหารงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ มุง่ มันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อทุกๆ
ฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้ า คู่ค้า ลูกหนี เจ้ าหนี ผู้รับเหมา ชุมชน หรื อ หน่วยงานภาครัฐ เราคํานึงถึงสิงแวดล้ อม และพยายามอย่าง
เต็มทีๆจะลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม สังคม และชุมชน เพือนําไปสูก่ ารดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน ดังนันเพือให้ การดําเนินงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม เพือให้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิร่วมกัน ดังนี
1. ความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร (CSR-in-Process)
การพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของ “พนักงาน” ซึงเป็ นทรัพยากรทีสําคัญและเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลือนองค์กร
ให้ ไปสูเ่ ป้าหมาย “การพัฒนาบุคลากร” จึงถือเป็ นนโยบายทีได้ ยึดถือและปฏิบตั ิตาม เพือพัฒนาความรู้ ความสามารถ
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และทักษะในการดําเนินงาน ให้ กบั พนักงานทุกระดับ ในการมอบโอกาสทางความก้ าวหน้ านี บริ ษัทฯ เห็นว่า บุคลากรทุก
ระดับเปรี ยบเสมือนคนในครอบครัวทีพร้ อมจะเติบโตอย่างยังยืนไปด้ วยกัน
บริ ษัทฯ ได้ จัดทําแผนการอบรมบุคลากร และเตรี ยมงบประมาณประจําปี โดยจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้ เป็ นการ
เฉพาะอย่างเหมาะสม ให้ ตรงกับความต้ องการของลักษณะงาน และความรั บผิดชอบของหน่วยงานนัน ๆ เพือช่วยเพิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีการบริ หารจัดการให้ เกิดประโยชน์สงู สุดครอบคลุมทุกฝ่ ายงาน โดยมิได้
จํากัดอยูเ่ พียงแค่ด้านวิศวกรรมเท่านัน แต่ยงั รวมไปถึงพนักงานในสายงานอืน ๆ ด้ วย
การจัดให้ มีการอบรมภายใน จากบุคลากรทีมีความชํานาญ และประสบการณ์เฉพาะด้ านในองค์กร อาทิ
การจัดอบรมในฝ่ ายงานก่อสร้ าง การเสริ มสร้ างพนักงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเพิมขึนเกียวกับระบบต่างๆ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท เพือส่งเสริ มการดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน
อีกทังมีการจัดอบรมอย่างต่อเนืองทังในลักษณะการสอนงาน (Coaching & On The Job Training) ภายในหน่วยงาน
เพือให้ เกิดความชํานาญในการดําเนินงาน และสามารถดึงศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับออกมาใช้ ในการพัฒนา
องค์กร อันเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ าใจในหน่วยงานกันเอง โดยการเปิ ดโอกาสให้ แบ่งปั นประสบการณ์ การบอกเล่าเรื องราว
ทีเป็ นกรณี หรื อปั ญหาทีเกิดขึนจริ ง เพือร่วมกันแก้ ไขปั ญหาจากการระดมความคิด
การอบรมภายนอก บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินงานภายใต้ การจัดสรรงบประมาณทีเหมาะสม และตอบสนองตาม
ความต้ องการในการทํางานของลักษณะงาน และความรั บผิดชอบของหน่วยงานนันๆได้ เป็ นอย่างดี ทังฝ่ ายงาน
ก่อสร้ าง และแผนกอืนๆในสํานักงานใหญ่ทีสนับสนุนในการดําเนินงานทุกภาคส่วน อาทิ แผนกบัญชี และการเงิน
แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกจัดซือ แผนกกฎหมาย และแผนกอืนๆ รวมถึงการอบรมทีให้ ความสําคัญเกียวข้ องกับ
การดําเนินงานตามข้ อกําหนด กฎหมาย และให้ เป็ นไปตามเกณฑ์หน่วยงานทีเกียวข้ อง อาทิ การให้ พนักงานเข้ าร่ วม
อบรม และสัมมนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนํากลับมาเผยแพร่สพู่ นักงานในทุกระดับ เพือส่งเสริ มให้
บริ ษัทฯ ในฐานะบริ ษัทจดทะเบียน ดําเนินการพัฒนากิจการอย่างยังยืน
ทังนีผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ยังมีแนวคิดทีจะให้ มีการยกระดับของแผนการพัฒนาพนักงานของบริ ษัทฯ เพิมขึน
ในปี ถัดไปและมีแผนการพัฒนาเป็ นระบบอย่างต่อเนืองเพือให้ สอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
อย่างมันคง และยังยืน
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2. ความรับผิดชอบต่ อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)
ในปี พ.ศ. 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรมเพือชุมชนอย่างสมําเสมอ ทังกิจกรรมระยะสัน เพือบริ จาคสิงของ เครื องใช้
หรื อทุนทรั พย์ เพือช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ และผ่านทางหน่วยงานของรั ฐทีทําหน้ าทีประสานงานส่งความ
ช่วยเหลือในพืนทีภัยพิบตั ิ อาทิเช่น ร่ วมบริ จาคเพือช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่ วมบริ จาคให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ เป็ นต้ น
นอกจากนีบริ ษัทฯ ยังดําเนินโครงการช่วยเหลือด้ านการก่อสร้ างให้ แก่มลู นิธิ และโรงเรี ยนทีประสบภาวะขาดแคลน
โดยมีรายละเอียดดังนี


โครงการ สร้ างด้ วยใจ ให้ ด้วยรัก ปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการ สร้ างด้ วยใจ ให้ ด้วยรั ก อย่างต่อเนือง โดยครั งนีถื อเป็ นปี ที 3 ทีบริ ษัทฯ จัด

โครงการเพือให้ ความช่วยเหลือด้ านการก่อสร้ างให้ แก่โรงเรี ยนในกลุม่ ขยายโอกาส ทีขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนา
โรงเรี ยน โดยในปี พ.ศ. 2560 นี ได้ จัดสร้ างลานกีฬา และถนนตามแนวอาคารเรี ยน ให้ กับ โรงเรี ยน ตชด. จุฬา ธรรมศาสตร์ ซึงตังอยู่ทีตําบลแม่หละ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพือมุ่งหวังให้ นักเรี ยนได้ ใช้ พืนทีในการทํา
กิจกรรมด้ านการพัฒนาสุขภาพทีมีความปลอดภัย และคงทนถาวร
และเมื อวันที 23 กรกฎาคม 2560 คุณ อายุพ ร กรรณสูต ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห าร พร้ อมทังพนักงาน
อาสาสมัคร ได้ ร่วมกิจกรรมส่งมอบลานกีฬา และถนนภายในโรงเรี ยน พร้ อมทังได้ นําอุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์กีฬา
สือการเรี ยนการสอน และสิงของจําเป็ นต่าง ๆ ไปมอบให้ แก่นกั เรี ยน


โครงการ ระบบระบายนํา มูลนิธิเด็กอ่ อนบ้ านศรีนครินทร์
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดทําระบบระบายนํา เพือแก้ ไขและเพิมพืนทีในการจัดกิจกรรมของมูลนิธิเด็กอ่อน

บ้ า นศรี น คริ น ทร์ เนื องจากทางมูล นิ ธิ ฯ ประสบปั ญ หาระบบท่อ นํ าทิ งเกิ ด นํ าท่ว มขัง ทํ า ให้ พื นที ดัง กล่า วไม่ถูก
สุขลักษณะ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทีอยูใ่ นความดูแลของมูลนิธิฯ ซึงโครงการได้ แล้ วเสร็ จ และส่งมอบไป
เมือวันที 26 กรกฎาคม 2560
กิ จกรรมและโครงการทังหมดนี เกิ ดจากความร่ วมมื อร่ วมใจของพนักงานและผู้บริ หาร บริ ษั ท เคเทค
คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ ทีมุ่งหวังจะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือสังคมเพือ
พัฒนาอย่างยังยืนไปด้ วยกัน

54

การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ น
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริ มให้ บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ โดยได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันเพือให้
กรรมการผู้บริ หารและบุคลากรทุกระดับของบริ ษัทฯปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตลอดจนทบทวนแนวทาง
ปฏิบตั ิตามโครงสร้ างการรับผิดชอบ ระบบบริ หารความเสียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ เพือป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ภายในบริ ษัทฯ
แนวทางการปฏิบัติ
(1)

กรรมการบริ ษัทและบุคลากรทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน โดย
ต้ องไม่เข้ าเกียวข้ องกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

(2)

กรรมการบริ ษัทและบุคลากรทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้ าข่าย
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยถือเป็ นหน้ าทีทีต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลทีรับผิดชอบได้ ทราบ และให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ

(3)

กรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารจะต้ องให้ การสนับสนุนการดําเนินงาน ทรัพยากร และบุคลากร ให้ เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการนํานโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันไปปฏิบตั ิ

(4)

บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรื อบุคคลอืนใดทีแจ้ งเบาะแสหรื อหลักฐานเรื องการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ รวมถึงพนักงานทีปฏิเสธ ต่อการกระทํา โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
หรื อผู้ทีให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ต คอร์ รัปชันและจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อ
พนักงานทีปฏิเสธการคอร์ รัปชันแม้ วา่ การกระทํานัน จะทําให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

(5)

บริ ษัทฯ สนับสนุนการเสริ มสร้ างให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯมีความเข้ าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ มีสว่ นร่ วม
และให้ ความร่วมมือ ในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน

(6)

ผู้ทีมีสว่ นร่วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชันหรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน จะต้ อง
ได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ และอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน
ผิดกฎหมาย

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็ นอิสระและรายงานโดยตรงให้ กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือทําหน้ าทีประเมินระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ว่า
มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ทีวางไว้ รวมทัง มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ข้ อบังคับตามกฎหมายหรื อของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง
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การควบคุ มภายในและการบริ หารจั ดการความเสี่ ยง
บริ ษัทฯ มีหน่วยงานควบคุมภายในซึงขึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าทีกําหนดระบบการควบคุมภายใน
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในทีได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นผู้ตรวจสอบภายในทีมีความรู้
ความสามารถและมีความเป็ นกลาง รวมทังจัดการให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทฯถูกต้ อง เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท
และข้ อกําหนดของการควบคุมภายในตามเกณฑ์ทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประชุมร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ในทุกไตรมาส เพือให้ มนใจว่
ั า
ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอและมีการบริ หารจัดการความเสียงอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิผล
การควบคุมภายใน
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯในด้ านต่าง ๆ 4 องค์ประกอบ คือ
(1)

การควบคุมภายในองค์กร
บริ ษัทฯ มีการกําหนดโครงสร้ างองค์กร ตามสายงานและกําหนดหน้ าทีความรับผิดชอบ อย่างชัดเจนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงจัดให้ มีการสร้ างความตระหนักให้ กบั บุคลากรทุกระดับเพือให้ เข้ าใจถึงความสําคัญ
ของการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

(2)

การประเมินความเสียง
บริ ษัทฯ มีการประเมินความเสียงจากปั จจัยภายในและภายนอก ทีอาจมีผลกระทบกับการดําเนินงานของ
บริ ษัท ในทุก ๆ ด้ าน มีการควบคุมและการบริ หารความเสียงอย่างเป็ นระบบ พร้ อมทังมีการติดตามจัดการ
ความเสียงอย่างต่อเนือง

(3)

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมตั ิตามลําดับขันไว้ อย่างชัดเจนและมีคมู่ ือการปฏิบตั ิงานของแต่ละ
ส่วนงานเพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ อง

(4)

ระบบการติดตาม
บริ ษัทฯ มีการประเมินและติดตามผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนือง โดยมีการ
รายงานต่อผู้บริ หารเป็ นระยะเพือผลักดันให้ แต่ละส่วนงานมีการพัฒนาและควบคุมให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไป
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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การบริหารจัดการความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสียงและคณะทํางานได้ มีประชุมเพือประเมินความเสียงทีอาจเกิดผลกระทบต่อการดําเนิน
กิจการของบริ ษัทฯ และจัดทําแผนบริ หารความเสียงเพือใช้ สําหรับควบคุมการดําเนินงานควบคุมความเสียงของบริ ษัทอย่างเป็ น
ระบบ ซึงในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดการความเสียงทีมีในระดับความเสียงสูงให้ ลดลงตามลําดับจนเหลือเพียงความเสียงปาน
กลางและตํา ซึงอยู่ในระดับทีบริ ษัทฯ ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการยังคงติดตามการดําเนินการอย่างต่อเนืองเพือจะได้ มีการปรับ
แนวทางการจัดการความเสียงให้ มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้ อมทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ง ตัง บริ ษั ท โปรเฟสชัน นัล อิ น เทอนัล ออดิ ท เซอร์ วิ ส จํ า กัด โดย
นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ (Certified Professional Internal Auditor (CPIA) ทะเบียนเลขที 7050) ให้ ทําหน้ าทีตรวจสอบการควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์ วิส จํากัด
โดย นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ แล้ วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว เนืองจากมีความเป็ นอิสระ และมี
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้ านการตรวจสอบภายในธุรกิ จก่อสร้ าง อีกทังยังเป็ นประโยชน์ ทีจะได้ ตรวจติดตามประเด็น
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างต่อเนืองเพือให้ การดําเนินการมีความถูกต้ องและเหมาะสมยิงขึน โดยดําเนินการร่ วมกับฝ่ ายควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ ทีจะทําหน้ าทีประสานงานกับผู้ตรวจสอบอย่างใกล้ ชิด
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รายการระหว่ างกั น
บริษัท/นิติบุคคล
ทีเกียวโยงกัน

ความสัมพันธ์

บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ

บริ ษัทย่อย

GLK-TECH Construction
Co., Ltd.

บริ ษัทร่วม

บริ ษั ท พี . โอเวอร์ ซี ส์ สตี ล
จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์
เนชันแนล กรุ๊ป จํากัด

บริ ษัทที
เกียวข้ องกัน

บริ ษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอด
ไวเซอร์ รี เซอร์ วิสเซส จํากัด

บริ ษัทที
เกียวข้ องกัน

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการ

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทมีเงินให้
กู้ยืมระยะสันแก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึงจํ านวน 663.22
ล้ านบาทและ 753.00 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยไม่มี
หลักประกัน ในอัตราดอกเบียร้ อยละ 2 ต่อปี และมี
กําหนดชําระคืนเมือทวงถาม
นอกจากนัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บริ ษัทมีเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่บริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง
จํ านวน 62.51 ล้ านบาท และ 77.29 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตราดอกเบียร้ อย
ละ 2 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนเมือทวงถาม
บริ ษั ทฯ มี รายได้ จากการบริ หารจัด การ เป็ นมูลค่ า
รายได้ จากการ
1.05 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
บริ หารจัดการ
ค่าซือวัตถุดิบ

ต้ นทุนทางการเงิน

บริ ษัทฯ ได้ ซือวัตถุดิบจากบริ ษัทดังกล่าว เป็ นมูลค่า
34.88 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

มูลค่า 0.6 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน ผู้บริ หารสําคัญ ค่าตอบแทนผู้บริ หาร มูลค่า 17.58 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
จํากัด (จํากัด)
คําคัญ ประเภท
ผลประโยชน์ระยะสัน
GLK-TECH Construction
Co., Ltd.

บริ ษัทร่วม

บริ ษั ท พี . โอเวอร์ ซี ส์ สตี ล
จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

ลูกหนีของบริ ษัทฯ
และยอดค้ างชําระ

บริ ษัทฯ มีลกู หนีค้ างชําระ โดยมียอดหนีค้ างชําระเป็ น
จํานวน 6.76 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ไม่
บริ ษัทฯ และบริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จํากัด ยังคงมี
หมุนเวียน ประเภท เงินมัดจําระหว่างกันจํานวน 14.02 ล้ านบาท ณ วันที
เงินมัดจํา
31 ธันวาคม 2560
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บริษัท/นิติบุคคล
ทีเกียวโยงกัน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

บริ ษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอด
ไวเซอร์ รี เซอร์ วิสเซส จํากัด

บริ ษัทที
เกียวข้ องกัน

ดอกเบียค้ างจ่าย

บริ ษั ท พี . โอเวอร์ ซี ส์ สตี ล
จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

เจ้ าหนีการค้ า

บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์
เนชันแนล กรุ๊ป จํากัด

บริ ษัทที
เกียวข้ องกัน

ความจําเป็ นและสมเหตุสมผลของรายการ
มูลค่า 2.15 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
บริ ษัทฯ ยังคงค้ างชําระหนีเป็ นจํานวน 9.58 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเพิมเติ มเกี ยวกับรายการระหว่างกันที เกี ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสํ าหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ข้อที

มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดมาตรการและขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน โดยจะต้ องมีการเสนอให้ ทีประชุม
คณะกรรมการพิจารณา โดยต้ องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมเพือพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันด้ วย
ซึงรายการระหว่างกันดังกล่าวต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงผู้ทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียในการ
ทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสทิ ธิในการออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกันนัน ๆ
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งในอนาคต
ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ มีการทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นคู่ค้าหลัก
ด้ านวัสดุก่อสร้ าง โดยเข้ ามาถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวนร้ อยละ 2.86
ในส่วนของการเปิ ดเผยรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ จะเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด อีกทังเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที
เกียวกับบริ ษัทหรื อบุคคลทีเกียวข้ องกันของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

59

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

การวิ เคราะห์ ฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทในปี 2560 มีความเปลียนแปลงจากปี ก่อนหน้ า จากสาเหตุต่างๆ
ดังรายละเอียดต่อไปนี
ผลการดําเนินงาน
(ก)

ภาพรวมของผลการดําเนินงานในปี 2560
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม ในปี 2560 จํานวน 14.41 ล้ านบาท
เมือเทียบกับปี 2559 ซึงมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 196.48 ล้ านบาท ปี 2560 บริ ษัทฯมีผลกําไรขันต้ น
จํานวน 86.79 ล้ านบาท จากปี 2559 ทีมีขาดทุนขันต้ น 21.27 ล้ านบาท นอกจากนีบริ ษัทยังมีกําไร
จากการโอนกลับประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืนจํานวน 3.92 ล้ านบาท
รายได้ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยมี ร ายได้ ร วมในปี 2560 จํ า นวน 1,119.22 ล้ า นบาท
เพิมขึนจากปี 2559 จํ านวน 341.46 ล้ านบาท ซึงรายได้ หลักมาจากงานก่อสร้ างและติดตังตาม
สัญญาของบริ ษัทเพิมขึน
ต้ นทุน ในปี 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนจากการก่อสร้ างและติดตังตามสัญญา
จํานวน 1,032.43 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 233.40 ล้ านบาท โดยมีต้นทุนทีสําคัญได้ แก่
ค่าวัสดุในการก่อสร้ างและค่าแรงงาน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและค่าใช้ จ่ายอืนๆของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายรวมในปี
2560 จํานวน 83.32 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 128.03 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารหลักทีลดลงเป็ นค่าใช้ จ่ายเกียวกับการตังประมาณการหนีสงสัยจะสูญ
สินทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 1,530.29
ล้ านบาท โดยเพิมขึนจากปี 2559 ซึงมีจํานวน 148.69 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 10.76
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลดลง

56.20 ล้ านบาท

ลูกหนีการค้ าหมุนเวียน / มูลค่างานทําเสร็ จยัง
ไม่เรี ยกเก็บ

เพิมขึน

319.65 ล้ านบาท

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

เพิมขึน

74.94 ล้ านบาท

สินค้ าคงเหลือ

ลดลง

31.49 ล้ านบาท

ภาษี เงินได้ จา่ ยล่วงหน้ า

ลดลง

11.12 ล้ านบาท

ด้ านหนีสิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนีสินรวมทังสิน จํานวน
405.92 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 122.15 ล้ านบาท
โดยหนีสินทีเพิมขึนส่วนใหญ่ ได้ แก่ เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืนๆ เงินกู้ยืมระยะ
สันจากสถาบันการเงินเพิมขึน 120.10 และ 12.23 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่วนทีเพิมขึนนันมาจาก
จํานวนโครงการทีมากขึนในปี 2560

(ข)

ส่ว นของผู้ถื อหุ้น ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 มี ย อดเป็ นบวกจํ านวน 1,124.37 ล้ า นบาท
เที ย บกับ ปี 2559 ที มี ย อดเป็ นบวกจํ า นวน 1,097.82 ล้ า นบาท มี ส าเหตุห ลัก จากกํ า ไรจากการ
ดําเนินงาน
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1) รายได้

รายได้ จากงานก่ อสร้ างและติดตังตามสัญญา
ในปี 2560 รายได้ หลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาจากรายได้ จากงานก่อสร้ างทีรับรู้ เป็ น
รายได้ ในระหว่างปี จํ านวน 1,119.22 ล้ านบาท ซึงเป็ นรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างของ
โครงการ ดังนี
จํานวน
995.89 ล้ านบาท
 โครงการเอกชน
จํานวน
123.33 ล้ านบาท
 โครงการภาครัฐ
รวม
จํานวน
1,119.22 ล้ านบาท
ซึงเพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 341.47 ล้ านบาท เนืองจากมีการรับงานทีเป็ นโครงการ
เอกชนจํานวนเพิมขึน
2) ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนงานก่อสร้ างและติดตังตามสัญญา 1,032.43
ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนงานก่อสร้ างและติดตังตามสัญญา อีกทังในปี 2560 บริ ษัทมี
การกลับรายการประมาณการหนีสงสัยจะสูญทีได้ ตงไว้
ั เมือปี 2560 จํานวน 51.88 ล้ านบาท จึง
ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทลดลง
3) กําไร
 กําไรขันต้ น
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลกําไรขันต้ น จํานวน 86.79 ล้ านบาท เป็ นผลจาก
จํานวนโครงสร้ างทีมากขึนในปี 2560


กําไรสุทธิ

ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิจํานวน 10.52 ล้ านบาท เนืองจากโครงการ
ทีเพิม อีกทังยังมีรายการกลับรายการประมาณการหนีสงสัยจะสูญทีเกิดจากการดําเนินการ
ปกติอีกจํานวน 51.88 ล้ านบาท
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ฐานะการเงินของบริษัทจากงบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม
1) สินทรั พย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,530.29 ล้ าน
บาท โดยเพิมขึนจากปี 2559 ซึงมีจํานวน 148.69 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 10.76

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีลกู หนีการค้ าและลูกหนีอืนหมุนเวียนจํานวน 495.54
ล้ า นบาท ในขณะที ปี 2559 มี ลูก หนี การค้ าและลูก หนี อื นจํ านวน 289.77 ล้ า นบาท เพิ มขึน
205.77 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 71.01 ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยมีลกู หนีการค้ าจํานวน 291.02 ล้ านบาทและลูกหนีอืน อาทิ เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าวัสดุอปุ กรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาช่าง และเงินจ่ายล่วงหน้ าแก่พนักงาน เป็ นต้ น จํานวน 204.52 ล้ าน
บาท

เงินประกันผลงานตามสัญญา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินประกันผลงานตามสัญญาจํานวน
170.84 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํ านวน 55.37 ล้ านบาท เนืองจาก
บริ ษัทฯ ได้ รับเงินประกันผลงานคืนเนืองจากครบกําหนด

อาคาร และ อุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีอาคาร และ อุปกรณ์ จํานวน 79.66
ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 5.99 ล้ านบาท เนืองจากบริ ษัทฯ มีการซือเครื องจักรและ
อุปกรณ์เพิมในปี 2560
2) ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเป็ นบวกจํานวน 1,124.35 ล้ านบาท
ซึงเพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 26.55 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผล
กํ า ไรเบ็ ด เสร็ จ รวมประจํ า ปี 2560 จํ า นวน 14.41 ล้ า นบาท ทังนี ในส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นหลัก
ประกอบด้ วยทุนจดทะเบียนทีเรี ยกชํ าระแล้ วจํ านวน 3,927.16 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยหุ้น
สามัญจํานวน 1,963.58 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน
410.88 ล้ านบาท และส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 2,005.64 ล้ านบาท ส่วนทีจัดสรรเป็ น
สํารองตามกฎหมายจํ านวน 6.52 ล้ านบาท และส่วนขาดทุนสะสมที ยังไม่ได้ จัดสรรจํ านวน
1,214.57 ล้ านบาท
3) หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนีสินรวมจํานวน 405.92 ล้ านบาท
ซึงเพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 122.15 ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ 43.04
สาเหตุห ลัก ของการเพิ มขึ นมาจากเจ้ าหนี การค้ า และเจ้ าหนี หมุน เวี ย นอื น เนื องจากการ
ดําเนินงานของปี 2560 อีกทังบริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพือเป็ นทุนหมุนเวียน
ของบริ ษัทฯ จํานวน 120.09 ล้ านบาท และ 12.23 ล้ านบาท ตามลําดับ
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รายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างยิงต่อหน้ าทีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายการกํากับดูแลทีดี โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินในรายงานงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ทีได้ ถูกจัดทําขึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อย่า งเหมาะสม และบัน ทึก บัญ ชี ด้ ว ยความระมัด ระวัง เพื อให้ ส ะท้ อ นผลการ
ดําเนินงานทีเป็ นจริ งของบริ ษัทฯ ในรอบปี ทีผ่านมา
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในด้ านคุณภาพของงบการเงิน และการจัดให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทังคําอธิบายและบทวิเคราะห์เพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทัวไปในการใช้ งบการเงิน โดยได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนทังสิน 4 ท่าน ทีเป็ นกรรมการอิสระ
ซึงไม่เป็ นผู้บริ หาร เพือปฏิบตั ิหน้ าทีกํากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบควมคุมภายในการ
ตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสียง การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการทีเกียวโยงกัน และการกํากับดูแลทีมีประสิทธิภาพอัน
เพียงพอต่อการรักษาไว้ ซงทรั
ึ พย์สนิ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรากฎใน
รายงานประจําปี นีแล้ ว
ทังนีจากมาตรการข้ างต้ นนี ทําให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเชือได้ วา่ งบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 ได้ แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ
โดยหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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รายงานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย พลตํารวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์ พลเอกสมชาย หิรัญยัษฐิ ติ นายระพี สุขยางค์
และ นายวิรุณ ลี เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้ าทีตามขอบเขตหน้ าทีและความรั บผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 3 ครัง โดยได้ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาสและมีการ
พิจารณาร่ วมหารื อกับฝ่ ายบริ หารเพือทบทวนในประเด็นต่าง ๆ ทีผู้สอบบัญชีได้ ให้ ข้อสังเกตและให้ คําแนะนําแก่ฝ่าย
บริ หารในการจัดทํางบการเงินเพือให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ องตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีรวมถึงระบบการควบคุมภายในทีดีมีประสิทธิผล โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที
ได้ ดังนี
1. สอบทานงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2560 โดยได้ มีการ
ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีทุกไตรมาสเพือสอบถามถึงความถูกต้ องของงบการเงินในการบันทึกและปรับปรุ งบัญชีทีมี
ความสําคัญรวมถึงประเด็นต่าง ๆ ทีตรวจพบจากการสอบทานงบการเงิน และเพือให้ มนใจว่
ั างบการเงินได้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วน เพียงพอ และจัดทําขึนอย่างถูกต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตาม
หลักการบัญชีทีรับรองทัวไปก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
2.

สอบทานการบริ หารความเสียง จากรายงานการบริ หารความเสียงทีบริ ษัทฯ ได้ ทําการประเมินความ

เสียงด้ านต่าง ๆ ทีอาจส่งผลกกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทและแนวทางการบริ หารจัดการกับความเสียงทีมี
พร้ อมทัง ได้ ให้ ข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายจัดการเพือนําไปปรับปรุงต่อไป
3. สอบทานระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพือให้ การ
ปฏิบัติงานเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับ และได้ มีการร่ วมหารื อกับฝ่ ายบริ หารในการติดตามผลการ
ปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของตรวจสอบภายในอย่างต่อเนือง
4. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และให้ คําแนะนําต่อฝ่ ายบริ หารในการกําหนดแนวทางในการ
ควบคุมให้ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานและมีประสิทธิภาพ โดยเน้ นยําการปฎิบตั ิการในทุกระบบงานเพือพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในให้ มีประสิทธิผล
5. สอบทานรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และเพือให้ มนใจว่
ั าได้ มีการเปิ ดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
6. พิจารณาเสนอ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ การรับรอง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2560 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที
น่าเชือถือมีความเป็ นอิสระ และรายงานทางบัญชีและการเงินในปี ทีผ่านมามีความละเอียดถีถ้ วน โดยในการกําหนด
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ค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเห็นว่าเหมาะสม จึงได้
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ และได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัท โปรเฟส
ชันนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์ วิส จํากัด ให้ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบตามที ได้ ร ะบุไ ว้ ใ นกฏบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อย่า งเต็ ม ที มี ค วามเป็ นอิ ส ระ และให้
ความสําคัญต่อการดําเนินกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีวิธีการรายงานข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ องและเหมาะสม มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเพียงพอ เชือถือได้ และมีระบบการควบคุมภายในทีดีมีประสิทธิผล

นายระพี สุขยางค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ (แทน)
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน)
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รายงานของผู ้ สอบบัญชี รับอนุ ญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัท”)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึงประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรั บปี สินสุดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนีแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ
ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า
มีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริ ษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่วนทีเกี ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและ งบการเงิ นเฉพาะกิ จการและข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญ ในการตรวจสอบคือ เรื องต่างๆ ที มี นัย สําคัญ ทีสุดตามดุล ยพินิ จเยียงผู้ประกอบวิช าชี พของข้ าพเจ้ าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี ข้ าพเจ้ าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ และกําไรหรือขาดทุนทีเกิดจาก
สัญญาก่ อสร้ าง
รายได้ และกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจะถูกรับรู้เป็ นรายได้
และค่าใช้ จ่ายตามขันความสําเร็ จของงานตามสัญญา
ก่ อสร้ างแต่ ละสัญญา อัตราส่ วนของงานที ทํ าเสร็ จ
คํานวณจากการพิจารณาต้ นทุนทีเกิดขึนจริ ง ณ วันที
ในรายงาน เปรี ย บเที ย บกั บ ประมาณการต้ นทุ น
ทังหมดทีคาดว่าจะเกิดขึนตามสัญญา
การรั บรู้ รายได้ ตามการประเมินขันความสําเร็ จของงาน
ตามสัญญาก่อสร้ างได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นเรื องทีมี
นัยสําคัญซึงต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและสมมติฐานในงบการเงิน
เนืองจากต้ องใช้ การประเมินผลสําเร็ จของงานตามสัญญา
ทังในปั จจุบนั และอนาคต

นโยบายการบัญชีเกียวกับการรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญเกียวกับสัญญาก่อสร้ าง
แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.12 และ 35
ตามลําดับ

วิธีการตรวจสอบทีใช้ เพือตอบสนอง

วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึง
• เลือกตรวจสอบสัญญาพร้ อมทังทําการประเมินเนือหา
ของสัญญา
• ตรวจสอบเนือหาสาระของยอดรายได้ ตามสัญญาทีทํา
ในระหว่างปี
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
ระบบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ แก่ เงินเดือน ค่าจ้ างผู้รับเหมา
ต้ นทุนการซือ
• ประเมินขันความสําเร็ จของงานทีประเมินโดยฝ่ ายบริหาร
เทียบกับหลักฐานภายนอก เช่น ใบรับรองการทํางาน
หรื อหลักฐานอืนทีเกียวข้ อง
• ตรวจเยียมสถานทีก่อสร้ างเพือตรวจสอบขันตอนของ
ความสําเร็ จของแต่ละโครงการและเพือสามารถระบุ
พืนทีงานทีมีความซับซ้ อนโดยการสังเกตและสอบถาม
กับบุคลากรในสถานทีก่อสร้ าง นอกจากนี สอบถามถึง
ความคืบหน้ าของโครงการกับผู้จดั การโครงการ
• ตรวจสอบในรายละเอี ยดของผลการดํ า เนิ น งานที
เกิ ด ขึ นจนถึ ง ปั จจุ บั น รวมกั บ ประมาณการของ
ค่าใช้ จ่ายทีคาดว่าจะเกิดขึนและสอบถามฝ่ ายบริ หาร
เพิมเติมหากสมมติฐานทีปรากฏไม่สอดคล้ องกับผล
การดําเนินงานสินปี ทีเกิดขึนจริ ง
• ประเมินความน่าเชือถือของการประมาณการของฝ่ าย
บริ หารในแง่ของประมาณการทีใช้ ในปี ก่อนหน้ าเมื อ
เทียบกับต้ นทุนทีเกิดขึนจริ ง
• ตรวจสอบรายงานทางกฎหมายและรายงานของ
ผู้เชียวชาญในประเด็นทีเกียวข้ องกับปั ญหาและเนือหา
ของสัญญา
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วิธีการตรวจสอบทีใช้ เพือตอบสนอง

ต้ นทุนตามสัญญาก่ อสร้ าง
การใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการต้ นทุนทังหมดทีคาด

วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึง

ว่าจะเกิ ดขึนในการก่อสร้ างตามสัญญานันรวมถึงการ

• ทดสอบการควบคุมของกลุม่ บริ ษัททีได้ รับการออกแบบ

ประเมินภาระผูกพันทีเหลืออยูจ่ นถึงการส่งมอบ
นโยบายการบัญชีเกียวกับการรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญเกียวกับสัญญาก่อสร้ าง
แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3.12 และ
ข้ อ 35 ตามลําดับ

และนําไปปฏิบัติ กระบวนการในการบันทึกต้ นทุน
และรายได้ จากสั ญ ญาและการคํ า นวณขั นของ
ความสําเร็ จของงาน
• ตรวจสอบเนือหาสาระโดยตรวจเอกสารกับใบแจ้ งหนี
และชัวโมงเกิดขึนจากการประเมินสถานะของโครงการ
• สอบถามผู้บริ หารถึ งสถานะของการดํ 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
ทีจะเกิดขึนโดยการสอบทานวิธีทีใช้ ในการคํานวณ
ซึงรวมถึงราคาทีผู้จัดจําหน่ายเสนอ การคาดการณ์
และสัญญาของผู้จดั จําหน่าย
• สอบถามผู้บริ หารระดับสูงในกรณีทีมีความแตกต่าง
เพือระบุข้อผิดพลาดทีอาจมีขึน รวมถึงสมมติฐานที
ไม่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประสบการณ์ ในอดีตและ
ข้ อมูลในอุตสาหกรรม
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วิธีการตรวจสอบทีใช้ เพือตอบสนอง

ค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นเรื องทีมี

วิธีการตรวจสอบทีสําคัญรวมถึง

นัยสําคัญ เนืองจากต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและสมมติฐานและ

• ระบุยอดคงเหลือลูกหนีการค้ าหมุนเวียนของแต่ละ

ความรู้ ในส่วนงานและลักษณะของสภาพแวดล้ อมของ

รายซึงถูกพิจารณาว่ามีความเสียงมากทังในเชิงของ

สัญญา

ขนาดหรื อตามอายุของหนีค้ างชําระ และทําการสุม่

นอกจากลูกหนีการค้ า กลุ่มบริ ษัทมีเงิ นประกันผลงาน
ตามสัญญาคงเหลืออยูอ่ ย่างเป็ นสาระสําคัญและคงค้ าง
เป็ นระยะเวลานาน ซึงจํานวนทีจะได้ รับชําระคืนต้ องใช้
การประมาณการของฝ่ ายบริ หาร
นโยบายบัญชี เกี ยวกับค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญและการ

เลือกตัวอย่างเพือ
- ยืนยันยอดลูกหนีการค้ า ณ สินปี
- ตรวจสอบการชําระเงินของลูกค้ าภายหลังสินปี
- หากยังไม่ไ ด้ รั บชํ าระเงิ น ทํ า การตรวจสอบการ
ติดต่อกับลูกค้ า รวมทังการรับรองงานของลูกค้ า
และประวัติการชําระเงินของลูกค้ า

เปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญเกี ยวกับลูกหนีการค้ าหมุนเวี ยน

- ตรวจสอบยอดคงเหลือ ของเงิ น ประกัน ผลงาน

เงิ นประกันผลงานตามสัญญา แสดงไว้ ในหมายเหตุ

ตามสัญญา กับข้ อมูลในการติดต่อกับลูกค้ าและ

ประกอบงบการเงินข้ อ 3.3 ข้ อ 6 และข้ อ 10 ตามลําดับ

ยื น ยัน ระยะเวลาที ถึ ง กํ า หนดของเงิ น ประกัน
ผลงาน
• สํา หรั บ เงิ น ประกัน ผลงานที ถึ ง กํ า หนด ตรวจสอบ
สถานะของโครงการและข้ อสรุปเกียวกับจํานวนเงินที
จะได้ รับคืนจากหลักฐานทีได้ รับ

ข้ อมูลอืน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอืน ข้ อมูลอืนประกอบด้ วยข้ อมูลซึงรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ซึงคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้ าพเจ้ าภายหลังวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอืนและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความ
เชือมันต่อข้ อมูลอืน
ความรั บผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้ อมูลอืนมีความขัดแย้ งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ ทีได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อ
ปรากฏว่าข้ อมูลอืนมีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
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เมือข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุ ปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ า
ต้ องสือสารเรื องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หารมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโดยถูกต้ องตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในทีผู้บริ หารพิจารณาว่าจํ าเป็ นเพือให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษัทและ
บริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์
การบัญชีสําหรั บการดําเนินงานต่อเนืองเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกบริ ษัทหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลมีหน้ าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงรวมความเห็
ึ
นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้ ว ย ความเชื อมันอย่า งสมเหตุส มผลคื อ
ความเชื อมันในระดับ สูง แต่ไ ม่ไ ด้ เ ป็ นการรั บ ประกัน ว่า การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาดและถือว่ามี ส าระสํา คัญ เมื อคาดการณ์ ไ ด้ อ ย่า งสมเหตุส มผลว่า รายการที ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ ง แต่ ล ะรายการ
หรื อ ทุก รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่านี
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนอง
ต่อความเสียงเหล่านัน และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสียงทีไม่พบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิด
จากข้ อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้ นการแสดง
ข้ อมูล การแสดงข้ อมูลทีไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุม่
บริ ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องซึงจัดทําขึนโดยผู้บริ หาร
• สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์ห รื อ สถานการณ์ ทีอาจเป็ นเหตุให้
เกิ ด ข้ อ สงสัย อย่า งมีน ยั สํา คัญ ต่อ ความสามารถของกลุ่ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ ถ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดย
ให้ สงั เกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะ
เปลียนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ทีได้ รับจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชี ของ
ข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนือง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูล
โดยถูกต้ องตามทีควรหรื อไม่
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• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรม
ทางธุรกิ จภายในกลุ่มบริ ษัทเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารั บผิดชอบต่อการกํ าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้ วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้ องกับความเป็ น
อิสระและได้ สือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึงข้ าพเจ้ าเชือว่ามีเหตุผลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการทีข้ าพเจ้ าใช้ เพือป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญมากทีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื อง
เหล่านีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ทียากทีจะเกิดขึน ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะ
จากการสือสารดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที 29 มีนาคม 2561
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ดร. สุวจั ชัย เมฆะอํานวยชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

งบการเงิ น
บริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีการค้ าหมุนเวียน
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
มูลค่าของงานทีทําเสร็ จและยังไม่ได้ เรี ยกเก็บ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ทีจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีใช้ เป็ นหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินประกันผลงานตามสัญญา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

5.1

41,405,682

97,607,465

13,472,646

23,351,319

6
7
35
8
9

291,023,954
204,518,364
203,057,089
215,762,408
24,747,015
66,389,732
25,014,718
1,071,918,962

160,187,465
129,578,509
14,239,819
247,255,938
25,078,279
77,180,821
7,410,133
758,538,429

46,511,249
484,169,913
48,987,047
725,733,270
32,599,728
2,154,077
3,074,867
1,356,702,797

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

180,917,661
213,004
79,661,409
2,788,168
170,840,017
23,953,632
458,373,891
1,530,292,853

289,392,756
213,004
73,666,163
3,635,864
226,210,934
29,941,250
623,059,971
1,381,598,400

213,004
159,999,780
16,399,975
2,729,446
18,340,867
197,683,072
1,554,385,869

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

11

12
13
14
15
16
10
17
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บริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2560

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างาน
ก่อสร้ างทีจ่ายแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนี
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน
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18
19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

12,234,000
305,977,276
13,682,564

185,881,281
12,432,564

168,757,162
1,250,000

85,418,861
-

38,971,620

32,700,348

829,543

184,503

22

7,279,524

10,375,739

1,437,393

3,967,367

23

2,207,500

2,487,500

2,207,500

2,487,500

20
21

3,976,006
2,837,365
387,165,855

16,269,990
3,515,808
263,663,230

95,000
3,976,006
1,299,198
179,851,802

16,269,990
3,513,708
111,841,929

22
23

8,338,011
-

5,002,010
2,207,500

1,354,738
-

1,134,044
2,207,500

24
25

9,719,744
700,000
18,757,755
405,923,610

8,282,289
4,623,046
20,114,845
283,778,075

5,578,171
700,000
7,632,909
187,484,711

4,796,910
4,623,046
12,761,500
124,603,429

บริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

26

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,963,578,451 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท

3,927,156,902

หุ้นสามัญ 3,927,213,212 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

3,927,156,902
3,927,213,212

3,927,213,212

ทุนทีออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 1,963,578,451 หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท
ชําระครบแล้ ว

3,927,156,902

3,927,156,902

หุ้นสามัญ 3,927,213,212 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ชําระครบแล้ ว

3,915,213,212

3,915,213,212

ส่วนเกิน (ตํากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
ลูกหนีค่าหุ้น

410,882,500

410,882,500

410,882,500

410,882,500

(2,005,640,421)

(2,005,640,421)

(2,005,640,421)

(2,005,640,421)

-

(171,861)

-

(171,861)

6,519,775

6,519,775

6,519,775

6,519,775

(1,214,567,669)

(1,228,978,752)

(972,017,598)

(1,059,161,954)

1,124,351,087

1,097,824,453

1,366,901,158

1,267,641,251

18,156

(4,128)

-

-

1,124,369,243

1,097,820,325

1,366,901,158

1,267,641,251

1,530,292,853

1,381,598,400

1,554,385,869

1,392,244,680

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่ วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ
รายได้ จากงานก่อสร้ างตามสัญญา
ต้ นทุนงานก่อสร้ างตามสัญญา
กําไร (ขาดทุน) ขันต้ น
รายได้ ดอกเบีย
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี
กําไรจากการขายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ - สุทธิ
รายได้ คา่ ธรรมเนียมบริ หารจัดการ
รายได้ อืน
หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
โอนกลับประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยอืน
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรั บปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
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21

25

31
33
34

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
1,119,217,917
(1,032,430,741)
86,787,176
1,781,454
77,301
154,401

2559
777,754,015
(799,027,700)
(21,273,685)
4,340,755
6,437,934
160,520

2560
117,023,776
(75,073,704)
41,950,072
15,880,615
77,301
131,095

2559
15,000,000
(4,125,000)
10,875,000
16,738,094
6,437,934
159,746

(2,201,206)
9,362,031
51,877,959
3,923,046

(363,923)
23,398,651
(75,748,114)
-

(2,201,206)
105,569,952
8,610,032
43,292,417
3,923,046

(363,923)
62,270,353
23,068,440
445,915
-

(131,779,920)
(3,422,731)
(3,201,406)
13,358,105
(2,835,321)
10,522,784

415,938
(135,446,529)
(151,473)
(3,209,268)
(201,439,194)
(201,439,194)

(129,372,787)
(8,667)
(1,235,813)
86,616,057
86,616,057

415,938
(120,115,305)
(2,221)
(2,074,820)
(2,144,849)
(2,144,849)

3,888,307
3,888,307
14,411,091

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

528,299
528,299
87,144,356

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

บริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่ อ)
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2560

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ้น)

27
27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

10,522,776
8
10,522,784

(201,439,023)
(171)
(201,439,194)

86,616,057
86,616,057

(2,144,849)
(2,144,849)

14,411,083
8
14,411,091

(196,478,672)
(171)
(196,478,843)

87,144,356
87,144,356

(1,146,450)
(1,146,450)

0.005
1,963,481

(0.103)
1,957,607

0.044
1,963,481

(0.001)
1,957,607
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บริษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที 1 มกราคม 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
การเพิมหุ้นสามัญ

26

ปรับปรุ งการลดลงของส่วนได้ เสียทีไม่มี
อํานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที 1 มกราคม 2560
การเปลียนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
การเพิมหุ้นสามัญ
ปรับปรุ งการลดลงของส่วนได้ เสีย
ทีไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

26

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ทุนทีออก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

ส่ วนตํากว่ า
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

ลูกหนีค่ า
หุ้น

เงินค่ าหุ้น
รั บล่ วงหน้ า
รอจดทะเบียน

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํารอง
(ขาดทุนสะสม)
ตามกฎหมาย
6,519,775
(1,030,636,217)

3,665,213,212

410,882,500

(1,955,640,421)

(171,861)

200,000,000

250,000,000

-

(50,000,000)

-

(200,000,000)

-

3,915,213,212

410,882,500

(2,005,640,421)

(171,861)

-

3,915,213,212

410,882,500

(2,005,640,421)

(171,861)

11,943,690

-

-

3,927,156,902

410,882,500

(2,005,640,421)

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้
เสีย
ทีไม่ มี
อํานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

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

-

6,519,775

(1,228,978,752)

1,097,824,453

(4,128)

1,097,820,325

171,861

-

-

-

12,115,551

-

12,115,551

-

-

6,519,775

14,411,083
(1,214,567,669)

14,411,083
1,124,351,087

22,276
8
18,156

22,276
14,411,091
1,124,369,243

บริษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที 1 มกราคม 2559
การเปลียนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
การเพิมหุ้นสามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที 1 มกราคม 2560
การเปลียนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
การเพิมหุ้นสามัญ
รับชําระลูกหนีค่าหุ้น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

26

26

ทุนทีออก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

ส่ วนตํากว่ า
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

ลูกหนีค่ าหุ้น

เงินค่ าหุ้น
รั บล่ วงหน้ า
รอจดทะเบียน

3,665,213,212

410,882,500

250,000,000
3,915,213,212

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํารอง
(ขาดทุนสะสม)
ตามกฎหมาย
6,519,775
(1,058,015,504)

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

(1,955,640,421)

(171,861)

200,000,000

410,882,500

(50,000,000)
(2,005,640,421)

(171,861)

(200,000,000)
-

6,519,775

(1,146,450)
(1,059,161,954)

(1,146,450)
1,267,641,251

3,915,213,212

410,882,500

(2,005,640,421)

(171,861)

-

6,519,775

(1,059,161,954)

1,267,641,251

11,943,690
3,927,156,902

410,882,500

(2,005,640,421)

171,861
-

-

6,519,775

87,144,356
(972,017,598)

11,943,690
171,861
87,144,356
1,366,901,158

1,268,787,701

80

บริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
ปรับปรุ งด้ วย
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
โอนกลับประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศที
ยังไม่เกิดขึนจริง
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริ ษัทย่อย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ ดอกเบีย
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย
กําไรขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ถาวร
กําไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที
จ่าย
(เพิมขึน) ลดลงในสินทรัพย์เพือการดําเนินงาน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
มูลค่าของงานทีทําเสร็ จและยังไม่ได้ เรี ยกเก็บ
สินค้ าคงเหลือ
เงินประกันผลงานตามสัญญา
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีใช้ เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เพิมขึน (ลดลง) ในหนีสินจากการดําเนินงาน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างานก่อสร้ างที
จ่ายแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน
รับดอกเบีย
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษี เงินได้
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

81

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

13,358,105

(201,439,194)

86,616,057

(2,144,849)

21,624,768
(51,877,959)
(3,923,046)
-

23,540,987
75,748,114
(415,938)

7,425,727
(43,292,417)
(3,923,046)
-

11,193,685
(445,915)
(415,938)

2,859,992
(77,301)
5,547,762
(1,781,454)
3,201,406

2,196,831
(6,437,934)
6,010,032
(4,340,755)
3,209,268

2,859,992
(77,301)
22,496
1,531,560
(15,880,615)
1,235,813

2,196,831
(6,437,934)
1,714,437
(16,738,094)
2,074,820

(154,401)
(2,328,469)

(160,520)
(2,214,511)

(131,095)
(2,214,510)

(159,746)
(2,214,511)

1,544,691
(12,005,906)

1,416,311
(102,887,309)

1,544,691
35,717,352

1,416,311
(9,960,903)

(156,424,393)
(188,817,270)
31,493,530
55,370,917
16,720,092
108,475,095
5,987,618

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

(127,897,294)
(48,987,047)
(32,599,728)
(2,357,343)
(33,640)

(41,229,297)
242,734
(531,341)

110,545,868
1,250,000

(104,827,669)
(20,214,953)

77,774,541
1,250,000

(43,773,966)
-

6,271,272

3,356,780

645,040

-

(222,000)
(21,355,177)
1,447,471
(2,597,600)
(24,747,015)
(47,252,321)

(48,000)
(373,694,011)
4,339,238
(3,428,317)
(25,076,450)
(397,859,540)

(222,000)
(96,710,119)
47,145
(598,929)
(2,154,077)
(99,415,980)

(48,000)
(95,300,773)
1,216,229
(1,748,225)
(1,544,691)
(97,377,460)

บริ ษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพือเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินสดจ่ายเพือชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการ
ทีเกียวข้ องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิจการอืน
เงินสดจ่ายเพือชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคล
และกิจการอืน
เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากลูกหนีค่าหุ้น
เงินสดจ่ายชําระคืนเจ้ าหนีตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี
เงินสดจ่ายเพือชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

5.2

5.3

5.1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

-

194,125

326,655,000
(222,102,875)
(9,900,000)
30,000

279,000,000
(623,473,340)
191,125

(10,149,492)
730,000
(9,419,492)

(15,360,314)
(15,166,189)

(383,916)
94,298,209

(1,139,409)
(345,421,624)

121,636,000
-

-

9,795,000

-

9,000,000

(880,047)
-

(9,700,000)
9,000,000

(880,047)
-

(9,000,000)
(109,402,000)
171,861
(272,993)

(65,791,440)

(9,000,000)
171,861
(272,993)

(65,791,440)

(2,487,500)
(9,197,614)
22,276
470,030

(2,487,500)
(7,570,523)
(76,729,510)

(2,487,500)
(2,267,270)
(4,760,902)

(2,487,500)
(2,431,342)
(71,590,329)

(56,201,783)
97,607,465
41,405,682

(489,755,239)
587,362,704
97,607,465

(9,878,673)
23,351,319
13,472,646

(514,389,413)
537,740,732
23,351,319

82

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
บริษัท เคเทค คอนสตรั คชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
1.

การดําเนินงานและข้ อมูลทัวไปของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นนิติบคุ คลทีจัดตังขึนในประเทศไทย บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก
ในการดําเนินโครงการก่อสร้ างและออกแบบติดตัง และมีทีอยูจ่ ดทะเบียนตังอยูเ่ ลขที 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์
ทาวเวอร์ บี ชันที 18 ถนนพระรามเก้ า เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2547
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยจํานวน 3 บริ ษัท และ 4 บริ ษัท ตามลําดับ ดังนี
ลําดับ

ชือบริษัท

วันทีจดทะเบียนจัดตัง

ธุรกิจหลัก

ทีตัง
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาว
เวอร์ บี ชันที 18 ถนนพระรามเก้ า เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาว
เวอร์ บี ชันที 18 ถนนพระรามเก้ า เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาว
เวอร์ บี ชันที 18 ถนนพระรามเก้ า เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ทาว
เวอร์ บี ชันที 18 ถนนพระรามเก้ า เขต
ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร

1.

บริ ษัท เคเทค บิลดิง
คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด

19 กรกฎาคม 2555

2.

บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์
จํากัด

13 มิถนุ ายน 2556

การให้ บริ การก่อสร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์ตามสัญญา
ก่อสร้ าง
รับเหมาก่อสร้ าง

3.

บริ ษัท กิจการร่วมค้ า
เคเทค-เค จํากัด*

21 มิถนุ ายน 2556

รับเหมาก่อสร้ าง

4.

บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัเจอร์
จํากัด

22 เมษายน 2556

รับเหมาก่อสร้ าง

* ในวันที 11 มกราคม 2560 บริ ษัท กิจการร่วมค้ า เคเทค-เค จํากัด ได้ ทําการชําระบัญชีเสร็ จสิน
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 ลําดับแรกของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
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รายชือผู้ถอื หุ้น
นางอายุพร กรรณสูต
นายพิสษิ ฐ์ เหล่าศิริรัตน์
นางสาวรัตติพร กรสุทธิโสภณ
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จํากัด (มหาชน)
นางจรรยา สว่างจิตร

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
21.00
6.19
4.71
2.86
2.04

เมือวันที 7 มิถนุ ายน 2553 ศาลล้ มละลายกลางมีคําสังตามคดีหมายเลขแดงที ฟ.15/2553 ให้ ฟืนฟูกิจการ
ของบริ ษัท เคเทค คอนสตรัคชัน จํากัด (มหาชน) (ลูกหนี) และตังนายพรทัต อมตวิวิฒน์และนายโดนัล เอียน
แม็ คเบน เป็ นผู้ทําแผนฟื นฟูกิจ การ (“แผน”) ของลูกหนี บรรดาอํ านาจหน้ าที ในการจัดการกิ จ การและ
ทรัพ ย์สินของลูกหนี และสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี ยกเว้ นสิทธิ ทีจะได้ รับเงินปั นผลตกแก่
ผู้ทําแผนตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัตลิ ้ มละลายกลาง พ.ศ. 2483
เมือวันที 22 ตุลาคม 2557 บริ ษัทได้ ยืนคําร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางขอยกเลิกการฟื นฟูกิจการ ตามคําสังของ
ศาลล้ มละลายกลางเมือวันที 7 มิถุนายน 2553 ตามคดีหมายเลขแดงที ฟ.15/2553 เนืองจากบริ ษัทได้ ดําเนินการ
เป็ นผลสําเร็ จตามเงื อนไขของแผนข้ อ 14.2 ครบถ้ วนแล้ ว และศาลล้ มละลายกลางกลางจึงมีคําสังให้ ยกเลิก
คําสังให้ ฟืนฟูกิจการตามมาตรา 90/74 เมื อวันที 26 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงต้ องปฏิ บ ตั ิ
ตามแผนฟื นฟูกิจการดังกล่าวจนกว่าจะชําระหนีเสร็ จสิน
เมือวันที 19 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือขอให้ ห้ นุ สามัญของ
บริ ษัทกลับเข้ าซือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เมือวันที 26 มกราคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ มีหนังสือแจ้ งเตือนบริ ษัทจดทะเบียนทีมีฐานะ
การเงิ น เข้ า ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนระยะที 3 เร่ ง แก้ ไขเหตุเ พิ ก ถอน ภายในเดื อ นมี น าคม 2559 ต่ อ มา
เมือวันที 8 เมษายน 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ มีหนังสือแจ้ งว่าบริ ษัทมีการดําเนินงานหรื อ
ฐานะการเงิ นที เข้ าข่ายอาจถูกเพิ กถอนหุ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
บริ ษัทต้ องยืนคําขอพ้ นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทําหนังสือชีแจง และแสดง
เหตุผลหรื อข้ อมูลสนับสนุนทีแสดงให้ เห็นว่าฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทพ้ นเหตุเพิกถอน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว และเมือวันที 28 เมษายน 2559 บริ ษัทได้ ทําหนังสื อ
ชีแจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือชีแจงสถานะทางการเงินและขอขยายระยะเวลาในการแก้ ไขเหตุ
แห่งการเพิกถอนออกไปจนถึงวันที 31 มีนาคม 2560
เมือวันที 20 มิถนุ ายน 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ มีหนังสือแจ้ งขยายระยะเวลาในการแก้ ไขเหตุ
แห่งการเพิกถอนออกไปจนถึงวันที 31 มีนาคม 2560
เมื อวัน ที 31 มี น าคม 2560 บริ ษัท ได้ ยื นหนัง สื อ ชี แจงต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยเพื อชี แจง
สถานะทางการเงินและขอขยายระยะเวลาในการแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนออกไปจนถึงวันที 31 มีนาคม
2561
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เมื อวันที 4 เมษายน 2560 ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยได้ มีหนังสือแจ้ งการดําเนินการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ เวลาในการแก้ ไขเหตุเพิกถอนภายในวันที 24 เมษายน 2560 ต่อมาบริ ษัท
ได้ ส ่ง หนัง สือ ขอขยายระยะเวลาแก้ ไ ขข้ อ พ้ น เหตุเ พิก ถอน พร้ อ มเอกสารประกอบเพิ มเติม ให้ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือพิจารณา
เมือวันที 6 มิถุนายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ มีหนังสือแจ้ งให้ เวลาบริ ษัทเพิมเติมจนถึง
วันที 31 มีนาคม 2561 โดยให้ บริ ษัทลงนามในหนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามเงื อนไขของตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ภายในวัน ที 20 มิถ ุน ายน 2560 ต่อ มาบริ ษัท ได้ ส ่ง หนัง สือ รับ ทราบและ
ยินยอมปฏิบตั ิตามเงื อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.

เกณฑ์ การจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดทํ าบัญชี เป็ นเงิ นบาทและจัดทํ างบการเงิ นตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงิ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จัดทํ าขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 (ปรั บปรุ ง 2559)
เรื อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึงมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป และตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที 2
ตุล าคม 2560 เรื อง “การจัดทํ าและส่ง งบการเงิ นและรายการเกี ยวกับฐานะการเงิ นและ ผลการ
ดํา เนิน งานของบริ ษัท จดทะเบีย น พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒ นาธุร กิจ การค้ า เรื อง
“กําหนดรายการย่อทีต้ องมีในงบการเงิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที 11 ตุลาคม 2559
2.3 งบการเงินนีได้ จดั ทําขึนโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้ น
ตามทีได้ เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
2.4 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และข้ อมูลเปรี ยบเทียบ ได้ รวมบัญชี
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึงบริ ษัทมีอํานาจควบคุมหรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50 ของหุ้นทีมีสิทธิออก
เสียงในบริ ษัทย่อยดังกล่าว บริ ษัทย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ชือบริ ษัท
บริ ษัทย่ อย
บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด
บริ ษัท กิจการร่วมค้ า เคเทค-เค จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด
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ประเภท จัดตังขึนใน จํานวนหุ้นทีถือ
ธุรกิจ ประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม
2560
2559
ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง
ก่อสร้ าง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

19,999,998 19,999,997
1,999,998
19,997
17,997
499,998 499,998

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
ณ วันที 31 ธันวาคม
2560
2559
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
89.99
99.99

รายการบัญชีระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีมีสาระสําคัญได้ ถกู ตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนีแล้ ว งบ
การเงินรวมสํ าหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้ จดั ทําขึนโดยใช้ งบการเงิ นของบริ ษัท
ย่อยสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ซึงได้ ตรวจสอบแล้ ว
งบการเงินรวมสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ได้ รวมงบการเงินของบริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท เคเทค
อินโนเวชันส์ จํากัด ซึงได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอืน
งบการเงินรวมสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ได้ รวมงบการเงินของบริ ษัทย่อยคือ บริ ษัทกิจการ
ร่วมค้ า เคเทค-เค จํากัด (2560: บริ ษัทดังกล่าวได้ ชําระบัญชีเสร็ จสินแล้ ว)
ในวันที 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด ได้ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 20,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท
เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด เพิมขึนจาก 19,997 หุ้นเป็ น 1,999,998 หุ้น
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินสําหรั บงวด
บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิ บัติทางบัญชี ทีออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึงมีผลบังคับใช้ สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการ
ปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึนเพือให้ มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บัตินีไม่มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ ออกประกาศเกี ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นจํ านวน 56 ฉบับ ทีจะมี ผล
บังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป ซึงได้
ประกาศในราชกิ จจานุเบกษาแล้ วเมื อวันที 26 กันยายน 2560 ทังนี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึนเพือให้ มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน
นอกจากนีสภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15 เรื อง
รายได้ จากสัญญาทีทํากับลูกค้ า ซึงได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วเมือวันที 14 มีนาคม 2561 และ
จะมีบงั คับให้ ใช้ สําหรับการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
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ผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องมาเริ ม ถือปฏิบตั ิ
กับงบการเงินของบริ ษัทเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริ หารของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ไิ ม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในงวดทีจะเริ มถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
งบการเงินนีได้ จดั ทําขึนโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้ นตามที
ได้ เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีสําคัญดังต่อไปนี
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภทที
ถึงกําหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรื อน้ อยกว่าตังแต่วนั ทีได้ มาโดยไม่รวม เงินฝากสถาบันการเงินทีมี
ภาระผูกพัน
3.2 เงินลงทุนชัวคราว
เงิ นลงทุ นชั วคราว เป็ นบัตรเงิ นฝากที มี กํ าหนดระยะเวลามากกว่ า 3 เดื อนแต่ ไ ม่ เ กิ น 12 เดื อ น
โดยไม่มีภาระผูกพันและแสดงในราคาทุน
3.3 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาทุนสุทธิหลังหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประมาณขึนจากจํานวนหนีทีอาจเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ในการเก็บเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนีทีคงค้ างอยู่ ณ วันสินปี ลูกหนีจะ
ถูกตัดบัญชี เมือทราบว่าเป็ นหนีสูญ
3.4 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือประกอบด้ วยอะไหล่และวัตถุดบิ และงานระหว่างก่อสร้ าง
อะไหล่และวัตถุดิบแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนคํานวณ
โดยวิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน
งานระหว่างก่อสร้ างประกอบด้ วยต้ นทุนค่าวัตถุดิบและค่าแรงงาน และค่าแรงผู้รับเหมาช่วง
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มูลค่าสุทธิทีจะได้ รับของสินค้ าประมาณจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ ตามปกติของธุรกิจ หักด้ วยค่าใช้ จ่าย
ทีจําเป็ นต้ องจ่ายเพื อให้ ขายสินค้ านันได้ บริ ษัทบันทึกบัญชีค่าเผื อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลื อเมื อ
สินค้ านันเสือมสภาพและเคลือนไหวช้ า (ถ้ ามี)
3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณี ทีมีการด้ อยค่าของเงิ น
ลงทุน ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้ เสี ยในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธีราคาทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
3.6 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้ อยค่า
ราคาทุน รวมถึง ต้ น ทุน ทางตรงที เกี ยวข้ อ งกับ การได้ ม าของสิน ทรั พ ย์ ต้ น ทุน ของการก่อสร้ าง
สิ น ทรั พ ย์ ที กิ จ การก่ อ สร้ างเอง รวมถึ ง ต้ น ทุ น ของวัส ดุ แรงงานทางตรง และต้ น ทุ น ทางตรงอื นๆ
ทีเกียวข้ องกับการจัดหาสินทรัพย์เพือให้ สินทรัพย์นนอยู
ั ใ่ นสภาพทีพร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์
ต้ นทุนในการรื อถอน การขนย้ าย การบูรณะสถานทีตัง ของสินทรัพย์และต้ นทุนการกู้ยืม
ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์ แต่ละรายการทีมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่เท่ากันต้ องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิ ทีได้ รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สทุ ธิในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ต้ นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้ นทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ เป็ นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการ อาคาร
และอุป กรณ์ ถ้ า มี ค วามเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ที บริ ษัท จะได้ รั บประโยชน์เ ชิง เศรษฐกิ จ ในอนาคต
จากรายการนัน และสามารถวัดมูลค่าต้ นทุนของรายการนันได้ อย่างน่าเชื อถื อ ชินส่วนทีถูกเปลี ยน
แทนจะถูกตัดจํ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้ นทุนที เกิ ดขึนในการซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ ที
เกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมือเกิดขึน
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ค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคาคํานวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึงประกอบด้ วย ราคาทุนของ
สินทรัพย์หรื อต้ นทุนในการเปลียนแทนอืนหักด้ วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี
สํานักงานก่อสร้ างและทีพักคนงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตัง และเครื องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ

3
6
3 - 15
3 - 10
10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ ถูกทบทวนอย่างน้ อยทีสุดทุกสินรอบปี บัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
3.7 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้ วยค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเกิดจากการซือธุรกิจ
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์ แสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ค่า
ตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์คือ 3 - 10 ปี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเกิดจากการซือธุรกิจได้ แก่ส่วนต่างระหว่างต้ นทุนการซือธุรกิจ ณ วันทีลงทุนสูงกว่า
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทีระบุได้ เฉพาะส่วนทีเป็ นของผู้ซือ บริ ษัทรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ น
สินทรัพย์ ณ วันทีซือกิจการในงบการเงินรวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการซือธุรกิจแสดงในราคาทุนหักค่าเผือการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
3.8 การด้ อยค่า
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษัทได้ รับการทบทวน ณ ทุกวันทีในรายงานว่ามีข้อบ่งชีเรื องการ
ด้ อยค่าหรื อไม่ ในกรณีทีมีข้อบ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทีคาดว่าจะได้ รับคืน
บริ ษัทจะรับรู้ ข าดทุนจากการด้ อยค่า เมื อมูล ค่าตามบัญ ชีข องสินทรัพ ย์ หรื อมูล ค่าตามบัญ ชีข อง
หน่ว ยสิน ทรัพ ย์ที ก่อ ให้ เ กิด เงิน สดสูง กว่า มูล ค่า ที จะได้ รับ คืน ขาดทุน จากการด้ อ ยค่า บัน ทึก
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน
มูลค่าที คาดว่าจะได้ รับคืน หมายถึง ราคาขายสุทธิ ของสินทรั พย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ ของสิ นทรั พย์
แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ ของสิ นทรั พย์ ประมาณการกระแสเงิ น สด
ที จะได้ รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้ อัตราคิดลดก่อนคํานวณภาษี เ งินได้ เ พื อให้
สะท้ อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ ในตลาดปั จจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีตอ่ สินทรัพย์ สําหรับ
สินทรัพย์ทีไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับ ซึงส่วนใหญ่เป็ นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อืน จะพิจารณา
มูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินสดทีสินทรัพย์นนเกี
ั ยวข้ องด้ วย
การกลับรายการด้ อยค่า
บริ ษัทจะกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าหากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ ในการคํานวณมูลค่า
ทีคาดว่าจะได้ รับคืน
บริ ษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้ อยค่าเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกิ นกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุน
จากการด้ อยค่ามาก่อน
3.9 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานเมือเกษี ยณอายุ
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานเป็ นประมาณการเกียวกับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงาน ทีได้ สิทธิรับเงินชดเชยเมือเกษี ยณอายุตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัท
และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน โดยประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน
ดัง กล่าวได้ คํ า นวณโดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ประกันภัย อิ ส ระและจากข้ อ สมมติ ฐ านทางคณิ ต ศาสตร์
ประกัน ภัย ตามวิ ธี คิ ด ลดแต่ล ะหน่ ว ยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อัน เป็ น
ประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายในอนาคตโดย
คํานวณบนพืนฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และ
ปั จจัยอืนๆ
ทังนีอัตราคิดลดทีใช้ ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้ างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลียนแปลงประมาณการจะรับรู้ ในงบ
กํ าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เกิ ด รายการ ทังนี ค่ าใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ องกั บ
ผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษัทได้ จัดตังเงิ นกองทุนสํ ารองเลี ยงชี พสํ าหรั บพนักงานที สมัครเข้ าโครงการหลังจากผ่านการทดลองงาน
3 เดือน และได้ จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลียงชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษัทบันทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานเป็ นค่าใช้ จา่ ยเมือเกิดรายการ
3.10 ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนี สินจะรั บรู้ ก็ ต่อเมื อบริ ษัทมี ภาระหนี สินตามกฎหมายที เกิ ดขึนในปั จจุบนั หรื อที ก่อตัวขึน
อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้ องถูก
จ่ายไปเพือชําระภาระหนีสินดังกล่าว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนีสินได้ อย่างน่าเชือถือ
3.11 รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทแปลงค่ารายการบัญ ชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศที เกิ ดขึนระหว่างปี เป็ นเงิ นบาท ตามอัตรา
แลกเปลี ยน ณ วัน ที เกิ ด รายการ การแปลงค่า สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี สิ นที เป็ นตัว เงิ น และเป็ นเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ ณ วั น ที ตามงบแสดงฐานะการเงิ น เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อั ต ราอ้ างอิ ง ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันนัน บริ ษัทรับรู้ กําไรหรื อขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี ยนเมื อมี การชําระเงิ นหรื อที
เกิ ดจากการแปลงค่าเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.12 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จา่ ย
รายได้ และต้ นทุนที เกิ ดขึนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จากสัญญาก่อสร้ าง จะรั บรู้ เป็ นรายได้ และ
ค่าใช้ จา่ ยก็ตอ่ เมือสามารถประมาณผลสําเร็ จของงานตามสัญญาก่อสร้ างได้ อย่างน่าเชือถือ บริ ษัทใช้
วิธีอตั ราส่วนของงานทีทําเสร็ จในการคํานวณรายได้ และต้ นทุนทีจะรับรู้ ในแต่ละงวด อัตราส่วนของ
งานทีทําเสร็ จคํานวณจากการพิจารณาต้ นทุนทีเกิ ดขึนจริ งในปั จจุบนั เปรี ยบเที ยบกับประมาณการ
ต้ นทุนทังหมดทีประมาณว่าจะเกิดขึนตามสัญญา ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสัญญาก่อสร้ าง
จะรับรู้ ทงจํ
ั านวนทันทีในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เมือมีความเป็ นได้ ค่อนข้ างแน่ว่าต้ นทุนรวมตาม
สัญญาจะมีมลู ค่าเกินกว่ารายได้ รวมตามสัญญา
ในการพิจารณาต้ นทุนทีเกิดขึนจนถึงวันสินปี ของงานก่อสร้ างตามสัญญา บริ ษัทจะไม่รวมต้ นทุน ที
เกี ยวข้ องกับกิ จ กรรมในอนาคตตามสัญ ญา แต่จ ะแสดงไว้ เ ป็ นงานระหว่างก่ อสร้ างตามสัญ ญา
จํานวนรวมของต้ นทุนทีเกิดขึนจนถึงปั จจุบนั และกําไรหรื อขาดทุนทีรับรู้แล้ วของแต่ละสัญญาจะนําไป
เปรี ยบเทียบกับเงินงวดทีเรี ยกเก็บจากผู้จ้างถึงวันสินปี หากต้ นทุนของงานระหว่างก่อสร้ าง สูงกว่า
จํานวนเงินงวดทีเรี ยกเก็บบวก (หัก) กํ าไร (ขาดทุน) ทีรับรู้ ไปแล้ ว ผลต่างทีเกิดขึนจะแสดงเป็ นยอด
สินทรัพย์ แต่หากจํานวนเงินงวดทีเรี ยกเก็บสูงกว่าต้ นทุนของงานระหว่างก่อสร้ างทีเกิดขึนรวมกับกําไร
หรื อขาดทุนทีรับรู้แล้ วของแต่ละสัญญา ผลต่างทีเกิดขึนจะแสดงเป็ นยอดหนีสิน
รายได้ ดอกเบียรับและค่าใช้ จา่ ยอืนรับรู้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
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3.13 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึงความเสี ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้ าของสินทรั พย์ ยังคงอยู่กับผู้ให้ เ ช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึงความเสี ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื อ เกื อ บทังหมดที ผู้เ ป็ นเจ้ า ของพึง ได้ รั บ จาก
สินทรัพย์ ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่าย
ฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินทีต้ องจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ส่วนค่าใช้ จ่ายทางการเงินทีเกี ยวกับการเช่า คํานวณโดยใช้ วิธีอตั รา
ดอกเบียที แท้ จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญาและบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษัทคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ทีได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินตลอดอายุการใช้ งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรง
การขายและเช่ากลับคืนทีจัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
หากราคาขายมีจํานวนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม บริ ษัทจะรับรู้ จํานวนทีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเป็ นรายการรอ
การตัดบัญชีและตัดจําหน่ายตามระยะเวลาทีคาดว่าจะใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ทีเช่า
3.14 การปรับโครงสร้ างหนีทีมีปัญหา
บริ ษัทใช้ วิธีในการปรับโครงสร้ างหนีทีมีปัญหา โดยการได้ รับการลดเงินต้ นและ/หรื อดอกเบียค้ างรับ
การโอนสินทรัพย์ การโอนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ และการปรับเงือนไขการชําระหนี
สําหรับการโอนสินทรัพย์หรื อรับโอนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของเพือชําระหนีตามสัญญา ปรับโครงสร้ างหนี
นัน บริ ษัทบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ ทีโอนไปให้ เจ้ าหนีเพือชําระหนีกับราคาตามบัญชี
ของหนี เป็ นกําไรหรื อขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์สําหรับปี และบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของส่วน
ได้ เสียในส่วนของเจ้ าของทีโอนไปให้ เจ้ าหนีทีตํากว่าราคาตามบัญชีของหนี ทีมีการปรับโครงสร้ างเป็ นกํ าไรที
เกิดจากการปรับโครงสร้ างหนีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับการปรับโครงสร้ างหนีด้ วยวิธีปรับเงือนไขการชําระหนีนัน บริ ษัทบันทึกผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของหนีทีสูงกว่าจํานวนเงินทีต้ องจ่ายตามเงื อนไขใหม่เป็ นกํ าไรจาก การปรับโครงสร้ างหนี ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในวันทีการปรับโครงสร้ างหนีเสร็ จสมบูรณ์
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3.15 ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
3.15.1 ภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั คือ จํานวนภาษี เงินได้ ทีต้ องชําระโดยคํานวณจากกําไรทางภาษี สําหรับปี กําไร
ทางภาษี แตกต่างจากกํ าไรทีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เนืองจากกํ าไรทางภาษี ไม่ได้ รวมรายการที
สามารถถื อเป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายทางภาษี ในปี อืนๆ และไม่ได้ รวมรายการทีไม่สามารถถื อเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้ จา่ ยทางภาษี ภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้ อตั ราภาษี ณ วันทีรายงาน
3.15.2 ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู้ผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีสินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทีใช้ ในการคํานวณกํ าไรทางภาษี (ฐานภาษี )
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้ หนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทุกรายการ
และรั บรู้ สินทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชัวคราวเท่าที มี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ว่ากํ าไรทางภาษี จะมีจํานวนเพียงพอทีจะนําผลแตกต่างชัวคราวนันมาใช้ ประโยชน์ได้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีในรายงาน สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะถูกปรับ
ลดลง เมือกํ าไรทางภาษี ทีจะนํามาใช้ ประโยชน์ ลดลงการกลับรายการจะทํ าเมื อมี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษี เพียงพอทีจะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีบางส่วนหรื อ
ทังหมดมาใช้ ประโยชน์ได้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคํานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีด้วยอัตรา
ภาษี ทีคาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีหรื อในงวด ทีคาดว่าจะ
จ่ายชําระหนีสินภาษี โดยใช้ อตั ราภาษี ทีมีผลบังคับใช้ อยู่หรื อทีคาดได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมี ผล
บังคับใช้ ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน
รายการสินทรัพย์และหนีสินภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้ เมือบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพย์และหนีสินดังกล่าวมาหักกลบกันและบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยตังใจจะชํ าระหนี สิ นดังกล่าวด้ วยยอดสุทธิ หรื อตังใจจะรั บชํ าระสิ นทรั พ ย์ และ
หนีสินในเวลาเดียวกันและทังสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงินได้ รอ
การตัดบัญชีเกียวข้ องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษี เดียวกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ หรื อรายได้ ภาษี เงินได้ ทีเกียวข้ องกับ
กํ าไรหรื อขาดทุนไว้ ในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั และภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้ าภาษี เงิน
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ได้ ทีเกิดขึนนันเกียวข้ องกับรายการทีได้ บนั ทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือ
หุ้นในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
3.16 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน
กํ าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื นฐานคํานวณโดยการหารกํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรั บปี ด้ วยจํ านวนหุ้น
สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีมีอยู่ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีทีมีการเพิมทุนใช้ จํานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักตามระยะเวลาการรับชําระค่าหุ้นเพิมทุนทีออกและเรี ยกชําระ และในกรณี ที
ลดทุนใช้ จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี ยถ่วงนํ าหนักตามระยะเวลาการจดทะเบียน การลดทุน และกํ าไร
(ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดได้ ถกู แปลงเป็ นหุ้นสามัญทังหมด
3.17 การใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารและแหล่งข้ อมูลสําคัญเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารของบริ ษัทและ กลุ่มบริ ษัท
ต้ องอาศัยดุล ยพิ นิ จหลายประการในการกํ าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตังข้ อ
สมมติฐาน ซึงมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสินทรัพย์ หนีสิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับสินทรัพย์และ
หนี สินที อาจเกิ ดขึน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดงรายได้ และค่าใช้ จ่ายของงวดบัญชี
ถึงแม้ ว่าการประมาณการของผู้บริ หารได้ พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ เหตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลที
เกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน
ดุลยพินิจทีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี
3.17.1 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
กลุม่ บริ ษัทได้ ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยประมาณขึนจากจํานวนหนีทีอาจเรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกหนีไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของ
ลูกหนีทีคงค้ างอยู่ ณ วันสินปี
3.17.2 การรับรู้รายได้
กลุ่มบริ ษัทใช้ วิธีอตั ราส่วนของงานทีทําเสร็ จในการคํานวณรายได้ และต้ นทุนทีจะรับรู้ ใน แต่ละ
งวด อัตราส่ วนของงานที ทํ าเสร็ จคํ านวณจากการพิ จารณาต้ นทุ นที เกิ ดขึ นจริ งในปั จจุ บัน
เปรี ยบเที ยบกับประมาณการต้ นทุนทังหมดที ประมาณว่าจะเกิ ดขึนตามสัญญา
4.

การดําเนินงานต่ อเนือง
งบการเงินนีได้ จดั ทําขึนตามข้ อสมมติฐานว่าบริ ษัทจะดําเนินงานต่อเนือง โดยถื อว่าบริ ษัทสามารถดํารง
มูลค่าสินทรัพย์ของบริ ษัทให้ มีมูลค่าไม่ตํากว่าราคาตามบัญชีและสามารถชําระหนีสินได้ ตามปกติธุรกิ จ
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เนื องจากเมื อวั น ที 26 ธั น วาคม 2557 ศาลล้ มละลายกลางมี คํ า สั งยกเลิ ก คํ า สั งให้ ฟื นฟู กิ จ การตาม
มาตรา 90/74 โดยทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีโครงการทีรับก่อสร้ างอย่างต่อเนืองทีจะช่วยให้ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมี กําไรจากการดําเนินงานเพิมขึน อย่างไรก็ ตามฝ่ ายบริ หารประเมิน ว่า เมื อบริ ษัท สามารถรับ งาน
เพิมขึน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอาจมี กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนินงานไม่เพียงพออย่างเป็ นสาระสําคัญ
ซึงต้ องได้ รับการสนับสนุนแหล่งเงิ นทุนจากสถาบันการเงิ นหรื อ การเพิ มทุนเพื อให้ กระแสเงิ นสดจากการ
ดําเนินงานเพียงพอสํ าหรั บการดําเนินงานอย่างต่อเนื องของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ งปั จ จุบ นั บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีการเพิมทุนเป็ นจํานวนมากและมีผ้ ถู ื อหุ้นยืนยันให้ การสนับสนุนทางการเงินซึงเพียงพอต่อการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนือง
แผนฟื นฟูกิจการของบริษัท
แผนฟื นฟูกิจการของบริ ษัท ลงวันที 12 พฤษภาคม 2554 ที ได้ ลงมติรับแผน จากที ประชุมเจ้ าหนี และ ศาล
ล้ มละลายกลางเห็นชอบด้ วยแผนแล้ ว เมือวันที 13 กันยายน 2554 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี
1)

การปรับโครงสร้ างของกิจการและองค์กร
ผู้บริ หารแผนอาจดํา เนิ นการเปลี ยนแปลงโครงสร้ างการบริ ห ารและองค์ กรของบริ ษั ท ตลอดจน
ปรับปรุ งเพิมเติม ยุบเลิก หรื อแก้ ไขสายงานต่างๆ ตามความเหมาะสม เพือให้ การดําเนินการเป็ นไป
ตามแผน และสอดคล้ องกับสภาพของธุรกิจทีเปลียนไปในแต่ละช่วง

2)

การปรับโครงสร้ างทุน
2.1) การลดทุนจดทะเบียนทียังไม่ได้ จดั สรร
ภายใน 30 วัน นับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน ผู้บริ หารแผนจะดําเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 669,944,925 บาท เป็ นจํานวน 463,722,685 บาท โดยการลดจํานวน
หุ้ นจากเดิ ม จํ า นวน 669,944,925 หุ้ น เป็ นจํ า นวน 463,722,685 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ นละ 1 บาท
เพือลดจํานวนหุ้นทียังไม่ได้ รับการจัดสรร และภายหลังจากการลดทุนดังกล่าว บริ ษัทจะมี ทุนจด
ทะเบี ย นและทุ น ชํ า ระแล้ ว จํ า นวน 463,722,685 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ จํ า นวน
463,722,685 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2.2) การเพิมทุนเพือรองรับการแปลงหนีเป็ นทุน
ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที ผู้บ ริ ห ารแผนได้ ดํ า เนิน การลดทุน จดทะเบี ย นตามข้ อ 2.1 แล้ ว
ผู้ บริ ห ารแผนจะดํ า เนิ น การเพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จํ า นวน 927,445,370 บาท
โดยเพิ มทุ น จดทะเบี ย นจากจํ า นวน 463,722,685 บาท เป็ นจํ า นวน 1,391,168,055 บาท
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โดยการออกหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น จํ า นวน 927,445,370 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 1 บาท เพื อรองรั บ
การแปลงหนีเป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนีกลุม่ ที 2 กลุม่ ที 6 และกลุม่ ที 7
ดังนัน ภายหลังการเพิมทุน บริ ษัทจะมี ทุนจดทะเบียนจํ านวน 1,391,168,055 บาท แบ่งออก
เป็ นจํานวน 1,391,168,055 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2.3) การลดทุนจดทะเบียน
ภายใน 30 วั น นั บ จากวั น ที เจ้ าหนี กลุ่ ม ที 2 กลุ่ ม ที 6 และกลุ่ ม ที 7 ได้ รั บ ชํ า ระหนี โดย
การแปลงหนีเป็ นทุนตามข้ อ 2.2 แล้ ว ผู้บริ หารแผนจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จากจํ านวน 1,391,168,055 บาท เป็ นจํ านวน 139,116,805 บาท โดยการลดจํ านวนหุ้นจาก
จํานวน 1,391,168,055 หุ้น ลงเหลือจํานวน 139,116,805 หุ้น
ดังนันภายหลังการลดทุน บริ ษัทจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 139,116,805 บาท แบ่งออกเป็ น
จํานวน 139,116,805 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2.4) การเพิมทุนเพือรองรับผู้ร่วมทุน
ภายหลังจากทีบริ ษัทลดทุนจดทะเบียนตามข้ อ 2.3 แล้ ว เพือรองรับผู้ร่วมทุนในการเข้ าซือหุ้นเพิมทุน
ผู้บริ หารแผนอาจดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิมทุนตาม
จํานวนเงินร่วมทุนของนักลงทุน โดยมีจํานวนหุ้นเป็ นไปตามข้ อเสนอของผู้ร่วมทุน
2.5) การเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการแปลงหนีเป็ นทุนให้ กับเจ้ าหนีกลุ่มที 8 และกลุ่มที 9
หากบริ ษัทไม่สามารถชําระหนีด้ วยกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการให้ กบั เจ้ าหนีกลุม่ ที 8 และ
กลุ่มที 9 ได้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน ผู้บริ หาร
แผนจะดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทในจํานวนเท่ากับมูลหนีเงินต้ น ส่วนทีเหลื อของ
เจ้ าหนีแต่ละรายในเจ้ าหนีกลุ่มที 8 และกลุม่ ที 9 โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
เพือแปลงหนีเป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนีรายดังกล่าว
ทังนี ในการดําเนินการเพิมทุนและลดทุนจดทะเบียนตามทีกล่าวข้ างต้ น ณ วันจดทะเบียนเพิมทุนชําระ
แล้ ว บริ ษัทจะดํารงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมให้ ไม่ตํากว่าร้ อยละ 10
ในกรณี ที ครบกํ า หนดระยะเวลา แต่บ ริ ษั ท ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากผู้ร่ ว มทุน ผู้บ ริ ห ารแผนอาจขยาย
ระยะเวลาดําเนินการดังกล่าวออกไปได้ ตามทีเห็นสมควร
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3)

การปรับโครงสร้ างหนี
ก) การชําระหนีด้ วยเงินสด
(1)

เจ้ าหนีจะได้ รับชําระหนีจากการชําระหรื อผ่อนชําระจากกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการ
ตามเงือนไขและระยะเวลาทีกําหนดตามแผน

(2)

เจ้ าหนีจะได้ รับชําระหนีจากกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการตามเงื อนไขทีกํ าหนดไว้
ในสัญญาหรื อข้ อตกลงเดิมทีเกียวข้ องระหว่างบริ ษัทและเจ้ าหนี

ข) การชําระหนีโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
(1) เจ้ าหนี กลุ่มที 2 กลุ่มที 6 และกลุ่มที 7 จะได้ รับชํ าระหนี ด้ วยหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริ ษั ท
จํานวน 927,445,370 หุ้น ตามเงือนไขและระยะเวลาทีกําหนดตามแผน
(2)

เจ้ าหนีกลุ่มที 8 และกลุ่มที 9 อาจได้ รับชําระหนีด้ วยหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทตามเงือนไข
และระยะเวลาทีกําหนดตามแผน

ค) การปลดหนี
หนี เงิ น ต้ น คงค้ า งที คงเหลื อ หลัง จากการชํ า ระหนี ข้ า งต้ น รวมทังดอกเบี ยคงค้ า งของเจ้ าหนี
ในจํานวนทีแผนฉบับนีมิได้ ระบุหลักการและวิธีการชําระไว้ และหนีในส่วนของดอกเบียอืนๆ รวมทัง
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม เบียปรับ เงินเพิม และค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึนจากหนีทีบริ ษัท
ค้ างชําระโดยเกิดขึนภายหลังจากวันทีศาลมีคําสังให้ ฟืนฟูกิจการจนถึงศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วย
แผนฉบับ นี เจ้ า หนี ตกลงยิ น ยอมให้ ป ลดหนี ทังจํ า นวนทัน ที ที เจ้ า หนี ได้ รั บ ชํ า ระหนี ตามแผน
ครบถ้ วน
4)

การชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ
4.1) การจัดกลุม่ เจ้ าหนี
ภายใต้ กระบวนการฟื นฟูกิจการของบริ ษัทมีเจ้ าหนีทียืนคําขอรับชําระหนีต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
ตามบทบัญญัติมาตรา 90/42 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติล้มลาย ซึงเจ้ าหนีดังกล่าวแบ่งเป็ น 9 กลุ่ม
ประกอบด้ วยเจ้ าหนีทีมีหลักประกัน 1 กลุม่ และเจ้ าหนีทีไม่มีหลักประกัน 8 กลุม่ ดังนี
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จํานวนราย

กลุ่มเจ้ าหนี
เจ้ าหนีทีมีหลักประกัน:
กลุ่มที 1 เจ้ าหนีทีมีประกันน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
จํานวนหนีทังหมดทียืนขอรับชําระหนี
เจ้ าหนีทีไม่มีหลักประกัน :
กลุ่มที 2 เจ้ าหนีสถาบันการเงิน
กลุ่มที 3 เจ้ าหนีภาษีอากร
กลุ่มที 4 เจ้ าหนีหน่วยงานของรัฐ
กลุ่มที 5 เจ้ าหนีตามสัญญาเช่าซือ
กลุ่มที 6 เจ้ าหนีทางการค้ าทัวไป
กลุ่มที 7 เจ้ าหนีเจ้ าของโครงการ
กลุ่มที 8 เจ้ าหนีตามสัญญาแรงงาน
กลุ่มที 9 เจ้ าหนีทีปรึกษาและวิชาชีพ
รวม

จํานวนเงินทีเรี ยกร้ อง
ณ วันที 7 มิถุนายน 2553
เงินต้ น ดอกเบีย
รวม
(ล้ านบาท)

4

215

56

271

7
1
4
4
517
6
645
5
1,193

852
161
40
31
952
972
74
12
3,309

149
126
18
8
196
172
6
731

1,001
287
58
39
1,148
1,144
80
12
4,040

4.2) การชําระหนีตามกลุม่ เจ้ าหนี
เจ้ าหนีกลุม่ ที 1
ภาระหนี ของเจ้ า หนี กลุ่ม ที 1 จะได้ รั บ ชํ า ระหนี โดยการผ่ อ นชํ า ระจากกระแสเงิ น สดจาก
การดํ า เนิ น กิ จ การ ภายในกํ า หนดเวลา 7 ปี นับ จากวัน ที ศาลมี คํ า สังเห็ น ชอบด้ ว ยแผน
โดยจะได้ รับการผ่อนชําระหนีเป็ นรายไตรมาส มีกําหนดชําระเงินต้ นภายในวันทําการสุดท้ าย
ของไตรมาส ทังนี เจ้ าหนีกลุ่มที 1 ตกลงพักการชําระหนีเงินต้ นเป็ นระยะเวลา 1 ปี และเริ มชําระเงิน
ต้ นงวดแรกภายในวันทําการสุดท้ ายของไตรมาสแรกในปี ที 2 นับแต่ศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน
ฟื นฟูกิจการ
เจ้ าหนีกลุม่ ที 1 แต่ละรายจะได้ รับชําระดอกเบียตามแผนจากเงินต้ นในส่วนของตนระหว่างการ
ผ่อนชําระ ในอัตราดอกเบีย MLR ต่อปี ชําระหนีเป็ นรายไตรมาส โดยมีกําหนดชําระดอกเบีย
ภายในวันทําการสุดท้ ายของไตรมาส โดยจะเริ มชําระดอกเบียงวดแรกภายในวันทําการสุดท้ าย
ของไตรมาสแรกนับแต่วนั ทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟูกิจการ
สําหรับเจ้ าหนีทีมีสิทธิยึดหน่วงสินทรัพย์รอง ผู้บริ หารแผนมีสิทธิโอนสินทรัพย์รองให้ แก่เจ้ าหนี
ในอัตรามูลค่าร้ อยละ 80 ของราคาตลาด โดยโอนภายใน 30 วัน นับจากวันทีศาลเห็นชอบด้ วย
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แผน โดยหนีคงค้ างส่วนทีเหลือจะได้ รับชําระด้ วยวิธีเดียวกันกับเจ้ าหนีกลุม่ ที 1 และกลุม่ ที 2
เมือเจ้ าหนีกลุม่ ที 1 ได้ รับชําระหนี เจ้ าหนียินยอมปลดทรัพย์สินทีจําเป็ นในการประกอบธุรกิจ ทีเป็ น
หลักประกัน และทรัพย์สินทีไม่จําเป็ นในการประกอบธุรกิจทีเป็ นหลักประกันให้ กบั บริ ษัท ในการนี
ให้ ผ้ บู ริ หารแผนมีอํานาจร้ องขอต่อศาล เพือใช้ คําสังศาลแทนการแสดงเจตนาของเจ้ าหนีกลุม่ ที 1 ใน
การดําเนินการปลดสินทรัพย์ ทีจําเป็ นในการประกอบธุรกิ จที เป็ นหลักประกัน หรื อทรั พย์ สินทีไม่
จําเป็ นในการประกอบธุรกิจทีเป็ นหลักประกันได้ แล้ วแต่กรณี
หนี ของเจ้ าหนี กลุ่มที 1 ในจํ านวนที เหลื อทังหมด รวมถึงภาระหนี ในส่วนเงิ นต้ นคงค้ างที เหลื อ
ทังหมด ภาระหนี ในส่ ว นของดอกเบี ยคงค้ า ง ตลอดจนดอกเบี ยที เกิ ด ขึ นตังแต่ วัน ที ศาล
มีคําสังให้ ฟืนฟูกิจการเป็ นต้ นไป จนกว่าจะชําระหนีครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอืนๆ รวมทังเงิน
อืนใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เบียปรับ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกิดขึนตาม
สัญญา และ/หรื อตามกฎหมายจะได้ รับการปลดหนีทังจํานวนทันทีทีมีการชําระหนีจนครบถ้ วน
เจ้ าหนีกลุม่ ที 2
ภาระหนีของเจ้ าหนีกลุม่ ที 2 จะถูกแปลงหนีเป็ นทุนของบริ ษัท
หนี ของเจ้ าหนี กลุ่มที 2 ในจํ านวนที เหลื อทังหมด รวมถึงภาระหนี ในส่วนเงิ นต้ นคงค้ างที เหลื อ
ทังหมด ภาระหนีในส่วนของดอกเบียคงค้ าง ตลอดจนดอกเบียทีเกิดขึนตังแต่วนั ทีศาลมีคําสังให้
ฟื นฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระหนี ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอื นๆ รวมทังค่าปรับ
ค่าธรรมเนียม เบียปรับ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอืนใด ทีเกิดขึนตามสัญญา และ/หรื อ
ตามกฎหมาย จะได้ รับการปลดหนีทังจํานวนทันทีทีมีการชําระหนีครบถ้ วนแล้ ว
เจ้ าหนีมีสิทธิเลือกทีจะแปลงหนี โดยอาจแปลงเป็ นหุ้นสามัญหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเงือนไขของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ มูลค่าที แปลงสภาพจะเท่ากับมูลค่าของการแปลงหนี เป็ นทุนตามเวลาที
ผู้บริ หารแผนกํ าหนด คือสองปี หรื อเมือบริ ษัทสามารถเข้ าดําเนินการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
เมือเจ้ าหนีร้ องขอและผู้บริ หารแผนตกลงยินยอม แล้ วแต่วา่ เหตุการณ์ใดเกิดขึนก่อน
สําหรับเจ้ าหนีบางรายในกลุ่มนีทีมีหนังสือคําประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญาเป็ นส่วนหนึงของ
สิทธิเรี ยกร้ องนัน หนีส่วนนีทีอาจมีขึนจะถูกนํามารวมในการคํานวณการแปลงหนีเป็ นทุน แต่ห้ นุ
หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพเหล่านีจะออกต่อเมือมีการสรุปยอดหนีแน่นอนแล้ วเท่านัน
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เจ้ าหนีกลุม่ ที 3
ภาระหนีเงินต้ นของเจ้ าหนีกลุ่มที 3 จะได้ รับชําระหนีโดยการผ่อนชําระจากกระแสเงินสดจาก
การดําเนินกิจการ ภายในกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน โดยจะ
ได้ รับการผ่อนชําระหนีเป็ นรายไตรมาส มีกําหนดชําระเงินต้ นภายในวันทําการสุดท้ ายของไตร
มาส ทังนี เจ้ าหนี ตกลงพักการชําระหนี เงินต้ นเป็ นระยะเวลา 1 ปี และเริ มชําระเงินต้ นงวด
แรกภายในวันทํ าการสุดท้ ายของไตรมาสแรก ในปี ที 2 นับแต่ศาลมี คําสังเห็นชอบด้ วยแผน
ฟื นฟูกิจการ
หนีของเจ้ าหนีกลุ่มที 3 ในจํานวนทีเหลือทังหมด รวมถึงภาระหนีในส่วนเงินต้ นคงค้ างทีเหลือ
ทังหมด ภาระหนีในส่วนของดอกเบียคงค้ าง ตลอดจนดอกเบียทีเกิดขึนตังแต่วนั ทีศาลมีคําสัง
ให้ ฟืนฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระหนีครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอืนๆ รวมทังเงินอืน
ใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เบียปรับ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอื นใดที เกิ ดขึน
ตามสัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย จะได้ รับการปลดหนี ทังจํ านวนทันทีทีมี การชํ าระหนี จน
ครบถ้ วน
เจ้ าหนีกลุม่ ที 4
ภาระหนีเงินต้ นของเจ้ าหนีกลุ่มที 4 จะได้ รับชําระหนีโดยการผ่อนชําระจากกระแสเงินสดจาก
การดําเนินกิจการ ภายในกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน โดยจะ
ได้ รับการผ่อนชําระหนีเป็ นรายไตรมาส มีกําหนดชําระเงินต้ นภายในวันทําการสุดท้ ายของไตร
มาส ทังนี เจ้ าหนีตกลงพักการชําระหนีเงินต้ นเป็ นระยะเวลา 1 ปี และเริ มชําระเงินต้ นงวดแรก
ภายในวันทําการสุดท้ ายของไตรมาสแรก ในปี ที 2 นับแต่ศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟู
กิจการ
หนีของเจ้ าหนีกลุ่มที 4 ในจํานวนทีเหลือทังหมด รวมถึงภาระหนีในส่วนเงินต้ นคงค้ างทีเหลื อ
ทังหมด ภาระหนีในส่วนของดอกเบียคงค้ าง ตลอดจนดอกเบียทีเกิดขึนตังแต่วนั ทีศาลมี คําสัง
ให้ ฟืนฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระหนีครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอืนๆ รวมทังเงินอืน
ใด ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมเบียปรับ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยอืนใดทีเกิดขึนตาม
สัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย จะได้ รับการปลดหนีทังจํานวนทันทีทีมีการชําระหนีจนครบถ้ วน
เจ้ าหนีกลุม่ ที 5
ภาระหนีของเจ้ าหนีกลุ่มที 5 จะได้ รับชําระในมูลค่าไม่เกินราคาตลาดของมูลค่าสินทรัพย์ โดย
ชําระจากกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญา
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หนี ของเจ้ าหนี กลุ่ มที 5 ในส่ วนของดอกเบี ยคงค้ าง ตลอดจนดอกเบี ยที เกิ ดขึ นตังแต่ วันที ศาล
มีคําสังให้ ฟืนฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระหนีครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอืนๆ รวมทังเงินอืนใด
ค่ า ปรั บ ค่ า ธรรมเนี ยม เบี ยปรั บ เงิ นเพิ ม ค่ า ฤชาธรรมเนี ยม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื นใด
ทีเกิดขึนตามสัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย จะได้ รับการปลดหนีทังจํานวนทันทีทีศาลมีคําสังเห็นชอบ
ด้ วยแผน
เจ้ าหนีกลุม่ ที 6
ภาระหนีเงินต้ นของเจ้ าหนีกลุ่มที 6 จํานวนร้ อยละ 5 จะได้ รับชําระหนีโดยการผ่อนชําระจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการภายในกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบ
ด้ วยแผน โดยได้ รับการผ่อนชําระหนีเป็ นรายปี มีกําหนดชําระเงินต้ นภายในวันที 21 เมษายน
ของ ทุ กปี ทั ง นี เริ มชํ าระเงิ นต้ นง วดแรกภ ายในวั น ที 21 เมษายนของ ปี ถั ด ไ ป
นับแต่ศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟูกิจการ
เจ้ าหนี กลุ่มที 6 แต่ละรายจะได้ รับชํ าระดอกเบียตามแผนจากเงินต้ นจํานวนดังกล่าวในส่วนของตน
ระหว่างการผ่อนชํ าระ ในอัตราดอกเบีย MLR-2 ต่อปี ชํ าระหนี เป็ นรายไตรมาส โดยมี กําหนดชํ าระ
ดอกเบียภายในวันทําการสุดท้ ายของไตรมาส โดยจะเริ มชําระดอกเบียงวดแรกภายในวันทําการสุดท้ าย
ของไตรมาสแรกนับแต่ศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟูกิจการ
ภาระหนีเงินต้ นของเจ้ าหนีกลุม่ ที 6 จํานวนร้ อยละ 95 จะถูกแปลงหนีเป็ นทุนของบริ ษัท
หนีของเจ้ าหนีกลุ่มที 6 ในจํานวนทีเหลือทังหมด รวมถึงภาระหนีในส่วนเงินต้ นคงค้ าง ทีเหลือ
ทังหมด ภาระหนีในส่วนของดอกเบียคงค้ าง ตลอดจนดอกเบียทีเกิดขึนตังแต่วนั ทีศาลมีคําสังให้
ฟื นฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชํ าระหนี ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอื นๆ รวมทังเงิน อื นใด
ค่าปรั บ ค่าธรรมเนี ยม เบียปรั บ เงิ นเพิ ม ค่าฤชาธรรมเนี ยม และค่าใช้ จ่าย อื นใดที เกิ ดขึนตาม
สัญญา และ/หรื อตามกฎหมาย จะได้ รับการปลดหนีทังจํานวนทันทีทีมีการชําระหนีจนครบถ้ วน
เจ้ าหนีกลุม่ ที 7
ภาระหนีของเจ้ าหนีกลุม่ ที 7 จะถูกแปลงหนีเป็ นทุนของบริ ษัท
หนี ของเจ้ าหนี กลุ่มที 7 ในจํ านวนที เหลื อทังหมด รวมถึงภาระหนี ในส่วนเงิ นต้ นคงค้ างที เหลื อ
ทังหมด ภาระหนีในส่วนของดอกเบียคงค้ าง ตลอดจนดอกเบียทีเกิ ดขึนตังแต่วนั ที ศาลมีคําสังให้
ฟื นฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระหนี ครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอื นๆ รวมทังเงิ นอื นใด
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เบียปรับ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอืนใด ทีเกิดขึนตามสัญญา
และ/หรื อตามกฎหมาย จะได้ รับการปลดหนีทังจํานวน ทันทีทีมีการชําระหนีจนครบถ้ วน
เจ้ าหนีกลุม่ ที 8
ภาระหนีเงินต้ นของเจ้ าหนีกลุ่มที 8 จะได้ รับชําระหนีจากกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการ
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ภายในกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน
ทังนี เมื อครบกํ า หนดระยะ 5 ปี นับแต่วัน ที ศาลมี คํา สังเห็ น ชอบด้ ว ยแผน หากลูก หนี ไม่
สามารถชําระหนีให้ กบั เจ้ าหนีกลุ่มที 8 ได้ ครบถ้ วน หนีเงินต้ นส่วนทีเหลือ ซึงเจ้ าหนีกลุ่มที 8 ยังมิได้
รับชําระตามแผนจะได้ รับชําระด้ วยหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
หนีของเจ้ าหนีกลุ่มที 8 ในจํานวนทีเหลือทังหมด รวมถึงภาระหนีในส่วนเงินต้ นคงค้ างทีเหลื อ
ทังหมด ภาระหนีในส่วนของดอกเบียคงค้ าง ตลอดจนดอกเบียทีเกิดขึนตังแต่วนั ทีศาลมีคําสัง
ให้ ฟืนฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระหนีครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอืนๆ รวมทังเงินอืนใด
ค่าปรั บ ค่าธรรมเนี ยม เบียปรั บ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนี ยม และค่าใช้ จ่ายอื นใด ที เกิ ดขึนตาม
สัญญา และ/หรื อตามกฎหมายจะได้ รับการปลดหนีทังจํานวนทันทีทีมีการชําระหนีจนครบถ้ วน
เจ้ าหนีกลุม่ ที 9
ภาระหนี เงิ นต้ นของเจ้ าหนี กลุ่มที 9 จะได้ รับชํ าระหนี จากกระแสเงิ นจากการดําเนินกิ จ การ
ภายในกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน
ทังนี เมือครบกําหนดระยะ 5 ปี นับแต่วนั ทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน หากลูกหนีไม่สามารถ
ชําระหนีให้ กับเจ้ าหนีกลุ่มที 9 ได้ ครบถ้ วน หนีเงินต้ นส่วนทีเหลือซึงเจ้ าหนีกลุ่มที 9 ยังมิได้ รับ
ชําระตามแผนจะได้ รับชําระด้ วยหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
หนีของเจ้ าหนีกลุ่มที 9 ในจํานวนทีเหลือทังหมด รวมถึงภาระหนีในส่วนเงินต้ นคงค้ างทีเหลื อ
ทังหมด ภาระหนีในส่วนของดอกเบียคงค้ าง ตลอดจนดอกเบียทีเกิดขึนตังแต่วนั ทีศาลมีคําสัง
ให้ ฟืนฟูกิจการเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระหนีครบถ้ วนตามแผน และดอกเบียอืนๆ รวมทังเงินอืนใด
ค่าปรั บ ค่าธรรมเนียม เบียปรั บ เงินเพิม ค่าฤชาธรรมเนี ยม และค่าใช้ จ่ายอื นใด ที เกิดขึนตาม
สัญ ญา และ/หรื อ ตามกฎหมาย จะได้ รับ การปลดหนี ทังจํ า นวนทัน ทีที มีก ารชํ าระหนี จน
ครบถ้ วน
ยอดหนีทีเจ้ าหนีได้ ยนคํ
ื าขอรั บชําระหนีในการฟื นฟูกิจการของบริษัท
นับแต่วนั ทีศาลมีคําสังแต่งตังผู้ทําแผนของบริ ษัท มียอดหนีทีเจ้ าหนียืนคําขอรับชําระหนี ในการ
ฟื นฟูกิจ การของบริ ษัทต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์เ ป็ นจํ านวนทังสิ น 1,193 ราย จนถึง ณ
วันที 7 มิถนุ ายน 2553 มียอดหนีจํานวน 4,040 ล้ านบาท (เงินต้ น จํานวน 3,309 ล้ านบาท และ
ดอกเบีย จํานวน 731 ล้ านบาท) และมียอดหนีทีตรวจสอบโดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์และชี
ขาดโดยศาลล้ มละลายกลางแล้ ว และปรับปรุ งโดยผู้บริ หารแผน จนถึงวันที 7 ธันวาคม 2555 มี
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ยอดหนี จํ านวน 1,193 ราย จํ านวน 2,784 ล้ านบาท (เงิ นต้ น จํ านวน 2,224 ล้ านบาท และ
ดอกเบีย จํานวน 560 ล้ านบาท) สรุปได้ ดงั นี

กลุม่ ที 1 เจ้ าหนีทีมีประกันน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
จํานวนหนีทังหมดทียืนขอรับชําระหนี
ของบริ ษัท
กลุม่ ที 2 เจ้ าหนีทีไม่มีประกันประเภทสถาบัน
การเงิน

เงินต้ น
ดอกเบีย

กลุม่ ที 3 เจ้ าหนีไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนีภาษี อากร

เงินต้ น
ดอกเบีย

กลุม่ ที 4 เจ้ าหนีไม่มีประกันประเภทหน่วยงานของรัฐ

เงินต้ น
ดอกเบีย

กลุม่ ที 5 เจ้ าหนีไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนี
ตามสัญญาเช่าซือ

เงินต้ น
ดอกเบีย

เงินต้ น
ดอกเบีย

กลุม่ ที 6 เจ้ าหนีไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนีทางการค้ า เงินต้ น
ทัวไป
ดอกเบีย
กลุม่ ที 7 เจ้ าหนีไม่มีประกันประเภทเจ้ าของโครงการ

เงินต้ น
ดอกเบีย

กลุม่ ที 8 เจ้ าหนีไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนี
ตามสัญญาแรงงาน

เงินต้ น
ดอกเบีย

กลุม่ ที 9 เจ้ าหนีไม่มีประกันประเภทเจ้ าหนี
ค่าทีปรึกษาและวิชาชีพ

เงินต้ น
ดอกเบีย

รวม
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ยอดหนีตาม ยอดหนีทีตรวจสอบ ยอดหนี
คําขอรั บชําระ โดยเจ้ าพนักงาน
อยู่ระหว่ าง
หนีในการ พิทกั ษ์ ทรั พย์ และชีขาด การตรวจสอบ
ฟื นฟูกิจการ โดยศาลล้ มละลาย
ณ วันที 7
และปรั บปรุ ง
มิถุนายน
โดยผู้บริ หารแผน
2553
(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
972
268
172
14
1,144
282
74
68
6
4
80
72
12
12
12
12
4,040
2,784
-

เมือวันที 22 ตุลาคม 2557 บริ ษัทได้ ยืนคําร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางขอยกเลิกการฟื นฟูกิจการ ตามคําสังของ
ศาลล้ มละลายกลางเมือวันที 7 มิถนุ ายน 2553 ตามคดีหมายเลขแดงที ฟ.15/2553 เนืองจากบริ ษัทได้ ดําเนินการ
เป็ นผลสําเร็ จตามเงื อนไขของแผนข้ อ 14.2 ครบถ้ วนแล้ ว โดยเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ สํานักฟื นฟูกิจการของ
ลูกหนี ได้ ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบสํ าเนาคําร้ องขอยกเลิกการฟื นฟูกิจการของผู้บริ หารแผนแล้ ว
ดังนันศาลล้ มละลายกลางกลางจึงมีคําสังให้ ยกเลิกคําสังให้ ฟืนฟูกิจการตามมาตรา 90/74 เมือวันที 26 ธันวาคม
2557 อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงต้ องปฏิบตั ติ ามแผนฟื นฟูกิจการดังกล่าวจนกว่าจะชําระหนีเสร็ จสิน
ในระหว่างปี 2558 บริ ษัทมีการจ่ายชําระเจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนีในกลุ่มที 5 จํานวนเงินทังสิน 22.67
ล้ านบาท
ในระหว่างปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายชําระเจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนีในกลุ่มที 8 จํานวนเงินทังสิน 65.79
ล้ านบาท ทําให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนีคงเหลือจํานวน 16.27
ล้ านบาท ซึงเป็ นเจ้ าหนีในกลุม่ ที 8 และกลุม่ ที 9
ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายชําระเจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนีในกลุ่มที 8 จํานวนเงินทังสิน 0.27
ล้ านบาท และบริ ษัทได้ ชําระเจ้ าหนีกลุ่มที 9 เป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทจํานวน 11,943,690 หุ้น หุ้นละ 1
บาท รวมเป็ นจํานวน 11,943,690 บาท ทําให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีเจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ าง
หนีคงเหลือจํานวน 3.98 ล้ านบาท ซึงเป็ นเจ้ าหนีในกลุ่มที 8 และกลุม่ ที 9 (ดูหมายเหตุข้อ 21)
5.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสัน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
1,884,908
1,344,915
518,909
619,091
6,923,095 (6,149,773)
140,478
240,804
31,598,259 102,411,274 12,813,259 22,491,424
999,420
1,049
41,405,682 97,607,465 13,472,646 23,351,319
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5.2 รายการทีไม่เกียวข้ องกับเงินสด สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

เจ้ าหนีค่าซือสินทรัพย์ถาวรและ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 1 มกราคม
บวก ค่าซือระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
ค่าซือสินทรัพย์ถาวรภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
การเงิน
เจ้ าหนีค่าซือสินทรัพย์ถาวรและ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท

77,568
205,993
29,579,458 18,913,657
(10,149,492) (15,360,314)

28,000
4,200
7,338,458 3,758,209
(383,916) (1,139,409)

(14,882,560) (3,681,768) (2,357,568) (2,595,000)
4,624,974

77,568

4,624,974

28,000

5.3 รายการทีไม่เกียวข้ องกับเงินสดสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 1
มกราคม
บวก ซือสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน
ระหว่างปี
หัก จําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31
ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท

16,377,457 20,266,212

5,328,625

5,164,967

14,882,560

2,357,568

2,595,000

3,681,768

(4,542,650)
- (2,163,000)
(9,197,614) (7,570,523) (2,267,270) (2,431,342)
17,519,753 16,377,457

3,255,923

5,328,625

5.4 สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ แปลงหนีตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนีส่วนของเงิน
ต้ นและดอกเบียเป็ นทุนจํานวน 11.94 ล้ านบาท (2559: ไม่มี) (ดูหมายเหตุข้อ 21)
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6. ลูกหนีการค้ าหมุนเวียน
ลูกหนีการค้ าหมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม แยกตามจํานวนเดือนทีค้ างชําระได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
2560
บริ ษทั อืน

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12
เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

บริ ษัท
ทีเกียวข้ อง
กัน
บาท
บาท
163,885,783

รวม

บาท
163,885,783

บริ ษัท
ทีเกียวข้ อง
กัน
บาท
-

2559
บริ ษัทอืน

บาท
39,082,102

บาท
39,082,102

รวม

-

86,168,113
1,532,508
17,795,646

86,168,113
1,532,508
17,795,646

-

82,693,313
28,269,498
6,082,595

82,693,313
28,269,498
6,082,595

-

427,761,429
697,143,479
(406,119,525)
291,023,954

427,761,429
697,143,479
(406,119,525)
291,023,954

-

480,456,587
636,584,095
(476,396,630)
160,187,465

480,456,587
636,584,095
(476,396,630)
160,187,465

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12
เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

บริ ษัท
ทีเกียวข้ อง
กัน
บาท
-

2560
บริ ษัทอืน

รวม

บาท
19,035,983

บาท
19,035,983

บริ ษัท
ทีเกียวข้ อง
กัน
บาท
-

-

4,834,066
7,661,200

4,834,066
7,661,200

-

-

394,082,063 394,082,063
425,613,312 425,613,312
(379,102,063) (379,102,063)
46,511,249 46,511,249

-

2559
บริ ษัทอืน

รวม

บาท
-

บาท
-

16,050,000
-

16,050,000
-

440,679,885 440,679,885
456,729,885 456,729,885
(440,679,885) (440,679,885)
16,050,000
16,050,000
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โดยปกติระยะเวลาการให้ สินเชือแก่ลกู ค้ าของบริ ษัท มีระยะเวลา 30 วัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลูกหนีการค้ าหมุนเวียนทีค้ างชําระเกินกํ าหนด
ชําระมากกว่า 12 เดือน จํานวน 427.76 ล้ านบาท และ 480.46 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึงบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ได้ ตงค่
ั าเผื อหนี สงสัยจะสูญไว้ แ ล้ วจํานวน 406.12 ล้ านบาท และ 476.40 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยคาดว่าส่วนทีเหลือจะได้ รับชําระในภายหลัง
7. ลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนีหมุนเวียนอืน - บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
6,759,392
6,618,906 340,341,792 272,368,939
ลูกหนีหมุนเวียนอืน - บริ ษัทอืน
1,435,817
3,797,218
425,475
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าวัสดุ
65,579,517 60,845,925
8,547,045
8,481,796
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
36,485,197 21,882,218
7,969,789
เงินจ่ายล่วงหน้ าก่อนเริ มโครงการ
14,723,050
6,953,050
เงินจ่ายล่วงหน้ าแก่พนักงาน
99,164,925 26,543,223 88,983,482 21,819,794
เงินจ่ายล่วงหน้ าอืน
489,000
2,019,000
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
3,099,794
1,314,483
2,377,175
1,152,709
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าเช่าทีดิน
84,211
ดอกเบียค้ างรับ - บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
43,774,880 27,941,410
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
(8,495,278) (8,249,725) (8,249,725) (8,249,725)
204,518,364 129,578,509 484,169,913 330,467,973

8.

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่ บริษัททีเกียวข้ องกัน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษัท มี เ งิ น ให้ ก้ ู ยื ม ระยะสั นแก่บ ริ ษัท ย่อ ยแห่ง หนึ งจํ า นวน
663.22 ล้ านบาท และ 753.00 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตราดอกเบียร้ อยละ 2 ต่อปี และ
มี กํา หนดชํ า ระคื น เมื อทวงถาม นอกจากนั น ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษัท มี เ งิ น ให้
กู้ยืมระยะสันแก่บริ ษัทย่อยอี กแห่ง หนึงจํานวน 62.51 ล้ านบาท และ 77.29 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
ไม่มีหลักประกัน ในอัตราดอกเบียร้ อยละ 2 ต่อปี และมี กําหนดชําระคืนเมื อทวงถาม
รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสันแก่บริ ษัทย่อย สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
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งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
-

ยอดคงเหลือต้ นปี
เพิมขึน
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
830,285,395 485,812,055
222,102,875 623,473,340
(326,655,000) (279,000,000)
725,733,270 830,285,395

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

อะไหล่และวัตถุดิบ
งานระหว่างก่อสร้ าง

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
40,732,803 64,490,302
175,029,605 182,765,636
215,762,408 247,255,938

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
32,599,728
32,599,728
-

มูลค่าของสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มี
ดังนี
งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือทีบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย 271,685,382
271,685,382

239,351,397
239,351,397

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
4,357,766
4,357,766

-

10. เงินประกันผลงานตามสัญญา
เงินประกันผลงานตามสัญญา ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

กิจการอืนทีไม่เกียวข้ องกัน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
412,413,490 501,242,370 189,431,309 221,828,105
(241,573,473) (275,031,436) (189,431,309) (221,828,105)
170,840,017 226,210,934
-
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การวิเคราะห์อายุเงินประกันผลงานตามสัญญา มีดงั นี

ยังไม่ถงึ กําหนดรับชําระ
เกินกําหนดรับชําระ :
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
221,920,510 278,414,265

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
-

1,000,000
190,492,980 221,828,105 189,431,309 221,828,105
412,413,490 501,242,370 189,431,309 221,828,105
(241,573,473) (275,031,436) (189,431,309) (221,828,105)
170,840,017 226,210,934
-

เงินประกันผลงานตามสัญญาโดยทัวไปจะถึงกําหนดรับชําระหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการรับประกัน
ผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง ซึงมี ระยะเวลาการรับประกันผลงานระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี ภายหลังจากงาน
ก่อสร้ างได้ แล้ วเสร็ จ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับเงินประกันผลงานตามสัญญา
ไว้ เต็มจํานวนแล้ วสําหรับโครงการทีบริ ษัทพิจารณาว่าจะมีปัญหาในการเรี ยกเก็บเงิน
11. ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ทีจ่ าย
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ทีจ่าย ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

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

12.
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งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
7,813,421
772,772 26,511,255
42,083,373 42,856,145
23,533,587
66,389,732 77,180,821

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
-

เงินฝากสถาบันการเงินทีใช้ เป็ นหลักประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทย่อยแห่งหนึงมี หนังสื อคําประกันที ออกโดยธนาคารจํ านวน
102.46 ล้ านบาท และ 244.22 ล้ านบาท ตามลํ าดับ หนัง สือคําประกันจากธนาคารดัง กล่าวมี เ งิ น ฝาก
ธนาคารของบริ ษัทย่อยเป็ นหลักประกัน นอกจากนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง

มีหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคารจํานวน 78.46 ล้ านบาท และ 45.17 ล้ านบาท ตามลําดับ หนังสือคําประกัน
จากธนาคารดังกล่าวมีเงินฝากธนาคารของบริ ษัทย่อยแห่งหนึงเป็ นหลักประกัน
13. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
บริ ษัทร่ วม

GLK-TECH
Construction
Co., Ltd.

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ ว
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท

รับเหมาก่อสร้ าง 5 พันล้ าน 5 พันล้ าน
Kyats
Kyats

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท

213,004

213,004

213,004

213,004

213,004

213,004

213,004

213,004

เมือวันที 16 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทได้ ลงทุนถื อหุ้นในบริ ษัทก่อสร้ างแห่งหนึงทีจดทะเบียนในประเทศพม่า ชือ
GLK-TECH Construction Co., Ltd. ในสัดส่วนร้ อยละ 17.50 ของทุนทีเรี ยกชําระเท่ากับ 6,339 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1,000 Kyats โดยในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทก่อสร้ างดังกล่าวยังไม่มีผล
การดําเนินงานที เป็ นสาระสํ าคัญ จึงไม่รวมส่วนแบ่ง กํ าไรหรื อขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมในงบ
การเงินรวม
14.

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

บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด
บริ ษัท กิจการร่วมค้ า เคเทค เค จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
2560
2559
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
99.99
99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ ว
วิธีราคาทุน
2560
บาท

2559
บาท

2560
บาท

2559
บาท

99.99 100,000,000 100,000,000 99,999,990 99,999,985
99.99 10,000,000
25,000 9,999,990
24,996
89.99
25,000
22,496
99.99 50,000,000 50,000,000 49,999,800 49,999,800
159,999,780 150,047,277

เงินปั นผลรับ
2560
บาท

2559
บาท

-

-
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15. อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ

เพิมขึน

ลดลง

โอนเข้ า /

ยอดคงเหลือ

(โอนออก)

ณ วันที
1 มกราคม
2560
บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560
บาท

ราคาทุน
สํานักงานก่อสร้ างและทีพักคนงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

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

14,954,323
3,438,345
1,805,916
20,198,584

(234,000)
(25,375,673)
(10,029,253)
(2,700,935)
(38,339,861)

14,015,104*
14,015,104

376,000
6,572,913
153,491,586
24,259,874
24,929,881
209,630,254

ค่ าเสือมราคาสะสม
สํานักงานก่อสร้ างและทีพักคนงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสือมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง
หัก ค่าเผือการด้ อยค่า
อาคารและอุปกรณ์

(373,755)
(4,641,826)
(78,766,238)
(23,044,940)
(19,862,575)
(126,689,334)
(13,400,930)
73,666,163

(168,011)
(606,029)
(13,775,872)
(3,631,225)
(2,510,935)
(20,692,072)
9,295,875
-

233,987
13,105,621
9,853,301
567,995
23,760,904
(630,900)
377,448

(1,989,836)
-

(307,779)
(5,247,855)
(79,436,489)
(16,822,864)
(21,805,515)
(123,620,502)
6,675,139
(13,023,482)
79,661,409

* ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ ปรับปรุ งรายการอุปกรณ์ทีบันทึกรวมอยู่ในบัญชีสินค้ าคงเหลือจํานวน 12,025,268 บาท มาแสดงใน
บัญชีอาคารและอุปกรณ์
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
ยอด
คงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559
บาท
ราคาทุน
สํานักงานก่อสร้ างและทีพักคนงาน
4,039,536
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
6,556,022
เครื องจักรและอุปกรณ์
153,272,227
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สาํ นักงาน 30,340,146
ยานพาหนะ
31,979,628
รวมราคาทุน
226,187,559
ค่ าเสือมราคาสะสม
สํานักงานก่อสร้ างและทีพักคนงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้ อยค่า
อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสือมราคาสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560
2559

เพิมขึน

ลดลง

บาท

บาท

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

(3,430,636)
(368,546)
(4,037,053)
(604,773)
(81,319,899) (14,140,332)
(18,949,674) (4,600,063)
(27,161,253) (2,706,321)
(134,898,515) (22,420,035)
(13,816,868)
77,472,176

ยอด
คงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
บาท

(3,429,536)
610,000
6,572,913
(16,767,106) 149,897,832
(546,415) 30,850,782
(10,257,532) 25,824,900
(31,000,589) 213,756,427
3,425,427
16,693,993
504,797
10,004,999
30,629,216
415,938

บาท
บาท

(373,755)
(4,641,826)
(78,766,238)
(23,044,940)
(19,862,575)
(126,689,334)
(13,400,930)
73,666,163

20,692,072
22,420,035
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ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทย่อยได้ ขายเครื องจักรและอุปกรณ์ และเช่ากลับคืนโดย
เป็ นสัญญาเช่าการเงินในราคาขายจํานวนเงิน 12.40 ล้ านบาท ในการนีบริ ษัทย่อยมีข้อผูกพันทีจะต้ องจ่าย
ค่า งวดเดื อ นละ 0.24 ล้ า นบาท (ยัง ไม่ ร วมภาษี มูล ค่า เพิ ม) เป็ นเวลา 48 เดื อ น คิ ด ดอกเบี ยในอัต รา
ร้ อยละ 6.97 ต่อปี บริ ษัทย่อยมีสิทธิเลือกทีจะคืนเครื องจักรและอุปกรณ์หรื อมีสิทธิซือสินทรัพย์ดงั กล่าวใน
ราคาตามสัญญาโดยเงิ นงวดสุดท้ ายที บริ ษัทย่อยต้ องจ่ายเพือใช้ สิทธิ ซือตามสัญญา รวมเป็ นเงิ นทังสิน
2.72 ล้ านบาท ซึงกรรมสิทธิในสินทรัพย์ ยงั เป็ นของผู้ให้ เช่าจนกว่าบริ ษัทย่อยจะจ่ายชํ าระเงิ นตามภาระ
ผูกพันในสัญญาครบถ้ วนแล้ ว (2559: ไม่มี)
ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีข้อผูกพันทีจะต้ องจ่ายค่างวดเดือนละ 0.03 ล้ านบาท
(ยั ง ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม) ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น เป็ นเวลา 48 เดื อ น คิ ด ดอกเบี ยในอั ต รา
ร้ อยละ 6.97 ต่อปี บริ ษัทมีสิทธิเลือกทีจะคืนเครื องจักรและอุปกรณ์หรื อมีสิทธิซือสินทรัพย์ดงั กล่าวในราคา
0.75 ล้ านบาท ซึงกรรมสิทธิในสินทรัพย์ยงั เป็ นของผู้ให้ เช่าจนกว่าบริ ษัทจะจ่ายชําระเงินตามภาระผูกพันใน
สัญญาครบถ้ วนแล้ ว (2559: ไม่มี)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทได้ บนั ทึกต้ นทุนสําหรับการรื อถอน จํานวน 0.70 ล้ านบาท เป็ น
ส่วนหนึงของต้ นทุนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสื อมราคาสะสมทังจํานวน
แล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยูม่ ีจํานวน 75.77 ล้ านบาท และ 63.70 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมียานพาหนะ เครื องจักร และอุปกรณ์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงินซึงมีมลู ค่าตามบัญชีจํานวน 24.45 ล้ านบาท และ 20.04 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ เผือการด้ อยค่าของเครื องจักรและอุปกรณ์
จํานวนรวม 13.02 ล้ านบาท และ 13.40 ล้ านบาท ตามลําดับ
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ยอด
คงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
เพิมขึน

บาท

บาท

ยอด
คงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2560
บาท

ราคาทุน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

6,572,913
85,933,578
22,803,484
14,910,947
130,220,922

50,908
893,576
1,769,000
2,713,484

6,572,913
(12,085,687) 73,898,799
(9,846,650) 13,850,410
(2,700,935) 13,979,012
(24,633,272) 108,301,134

ค่ าเสือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสือมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง
หัก ค่าเผือการด้ อยค่า
อาคารและอุปกรณ์

(4,641,826)
(62,221,960)
(19,439,837)
(12,676,025)
(98,979,648)
(13,400,930)
17,840,344

(606,029)
(4,303,594)
(1,415,451)
(325,173)
(6,650,247)
4,539,975
-

11,958,430
9,685,818
567,995
22,212,243
377,448

(5,247,855)
(54,567,124)
(11,169,470)
(12,433,203)
(83,417,652)
4,539,975
(13,023,482)
16,399,975
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอด
คงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559
บาท
ราคาทุน
สํานักงานก่อสร้ างและทีพักคนงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสือมราคาสะสม
สํานักงานก่อสร้ างและทีพักคนงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้ อยค่า
อาคารและอุปกรณ์
ค่ าเสือมราคาสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560
2559
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3,429,536
6,556,022
102,383,184
22,846,636
22,467,544
157,682,922

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
เพิมขึน

บาท
16,891
313,300
503,263
2,700,935
3,534,389

(3,260,771)
(164,656)
(4,037,053)
(604,773)
(72,868,382) (6,045,400)
(17,095,635) (2,848,999)
(22,051,605)
(629,419)
(119,313,446) (10,293,247)
(13,816,868)
24,552,608

บาท

ยอด
คงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
บาท

(3,429,536)
6,572,913
(16,762,906) 85,933,578
(546,415) 22,803,484
(10,257,532) 14,910,947
(30,996,389) 130,220,922
3,425,427
16,691,822
504,797
10,004,999
30,627,045
415,938

(4,641,826)
(62,221,960)
(19,439,837)
(12,676,025)
(98,979,648)
(13,400,930)
17,840,344

บาท
บาท

6,650,247
10,293,247

ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีข้อผูกพันทีจะต้ องจ่ายค่างวดเดือนละ 0.03 ล้ านบาท (ยัง
ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ ม) ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น เป็ นเวลา 48 เดื อ น คิ ด ดอกเบี ยในอั ต รา
ร้ อยละ 6.97 ต่อปี บริ ษัทมีสิทธิเลือกทีจะคืนยานพาหนะหรื อมีสิทธิซือสินทรัพย์ดงั กล่าวในราคา 0.75 ล้ าน
บาท ซึงกรรมสิทธิในสินทรัพย์ยงั เป็ นของผู้ให้ เช่าจนกว่าบริ ษัทจะจ่ายชําระเงินตามภาระผูกพันในสัญญา
ครบถ้ วนแล้ ว (2559: ไม่มี)
วันที 31 ธั นวาคม 2560 และ 2559 บริ ษั ทได้ บันทึ กต้ นทุ นสํ าหรั บการรื อถอนจํ านวน 0.70 ล้ านบาท เป็ น
ส่วนหนึงของต้ นทุนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึงหักค่าเสือมราคาสะสมทังจํานวนแล้ ว แต่
ยังคงใช้ งานอยูม่ ีจํานวน 74.95 ล้ านบาท และ 63.70 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทมียานพาหนะ เครื องจักรและอุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ซึงมีมลู ค่าตามบัญชีจํานวน 4.98 ล้ านบาท และ 7.19 ล้ านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทมีคา่ เผือการด้ อยค่าของเครื องจักรและอุปกรณ์เป็ นจํานวนรวม
13.02 ล้ านบาท และ 13.40 ล้ านบาท ตามลําดับ
16. สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2560
บาท

เพิมขึน

บาท

งบการเงินรวม
จําหน่ าย
ปรับปรุง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2560
บาท

ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์

10,115,460

85,000

-

-

10,200,460

รวมราคาทุน

10,115,460

85,000

-

-

10,200,460

(6,479,596)

(932,696)

-

-

(7,412,292)

(6,479,596)

(932,696)

-

-

(7,412,292)

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3,635,864

2,788,168
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2559
บาท
ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์
9,771,260
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเกิดจากการซือธุรกิจ 1,863,863
รวมราคาทุน
11,635,123
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(5,358,644)
(5,358,644)
6,276,479

เพิมขึน

บาท

งบการเงินรวม
จําหน่ าย
ปรับปรุง

บาท

344,200
344,200

-

(1,120,952)
(1,120,952)

-

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
บาท

10,115,460
(1,863,863)
(1,863,863) 10,115,460

-

(6,479,596)
(6,479,596)
3,635,864

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560

บาท

932,696

2559

บาท

1,120,952

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
จําหน่ าย
ปรับปรุง

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2560
บาท

ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์

9,399,880

85,000

-

-

9,484,880

รวมราคาทุน

9,399,880

85,000

-

-

9,484,880

(5,979,954)

(775,480)

-

-

(6,755,434)

(5,979,954)

(775,480)

-

-

(6,755,434)

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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3,419,926

2,729,446

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
จําหน่ าย
ปรับปรุง

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
31 ธันวาคม
2559
บาท

ราคาทุน
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์

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 าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่าลิขสิทธิซอฟท์แวร์
รวมค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4,096,544

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2560
2559

3,419,926

บาท

775,480

บาท

900,438

ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 ราคาทุน ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตน ซึ งหัก ค่า ตัด จํ า หน่ า ยสะสม
ทังจํานวนแล้ ว แต่ยงั คงใช้ งานอยูม่ ีจํานวน 4.78 ล้ านบาท และ 4.43 ล้ านบาท ตามลําดับ
17. สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เงินประกันค่าซือวัสดุก่อสร้ าง
เงินมัดจําอืน

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
15,879,392
17,920,754
8,074,240
12,020,496
23,953,632
29,941,250

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
15,879,392 15,610,292
2,461,475
2,696,935
18,340,867 18,307,227
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18. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทย่อยแห่ง หนึงมีตัวสัญ ญาใช้ เ งินที ออกให้ แ ก่ส ถาบันการเงินแห่ง หนึ ง
จํานวน 12.23 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 6.65 ต่อปี และได้ ทําสัญญาโอนสิทธิการรับเงินจาก
ลูกหนี การค้ าหมุนเวียนรายหนึงของบริ ษัทย่อยเพือชําระหนี เงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน โดยบริ ษัทย่อยได้
ชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวครบทังจํานวนเมือวันที 30 มกราคม 2561 (2559: ไม่มี)
19. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เจ้ าหนีการค้ าหมุนเวียน
ค่าธรรมเนียมบริ หารจัดการค้ างจ่าย
เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
เงินเดือนและค่าแรงค้ างจ่าย
เงินประกันสังคมค้ างจ่าย
เงินสะสมสํารองเลียงชีพค้ างจ่าย
ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย
ภาษี มลู ค่าเพิมรอออกใบกํากับภาษี
ค่าบริ หารแผนค้ างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายอืน

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
97,253,394
62,763,248
26,218,069
6,096,433
3,343,254
3,136,235
864,326
1,179,456
15,070
15,562,390
15,517,350
2,298,413
1,694,607
66,658,342
48,815,776
22,116,035
22,116,035
71,647,983
24,562,141
305,977,276 185,881,281

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
24,365,208
2,382,451
16,968,587
5,962,737
201,270
3,185,840
3,135,840
139,918
147,058
14,775,881
14,805,619
2,331,491
1,694,607
42,074,279
34,660,136
22,116,035
22,116,035
36,837,186
6,275,845
168,757,162
85,418,861

20. เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากบริ ษัทย่อยแห่งหนึง โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตรา
ดอกเบียร้ อยละ 2 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนเมือทวงถาม ดังนี

เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
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งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
95,000
95,000
-

รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกันสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี

ยอดคงเหลือต้ นปี
เพิมขึน
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
880,047
(880,047)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
880,047
9,795,000
(9,700,000) (880,047)
95,000
-

บริ ษัทกู้ยืมเงินจากบุคคลทีเกียวข้ องกันรายหนึง ตามสัญญาลงวันที 9 มกราคม 2554 โดยไม่มีหลักประกันทังนีใน
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 บริ ษัทได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลทีเกียวข้ องดังกล่าวแล้ วจํานวน 880,047 บาท
21. เจ้ าหนีตามแผนปรั บโครงสร้ างหนี
เจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2560
2559
บาท
บาท
3,976,006
16,269,990

เจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นเจ้ าหนีกลุ่มที 8 และกลุ่มที 9
โดยมีกําหนดเวลาชําระหนีภายใน 5 ปี นับจากวันทีศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผน ซึงครบกําหนดชําระภายใน
เดือนกันยายน 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนีประกอบด้ วยเจ้ าหนีกลุ่มที 8 จํานวน 1.98 ล้ าน
บาท และเจ้ าหนีกลุ่มที 9 จํานวน 11.94 ล้ านบาท โดยในระหว่างปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายชําระเจ้ าหนี ตาม
แผนปรับโครงสร้ างหนีในกลุ่มที 8 จํานวนเงินทังสิน 65.79 ล้ านบาท
ต่อมาเมื อวันที 6 มกราคม 2560 บริ ษั ทได้ จ่ า ยชํ า ระเจ้ า หนี กลุ่ม ที 9 เป็ นหุ้นสามัญ ของบริ ษั ท จํ า นวน
11,943,690 หุ้น หุ้นละ 1 บาท รวม 11,943,690 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 4)
รายการเคลือนไหวของเจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนี สรุปได้ ดงั นี
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2560
2559
บาท
บาท
16,269,990
88,499,364
(272,993)
(65,791,440)
(11,943,690)
(77,301)
(6,437,934)
3,976,006
16,269,990

ยอดคงเหลือต้ นปี
(ลดลง) จ่ายชําระหนีด้ วยเงินสด
แปลงหนีเป็ นทุน
ลดหนี
ยอดคงเหลือปลายปี

กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนีสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2560
2559
บาท
บาท
77,301
6,437,934
77,301
6,437,934

กําไรจากการปลดหนี
รวมกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี

22. หนีสินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หัก ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในอนาคต
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งบการเงินรวม
จํานวนเงินขันตําทีต้ อง
มูลค่ าปั จจุบนั ของจํานวน
จ่ าย
ในอนาคต
เงินขันตําทีต้ องจ่ ายใน
อนาคต
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
8,269,183 11,123,254 7,279,524 10,375,739
9,250,570 5,254,203 8,338,011
5,002,010
17,519,753 16,377,457 15,617,535 15,377,749
(1,902,218)
(999,708)
15,617,535 15,377,749 15,617,535 15,377,749

ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หัก ค่าใช้ จ่ายทางการเงินในอนาคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงินขันตําทีต้ อง
มูลค่ าปั จจุบนั ของจํานวน
จ่ ายในอนาคต
เงินขันตําทีต้ องจ่ ายใน
อนาคต
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
1,635,157 4,162,342 1,437,393 3,967,367
1,620,766 1,166,283 1,354,738 1,134,044
3,255,923 5,328,625 2,792,131 5,101,411
(463,792)
(227,214)
2,792,131 5,101,411 2,792,131 5,101,411

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
วงเงิน
ล้ านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

9.67

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2560
2559
บาท
บาท
2,207,500
4,695,000
(2,207,500)
(2,487,500)
2,207,500

เมื อวัน ที 9 มี น าคม 2558 บริ ษั ท ได้ ทํ า สัญ ญากู้ยื ม เงิ น ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น แห่ ง หนึ งโดยไม่มี
หลักประกันในอัตราดอกเบีย MLR ต่อปี โดยผ่อนชําระหนีเงินต้ นเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 621,875 บาท ซึง
จะครบกําหนดชําระคืนเงินกู้ยืมภายในเดือนกันยายน 2561
24. ประมาณการหนีสินไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึงประกอบด้ วยผลประโยชน์หลังออก
จากงานเมือเกษี ยณอายุตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน โดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ตามสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
จํ านวนที รั บรู้ ในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สํ าหรั บประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวี ยนสํ าหรั บผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
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ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบีย
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
5,463,142 5,769,084
231,860
192,972
(147,240)
47,976
5,547,762 6,010,032

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
1,542,552 1,554,993
136,248
111,468
(147,240)
47,976
1,531,560 1,714,437

การเคลือนไหวมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสําหรับปี สินสุดวันที 31
ธันวาคม มีดงั นี

ยอดคงเหลือต้ นปี
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบีย
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีกําหนดไว้
- การปรับปรุงจากประสบการณ์
- การเปลียนแปลงข้ อสมมติด้านประชากรศาสตร์
- การเปลียนแปลงข้ อสมมติทางการเงิน
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
8,282,289 7,280,608 4,796,910 4,128,872
5,463,142 5,769,084 1,542,552 1,554,993
231,860
192,972 136,248
111,468
(147,240)
47,976 (147,240)
47,976

(3,899,217) (3,236,497) (843,050) (260,612)
(299,355)
(21,275)
84,627
323,956
310,265 (1,702,579) 230,124 (1,061,743)
(222,000)
(48,000) (222,000)
(48,000)
9,719,744 8,282,289 5,578,171 4,796,910

ข้ อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีสําคัญทีใช้ ในการคํานวณประมาณการ
หนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
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งบการเงินรวม
2560
2559
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
2.16 - 2.57
2.51 - 2.84
1.00 - 2.00
1.00 - 2.00
0 - 73.00
0 - 46.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
2.41
2.84
1.00 - 2.00
1.00 - 2.00
0 - 52.00
0 - 45.00

การวิ เคราะห์ ความอ่ อนไหวของข้ อสมมติ ฐานหลั กในการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ประกั นภั ย
ซึงมีผลกระทบเพิมขึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี

อัตราคิดลด - เพิมขึนร้ อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้ อยละ 1
อัตราเงินเดือน - เพิมขึนร้ อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้ อยละ 1

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
(750,977)
(648,781)
849,399
736,232
847,177
737,290
(763,178)
(661,598)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
(456,636)
(409,694)
517,885
468,704
518,145
471,099
(465,362)
(419,144)

25. ประมาณการหนีสินไม่ หมุนเวียนอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทมีประมาณการหนีสินจากการรื อถอน จํานวน 0.70 ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีคดีความจากการถูกฟ้องร้ องในคดีละเมิดเนืองจากการก่อสร้ างอาคาร ศาล
ชันต้ นและศาลอุทธรณ์ได้ พิจารณาให้ บริ ษัทชําระค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ บนั ทึกประมาณ
การหนีสินจากคดีความ เป็ นจํานวนเงิน 3.92 ล้ านบาท ต่อมาเมือวันที 24 มีนาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทเจ้ าของ
โครงการซึงเป็ นจําเลยร่วมในคดีข้างต้ น ได้ ทําบันทึกความเข้ าใจเพือตกลงจะร่วมกันทําการเจรจาตรวจสอบหนีสิน
และภาระความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายทังหมดในโครงการต่างๆ และตกลงในการหักกลบลบหนีในจํานวนหนีสิน
และภาระความรับผิดชอบต่างๆ ระหว่างกันดังกล่าวทังหมด โดยได้ ตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความเมือ
วันที 11 พฤษภาคม 2560 ทําให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้ กลับรายการประมาณการหนีสินจากคดี
ความจํานวน 3.92 ล้ านบาท เป็ นรายได้ จากการโอนกลับประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
26. ทุนเรื อนหุ้น
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจํานวน 640,000,000 บาท จากการเสนอขายหุ้นเพิม
ทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํ านวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยบริ ษัทได้ จด
ทะเบียนทุนชําระแล้ วจํานวน 550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ทําให้ มีสว่ นลดมูลค่า
หุ้นจํานวน 110,000,000 บาท โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 29 ธันวาคม
2558 ทําให้ มีเงินค่าหุ้นรับล่วงหน้ ารอการจดทะเบียนคงเหลืออยู่ 200,000,000 บาท
เมือวันที 7 มกราคม 2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนทุนชําระแล้ วกับกระทรวงพาณิชย์เพิมเติมอีกจํานวน 250,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ทําให้ มีส่วนลดมูลค่าหุ้นเพิมขึนจํานวน 50,000,000 บาท ทําให้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ทุนชําระแล้ วของบริ ษัทมีจํานวน 3,915,213,212 บาท
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เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2559 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1 ประจําปี 2559 มีมติให้ ออกหุ้นสามัญ เพิมทุน
ของบริ ษัทเพือแปลงหนีเป็ นทุนให้ กบั เจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนีกลุ่มที 9 จํานวน 12,000,000 หุ้น โดยมีมลู
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เมือวันที 1 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์
โดยบริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นให้ กบั เจ้ าหนีกลุ่มที 9 จํานวน 11,943,690 หุ้น และเมือวันที 6 มกราคม 2560 บริ ษัทได้ จด
ทะเบียนทุนชําระแล้ วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
เมื อวั นที 22 พฤษภาคม 2560 บริ ษั ทได้ ลดทุ นจดทะเบี ยนจํ านวน 56,310 หุ้ น มู ลค่ าหุ้ นละ 1 บาท จาก
3,927,213,212 หุ้น เป็ น 3,927,156,902 หุ้น เพือให้ เท่ากับทุนชําระแล้ วของบริ ษัทมีจํานวน 3,927,156,902 บาท
ตามมติทีประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นเมือวันที 28 เมษายน 2560
เมื อวันที 23 พฤษภาคม 2560 บริ ษัทได้ เปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้นที ตราไว้ จาก 1 บาท เป็ น 2 บาท โดยจํ านวนหุ้น
จะลดลงจาก 3,927,156,902 หุ้น เหลือ 1,963,578,451 หุ้น ดังนันทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแล้ วจะคงเดิมคือ
จํานวน 3,927,156,902 บาท ตามมติทีประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นเมือวันที 28 เมษายน 2560 ทําให้ ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 ทุนชําระแล้ วของบริ ษัทมีจํานวน 3,927,156,902 บาท
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษัทเสนอขายหุ้น สูง
กว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว้ บริ ษัทต้ องนําค่าหุ้นส่วนเกินนีตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ส่ วนตํากว่ ามูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 บริ ษัทซึงดําเนินการมาแล้ ว ไม่
น้ อยกว่า 1 ปี ถ้ าปราฏกว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นตํากว่ามูลค่าหุ้นทีจดทะเบียนไว้ ก็ได้ แต่ต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นและกําหนดอัตราส่วนลดไว้ แน่นอนและระบุไว้ ในหนังสือชีชวนด้ วย
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เพือให้ เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องจัดสรรกํ าไรสุทธิ
ประจํ าปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่ าทุ นสํ ารองนี จะมี จํ านวนไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละสิ บของทุ นจดทะเบี ยนและ
ทุนสํารองนีจะนํามาจัดสรรปั นผลไม่ได้
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของผู้บริ หารแผน คือ การรักษาระดับเงินทุนให้ มนคงตามแผนที
ั
กําหนดไว้ เพือรักษานักลงทุนเจ้ าหนี และ
ความเชือมันของตลาด (เพือให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทกลับเข้ ามาทําการซือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอี กครั ง) และก่อให้ เกิ ดการพัฒนาของธุรกิ จในอนาคตและความสํ าเร็ จของแผนฟื นฟูกิจการ เมื อวันที 26
ธันวาคม 2557 ศาลล้ มละลายกลางเห็นชอบในผลสําเร็ จตามเงือนไขจึงมีคําสังให้ ยกเลิกคําสังการฟื นฟูกิจการของ
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บริ ษัท ดังนัน วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงเพื อดํ ารงไว้ ซึงความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนืองของบริ ษัทเพือสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียอืน และ
เพือดํารงไว้ ซงโครงสร้
ึ
างของทุนทีเหมาะสม
27. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณโดยการ
หารกํ าไร (ขาดทุน) สํ าหรั บปี ที เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและจํ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี ยถ่วงนํ าหนักที
ออกจําหน่ายแล้ วระหว่างปี แสดงได้ ดงั นี
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท/พันหุ้น)

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร (ขาดทุน) ทีเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
10,523
จํานวนหุ้นสามัญทีถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญ 1,963,481
0.005
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

(201,439)
1,957,607
(0.103)

86,616
(2,145)
1,963,481 1,957,607
0.044
(0.001)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
บริ ษัทคํานวณหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม ดังนี

จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันที 1 มกราคม
บวก หุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกและรับชําระในระหว่างปี
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
พันหุ้น
พันหุ้น
1,957,607 1,832,607
5,874
125,000
1,963,481 1,957,607

28. รายการทีเกิดขึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้ องกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที มี อํานาจควบคุม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่
ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันยังหมายถึง
บริ ษั ท ร่ ว มและบุ ค คลซึ งถื อ หุ้ น ที มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มและมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษัท ผู้บริ หารทีสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีมีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตลอดทังสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ ชิดกับบุคคล

126

ดังกล่าว ซึงมีอํานาจชักจูงหรื ออาจชักจูงให้ ปฏิ บตั ิตามบุคคลดังกล่าวและกิ จการที บุคคลดังกล่าวมี อํา นาจ
ควบคุมหรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี
รายได้ คา่ ธรรมเนียมบริ หารจัดการ
รายได้ ดอกเบีย
ค่าซือวัตถุดิบ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ดอกเบียจ่ายจากการผิดนัดชําระ
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสําคัญ
ได้ แก่ บําเหน็จกรรมการ เบียประชุม เงินเดือน โบนัส
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นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ 2 ต่อปี
ราคาตามใบแจ้ งหนี
ราคาตามสัญญา
อัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
อัตราร้ อยละ MRR บวก 0.05 ต่อปี
ตามทีได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อบริ ษัททีเกียวข้ องกัน หรื อผู้บริ หารสําคัญ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้
ดังนี
รายการบัญชี
รายได้ ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
GLK-TECH Construction Co., Ltd.
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

-

1.05
1.05

74.82
11.62
19.13
105.57

61.22
1.05
62.27

รายได้ ดอกเบีย
บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

-

-

14.71
1.08
0.05
15.84

11.43
4.09
15.52

23.00

40.38

-

-

11.88
34.88

29.99
70.37

2.40
2.40

-

บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัทย่อย

0.60
0.60

0.60
0.60

0.60
0.03
0.63

0.60
0.60

ผู้บริ หารสําคัญ

17.58

16.88

17.58

16.88

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

-

-

17.15
3.95
21.10

4.13
4.13

ค่ าซือวัตถุดบิ
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชันแนล
กรุ๊ ป จํากัด
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี
เซอร์ วสิ เซส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ค่ าธรรมเนียมบริหารจัดการ
บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด

ผู้ถือหุ้น
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
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ยอดคงเหลือทีสําคัญกับบุคคลหรื อบริ ษัททีเกียวข้ องกัน หรื อผู้บริ หารสําคัญ ณ วันที 31 ธันวาคมมีดงั นี
รายการบัญชี

งบการเงินรวม
2560
2559

ลูกหนีหมุนเวียนอืน
บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด
GLK-TECH Construction Co., Ltd.
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชันแนล
กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม

6.76

6.62

311.99
8.21
15.20
4.94

267.89
4.48

บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ผู้ถือหุ้น

6.76

0.35
36.56
43.53

340.34

272.37

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่ บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

-

-

663.22
62.51
725.73

753.00
77.29
830.29

ลูกหนีหมุนเวียนอืน - ดอกเบียค้ างรับ
บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

-

-

35.95
7.77
0.05
43.77

21.24
6.70
27.94

14.02

14.02

14.02

14.02

-

-

0.10

-

2.15
2.15

1.55
1.55

2.15
0.03
2.18

1.55
1.55

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน - เงินมัดจํา
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จํากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด
ดอกเบียค้ างจ่ าย
บริ ษัท เอสอีเอ บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี
เซอร์ วสิ เซส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด
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ความสัมพันธ์

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทย่อย

บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัทย่อย

รายการบัญชี
เจ้ าหนีการค้ าหมุนเวียน
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พี.โอเวอร์ ซีส์ อินเตอร์ เนชันแนล
กรุ๊ ป จํากัด
ค่ าธรรมเนียมบริหารจัดการค้ างจ่ าย
บริ ษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เคเทค อินโนเวชันส์ จํากัด

ความสัมพันธ์

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

ผู้ถือหุ้น

6.26

13.10

-

-

บริ ษัททีเกียวข้ องกัน

3.32
9.58

6.35
19.45

2.30
2.30

-

-

-

12.75
4.22
16.97

-

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย

สัญญาสําคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้ องกัน
เมือวันที 1 เมษายน 2556 บริ ษัทได้ ทําสัญญาบริ การกับบริ ษัทย่อยแห่งหนึง โดยบริ ษัทจะให้ บริ การทางด้ าน
งานบริ หารจัดการทัวไป การจัดทําบัญชีและภาษี การเงิน การตลาด การขาย การบริ หารการก่อสร้ างงาน
กฎหมายและทีปรึกษาอืนๆแก่บริ ษัทย่อย สัญญานีผลบังคับใช้ เป็ นระยะเวลานับตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2556 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2556 ต่อมาเมือวันที 1 มกราคม 2557 บริ ษัทได้ ตอ่ สัญญาดังกล่าว โดยสัญญาจะสินสุดเมือมี
การบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมือวันที 1 มกราคม 2557 บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าดําเนินงานเครื องจักรและอุปกรณ์กบั บริ ษัทย่อยแห่งหนึง โดย
กํ าหนดอัตราค่าเช่ารายเดือนตามเครื องจักรและอุปกรณ์ ทีใช้ ในแต่ละเดือนโดยให้ สญ
ั ญานีมีผลบัง คับใช้
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 โดยไม่มีกําหนดระยะเวลาการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
29. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานบนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิก
ของกองทุน โดยพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษัทจ่ายสมทบในอัตราร้ อย
ละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้ จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี ยงชี พ
ตามข้ อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จดั การกองทุนทีได้ รับอนุญาต
อย่ างไรก็ ตามในระหว่ างปี 2555 บริ ษั ทได้ ยกเลิ กกองทุ นสํ ารองเลี ยงชี พสํ าหรั บพนักงาน โดยเงิ นสมทบ
ส่วนของบริ ษัทในอัตราร้ อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนได้ คืนแก่สมาชิกกองทุนทังสินตามข้ อกําหนด
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บริ ษัทได้ จดั ตังเงินกองทุนสํารองเลียงชีพขึนใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 สําหรับพนักงานเดิมและพนักงานที
สมัครเข้ าโครงการหลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน โดยพนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือน
ทุ ก เดื อ นและบริ ษั ท จ่ า ยสมทบในอั ต ราร้ อยละ 2 ของเงิ น เดื อ นของพนั ก งานทุ ก เดื อ นและไ ด้
จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ ว
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินสมทบของบริ ษัทซึงได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จมีจํานวน 1.00 ล้ านบาทและ 1.06 ล้ านบาท ตามลําดับ
30. รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษัทได้ นําเสนอรายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ รู ปแบบหลัก ในการ
รายงานส่วนงานธุ รกิ จ และส่วนงานภูมิ ศาสตร์ พิ จารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและโครงสร้ างการ
รายงานทางการเงินภายในของบริ ษัทเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจ
บริ ษัทดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ดําเนินโครงการก่อสร้ างและออกแบบติดตัง ดังนัน ผู้บริ หาร จึง
พิจารณาว่า บริ ษัทมีสว่ นงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
ส่วนงานภูมิศาสตร์
บริ ษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน ดังนัน ผู้บริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียง
ส่วนงานเดียว
ข้ อมูลเกียวกับลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากรายการกับลูกค้ าภายนอกตังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ ทงหมด
ั
โดยทังหมดเป็ น
โครงการงานก่อสร้ างในประเทศ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่จํานวน 3 ราย จํานวนเงินรวม 656.61
ล้ านบาท และสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 จากลูกค้ ารายใหญ่จํานวน 3 ราย จํานวนเงินรวม 666.47
ล้ านบาท ตามลําดับ
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31. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าเช่า
2,411,544
7,102,686 8,875,063 8,532,923
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
5,348,728
6,427,163 3,089,521 4,531,205
ค่าทีปรึกษาและค่าธรรมเนียม
28,312,815 26,126,127 15,519,368 16,417,007
ค่าใช้ จา่ ยเกียวกับบุคลากร
34,273,325 48,299,278 56,566,360 51,101,672
ค่าใช้ จา่ ยทีไม่สามารถหักเป็ นรายจ่ายทางภาษี
6,598,202
8,187,713 1,650,892 3,945,932
ค่าเดินทาง
3,523,098
2,069,412 2,732,230 1,637,856
ค่าภาษี อืนๆ
89,906
150,645
80,388
129,063
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
9,747,380
6,064,750
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ
41,474,922 37,083,505 34,794,215 33,819,647
131,779,920 135,446,529 129,372,787 120,115,305

32. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จา่ ยตามลักษณะทีสําคัญสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี
หน่ วย : ล้ านบาท

ค่าเช่า
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าทีปรึกษาและค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จา่ ยพนักงานและคนงาน
วัตถุดิบและวัสดุสนเปลื
ิ องทีใช้ ไป
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ

งบการเงินรวม
2560
2559
44
47
22
24
38
47
530
521
243
251
134
147

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17
12
7
11
37
17
113
59
10
28
11

33. ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
สถาบันการเงิน และบุคคลหรื อกิจการอืนๆ

งบการเงินรวม
2560
2559
บาท
บาท
603,586
603,586
2,597,820 2,605,682
3,201,406 3,209,268

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
บาท
บาท
636,883
603,586
598,930 1,471,234
1,235,813 2,074,820
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34. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ เนืองมาจาก
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษี ทียังไม่ได้ ใช้ ยกมาจากปี ก่อน และได้ ถกู นํามาใช้ เพือลดจํานวนกํ าไรที
ต้ องเสียภาษี อย่างไรก้ ตามสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทย่อยแห่งหนึงมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
เนืองจากมีกําไรสุทธิทางภาษี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ ตงสิ
ั นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี เนืองจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยคาดว่าจะยัง ไม่มี
กําไรทางภาษี ทีแน่นอนทีจะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์ได้
35. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญเกียวกับสัญญาก่ อสร้ าง
ข้ อมูลทีสําคัญเกียวกับสัญญาก่อสร้ างสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
2559
บาท
บาท
รายได้ คา่ ก่อสร้ างทีรับรู้เป็ นรายได้ ในระหว่างปี
1,119,217,917 777,754,015
ต้ นทุนการก่อสร้ างทีเกิดขึนทีรับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยในระหว่างปี (1,032,430,741) (799,027,700)
กําไร (ขาดทุน) ทีรับรู้ในระหว่างปี
86,787,176 (21,273,685)

2560
บาท
117,023,776
(75,073,704)
41,950,072

2559
บาท
15,000,000
(4,125,000)
10,875,000

ต้ นทุนงานก่อสร้ างทีเกิดขึนในระหว่างปี
1,207,460,346 981,793,336
ต้ นทุนงานก่อสร้ างทีเกิดขึนซึงรับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยในระหว่างปี (1,032,430,741) (799,027,700)
ต้ นทุนงานก่อสร้ างทีเกียวข้ องกับกิจกรรมในอนาคต
ซึงรับรู้เป็ นสินทรัพย์
175,029,605 182,765,636

107,673,432
(75,073,704)

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

32,599,728

-

รายได้ คา่ ก่อสร้ างทีรับรู้เป็ นรายได้ ในระหว่างปี
เงินงวดทีบริ ษัทเรี ยกเก็บแล้ ว
มูลค่างานทีทําเสร็ จและยังไม่ได้ เรี ยกเก็บ

117,023,776
(68,036,729)
48,987,047

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

1,119,217,917 777,754,015
(916,160,828) (763,514,196)
203,057,089
14,239,819

36. เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้ านการเงิน
บริ ษัทมีความเสียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียน
เงิ นตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิ บตั ิตามข้ อกํ าหนดตามสัญ ญาของคู่สัญ ญา บริ ษัทไม่มีการออก
เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพือการเก็งกําไรหรื อการค้ า
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ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสียงจากอัตราดอกเบียประกอบด้ วย ความเสียงทางด้ านอัตราดอกเบียซึงมีผลมาจาการกู้ยืมแบบอัตราคงที
และความเสียงทางด้ านกระแสเงินสดของดอกเบียซึงมีผลมาจากการกู้ยืมแบบอัตราผันแปร
ความเป็ นไปได้ ของความเสี ยงอาจเกิ ดจากการปรั บอัตราดอกเบียของธนาคารพาณิ ชย์ ในประเทศไทย อย่างไรก็ ตาม
ภายใต้ สถานการณ์ในปั จจุบนั อัตราดอกเบียผิดนัดชําระหนีไม่ได้ มีผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่อธุรกิจ
ความเสียงด้ านสินเชือ
ผู้บริ หารได้ กําหนดนโยบายทางด้ านสินเชื อและให้ มีการสอบทานผลเสี ยหายที อาจเกิ ดขึนจากความเสี ยง
ด้ านการให้ สินเชืออย่างต่อเนือง บริ ษัทได้ ทําสัญญากับเจ้ าของโครงการในแต่ละโครงการด้ วยเงือนไขของ
ระยะเวลาการชําระเงินของลูกหนีอย่างรัดกุมเพือทีจะลดความเสียงดังกล่าว นอกจากนีบริ ษัทยังได้ ประเมิน
ความสามารถทางการเงินของลูกค้ าก่อนทีจะรับโครงการ
ผู้ บ ริ ห ารเชื อว่า มูล ค่า สูง สุด ของความเสี ยงคือ มูล ค่า ตามบัญ ชีข องลูก หนี การค้ า หมุน เวีย นหัก ด้ ว ย
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง
บริ ษัทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้ เพียงพอต่อการดําเนินงานของกิจการและความสําเร็ จของแผนฟื นฟูกิจการ
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาทีจะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนีสินในรายการทีเกิ ดขึนใน
สภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันทีวัดมูลค่า ไม่วา่ ราคานันจะสามารถสังเกตได้ โดยตรงหรื อประมาณมา
จากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ หรื อหนี สินรายการใด
รายการหนึง บริ ษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรื อหนีสินนันซึงผู้ร่วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการ
กําหนดราคาของสินทรัพย์หรื อหนีสิน ณ วันทีวัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในงบการเงินนีใช้ ตามเกณฑ์ตามทีกล่าว
นอกจากนี การวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้ จดั ลําดับชันเป็ นระดับที 1 ระดับที 2 และระดับที 3โดยแบ่งตามลําดับขัน
ของข้ อมูลทีสามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้ อมูลทีใช้ วดั มูลค่ายุตธิ รรม ซึงมีดงั ต่อไปนี
ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรั พย์
หรื อหนีสินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า
ั อ
- ระดับที 2 เป็ นข้ อมูลอืนทีสังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม สําหรับสินทรัพย์นนหรื
หนีสินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้ อมูลระดับ 1
-
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-

ระดับที 3 เป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ สําหรับสินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสินนัน

สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมและลําดับชันมูลค่ายุตธิ รรมของเครื องมือ
ทางการเงิน สรุปได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
ลําดับชัน เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ า ข้ อมูลทีใช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ าตาม มูลค่ ายุติธรรม ยุตธิ รรม
บัญชี
บาท
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนีการค้ าหมุนเวียน

291,023,954 291,023,954

3

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

204,518,364 204,518,364

3

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

25,014,718 25,014,718

3

170,840,017 151,243,354

3

23,953,632 19,952,688

3

12,234,000

12,234,000

3

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน 305,977,276 305,977,276

3

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

13,682,564

13,682,564

3

เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างาน
ก่อสร้ างทีจ่ายแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เจ้ าหนีตามแผนปรับ
โครงสร้ างหนี
หนีสินหมุนเวียนอืน

38,971,620

38,971,620

3

2,207,500

2,207,500

3

3,976,006

3,976,006

3

2,837,365

2,837,365

3

700,000

700,000

3

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินประกันผลงานตามสัญญา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

หนีสินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
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มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ลําดับชัน
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ า ข้ อมูลทีใช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ าตาม มูลค่ ายุติธรรม ยุตธิ รรม
บัญชี
บาท
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนีการค้ าหมุนเวียน

46,511,249 46,511,249

3

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

484,169,913 484,169,913

3

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่บริ ษัท
ทีเกียวข้ องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

725,733,270 725,733,270

3

3,074,867

3

18,340,867 15,277,416

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ

หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน 168,757,162 168,757,162

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างาน
ก่อสร้ างทีจ่ายแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบริ ษัทที
เกียวข้ องกัน
เจ้ าหนีตามแผนปรับ
โครงสร้ างหนี
หนีสินหมุนเวียนอืน

3,074,867

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ

1,250,000

1,250,000

3

829,543

829,543

3

2,207,500

2,207,500

3

95,000

95,000

3

3,976,006

3,976,006

3

1,299,198

1,299,198

3

700,000

700,000

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ

หนีสินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
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งบการเงินรวม
ลําดับชัน
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ า ข้ อมูลทีใช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ าตาม มูลค่ ายุติธรรม ยุตธิ รรม
บัญชี
บาท
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนีการค้ าหมุนเวียน

160,187,465 160,187,465

3

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

129,578,509 129,578,509

3

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินประกันผลงานตามสัญญา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

7,410,133

3

226,210,934 226,210,934

3

24,896,255

3

หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน 185,881,281 185,881,281

3

29,941,250

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

12,432,564

12,432,564

3

เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างาน
ก่อสร้ างทีจ่ายแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เจ้ าหนีตามแผนปรับโครงสร้ างหนี

32,700,348

32,700,348

3

2,487,500

2,487,500

3

16,269,990

16,269,990

3

3,515,808

3,515,808

3

2,207,500

2,207,500

3

4,623,046

4,623,046

3

หนีสินหมุนเวียนอืน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
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7,410,133

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ลําดับชัน
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ า ข้ อมูลทีใช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ าตาม มูลค่ ายุติธรรม ยุตธิ รรม
บัญชี
บาท
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ลูกหนีการค้ าหมุนเวียน

16,050,000

16,050,000

3

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

330,467,973 330,467,973

3

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่บริ ษัท
ทีเกียวข้ องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

830,285,395 830,285,395

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ

717,524

717,524

3

18,307,227

15,222,524

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะได้ รับ

หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน 85,418,861

85,418,861

3

184,503

184,503

3

2,487,500

2,487,500

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ

16,269,990

16,269,990

3

3,513,708

3,513,708

3

2,207,500

2,207,500

3

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

เงินประกันผลงานหักจากมูลค่างาน
ก่อสร้ างทีจ่ายแก่ผ้ รู ับเหมาช่วง
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เจ้ าหนีตามแผนปรับ
โครงสร้ างหนี
หนีสินหมุนเวียนอืน

หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ทีคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระ
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37. สัญญาทีสําคัญ
บริ ษัทย่อยแห่งหนึงมีโครงการปรับปรุ งทางรถไฟให้ กบั การรถไฟแห่งประเทศไทยตามสัญญาลงวันที 12
พฤศจิกายน 2556 โดยจะแล้ วเสร็ จครบถ้ วนตามสัญญาและส่งมอบงานภายใน 600 วันนับจากวันที การ
รถไฟได้ ส่งมอบสถานที ในกรณีทีบริ ษัทย่อยไม่สามารถส่งมอบงานได้ ตามกําหนดส่งมอบงานภายใน 600
วัน นับจากวันทีการรถไฟได้ สง่ มอบสถานที จะมีคา่ ปรับจากการส่งมอบงานล่าช้ าตามสัญญาดังกล่าววันละ
432,600 บาท โครงการข้ างต้ นอาจมี ความล่าช้ าเนืองจากการรถไฟอนุมัติแบบประแจและแบบทางผ่าน
ล่าช้ า ดังนันเมือวันที 24 กรกฎาคม 2558 บริ ษัทย่อยได้ ออกหนังสื อขอขยายระยะเวลา
ส่งมอบงาน
ออกไปอีกจํานวน 459 วัน นับจากวันทีกําหนดเดิม
ในวันที 5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทย่อยได้ ออกหนังสือขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาปิ ดทางออกไปอีก
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วันนับจากวันที 8 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที 31 มีนาคม 2559 โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้ว่าการรถไฟเมือวันที
12 พฤศจิกายน 2558 แล้ ว
เมื อวันที 28 มี นาคม 2559 บริ ษัทย่อยได้ ทําหนังสื อแจ้ งไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพือส่งมอบงาน
ปรับปรุงทางรถไฟเพือเปิ ดทางเดินขบวนรถให้ แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เมือวันที 27 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ มีบนั ทึกข้ อความ
ถึงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเพือแจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการการรถไฟ
แห่งประเทศ
ไทยสําหรับการอนุมตั ิให้ ขยายอายุสญ
ั ญาและงดเว้ นค่าปรับซึงผู้รับจ้ างทํางานแล้ วเสร็ จและส่งมอบงาน
เมือวันที 30 พฤษภาคม 2559 รวมทํางานล่าช้ า 293 วัน
บริ ษัทย่อยได้ รับหนังสือรับรองผลงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเมือวันที 6 ตุลาคม 2559
38. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนภายหน้ า
ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนภายหน้ า ณ วันที 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงาน
ภายในหนึงปี
ภายในหนึงปี ถึงห้ าปี
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2560

2559

14.86
36.70
51.56

7.69
7.69

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2560
2559
12.56
32.29
44.85

7.69
7.69

สํ าหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาวของบริ ษัทได้ บนั ทึ กเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จํานวน 8.49 ล้ านบาท และ 8.39 ล้ านบาท ตามลําดับ
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันอืน
หนังสือคําประกันจากธนาคาร
สัญญาทีปรึกษาการเงิน
รวม

2560

2559

227.18
1.50
228.68

366.57
1.50
368.07

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2560
2559
1.00
1.50
2.50

1.14
1.50
2.64

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือคําประกันจากธนาคาร
จํ านวน 227.18 ล้ านบาทและ 366.57 ล้ านบาท ตามลํ าดับ ซึงเป็ นหนังสื อคําประกันการปฏิ บัติงานตาม
สัญญาและหนัง สือ คําประกันของเจ้ าหนี กลุ่ม 2 ซึงเจ้ าหนี ดังกล่าวได้ ยืนขอชํ าระหนี ในการฟื นฟูกิจการต่อเจ้ า
พนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ และชีขาดโดยศาลล้ มละลายกลางแล้ ว
เมื อวันที 15 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ ทําสัญ ญาที ปรึ กษาทางการเงินกับบริ ษัทแห่ง หนึง เพื อยื นคําขอ
พ้ นเหตุเพิกถอน เพือให้ บริ ษัทสามารถซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ตามปกติ โดย
มีคา่ ทีปรึ กษาจํานวน 4.5 ล้ านบาท เริ มตังแต่วนั ที 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันดําเนินการแล้ วเสร็ จ โดยแบ่ง
ชํ าระค่าธรรมเนี ยมออกเป็ น 3 งวด ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มี ภาระผูกพันคงเหลื อในงวดสุดท้ ายอี ก
จํานวน 1.5 ล้ านบาท ชําระภายใน 5 วันนับจากวันทีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อนุมตั ใิ ห้ หลักทรัพย์ทําการ
ซือขายได้ ปกติ
เมือวันที 1 สิงหาคม 2557 บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าพืนทีสํานักงานและสัญญาบริ การกับบริ ษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จํากัด (มหาชน) กํ าหนดระยะเวลา 3 ปี เริ มตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2560
โดยมีอตั ราค่าเช่าเป็ นรายเดือน เดือนละ 349,489 บาท และเงินประกัน จํานวน 1,048,468 บาท และมี อัตรา
ค่าบริ การเป็ นรายเดือน เดือนละ 349,489 บาท และเงิ นประกัน จํ านวน 1,048,468 บาท กรณี ผิ ดนัดชํ าระ
ค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าว จะถูกคิดค่าปรับในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
ในปี 2557 บริ ษัทถูกฟ้องร้ องเป็ นจําเลยร่ วมต่อศาลแพ่งและศาลแรงงานให้ รับผิดชดใช้ คา่ เสียหาย เป็ นจํานวน
เงินรวม 3.91 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบีย โดยคดีฟ้องร้ องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและยังไม่
ทราบผลในขณะนี อย่ างไรก็ ตามฝ่ ายบริ หารเชื อว่ าผลการพิ จารณาของคดี จะไม่ มี ผลกระทบอย่ างเป็ น
สาระสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
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เมือวันที 20 ตุลาคม 2560 บริ ษัทได้ ตอ่ สัญญาเช่าพืนทีสํานักงานและสัญญาบริ การกับทรัสต์เพือการลงทุนใน
สิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ อาคารสํ านักงาน จี แลนด์ (GLANDRT) กํ าหนดระยะเวลา 3 ปี เริ มตังแต่วันที
1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมี อัตราค่าเช่าเป็ นรายเดือน เดือนละ 441,627 บาท และ
เงินประกัน จํานวน 1,324,482 บาท และมีอตั ราค่าบริ การเป็ นรายเดือน เดือนละ 362,198 บาท และเงินประกัน
จํานวน 1,086,594 บาท กรณีผิดนัดชําระค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าว จะถูกคิดค่าปรับในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
39. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 28 มีนาคม 2561 บริ ษัทได้ ทําการจดทะเบียนเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทจาก 2.00 บาท เป็ น 0.65 บาท และเปลียนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัท
จาก 3,927,156,902 บาท คงเหลือ 1,276,325,994 บาท พร้ อมทังแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ และทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัทที
ลดลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ซึงเป็ นการดําเนินการตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ครั งที 1 ปี 2560 เมื อวันที 28 เมษายน 2560 ทํ าให้ ณ วันที 28 มี นาคม 2561 บริ ษัทมี ทุนจด
ทะเบี ยนและทุนชํ าระแล้ ว จํ านวน 1,276,325,994 บาท จํ านวนหุ้นสามัญที ออกและชํ า ระแล้ ว จํ า นวน
1,963,578,451 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.65 บาท
40. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงิ น นี ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ออกงบการเงิ น โดยกรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนามของบริ ษั ท เมื อวั น ที
29 มีนาคม 2561
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