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สารบัญ 

01 02 04 07 

วิสัยทัศน พันธกิจ ขอมูลทั่วไปและขอมูล

สําคัญอ่ืน 

ขอมูลทางการเงินที่

สําคัญ 

รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

        

09 10 12 19 

คณะกรรมการบริษัท สารจาก 

ประธานฝายบริหาร 

และกรรมการผูจัดการ 

นโยบายและภาพรวม 

การประกอบธุรกิจ 

ลักษณะการ 

ประกอบธุรกิจ 

       

32 39 43 44 

ปจจัยความเสี่ยง ผูถือหุน นโยบายและ 

การจายเงนิปนผล 

 

โครงสรางการจัดการ 

        

72 89 96 99 

การกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบ 

ตอสังคม 

การควบคุมภายในและ 

การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

รายการระหวางกัน 

    

110 120 121 141 

คําวิเคราะหและ 

คําอธิบายของฝายจัดการ 

 

รายงานความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ

บริษัท 

งบการเงิน หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 

 

หมายเหตุ :- 

“ ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษทัที่ออกหลักทรัพยเพ่ิมเติมไดจาก แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) ของบริษทัที่แสดงไวใน www.sec.or.th / www.set.or.th  หรือ www.synteccon.com ” 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/
http://www.synteccon.com/


 

วิสัยทัศน 
“เปนผูนําในอุตสาหกรรมกอสราง 

 ที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 ในเรื่องคุณภาพ เวลา คาใชจาย  

 ความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอสังคม  

 และสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ” 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานกอสราง 

    เพื่อใหไดผลงานคุณภาพสูง 

2. พัฒนาวิธีการทํางานโดยใชนวัตกรรม เพื่อสรางความเปนผูนํา 

3. บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

4. รักษาพันธะสัญญา เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใหกับลูกคา 

5. ดําเนินการกอสรางโดยคํานึงถงึความปลอดภัยความรับผิดชอบตอสังคม และ 

    สิ่งแวดลอมอยางมีมาตรฐาน 
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่นของบริษัท 

ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือ    บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

                    Syntec Construction Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจ   รับเหมากอสราง 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ   เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท  

    แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

เลขทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปนนติิบคุคล ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  

เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000184 (เดิมเลขที ่บมจ. 51) 

โทรศัพท    0-2381-6333 

โทรสาร    0-2711-4596 

เว็บไซต    www.synteccon.com 

นักลงทุนสัมพันธ   โทรศัพท 0-2711-7423  หรือ 0-2381-6333 ตอ 5941 

    E-mail : ir@synteccon.com 

ทุนจดทะเบียน   จํานวน 1,600,000,000 บาท 

หุนสามัญ   จํานวน 1,600,000,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไว   หุนละ 1.00 บาท 

ผูสอบบัญชี นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4701 หรือ 

นายมานิตย  วรกิจจาภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรือ 

นายณรงค  หลักฐาน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4700     

บริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด 
เลขที่ 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร ช้ัน 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 
ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท 0-2711-5300  โทรสาร 0-2711-5866  
E-mail : info@npssiam.co.th 
 

นายทะเบียนหลักทรพัย  บริษทั ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

    อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991  

 

 

http://www.synteccon.com/
mailto:info@npssiam.co.th
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นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป  

ช่ือบริษัทและสถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ 
จํานวนหุน

ทั้งหมด 

จํานวนหุน

ที่บริษัทถือ 

จํานวนหุนที่

บริษัทชําระแลว 

การถือหุน 

โดยตรง (%) 

ประเภท

ของหุน 

1. บจ. เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท  

555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เพ่ือการใหเชา 
6,000,000 4,080,000 4,080,000 68.00 สามัญ 

2. บจ. แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท  

555/5 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย)  ถ.สุขุมวิท  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

บริหารธุรกิจโรงแรม 

เซอรวิส อพารทเมนท 

และอสังหาริมทรัพย 

1,500,000 375,000 375,000 25.00 สามัญ 

3. บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส  

อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท 

555/7-11 ซอยสุขุมวิท63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

บริหารบุคลากร 

สําหรับธุรกิจโรงแรม  

เซอรวิส อพารทเมนท   

และ อสงัหาริมทรัพย

เพ่ือการใหเชา 

20,000 19,997 19,997 99.97 สามัญ 

4. บจ. ซ ีเอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส  

555/7-11 ซอยสุขุมวิท63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

ลงทุนและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

เพ่ือการใหเชา 

10,000,000 6,000,000 6,000,000 60.00 สามัญ 

5. กจิการรวมคาซินเท็ค - ไมวาน  

เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมยั) ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

**บจ. ไมวาน (ประเทศไทย) ลมละลายเมือ่วันที่ 19 ตุลาคม 2558** 

กอสรางโครงการ 

บานเอ้ืออาทร ใหแก 

การเคหะแหงชาติ 

- - - 65.00 - 

 

 
ขอมูลสําคัญอื่น 

ขอมูลสําคัญอ่ืนที่จําเปนซ่ึงเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูลงทุน ปรากฏตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 

(แบบ 56-1) หรือที่ www.synteccon.com หัวขอหลักขาวสารนักลงทุน หัวขอยอยแบบแสดงขอมูลประจําป 

 

http://www.synteccon.com/
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

                          หนวย : ลานบาท  

ขอมูลสําคัญทางการเงนิ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 

รวมสินทรัพย 9,930.95 9,523.22 6,721.83 7,664.37 7,226.51 6,372.54 

รวมหนี้สิน 4,367.24 4,721.02 3,109.56 2,529.70 2,918.48 2,897.93 

รวมสวนของผูถือหุน 5,563.70 4,802.19 3,612.27 5,134.67 4,308.03 3,474.61 

รายไดจากการกอสราง 8,675.33 7,504.94 7,051.05 8,702.51 7,504.94 7,051.05 

รายไดจากการใหบริการหองพัก 389.25 338.09 138.96 119.38 117.18 106.99 

รวมรายได 9,156.69 8,028.12 7,307.09 8,884.95 7,782.84 7,279.91 

กําไรขั้นตน 1,932.67 1,454.77 1,015.65 1,835.17 1,366.67 1,007.62 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 985.14 852.07 627.57 1,050.11 896.24 659.82 

กําไรตอหุนขัน้พ้ืนฐาน 0.63 0.54 0.40 0.66 0.56 0.41 

 

อัตราสวนทางการเงนิ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 

อัตราสวนสภาพคลอง 
      

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.71     1.27      1.42  1.84       1.34        1.43  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.21     0.89     0.96  1.30       0.91        0.95  

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 9.29     7.94      7.28  9.05       7.75        7.26  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39.29    45.97     50.12  40.31      47.10       50.29  

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 55.18   45.39    38.64  54.23      49.47       38.58  

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 6.61        8.04         9.45  6.73        7.38         9.46  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 19.76   16.66    14.76  19.60      16.35       10.79  

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 18.47      21.91       24.73  18.62      22.33       33.84  

Cash Cycle (วัน) 27.44      32.10       34.84  28.42      32.15       25.92  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
      

อัตรากําไรขั้นต้ัน (%) 21.32 18.55 14.13 20.80 17.93 14.08 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 13.93 12.79 8.99 15.05 13.74 9.48 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 10.76 10.61 8.59 11.82 11.52 9.06 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 21.26 22.19 19.83 22.24 23.03 20.66 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 10.13 10.49 9.78 14.10 13.18 10.83 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 32.75 40.32 53.09 143.53 118.77 92.11 

อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.94     0.99      1.14        1.19        1.14        1.19  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
      

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรพัย (เทา) 0.44     0.50      0.46  0.33       0.40        0.45  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.78     0.98      0.86  0.49       0.68        0.83  

อัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (เทา) 13.44   24.98    22.24  449.70      93.25       25.41  
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สูตรการคํานวณอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง 

 อัตราสวนสภาพคลอง สินทรัพยหมุนเวียน อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) ตนทุนขายสินคา + คาใชจายในการขาย 

 

หน้ีสินหมุนเวียน  สินคาคงเหลือเฉลี่ย 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) เงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหน้ีสุทธิ อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) ตนทุนขายสินคา + คาใชจายในการขาย 

 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  เจาหน้ีการคาเฉลี่ย 

อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) ขายสุทธ ิ ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 365 

 

ลูกหน้ีการคากอนหักคาเผ่ือเฉลี่ย  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 365 ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 365 

 

อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)  อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 

Cash Cycle (วัน) ระยะเวลาเก็บหน้ี + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย - ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ย 

 
 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตรากําไรขั้นต้ัน (%) รายได - ตนทุน อัตรากําไรสุทธิ (%) กําไรขาดทุนสุทธิ 

 

รายได  รายไดรวม 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) กําไรกอนภาษีเงินได อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) กําไรขาดทุนสุทธิ 

 

รายได  รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญเฉลี่ย 

 
 

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) กําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) กําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา 

 

รวมสินทรัพยเฉลี่ย  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเฉลี่ย 

 อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) รวมรายได  

 รวมสินทรัพยเฉลี่ย  

 
 

 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของสินทรัพย (เทา) รวมหน้ีสิน อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) รวมหน้ีสิน 

 

รวมสินทรัพย  รวมสวนของผูถือหุน 

อัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบ้ีย (เทา) 

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ดอกเบ้ียจาย 
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จุดเดนทางการเงินเปรียบเทียบ 5 ป (งบการเงินรวม) 
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2560 2559 2558 2557 2556 

สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน 

1.71 

1.27 
1.42 1.48 1.50 

2560 2559 2558 2557 2556 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 

 0.78  
 0.98  

 0.86  
 1.03   1.10  

2560 2559 2558 2557 2556 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

 0.63  
 0.54  

 0.40  

 0.23  

 0.04  

2560 2559 2558 2557 2556 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 

985.14 
852.07 

627.57 

365.5 

71.40 

2560 2559 2558 2557 2556 

กําไรสุทธ ิ(ลานบาท) รายไดรวม (ลานบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท) 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบดวยกรรมการ

อิสระจํานวน 3 ทาน ทุกทานมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิจากหลายดาน ไดแก ดานกฎหมาย 

ดานบัญชี ดานการเงิน ดานเศรษฐศาสตร เปนตน มีคุณสมบัติและประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีสอบทานความ

นาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย 

 1. นายชัยวัฒน   อัศวินทรางกูร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. นางสาวเบญจวรรณ  สินคุณากร  กรรมการตรวจสอบ 

 3. ดร.อริชยั   รักธรรม   กรรมการตรวจสอบ 

 ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมสมํ่าเสมอ รวม 5 ครั้ง พิจารณาและสอบทานเรื่อง

ตางๆ ตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ โดยไดรายงานผลการประชุมและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีการ

ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี ดังน้ี 

 รายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานขอมูลท่ีสําคัญของรายงานทางการเงิน ท้ังงบการเงินประจําไตรมาส และ

งบการเงินประจําป 2560 ของบริษัทฯและบริษัทยอย ความครบถวนถูกตองของขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงิน 

การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการท่ีสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทํางบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาขอสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน

งบการเงินของผูสอบบัญชี เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยรวมประชุมกับผูสอบบัญชีตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนของบริษัทและบริษัทยอย ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รายการดังกลาวเปนไปตาม

เง่ือนไขการคาท่ัวไป ความเปนธรรมสมเหตุสมผล ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยาง

ถูกตองเพียงพอ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน 

 ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯและบริษัทยอย เพื่อใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ โดยพิจารณา

จากการรายงาน การติดตาม และขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของสวนตรวจสอบภายใน พรอมท้ัง

ไดเสนอปรับกระบวนการตรวจสอบ เนนการประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน/หนวยงานท่ีมี

ความสําคัญ มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พิจารณาแผนงานประจําปของสวน

ตรวจสอบภายใน รวมท้ังไดสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหคณะกรรมการ

บริษัทไดพิจารณา  
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

คณะกรรมการตรวจสอบได พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาจากผลการปฎิบัติงานของ

ผูสอบบัญชีในการทําหนาท่ีชวงปท่ีผานมา ความเปนอิสระ คาตอบแทน ทักษะความรู ความสามารถ ความเพียงพอของ

ทรัพยากรและประสบการณในการทําหนาท่ีสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ไดพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราคาตอบแทนผูสอบบัญชีของสํานักงานอ่ืนท่ีเทียบเคียงได รวมท้ังให

ขอเสนอแนะตางๆท่ีเก่ียวของตอคณะกรรมการบริษัทแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาต  รวมท้ังพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนท่ีเหมาะสม นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอตอผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง บริษัท เอ็นพีเอส 

สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําป 2560 

 การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได ทบทวนและเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให

สอดคลองกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและ

ความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ เปนตน รวมท้ังใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และเสริมสรางใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการดังกลาวอยางเพียงพอ 

 การปฎิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหดําเนินกิจการตางๆ อยางถูกตอง ตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติมหาชน และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ีเพื่อใหม่ันใจวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแล 

     คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อม่ันวารายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดแสดง

ขอมูลอันเปนสาระสําคัญ เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

ขอกําหนดของทางการ การเปดเผยขอมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ได

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทอยางเพียงพอ 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในไดดําเนินการอยางเหมาะสมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ภายใตการ

สงเสริมตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหสอดคลองกับสภาพธุรกิจของบริษัท  

 

                                                                                                    
 

                                                                           (นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร) 

                                                                                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการ  

 
 

(แถวนั่งจากซายไปขวา) 
นายชัยวัฒน  อัศวินทรางกูร   นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช   นายจิรโมท  พหูสูตร

กรรมการอิสระ,    รองประธานกรรมการ,   กรรมการบริษัท,    

ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณา  กรรมการผูจัดการ 

ประธานกรรมการสรรหาและ  คาตอบแทน, ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร 

พิจารณาคาตอบแทน 
 
(แถวยืนจากซายไปขวา) 
นางสาวเบญจวรรณ  สินคุณากร  ดร.อริชัย  รักธรรม    นายทวี  กุลเลิศประเสริฐ 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

นายไพศาล  ตั้งยืนยง   นางอังสณา  มั่นคงเจริญ 
กรรมการอิสระ    กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและ 
     พิจารณาคาตอบแทน 
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นายจิรโมท  พหูสูตร 
กรรมการผูจัดการ 

นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช 
ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร 
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สารจากประธานเจาหนาที่ฝายบริหารและ 
กรรมการผูจัดการ 
 

เรียน   ทานผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกทาน 

 ในป 2560 ที่ผานมาซินเท็คไดมุงม่ันพัฒนาคุณภาพงานกอสรางและบริการควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยยึดม่ันใน

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย โปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และปฏิบัติตอผูมีสวน

ไดเสียอยางเทาเทียมทุกฝาย และผลจากความมุงม่ันตั้งใจจริงของบริษัทในเรื่องดังกลาว ทําใหในปที่ผานมาบริษัทไดรับรางวัลและ

ประกาศนียบัตรจากหนวยงานและองคกรตางๆ ไดแก (1) ไดรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานการทุจริต (2) ไดรับคัดเลือกใหอยูในรายช่ือบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2017 หรือ “หุนย่ังยืน”  

(3) ไดรับ Certificate of ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน (4) ไดรับรางวัลผูบริหารสูงสุดดีเดนและรางวัลบริษัทจดทะเบียน

ดานผลการดําเนินงานยอดเย่ียม (ในกลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดระหวาง 3,000 – 

10,000 ลานบาท) จาก SET Award 2017 

 สําหรับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา แมวาเศรษฐกิจไทยยังอยูในชวงชะลอตัว แตบริษัทยังคงมีรายไดที่เติบโตอยาง

ตอเนื่องโดยทําได 9,156.69 ลานบาท เติบโตประมาณ  14.05 % เม่ือเทียบกับป 2559 และมีกําไรสําหรับป 2560 จํานวน 985.14 ลาน

บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 15.61 และบริษัทยังคงระดับความนาเช่ือถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยูใน

ระดับ BBB/Stable  

  ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีโครงการที่อยูระหวางการกอสรางทั้งส้ินจํานวน 37 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ

ตางจังหวัด คิดเปนมูลคาโครงการทั้งส้ิน 23,347.69 ลานบาท และมีมูลคางานคงเหลือ (Backlog) ประมาณ 9,364.88 ลานบาท ซ่ึง

สามารถรับรูรายไดอยางตอเนื่อง 

 และเนื่องจากทั่วโลกกําลังปรับตัวเขาสูยุคดิจิตอล เชนเดียวกับประเทศไทยที่รัฐบาลมีนโนบาย “ไทยแลนด 4.0” ขึ้นมาใช

เปนแผนการในการขับเคล่ือนประเทศใหทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก ดวยการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไทยไปสู

เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม ดังนั้นทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท จะขับเคล่ือนโดยการนํานวัตกรรมใหมๆ เขา

มาใชในการดําเนินงานมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน 

 สุดทายนี้ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่ไดใหการ

สนับสนุนการดําเนินกิจการของบริษัทดวยดีเสมอมา  และขอใหเช่ือม่ันไดวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะรวม

แรงรวมใจ ทุมเทในการดําเนินงานของบริษัทใหมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และดําเนินงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืนตอไป          

 

 

                                                                                                                                 

นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช 
ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร 

นายจิรโมท  พหูสูตร 
กรรมการผูจัดการ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทยังคงไวซึ่งการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางแบบครบวงจร โดยรับงาน

กอสรางจากหนวยงานราชการและภาคเอกชน ใหบริการตั้งแตเร่ิมแรกจนกระท่ังกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณใน

ลักษณะท่ีเรียกวา “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ซึ่งหมายรวมตั้งแตงานข้ันเตรียมการ งานเข็ม งานฐานรากงานระบบปองกันดิน

ทลาย งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานภูมิสถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบ ไดแก งานระบบไฟฟา งาน

ระบบเคร่ืองจักรกล งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท งานระบบเคร่ืองปรับอากาศ และงานระบบอัตโนมัติตางๆ ในตัว

อาคาร เปนตน  

 การรับงานกอสรางของบริษัทไดดําเนินการตามข้ันตอนอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังในกรณีท่ีผูวาจางเปน

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ซึ่งจะมีการกําหนดข้ันตอน วิธีการเสนอราคา กรอบระยะเวลาการ

ดําเนินการ และเงื่อนไขการกอสรางท่ีแตกตางกันออกไป หากบริษัทไดรับการคัดเลือกผานการเจรจาตอรองราคาและ

ระบุเงื่อนไขการกอสรางที่พอใจทุกฝายเรียบรอยแลว จึงเกิดการวาจางใหกอสรางในที่สุด 

 โดยท่ัวไปบริษัทจะเปนผูรับเหมาหลักในการกอสราง เวนแตเปนโครงการขนาดใหญหรือตองใชความ

เช่ียวชาญเฉพาะดานในการกอสราง อาจพิจารณาเขารวมดําเนินการในลักษณะกิจการรวมคากับบริษัทอื่น ซึ่งกอใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเทคนิคในการทํางาน การเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีใหม องคความรูดานตางๆ สงเสริมการพัฒนา

ดานนวัตกรรม  และถือเปนการขยายศักยภาพการทํางานของบริษัท เพื่อเปดโอกาสในการเขารวมการประมูลโครงการ

ใหญ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนตอไปในอนาคต 
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ประวัติความเปนมา 

 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) (”บริษัท”) เดิมช่ือ “บริษัท สยาม ซินเท็ค   คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2531 จดทะเบียนแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2535 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 12 

กุมภาพันธ 2536 โดยที่อยูจดทะเบียนมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  และมีสํานักงานสาขาแหงท่ีหน่ึงตั้งอยูเลขท่ี 61 ซอยหลังสวน 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 โดยดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการรับเหมากอสราง 

และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหบริการหองพัก หรือเซอรวิส อพารทเมนท 

พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา 

ป 2556 

  ซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังที ่1 จากบริษัท เอส ซ ีอาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 

100,000,000 บาท จํานวน 1,000,000 หุน เพิม่อีก 50,000,000 บาท จํานวน 500,000 หุน เปน 150,000,000 บาท 

จํานวน 1,500,000 หุน โดยบริษัทถือหุนรอยละ 52.00 เม่ือเพิ่มทุนตามสัดสวนแลวจึงคิดเปนเงินลงทุนของ

บริษัท มูลคา  78,000,000 บาท จํานวน 780,000 หุน 

 จัดตั้งบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท แซม เอช อาร จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อประกอบธุรกิจการบริหารงาน

บุคคลสําหรับโรงแรม เซอรวิส อพารทเมนท และอสังหาริมทรัพยเพื่อการใหเชาอื่นๆ  ดวยทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.97 หรือคิดเปนมูลคา

เงินลงทุน 999,700 บาท จํานวน 9,997 หุน และบริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อ

ประกอบธุรกิจการบริหารงานโรงแรม เซอรวิสอพารทเมนท และอสังหาริมทรัพยเพื่อการใหเชาอื่นๆ ดวยทุน

จดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 74.97 หรือคิด

เปนมูลคาเงินลงทุน 749,700 บาท จํานวน 7,497 หุน  

 ซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังที่ 2 จากบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียน

เดิม 150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุน เพิ่มอีก 40,000,000 บาท จํานวน 400,000 หุน เปน 190,000,000 

บาท จํานวน 1,900,000 หุน โดยบริษัทถือหุนรอยละ 52.00 เม่ือเพิ่มทุนตามสัดสวนแลวจึงคิดเปนเงินลงทุน

ของบริษัท คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 98,800,000 บาท จํานวน 988,000 หุน 

 กําหนดนโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปช่ันซึ่งระบุไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และถือเปนสวนหน่ึงของ

แนวทางกํากับกิจการที่ดีของบริษัท โดยรวมเปนสวนหน่ึงในการรวมตัวกันปฎิเสธการเปนผูใหใน “โครงการ

แนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) 

 เปลี่ยนช่ือบริษัทยอย จากบริษัท แซม เอช อาร จํากัด เปน บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท 

แอนด แมเนจเมนท จํากัด  
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 ปรับลดสัดสวนการลงทุนในบริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนดําเนินการในปจจุบัน จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 

โดยบริษัทถือหุนรอยละ 74.97 หรือคิดเปนมูลคาเงินลงทุน 749,700 บาท จํานวน 7,497 หุน ลดลงรอยละ 20 

คงเหลือรอยละ 54.97 คิดเปนเงินลงทุน 549,700 บาท   

ป 2557  

   เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด เพื่อรองรับ

ระเบียบการวาจางบุคคลตางดาวจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน เพิ่มอีก 1,000,000 

บาท จํานวน 10,000 หุน เปน 2,000,000 บาท จํานวน 20,000 หุน โดยบริษัทถือหุนเดิมรอยละ 99.97 เม่ือเพิ่ม

ทุนแลวจึงเปลี่ยนสัดสวนการถือหุนใหมเปน 99.985 คิดเปนเงินลงทุนของบริษัทมูลคา 1,999,700 บาท จํานวน 

19,997 หุน 

  ซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังที่ 3 จากบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียน

เดิม 190,000,000 บาท จํานวน 1,900,000 หุน เพิ่มอีก 50,000,000 บาท จํานวน 500,000 หุน เปน 240,000,000 

บาท จํานวน 2,400,000 หุน โดยบริษัทถือหุนรอยละ 52.00 เม่ือเพิ่มทุนตามสัดสวนแลวจึงคิดเปนเงินลงทุน

ของบริษัท 124,800,000 บาท จํานวน 1,248,000 หุน 

 อนุมัติการลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทย” โดยรวมเปนสวนหน่ึงในการรวมตัวกันปฎิเสธการเปนผูใหใน “โครงการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  

ป 2558  

  ตัดเงินลงทุนของ บริษัท สลิลธารา จํากัด (บริษัทท่ีเก่ียวของ) ออกจากงบการเงินและแผนผังโครงสรางการ

ถือหุนของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 5.00 เน่ืองจากเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 ศาลฎีกามีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาดของบริษัทที่เก่ียวของโดยเจาหนาที่งานพิทักษทรัพยและอยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย  

 ซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังที่ 4 จากบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียน

เดิม 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุนเพิ่มอีก 160,000,000 บาท จํานวน 1,600,000 หุน เปน 

400,000,000 บาท จํานวน 4,000,000 หุน โดยบริษัทถือหุนรอยละ 52.00 เม่ือเพิ่มทุนตามสัดสวนแลวจึงคิดเปน

เงินลงทุนของบริษัท คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 208,000,000 บาท จํานวน 2,080,000 หุน 

 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด (กิจการรวมคาซินเท็ค-

ไมวาน) ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 และตอมาในวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 ศาลลมละลายกลางไดมีคําพิพากษาให

บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ลมละลาย โดยบริษัทมีสวนของผูรวมคารอยละ 65  

 จัดตั้ งบริษัท ซี  เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเพื่อการใหเชาอื่นๆ  ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 

บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 60 หรือคิดเปนมูลคาเงินลงทุน 600,000  บาท จํานวน 6,000 หุน 
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 เกิดเหตุการณควบรวมกิจการกันระหวางบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) และบริษัท 

รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) เกิดเปนบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

(BEM) ในการน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหคงมูลคาเงินลงทุนไวเทาเดิมแตไมเพิ่มทุนตามสัดสวน 

จึงทําใหสัดสวนการถือครองหุนของบริษัทเปลี่ยนไปจากเดิม โดยหุน BMCL รอยละ 1.18 เปลี่ยนเปนหุน 

BEM รอยละ 0.49     

ป 2559  

  เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เพิ่มอีก 999,000,000 บาท จํานวน 9,990,000 หุน 

เปน 1,000,000,000 บาท จํานวน 10,000,000 หุน โดยบริษัทถือหุนรอยละ 60 หรือคิดเปนมูลคาเงินลงทุน 

600,000,000 บาท จํานวน 6,000,000 หุน เพื่อรองรับการไดมาซึ่งสินทรัพยในโครงการเอท ทองหลอ เรสซิ

เดนท 

 บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด

โครงการเอท ทองหลอ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยยูโอบี ฟรีโฮลด มูลคารวม 2,495,000,000 บาท โดย

ทรัพยสินดังกลาวเปนหองชุดจํานวน 137 หอง พรอมอุปกรณและงานระบบสาธารณูปโภค ตั้งอยูเลขท่ี 88 

ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

  บริษัท ซ ีเอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนท่ี

เรียบรอย  

 บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท และไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี

เปนที่เรียบรอย 

ป 2560  

 ซื้อหุนของบริษัท เอส ซ ีอาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 640,000 หุน ราคาหุนละ 100 

บาท มูลคาเงินลงทุน 64,000,000 บาท ทําใหบริษัทถือหุนรอยละ 68.00  คิดเปนจํานวน 4,080,000 หุน 

   เขาเปนสมาชิก “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” และไดรับมอบใบประกาศ

รับรองสถานะการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

  ไดรับคัดเลือกใหอยูในรายช่ือบริษัทจดทะเบียน  Thailand Sustainable Investment : THSI 2017 หรือ 

“รายช่ือหุนย่ังยืน” ซึ่งสะทอนใหเห็นวาบริษัทตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีความ

รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และการบริหารงานภายใตหลักบรรษัทภิบาลควบคูไปกับการสราง

ผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนตอไป 

  ไดรับรางวัลผูบริหารสูงสุดดีเดน และรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานผลการดําเนินงานยอดเย่ียม ในกลุม

บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดระหวาง 3,000 – 10,000 ลานบาท 
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แผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม เปน 4 ประเภทใหญ ไดแก บริษัทยอย บริษัทรวม 

กิจการรวมคา และบริษัทที่เก่ียวของ โดยสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังน้ี 

                                                                           
      

   

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายตัวยอชือ่บริษัท  

1. SCR     : บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด  

2. N Ville :    บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด 

3. CSM    : บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด // จดทะเบียนจัดต้ังกิจการ เม่ือ 9 ตุลาคม 2558 

4. NHSU  : บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด 

5. SMJV   : กิจการรวมคาซินเท็ค – ไมวาน // บจ. ไมวาน (ประเทศไทย) ลมละลายเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2558  

6. SVK     : กิจการรวมคา สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ – กรุงธน 

7. BEM    : บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) // เปลี่ยนชื่อจาก BMCL  เม่ือ 4 มกราคม 2559 ลดสัดสวนเหลือ 0.49  

8. BC       : บริษัท บางกอกคลับ จํากัด  

 

 

 

 

 

RELATED COMPANY  

BC 0.44% 

 

 

BEM 0.49% 

 

 

ASSOCIATED 

SVK 51.00% 

SMJV 65.00% 

JOINT VENTURE SUBSIDIARY 

NHSU 25.00% 

 

 

SCR 68.00% 

 

N Ville 99.97% 

 
CSM 60.00% 
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รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา 

ชื่อกิจการรวมคา/บริษทั สัดสวนการถือหุน ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.  บริษทั เอส ซ ีอาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 

(SCR) 

68.00% เซอรวิส อพารทเมนท หรอื พัฒนาอสงัหาริมทรัพย เพ่ือใหเชา 

ปจจุบันบริหารจัดการโครงการ ซทิาดีนส แกรนด เซน็ทรัล ศรี

ราชา, ซัมเมอร เซ็ท ศรีราชา และ เดอะ โซน ปราจีนบรุี  

2.  บริษทั แนเชอรัล วลิล เซอรวสิ อพารทเมนท 

แอนด แมเนจเมนท จํากัด (N Ville) 

99.97% บริหารบุคลากรสําหรับโรงแรม เซอรวิส อพารทเมนท และ

อสังหาริมทรัพยอื่นๆ ปจจุบันบริหารจัดการสิทธิการเชาอาคาร 

เดอะ ดัชเชส โฮเทล แอนด เรสซิเดนซ 

3.  บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอร จํากัด 

(CSM) 

60.00% เซอรวิส อพารทเมนท หรอื พัฒนาอสงัหาริมทรัพย เพ่ือใหเชา 

ปจจุบันบริหารจัดการโครงการ เอท ทองหลอ เรสซิเดนท 

4 .   บริษัท  แนเชอรัล  โฮเ ต็ล  สุขุมวิท  จํากัด     

(NHSU) 

25.00% ประกอบธรุกจิประเภทพัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

5 .   กิ จ ก าร ร ว มค า  ซิน เ ท็ ค -ไ ม ว าน  ( SMJV) 

ประกอบดวยบริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด 

65.00% กอต้ังขึ้นเพ่ือการรับงานกอสรางโครงการบานเอือ้อาทรใหแกการ

เคหะแหงชาติ โดยไดทําสัญญาวาจางการกอสรางจํานวน 50,000 

ยูนิต แตดวยสถานการณบานเมืองและเหตุผลทางการเมืองตางๆ 

ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับทางการเคหะแหงชาติ บริษัทจึงไดมีการรอง

ขอและไดรับการอนุมัติใหทําการลดจํานวนหนวยการกอสราง

คงเหลือเพียง 13,674 ยูนิต ซึ่งขั้นตอนการกอสรางไดดําเนินแลว

เสร็จและสงมอบงานแลว ปจจุบันอยูระหวางการรองขอใหการ

เคหะแหงชาติชําระเงินคางวดงานที่เกิดขึ้น โดยยื่นฟองคดีตอศาล

ปกครองกลางเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2555 ซึ่งศาลปกครองกลางมี

คําสั่งรับฟองและอยูระหวางการพิจารณาคดี โดยมีทุนทรัพยฟอง 

874,250,718 บาท และในสวนของ บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) 

จํากัด มีสถานะลมละลายแลว เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2558 

6 .  กิจการร วมค า  สยามซิน เท็ค -วิ จิตร ภัณฑ 

-กรุงธน (SVK) 

51.00% เปนกิจการรวมคา และหยุดดําเนินกิจการแลว 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน มีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทและ

มีแนวโนมการเติบโตท่ีดี สําหรับสัดสวนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการ

รวมคาน้ัน ข้ึนกับความเช่ียวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอํานาจการบริหารงานเปนหลัก โดยการ

บริหารงานในธุรกิจท่ีบริษัทมีความชํานาญ บริษัทจะสงตัวแทนกรรมการเขาไปรวมกําหนดนโยบายและแนวทางการ

บริหารงานใหสอดคลองกับแผนงานของบริษัท รวมท้ังติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารให

เปนไปตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว สวนอํานาจในการบริหารงานในธุรกิจอื่นท่ีบริษัทไมมีความเช่ียวชาญในธุรกิจ 

บริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการแทนการเขาไปบริหารงานโดยตรง 

 ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาน้ัน บริษัทไดมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวของ ในลักษณะ

การขยายตัวไปขางหนา ควบคูกับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทใหเติบโตย่ิงข้ึน การขยายการดําเนินงานในธุรกิจ

อื่นที่เก่ียวของก็เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูรายได เชน ดําเนินธุรกิจเซอรวิส อพารทเมนทสรางใหมเพื่อการใหเชา 

หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพทําเลที่ตั้งดี พรอมใชงานและสามารถสรางรายไดทันที ไดแก การบริหาร

จัดการสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารโรงแรม เซอรวิส อพารทเมนท เปนตน 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

 บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจหลักโดยรับงานกอสรางทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ใหบริการงานกอสรางหลากหลายประเภท เชน อาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล โรงแรม 

ศูนยการคา โรงงานอุตสาหกรรม โครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน เปนตน การดําเนินงานกอสรางของบริษัทน้ัน

สามารถแบงการดําเนินงานได 3 ลักษณะคือ 

 1.  ผูรับเหมาโดยตรง (Main Contractor) บริษัทจะดําเนินการเสนองานในนามของบริษัทเพื่อเปน

ผูรับเหมา โดยการยื่นเสนอราคา ประกวดราคา หรือการเจรจาตอรองกับเจาของโครงการโดยตรง และในกรณีที่

เปนโครงการกอสรางขนาดใหญหรือเปนงานกอสรางที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน บริษัทจะมีการวาจาง

ผูรับเหมาชวงที่มีความชํานาญเขามาดําเนินงานในบางสวน ซึ่งการคัดเลือกผูรับเหมาชวงน้ันบริษัทจะมีการ

พิจารณาผลงานในอดีต และความนาเชื่อถือ โดยบริษัทจะไมพึ่งพาผูรับเหมาชวงรายใดรายหน่ึงเปนพิเศษ 

 2.  ผูรับเหมาชวง (Sub-Contractor) บริษัทจะรับงานโดยการรับจางจากผูรับเหมารายอ่ืนที่ไดรับงาน

โดยตรงจากเขาของโครงการ โดยบริษัทจะพิจารณาเปนผูรับเหมาชวงจากบริษัทผูรับเหมาที่มีชื่อเสียง และมีฐานะ

ทางการเงินที่มั่นคง 

 3.  กิจการรวมคา (Joint Venture) บริษัทอาจมีการรวมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจการต้ังแตสองคน

ขึ้นไป โดยมีการรวมลงทุนไมวาจะเปนเงินทุน ทรัพยสิน แรงงาน เทคโนโลยี หรืออ่ืนๆ ภายใตขอตกลงหรือ

สัญญารวมคาเพื่อประกอบกิจการรวมกัน โดยการประกอบกิจการในลักษณะน้ีจะเกิดในกรณีที่บริษัทมีการรับงาน

โครงการใหญๆ ที่ตองอาศัยแรงงานและเทคโนโลยีในการดําเนินงาน ซึ่งถาหากโครงการไดเสร็จสิ้นลงก็จะถือวา

การรวมคาน้ันยุติลงดวย 
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โครงสรางรายไดจากธุรกิจกอสราง 

 หนวย : พันลาน 

ประเภทของงานกอสราง 
ป 2560 ป 2559 ป 2558 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

อาคารที่พักอาศัย (Residential) 6,141.40 70.79 5,759.46 76.74 5,728.37 81.24 

อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย (Commercial) 492.00 5.67 362.21 4.83 757.68 10.75 

สถาบัน (Institution) - - - - - - 

โรงแรม รีสอรท (Leisure) 880.45 10.15 700.85 9.34 255.51 3.62 

ศูนยการคา ชอปปงมอลล (Retail) 717.76 8.27 29.22 0.39 - - 

โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) - - 319.33 4.25 266.28 3.78 

โครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน (Infrastructure) 443.72 5.12 333.87 4.45 43.21 0.61 

รวม 8,675.33 100.00 7,504.54 100.00 7,051.05 100.00 

                         

 และนอกจากบริษัทจะมีรายไดจากธุรกิจกอสรางที่เปนธุรกิจหลักของบริษัทแลวน้ัน บริษัทยังมีการ

ดําเนินธุรกิจการใหบริการหองพัก (Service Apartment) ซึ่งถือเปนธุรกิจรองของบริษัทซึ่งมีสัดสวนรายไดที่มั่นคง

และสูงขึ้นตามลําดับ โดยดําเนินงานผานบริษัทยอยตางๆ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ธุรกิจการใหบริการหองพัก (Service Apartment) ซึ่งถือเปนธุรกิจรองของบริษัท มีสัดสวนรายไดที่

มั่นคงและสูงขึ้นเปนลําดับ โดยดําเนินงานผานบริษัทและบริษัทยอยตางๆ แยกตามประเภทการเปนเจาของไดดังน้ี 

 1.1 ผูพัฒนาโครงการ (Developer) ดําเนินงานโดยบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (SCR) 

ปจจุบันมโีครงการระหวางดําเนินการ 3 แหง ซึ่งเปดดําเนินการแลว 1 แหง คือ  

   

   

- โครงการซิทาดีนส แกรนด เซ็นทรัล ศรีราชา (Citadines Grand Central Sriracha) ต้ังอยูที่ 99/9 ถนน

เทศบาล 1 ตําบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปดดําเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 เปนตนมา เปนโครงการโรงแรมสูง 
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8 ชั้น หองพักจํานวน 136 หอง พื้นที่รวม 9,492 ตารางเมตร ใหบริการเชาหองพักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง

ลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ โดยเฉพาะญ่ีปุนที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและระยอง และ

ดวยทําเลที่สะดวกของโรงแรมซึ่งเปนจังหวัดที่เปนตัวเลือกชั้นยอดสําหรับนักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางมายัง

ประเทศไทย จึงสามารถเดินทางตอไปยังสถานที่ตางๆ ไดอยางงายดาย ผูเขาพักจะไดรับประสบการณอันดีเยี่ยม

จากมาตรฐานบริการของโรงแรมเครือ Ascott International ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทางโรงแรม

จัดเตรียมไวให เชน ฟรี Wi-Fi ทุกหองและพื้นที่สาธารณะ แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง หองปลอดบุหร่ี ที่จอดรถ 

และบริการรถรับ-สงถึงสนามบิน เปนตน และยังมีในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการที่จัดเตรียม

ไวใหบริการอยางครบครัน เชน หองฟตเนส ซาวนา สวนสาธารณะ และสระวายนํ้ากลางแจง เปนตน  

โดยในป 2560 ไดดําเนินการขอใบอนุญาตโรงแรมตามขอเสนอแนะจากหนวยราชการซึ่งดําเนินการแลว

เสร็จต้ังแตเดือนมีนาคม ซึ่งผลการดําเนินงานในปที่ผานมา มียอดการเขาพักโดยเฉลี่ย 80% ในป 2559 และ 81% 

ในป 2560 

     

- โครงการซัมเมอรเซ็ท เซ็นทรัล ศรีราชา (Somerset Central Sriracha) ต้ังอยูที่ อําเภอ ศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี ซึ่งไมไกลจากโครงการแรก เปนโครงการเซอรวิส อพารทเมนท สูง 19 ชั้น ชั้นใตดิน 1 ชั้น ดวยหองพัก

จํานวน 177 หอง พื้นที่รวม 19,422 ตารางเมตร โดยมีนโยบายจะใหบริการเชาหองพักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว 

ซึ่งลูกคาสวนใหญเปนชาวตางชาติ โดยเฉพาะญ่ีปุนทีท่ํางานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและระยอง และ

ดวยทําเลที่สะดวกของโรงแรมซึ่งเปนจังหวัดที่เปนตัวเลือกชั้นยอดสําหรับนักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางมายัง

ประเทศไทย จึงสามารถเดินทางตอไปยังสถานที่ตางๆ ไดอยางงายดาย ผูเขาพักจะไดรับประสบการณอันดีเยี่ยม

จากมาตรฐานบริการของโรงแรมเครือ Ascott International ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทางโรงแรม

จัดเตรียมไวให เชน ฟรี Wi-Fi ทุกหองและพื้นที่สาธารณะ แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง หองปลอดบุหร่ี ที่จอดรถ 

และบริการรถรับ-สงถึงสนามบิน เปนตน และยังมีในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการที่จัดเตรียม

ไวใหบริการอยางครบครัน เชน หองฟตเนส ซาวนา สวนสาธารณะ และสระวายนํ้ากลางแจง เปนตน  

โดยในป 2560 ไดผานขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เรียบรอยแลว และไดเร่ิม

ดําเนินการทําหองตัวอยางในตัวอาคารจริงในเดือนกันยายน และจะแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 สวนงาน
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โครงสรางคาดวาจะแลวเสร็จในชวงปลายเดือนมีนาคม 2561 งานสถาปตยกรรมจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 

และจะไดรับเอกสารอนุญาตเปดใชอาคารในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

   
- โครงการเดอะ โซน ปราจีนบุรี (The Zone Prachinburi) ต้ังอยูที่อานคลองร้ัง อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกลาวอยูใกลกับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก นิคมอุตสาหกรรม 304 และนิคม

อุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี เปนโครงการขนาดใหญ แบงเปนสวนของหองพัก 2 อาคาร จํานวน 306 หอง 

และพื้นที่สวนของรานคาใหเชาประมาณ 2,000 ตารางเมตร พื้นที่รวม 20,578 ตารางเมตร พรอมสําหรับรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของลูกคาที่มีอํานาจการจับจายใชสอยที่สูงขึ้นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและชุมชน

ใกลเคียงในอนาคต  

โดยในป 2560 ไดผานขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เรียบรอยแลว แตยังอยูใน

ระหวางการพัฒนาแบบกอสรางของโครงการ  

 1.2 เจาของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ดําเนินงานโดยบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด 

(CSM) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการใหเชา โดยเขาเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารชุด 

โครงการเอท ทองหลอ เรสซิเดนท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559    

   

   

 โครงการเอท ทองหลอ เรสซิเดนท ต้ังอยูบนทําเลที่ดีที่สุดในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) แขวงคลองตัน

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนอาคารสูง 15 ชั้น เปนโครงการอาคารรูปแบบผสมระหวางพื้นที่รานคา 47 

หอง และหองพักจํานวน 148 หอง พื้นที่รวม 23,626 ตารางเมตร โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง ลิฟท ที่จอดรถ 

การรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง กลองวงจรปด สระวายนํ้า หองเซาวนา ฟตเนส สวนหยอม และพื้นที่จัดบารบี
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คิว เปนตน ผูเขาพักจะพบกับไลฟสไตลที่ทุกความสะดวกสบายอยูใกลแคกาว ไมวาจะเปนสถานีรถไฟฟาที่ใช

เวลาเดินเพียง 5 นาที รานคารานอาหารระดับไฮเอนด รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคาชั้นนํา โรงพยาบาล 

โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ แมกระทั่งแหลงบันเทิงยามค่ําคืน   

โดยป 2560 ตลอดทั้งป มีแผนการปรับปรุงสวนหองพักจํานวน 43 หอง และ พื้นที่สวนกลางรวม  500

ตารางเมตร ซึ่งในป 2561 จะมีการปรับปรุงเพิ่มอีก 105 หอง และ พื้นที่สวนกลางรวม 300 ตารางเมตร ซึ่งคาดวา

จะแลวเสร็จทั้งหมดปลายป 2561 ทั้งน้ี จะมีการปรับแผนการตลาด  โปรโมทชั่นสงเสริมการขายเพื่อปรับราคาคา

เชาใหสูงขึ้น โดยผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ในสวนของเซอรวิสอพารทเมนทมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยในป 

2559 ที่ 88% และป 2560 ที่ 74%  ซึ่งเปนผลมาจากการปดปรับปรุงหองพักบางสวน และสําหรับอัตราการเชา

พื้นที่รานคาเฉลี่ยในป 2559 เทากับป 2560 ที่ 97% 

 1.3 เจาของสิทธิการเชา (Leasehold) ดําเนินงานโดยบริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด 

แมเนจเมนท จํากัด (N Ville) ประกอบธุรกิจดําเนินการบริหารบุคลากรสําหรับธุรกิจโรงแรม เซอรวิส อพารท

เมนท และอสังหาริมทรัพยอ่ืนๆ โดยบริหารจัดการสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร เดอะ ดัชเชส โฮเทล แอนด เรสซิ

เดนซ (เดิมชื่อ แนเชอรัล วิลล เรสซิเดนท) ซึ่งไดสิทธิการเชานาน 19 ป 7 เดือน 17 วัน โดยเขาเปนเจาของสิทธิเมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2576 

   

    

เดอะ ดัชเชส โฮเทล แอนด เรสซิเดนซ (เดิมชื่อ แนเชอรัล วิลล เรสซิเดินท) ต้ังอยูในซอยหลังสวน เปด

ใหบริการต้ังแตเดือนตุลาคม ป 2556 เปนโรงแรมระดับ 4 ดาวสูง 29 ชั้น จํานวนหองพัก 165 หอง บนพื้นที่ 

21,507 ตารางเมตร ขึ้นชื่อในเร่ืองหองพักที่กวางขวาง ครบครันดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนภายในหองพัก 

บรรยากาศเงียบสงบเปนสวนตัวในทําเลใจกลางยานธุรกิจที่คึกคัก ทําใหเหมาะสําหรับการเขาพักทั้งแบบระยะสั้น

และระยะยาว ทุกๆ หองมาพรอมกับวิวเมืองที่สวยงาม นอกจากน้ี โรงแรมยังมีบริการตางๆ สําหรับนักธุรกิจ อาทิ 

หองประชุมขนาดเล็กและบริการเลขานุการครบวงจรอีกดวย พรอมทั้งสระวายนํ้ากลางแจง ซาวนา ฟตเนส 

หองอาหาร ฟรี Wi-Fi ทุกหองและพื้นที่สาธารณะ มีพื้นที่จัดกิจกรรมและงานอีเวนทขนาด 55 ตารางเมตร และยัง

มีบริการจองทัวร/ต๋ัว บริการคอนเซียรจ และหนังสือพิมพฟรีในล็อบบี้ มีรถรับสงสนามบิน (24 ชั่วโมง) ใหบริการ
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แกผูเขาพักโดยคิดคาบริการเพิ่มเติม มีที่จอดรถฟรีภายในที่พักอีกดวย และดวยทําเลที่สุดแสนจะสะดวกสบายน้ี ผู

เขาพักจึงสามารถเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ไมวาจะเปนรานคา รานอาหาร แหลงชอปปง และยานบันเทิงได

อยางรวดเร็ว หรือหากตองการไปยังจุดอ่ืนของกรุงเทพ ก็มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงรถไฟฟา

บีทีเอส โดยสถานีที่ใกลที่สุด(เพลินจิต) สามารถเดินโดยใชเวลาเพียง 10 นาทีเทาน้ัน  

ซึ่งผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ในสวนของเซอรวิสอพารทเมนทมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยในป 2559 ที่ 

88% และป 2560 ที่ 82%  

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

 บริษัทมีประสบการณและความเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมและงานกอสรางทุกประเภท เมื่อพิจารณาจาก

โครงสรางรายไดจากที่ผานมา จะสามารถแบงชนิดของการกอสรางตามลักษณะงานไดดังน้ี 

1. โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานเปนงานกอสรางที่เกี่ยวเน่ืองกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน งานกอสราง

ทั้งหมดเปนงานของหนวยงานของภาครัฐ ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญขั้นพื้นฐานในการ

พัฒนาประเทศชาติ บริษัทจึงมุงมั่นที่จะดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละประเภทงาน อัน

ไดแก งานกอสรางบอพักและทอรอยสาย โครงการบําบัดนํ้าเสีย  แนวปองกันนํ้าทวมคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน 

บริษัทมีแผนงานที่จะเขารวมประมูลงานโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยอาจพิจารณารวมงานกับพันธมิตร

ทั้งในและตางประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งน้ี เพื่อรองรับกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ภาครัฐจะตองดําเนินการ

ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

2.  สถาบัน เปนงานกอสรางอาคาร งานวางระบบตางๆ โดยบริษัทมีผลงานการกอสรางประเภทงาน

สถาบัน อันไดแก โรงเรียน โรงพยาบาล สถานฑูต อาคารสาํนักงานเขต อาคารศูนยควบคุมการบิน เปนตน 

3.  อาคารที่พักอาศัย เปนงานกอสรางอาคารแบบครบวงจร ต้ังแตงานฐานราก งานโครงสราง งาน

สถาปตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟา ระบบการสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ งานระบบลิฟต และ

งานภูมิทัศนภายนอก บริษัทมีผลงานกอสราง อันไดแก โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย เซอรวิส อพารทเมนท 

โครงการบานจัดสรร โครงการบานเอ้ืออาทร เปนตน 

4.  อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย เปนงานกอสรางอาคารสํานักงานทุกประเภท ต้ังแตงานกอสราง

อาคารทั่วไป จนถึงอาคารระดับสูง รวมทั้งใหบริการงานระบบตางๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด บริษัทมี

ผลงานกอสรางดานอาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย อันไดแก อาคารศูนยนันทนาการ อาคารสํานักงาน อาคาร

พาณิชย อาคารแสดงสินคา เปนตน 

5.  งานกอสรางดานโรงแรมหรือรีสอรท เปนงานกอสรางโรงแรมหรือรีสอรททุกประเภทในลักษณะงาน

กอสรางแบบครบวงจร รวมทั้งระบบงานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยบริษัทมีผลงานการกอสรางประเภทงานโรงแรม

หรือรีสอรท อันไดแก โรงแรมหรูระดับตางๆ รีสอรท สถานพักตากอากาศ เปนตน 

6.  งานกอสรางประเภทศูนยการคา ซุปเปอรมารเก็ต หรือชอปปงมอลทุกประเภท ซึ่งเปนอีกประเภท

โครงการที่บริษัทใชเทคโนโลยีและเทคนิคการกอสรางเขามาควบคุม โดยใหบริการงานกอสรางต้ังแตงาน
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โครงสราง จนกระทั่งงานแลวเสร็จ อันไดแก ศูนยการคา หางสรรพสินคาระดับตางๆ ซุปเปอรมาเก็ต หรือชอปปง

มอลล เปนตน   

7.  โรงงานอุตสาหกรรมเปนการดําเนินการกอสรางโรงงานทุกประเภท รวมทั้งงานระบบตางๆ ที่ได

มาตรฐานซึง่จําเปนและตอบสนองตอการใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีผลงานการกอสรางประเภท

โรงงานอุตสาหกรรม อันไดแก นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน 

การตลาดและการแขงขัน   

 บริษัทมีการวางนโยบายและกลยุทธตางๆ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน ดังน้ี 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ  บริษัทมีความมุงมั่นอยางไมหยุดน่ิงที่จะพัฒนาการกอสรางโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย

และเทคนิคการกอสรางตางๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางดานกอสรางของบริษัทใหเปนแรงงานที่มีฝมือเพื่อ

สรางสรรคงานกอสรางของลูกคาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และตามรูปแบบที่ไดตกลงกันไว 

กลยุทธดานราคา   บริษัทจะมีการเสนอราคาในการประมูลงานกับเจาของโครงการดวยราคาที่เหมาะสม เพราะใน

ปจจุบันเจาของโครงการมิไดคํานึงถึงราคาเพียงอยางเดียว แตยังดูผลงานที่ผานมาและชื่อเสียงของบริษัทประกอบ

กันดวย 

กลยุทธดานเวลา   บริษัทจะดําเนินการกอสรางอยางมีมาตรฐาน ตรงตามแบบที่เจาของโครงการกําหนด และสง

มอบงานตามเวลาที่ไดตกลงกันไว 

ลักษณะลูกคา 

 ลูกคาของบริษัทน้ันสวนใหญจะเปนลูกคาภาคเอกชนซึ่งเปนผูพัฒนาโครงการที่มีชื่อเสียง ฐานะทาง

การเงินมั่นคง โดยในชวงป 2560 ที่ผานมา บริษัทไดรับความไววางใจในการลงนามสัญญากอสราง ดังน้ี 

                                                                                                                                                                             หนวย : ลานบาท 

ลําดับ ช่ือโครงการ เจาของโครงการ มูลคากอสราง* 

1 ศุภาลัย ริวา แกรนด บมจ.ศุภาลัย 1,157.50 

2 ศุภาลัย เวอเรนดา พระราม 9 บมจ.ศุภาลัย 692.50 

3 เดอะ รีเซิรฟ ทองหลอ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 534.00 

4 แชปเตอร วัน ชายน บางโพ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 457.00 

5 โนเบิล บี ไนนทีน บจก.คอนติเนนตัล ซิต้ี 1,470.00 

6 โนเบิล บี เทอรต้ีทร ี บจก.คอนติเนนตัล ซิต้ี 731.00 

7 เดอะ โพลิแทน อควา บจก.บางกอก ริวา ดีเวลลอปเมนท 2,040.00 

8 เดอะ เพรสซิเดนท เพชรเกษม-บางแค บจก.ชัยพัฒนาท่ีดิน 405.00 

9 แอม ไชนา ทาวน บจก.แกรนด ยูนิแลนด 715.00 

10 ลาวีค สุขุมวิท 57 บจก.เรียล แอสเสท ดีเวลลอปเมนท 542.00 

11 อาคารสํานักงาน บจก.ทีอารอาร พร็อพเพอรต้ี บจก.ทีอารอาร พร็อพเพอรต้ี 592.00 

รวมจํานวน 11 โครงการ 9,336.00 
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หมายเหตุ  *เปนมูลคา ณ วันทําสัญญากอสราง 

 รวมจํานวนโครงการที่บริษัทไดรับความไววางใจในการลงนามสัญญากอสรางในป 2560 รวม  

11 โครงการ มูลคาทั้งสิ้น 9,336 ลานบาท 

 แตทั้งน้ีจากอดีตที่ผานมาลูกคาของบริษัทมิใชเพียงแตภาคเอกชนเทาน้ัน แตบริษัทยังไดรับงานของ

หนวยงานราชการ ไมวาจะเปนโครงการบานเอ้ืออาทร อาคารซอมบํารุงสนามบินสุวรรณภูมิ แนวปองกันนํ้าทวม

ริมแมนํ้าเจาพระยาของกรุงเทพมหานคร เปนตน 

 และสําหรับในปที่ผานมาน้ันลูกคารายใหญของบริษัท 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) มีดังน้ี 

 

 

กลุมลูกคาเปาหมาย 

 สําหรับในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในป 2561 น้ัน กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทยังอยูที่ภาคเอกชน

เปนหลักโดยบริษัทจะเลือกบริษัทผูพัฒนาโครงการที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย ดังจะเห็นไดวาในชวงที่

ผานมาบริษัทไดรับความไววางใจจากบริษัทผูพัฒนาโครงการชั้นนํา อาทิเชน บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งนอกจาก

บริษัทจะคัดเลือกลูกคาที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดแลวน้ัน บริษัทยังรับโครงการกอสรางของลูกคาที่เปนบริษัท

จํากัด โดยบริษัทจะทําการพิจารณาชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน เปนตน  

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

 บริษัทมีฝายประมาณราคาและประมูล/เทคนิควิศวกรรม (Estimate & Technical Engineering 

Department) เปนผูดูแลรับผิดชอบในการติดตามหาขอมูลการประมูลงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนผานทาง

สื่อตางๆ และดําเนินการประมูลราคาแขงขันกับบริษัทอ่ืน ทั้งน้ีจากการที่บริษัทมีการสรางความสัมพันธอันดีกับ

ลูกคาที่เคยรวมงานกันมากอน รวมถึงผลงานในอดีตของบริษัทที่ไดคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

16.91% 

8.98% 

7.92% 
7.04% 

5.76% 

5.62% 

5.37% 

5.12% 

4.45% 
4% 

สรุปลูกคารายใหญ 10 อันดับแรก 

บจก.เอพี เพชรบุรี 

บมจ.ศุภาลัย 

บจก.แอล เอช มอลลแอนดโฮเต็ล 

บจก.เอพี เอ็มอี 1 

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท 

บมจ.แลนดแอนดเฮาส 

บจก.แฟกซไลท 

บจก.ชัยพัฒนาที่ดิน 

บมจ.เอเวอรแลนด 

สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ทําใหบริษัทไดรับเชิญใหเขารวมประมูลงานของลูกคาเกาอยูเสมอ และในบางโอกาสบริษัทยังไดรับคําแนะนํา

ลูกคาใหมจากลูกคาเดิมของบริษัทที่พึงพอใจในผลงานของบริษัทอีกดวย 

สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมกอสราง 

ภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางป 2560 

 
โครงการทางหลวงและทางพิเศษ 5 เสนทาง ที่มีมูลคารวมถึง 796,987.28 ลานบาท ซึ่งบางโครงการคณะรัฐมนตรี

อนุมัติและเร่ิมดําเนินการโครงการไปแลว สวนที่เหลืออยูระหวางการศึกษาและนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอไป 

รวมถึงการสรางนิคมอุตสาหกรรมใหมในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 5 พื้นที่ (ตาก สงขลา มุกดาหาร 

สระแกวและตราด) มีพื้นที่รวมประมาณ 5,000 ไร รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

หรือ Eastern Economics Corridor Development (EEC) ซึ่งจะกอใหเกิดการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การลงทุน

กอสรางโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัยในพื้นที่ 

 สําหรับงานกอสรางในภาคเอกชนน้ันยังคงกระจุกตัวในงานกอสรางที่อยูอาศยัถึง 55% ของมูลคากอสราง

งานภาคเอกชนทั้งหมด ที่เหลือเปนงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมสัดสวน 11% พาณิชยกรรม 10% และอ่ืนๆ

อีก 24 % อาทิ โรงแรม สนามกอลฟ 

 โดยรวมในป 2560 อุตสาหกรรมกอสรางยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดยไดรับอานิสงสจากการเรงรัดการ

ลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐทั้งโครงการตอเน่ืองและโครงการใหม รวมทั้งการกอสรางนิคมอุตสาหกรรม

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะที่โครงการของภาคเอกชนคาดวาจะทยอยฟนตัวในป 2561 

(ที่มา : หนวยวิเคราะหเศรษฐกิจภาคบริการสวนเศรษฐกิจรายสาขาศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก) 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 

 ทิศทางอุตสาหกรรมกอสรางในป 2560 – 2562 จะไดรับอานิสงสจากการเรงลงทุนโครงสรางพื้นฐาน

ขนาดใหญของภาครัฐที่มีมากกวา 50 โครงการภายในป 2567 ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการขยายตัว

ของธุรกิจกอสราง โดยโครงการของภาคเอกชนจะทยอยฟนตัวต้ังแตป 2561 

 ภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในป 2560 ยังคง

เติบโตอยางตอเน่ือง โดยไดรับปจจัยสนับสนุนหลาย

ดานไมวาจะเปนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของ

ภ า ค รั ฐ ซึ่ ง เ ป น โ ค ร ง ก า ร ล ง ทุ น ข น า ด ใ ห ญ  อ า ทิ 

แผนปฏิบัติการลงทุนดานคมนาคมขนสง พ.ศ.2560 

จํานวน 36 โครงการ วงเงินลงทุน 895,757.55 ลานบาท 

โดยเฉพาะ 3 โครงการหลัก ไดแกโครงการรถไฟทางคู 

10 เสนทาง โครงการรถไฟขนสงมวลชน 6 เสนทางและ 
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 โดยแนวโนมงานกอสรางภาครัฐในชวงป 2561 – 2562 จะขยายตัวตามความคืบหนาของเมกะโปรเจกต 

โดยคาดวามูลคากอสรางภาครัฐจะเติบโตราว 13-16% ตอป มีมูลคากอสรางรวมสองปราว 1.9 ลานลานบาท

           
 ในสวนงานกอสรางของภาคเอกชนชวงป 2561-2562 คาดวาจะขยายตัวราว 2-4% โดยคาดวาปริมาณงาน

กอสรางของภาคเอกชนจะทยอยฟนตัวตามเศรษฐกิจไทยและกําลังซื้อผูบริโภค  

  
(ที่มา : สํานักวิจัยกรุงศรี) 

ศักยภาพในการแขงขันและสวนแบงทางการตลาด 

 ในปที่ผานมาโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของภาครัฐยังคงมโีครงการกอสรางใหมๆ 

ออกมาประมูลพอสมควร และบางโครงการกเ็ร่ิมดําเนินการกอสรางแลว เชน โครงการรถไฟฟาสายสีสมชวงศูนย

วัฒนธรรม-มีนบุรี ซึ่งจากการเปดการประมูลรถไฟฟาในเสนทางตางๆ น้ันสงผลใหการลงทุนกอสรางของ

ภาคเอกชนมีการปรับตัวโดยงานกอสรางทีอ่ยูอาศัยจะเติบโตไปตามแนวกอสรางรถไฟฟาสายตางๆ  

 ทั้งน้ีในป 2560 บริษัทยังคงเขารวมประมูลงานกอสรางอยางสม่ําเสมอเพื่อสะสมปริมาณงานในมือ 

(Backlog) ใหเพิ่มมากขึ้น และถึงแมวาธุรกิจกอสรางจะมีการแขงขันที่คอนขางสูงเน่ืองจากมีทั้งผูรับเหมารายเกา

และผูรับเหมารายใหมที่เขามาชวงชิงสวนแบงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทยังคงไดรับความ

ไววางใจจากลูกคารายเกาและลูกคารายใหมโดยในป 2560 น้ีบริษัทไดลงนามสัญญากอสรางทั้งสิ้น 11 โครงการ

รวมมูลคา ณ วันทําสัญญากอสรางที่มูลคา 9,336 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีมูลคางาน

คงเหลือในมือรวม 9,364 ลานบาท ซึ่งสามารถสรางรายไดในอนาคตใหกับบริษัทไดอยางตอเน่ือง  

ทั้งน้ีภาวะการแขงขันของธุรกิจกอสรางยังคง

เปนไปตามปกติของธุรกิจ โดยการแขงขันในงานกอสราง

ของภาครัฐที่เปนโครงการขนาดใหญ เชน งานรถไฟฟา

ขนสงมวลชน จําเปนที่ตองใชผูประกอบการที่มีเงินทุน 

และมีคุณสมบัติทางดานเทคนิค ซึ่งยังมีจํานวนไมมากนัก 

แตสําหรับการแขงขันงานกอสรางของภาคเอกชน ไดแก 

อาคารที่พักอาศัย โรงแรม อาคารพาณิชยกรรม ยังมีการ

แขงขันที่คอนขางสูง เน่ืองจากมีผูประกอบการจํานวนมาก     
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 และจากการที่บริษัทมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนา

ศักยภาพแรงงานของบริษัทใหมีความรู ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สงผลใหศักยภาพในการแขงขันของบริษัทเพิ่ม

สูงขึ้น อันจะเห็นไดจากการที่บริษัทไดลงนามสัญญากอสรางที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ขนาดโครงการและพื้นที่

กอสรางเพิ่มมากขึ้น  

สวนแบงทางการตลาด 

 และถึงแมการแขงขันในธุรกิจกอสรางจะมีคอนขางสูง อันเน่ืองมาจากมีผูรับเหมาทั้งรายเกาและรายใหม

เขามาชวงชิงสวนแบงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น แตสวนแบงทางการตลาดสวนใหญยังอยูที่ผูประกอบการที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใตชื่อกลุม “บริการรับเหมากอสราง” ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 20 

บริษัท 

ตารางแสดงรายไดของผูรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามงบการเงินรวมสําหรับป 2560  

ลําดับ ช่ือบริษัท รายได (ลานบาท) รอยละ  

1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) 56,139.63 28.66 

2 บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 38,553.61   19.68 

3 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 21,190.58   10.82 

4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 12,675.12   6.47 

5 บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) 10,994.78   5.61 

6 บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 9,345.32 4.77 

7 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 9,156.70   4.67 

8 บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด (มหาชน)  8,427.91   4.30 

9 บริษัท คริสเตียนี แอนด นีลเส็น จํากัด (มหาชน) 7,943.55   4.06 

10 บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) 4,827.02   2.46 

11 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) 3,482.76   1.78 

12 บริษัท สหกลอิควิปเมนท จํากัด (มหาชน) 3,185.68 1.63 

13 บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 2,435.95 1.24 

14 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)  1,907.25   0.97 

15 บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทร ีจํากัด (มหาชน)  1,512.70   0.77 

16 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,284.07 0.66 

17 บริษัท เอสทีพี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน) 1,158.32   0.59 

18 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 721.27   0.37 

19 บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) 710.41 0.36 

20 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 223.76 0.11 

 รวม 195,876.39 100.00 
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การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

การดําเนินการกอสรางของบริษัท จะเร่ิมตนจากการติดตอหางานรับเหมากอสรางจากสื่อตางๆ รวมถึง

การวาจางโดยตรงจากลูกคา โดยกอนที่จะมีการเสนอราคาน้ันฝายตางๆ ของบริษัทจะรวมกันศึกษาแบบกอสราง

และความเปนไปไดในการทํางาน ซึ่งฝายกอสรางจะเปนผูวางแผนงานกอสรางและขอมูลทางดานเทคนิคในงาน

กอสราง สวนฝายกํากับตนทุนจะเปนผูใหขอมูลทางดานตนทุนการกอสราง ผูรับเหมาชวง และขอมูลเงื่อนไขที่

กําหนดโดยฝายเจาของโครงการ ซึ่งมีผลตอตนทุนการกอสราง จากน้ันสวนประมาณราคาและประมูลจะ

ดําเนินการประมาณราคาโดยประมาณปริมาณงานและสอบราคาตอหนวยตามราคาตลาด หลังจากน้ันจะ

ดําเนินการทํารายงานสรุปเกี่ยวกับตนทุนการกอสราง เงื่อนไข และแผนงานกอสรางนําเสนอตอคณะกรรมการ

จัดการของบริษัท เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงตามความเหมาะสมกอนที่จะนําเสนอใหลูกคา ในกรณีที่มีการเจรจา

ตอรองราคาเพิ่มเติม คณะกรรมการจัดการของบริษัทจะเขารวมในการเจรจาและพิจารณาการเขารับงาน 

ขั้นตอนระหวางการดําเนินงาน 

ภายหลังจากที่ประมูลงานไดและบริษัทลงนามในสัญญากับเจาของโครงการเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป

คือการดําเนินการกอสราง โดยจะมีการดําเนินการดังน้ี 

1. แตงต้ังผูจัดการโครงการเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการตางๆ ในโครงการกอสราง 

2. วางแผนการดําเนินการกอสราง โดย 

 2.1  ผูจัดการโครงการ 

      -  จัดทําแผนงานกอสรางอยางละเอียด โดยตรวจสอบความตองการที่แทจริงของเจาของ

โครงการ และตามขอกําหนดที่ระบุในสัญญากอสราง และนําขอกาํหนดดังกลาวมาวางแผนการทํางาน 

      -  จัดทําแผนกําลังคนโดยประมาณจํานวนคนงานและชางฝมือสําหรับงานแตละประเภท 

      -  จัดทําแผนเคร่ืองจักรกลที่จะใชในงานกอสรางในแตละชวงเวลา 

2.2  สวนควบคุมตนทุน 

       -  จัดทํางบประมาณโดยละเอียด โดยการรวมปรึกษากับฝายผูจัดการโครงการ 

       -  จัดเตรียมระบบการควบคุมคาใชจายของโครงการ รวมทั้งปริมาณการใชวัสดุ 

       -  จัดทําแผนการเงินของโครงการ 

การดําเนินงานกอสราง  

 1.  งานดานบริหารเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวัสดุอุปกรณกอสราง 

   ในงานกอสรางจําเปนตองมีการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการดําเนินการ บริษัทจึงมีการจัดต้ังคลังเก็บ

เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณกอสราง เพื่อทําหนาที่ดูแลการใชงานเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.  งานดานวิศวกรรม 

     ฝายวิศวกรรมจะดูแลและรับผิดชอบงานทางดานวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงงานออกแบบทางวิศวกรรม และ

งานวางแผนและควบคุม 

 3.  งานดานการควบคุมคุณภาพ 
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  บริษัทมีสวนงานที่ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพในการกอสราง เพื่อสรางความมั่นใจไดวาการกอสรางของ

บริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี และเปนไปตามที่กําหนดในแบบและสัญญากอสราง 

 ทั้งน้ีในระหวางดําเนินงานกอสรางหัวหนางานของแตละฝายจะทํางานรวมกันอยางใกลชิด เพื่อควบคุม

งานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการทั้งทางดานคุณภาพ อัตราความกาวหนา และงบประมาณการกอสราง 

การรายงานและบันทกึ 

 ฝายที่เกี่ยวของทุกฝายจะจัดทํารายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของงานดานตางๆ รายงานใหผูบังคับบัญชา

รับทราบตามลําดับขั้นตอน เพื่อรวมกันพิจารณาและแกไขในกรณีที่พบปญหาไดอยางทันทวงที 

การติดตามและการตรวจสอบ 

 หัวหนางานของแตละฝายจะรวมกับคณะกรรมการจัดการ ในการตรวจสอบคุณภาพของงานและ

คาใชจายเพื่อปรับปรุงแกไขการทํางานตามความเหมาะสม รวมทั้งรวมปรึกษากับฝายอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุ

วัตถปุระสงคหลักของโครงการน้ัน 

 ในระหวางการดําเนินการกอสรางหากมีขั้นตอนใดไมผานการตรวจสอบ ก็จะมีการแกไขแผนงานการ

ทํางานและตรวจสอบอีกคร้ัง หากงานไมแลวเสร็จตามที่ระบุไวในสัญญา และ/หรือลาชากวาแผนงาน ผูจัดการ

โครงการจะเปนผูวิเคราะหสาเหตุของความลาชาน้ัน และทําการปรับปรุงแผนงานตอไป 

การตรวจเช็คความเรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 ผูจัดการโครงการและทีมงานจะรวมกันตรวจสอบความเรียบรอยและแกไขขอบกพรองใหเรียบรอย 

พรอมที่จะสงมอบงานและเอกสารประกอบตางๆ ใหแกเจาของโครงการ  

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจกอสรางที่คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและชุมชน

ขางเคียง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงไดพัฒนากระบวนการดําเนินงาน 

นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

ขางเคียงมาใชในการดําเนินการกอสราง ทั้งน้ีบริษัทมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไมวาจะเปน

ผลกระทบดานฝุนละออง เสียง การสั่นสะเทือน เพื่อใหสังคมและชุมชนขางเคียง รวมถึงสิ่งแวดลอมไดรับ

ผลกระทบใหนอยที่สุด (รายละเอียดการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เปดเผยในรายงานการ

พัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2560 หัวขอการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม) 
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ปจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทตระหนักดีวาความเสี่ยงขององคกรเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูบริหาร เน่ืองจากเปนเร่ืองที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ได และมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจึงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเปน

กลไกสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทราบร่ืน และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนพื้นฐานสําคัญที่ชวยใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่ต้ังเปาหมายไว โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของการจัดทําแผนธุรกิจประจําป 

ซึ่งบริษัทจะดําเนินธุรกิจภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได รวมถึงผูบริหารและพนักงานทุกคนเปนเจาของความเสี่ยง มี

หนาที่รับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดมาตรการที่

เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง  

 บริษัทมีการประเมิน จัดลําดับและจัดการความเสี่ยง ซึ่งทําใหบริษัทสามารถพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อ

การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปที่ผานมาบริษัทมีการกําหนด Risk Appetite 

เพื่อใหผูรับผิดชอบคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงน้ันๆ และหาแนวทางแกไขเพื่อใหการดําเนินงานของ

บริษัทบรรลเุปาหมายได ดังน้ี 

  

  

  

 

  

 ทั้งน้ี ในป 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวมกัน 4 คร้ัง เพื่อกําหนดกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การเตือนภัยลวงหนา การกําหนดมาตรการปองกันตลอดจนการทบทวนและ

สรางเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยง ทัง้น้ี บริษัทจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 6 ดาน ดังมีรายละเอียด ดังน้ี  
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1.1 ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

1.2 ความเสี่ยงจากการรับงานที่ไมหลากหลาย 

2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบคุลากรที่มีความสามารถ 

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

3.1 ความเสี่ยงจากการปรับขึ้นคาแรง 

3.2 ความเสี่ยงจากตนทุนวัสดุกอสรางที่เพ่ิมสูงขึ้น 

3.3 ความเสี่ยงจากการเรียก

เก็บเงินไมได 

4.1 ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยน

กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับ

การกอสราง 

5.1 ความเสี่ยงจากการกอสราง

ที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน

ขางเคียงและสิ่งแวดลอม 
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1.  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

 1.1  ความเสี่ยงจากการแขงขันทีสู่งขึ้น 

        ธุรกิจกอสรางถือเปนธุรกิจบริการที่มีการแขงขันที่สูง  แตในบางคร้ังที่เศรษฐกิจของประเทศอยูในชวง

ชะลอตัว อาจทําใหโครงการกอสรางใหมๆ มีปริมาณลดนอยลงไปสงผลใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทมี

การควบคุมความเสี่ยงดังกลาวโดยจะเลือกประมูลงานทีบ่ริษัทมีความชํานาญและความสามารถแขงขันได  

 1.2  ความเสี่ยงจากการรับงานทีไ่มหลากหลาย 

        การดําเนินงานของบริษัทที่ผานมาจะเห็นไดวาบริษัทไดรับงานของภาคเอกชนเปนสวนมากโดยเฉพาะ

โครงการที่พักอาศัย โดยจะมีงานกอสรางประเภทอ่ืนบาง เชน อาคารสํานักงาน โรงแรม เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทมี

การควบคุมความเสี่ยงดังกลาวโดยมีการเขารวมประมูลงานกอสรางอยางสม่ําเสมอ ทั้งงานของภาคเอกชนและงานของ

ภาครัฐบาล เพื่อสะสมปริมาณงานในมือ (Backlog) ใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ีบริษัทมีการเลือกรับงานกอสรางกับบริษัท

ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนําที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย และบริษัทจํากัดที่มีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินที่

มั่นคง 

       นอกจากน้ีบริษัทยังมีการกระจายความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจกอสราง โดยการขยายการดําเนินงานไปใน

ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูรายไดและเพิ่มความมั่นคงทางรายไดใหกับบริษัทดวยการจัดต้ัง

บริษัทยอย ไดแก บริษัท เอส ซี แอสเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด  และ บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล แอนด พารทเนอรส 

จํากัด โดยดําเนินการบริหาร และพัฒนาโครงการ โดยมีโครงการที่เปดดําเนินการและรับรูรายไดแลว จํานวน 3 โครงการ 

ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.โครงการซิทาดีนส แกรนด เซ็นทรัล ศรีราชา (Citadines Grand Central Sriracha) ต้ังอยูที่ 99/9 ถนนเทศบาล 1 

ตําบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปดดําเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 เปนตนมา เปนโครงการโรงแรมสูง 8 ชั้น หองพัก

จํานวน 136 หอง พื้นที่รวม 9,492 ตารางเมตร ใหบริการเชาหองพักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งลูกคาสวนใหญเปน

ชาวตางชาติ โดยเฉพาะญ่ีปุนที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและระยอง และดวยทําเลที่สะดวกของ

โรงแรมซึ่งเปนจังหวัดที่เปนตัวเลือกชั้นยอดสําหรับนักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางมายังประเทศไทย จึงสามารถเดินทาง

ตอไปยังสถานที่ตางๆ ไดอยางงายดาย ผูเขาพักจะไดรับประสบการณอันดีเยี่ยมจากมาตรฐานบริการของโรงแรมเครือ 

Ascott International ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไวให เชน ฟรี Wi-Fi ทุกหองและพื้นที่

สาธารณะ แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง หองปลอดบุหร่ี ที่จอดรถ และบริการรถรับ-สงถึงสนามบิน เปนตน และยังมีในสวน

ของสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการที่จัดเตรียมไวใหบริการอยางครบครัน เชน หองฟตเนส ซาวนา 

สวนสาธารณะ และสระวายนํ้ากลางแจง เปนตน  

โดยในป 2560 ไดดําเนินการขอใบอนุญาตโรงแรมตามขอเสนอแนะจากหนวยราชการซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ

ต้ังแตเดือนมีนาคม ซึ่งผลการดําเนินงานในปที่ผานมา มียอดการเขาพักโดยเฉลี่ย 80% ในป 2559 และ 81% ในป 2560 
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 2.  โครงการเอท ทองหลอ เรสซิเดนท ต้ังอยูบนทําเลที่ดีที่สุดในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนอาคารสูง 15 ชั้น เปนโครงการอาคารรูปแบบผสมระหวางพื้นที่รานคา 47 หอง และ

หองพักจํานวน 148 หอง พื้นที่รวม 23,626 ตารางเมตร โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง ลิฟท ที่จอดรถ การรักษาความ

ปลอดภัย 24 ชั่วโมง กลองวงจรปด สระวายนํ้า หองเซาวนา ฟตเนส สวนหยอม และพื้นที่จัดบารบีคิว เปนตน ผูเขาพักจะ

พบกับไลฟสไตลที่ทุกความสะดวกสบายอยูใกลแคกาว ไมวาจะเปนสถานีรถไฟฟาที่ใชเวลาเดินเพียง 5 นาที รานคา

รานอาหารระดับไฮเอนด รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคาชั้นนํา โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

พิพิธภัณฑ แมกระทั่งแหลงบันเทิงยามค่ําคืน   

โดยป 2560 ตลอดทั้งป มีแผนการปรับปรุงสวนหองพักจํานวน 43 หอง และ พื้นที่สวนกลางรวม  500ตาราง

เมตร ซึ่งในป 2561 จะมีการปรับปรุงเพิ่มอีก 105 หอง และ พื้นที่สวนกลางรวม 300 ตารางเมตร ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ

ทั้งหมดปลายป 2561 ทั้งน้ี จะมีการปรับแผนการตลาด  โปรโมทชั่นสงเสริมการขายเพื่อปรับราคาคาเชาใหสูงขึ้น โดยผล

การดําเนินงานในปที่ผานมา ในสวนของเซอรวิสอพารทเมนทมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยในป 2559 ที่ 88% และป 2560 ที่ 

74%  ซึ่งเปนผลมาจากการปดปรับปรุงหองพักบางสวน และสําหรับอัตราการเชาพื้นที่รานคาเฉลี่ยในป 2559 เทากับป 

2560 ที่ 97% 

       

       

 3.  เดอะ ดัชเชส โฮเทล แอนด เรสซิเดนซ (เดิมชื่อ แนเชอรัล วิลล เรสซิเดินท) ต้ังอยูในซอยหลังสวน เปด

ใหบริการต้ังแตเดือนตุลาคม ป 2556 เปนโรงแรมระดับ 4 ดาวสูง 29 ชั้น จํานวนหองพัก 165 หอง บนพื้นที่ 21,507 



รายงานประจําป 2560                                                                                                                                                                                  35 

 

ตารางเมตร ขึ้นชื่อในเร่ืองหองพักที่กวางขวาง ครบครันดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนภายในหองพัก บรรยากาศ

เงียบสงบเปนสวนตัวในทําเลใจกลางยานธุรกิจที่คึกคัก ทําใหเหมาะสําหรับการเขาพักทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว 

ทุกๆ หองมาพรอมกับวิวเมืองที่สวยงาม นอกจากน้ี โรงแรมยังมีบริการตางๆ สําหรับนักธุรกิจ อาทิ หองประชุมขนาด

เล็กและบริการเลขานุการครบวงจรอีกดวย พรอมทั้งสระวายนํ้ากลางแจง ซาวนา ฟตเนส หองอาหาร ฟรี Wi-Fi ทุกหอง

และพื้นที่สาธารณะ มีพื้นที่จัดกิจกรรมและงานอีเวนทขนาด 55 ตารางเมตร และยังมีบริการจองทัวร/ต๋ัว บริการคอน

เซียรจ และหนังสือพิมพฟรีในล็อบบี้ มีรถรับสงสนามบิน (24 ชั่วโมง) ใหบริการแกผูเขาพักโดยคิดคาบริการเพิ่มเติม มีที่

จอดรถฟรีภายในที่พักอีกดวย และดวยทําเลที่สุดแสนจะสะดวกสบายน้ี ผูเขาพักจึงสามารถเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ 

ไมวาจะเปนรานคา รานอาหาร แหลงชอปปง และยานบันเทิงไดอยางรวดเร็ว หรือหากตองการไปยังจุดอ่ืนของกรุงเทพ 

ก็มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงรถไฟฟาบีทีเอส โดยสถานีที่ใกลที่สุด(เพลินจิต) สามารถเดินโดยใช

เวลาเพียง 10 นาทีเทาน้ัน  

ซึ่งผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ในสวนของเซอรวิสอพารทเมนทมีอัตราการเขาพักเฉลีย่ในป 2559 ที่ 88% 

และป 2560 ที่ 82%  

   

2.  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

 2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ 

        การดําเนินการกอสรางจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญทําหนาที่เปน

ผูจัดการโครงการ หรือวิศวกรโครงการ เพื่อควบคุมและบริหารงานกอสรางแตละโครงการใหเสร็จสมบูรณ ซึ่งในสภาวะ

ปจจุบันอุตสาหกรรมกอสรางมีบริษัททั้งรายเกาและรายใหมอยูเปนจํานวนมาก จึงมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนบุคลากร

ดังกลาว  บริษัทจึงมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง เพื่อเตรียมความ

พรอมในการขึ้นไปรับตําแหนงผูจัดการโครงการ หรือวิศวกรโครงการตอไป ทั้งน้ีบริษัทยังมีนโยบายในการจาย

คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและแขงขันกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได เพื่อเปนการจูงใจใหพนักงานที่มี

ความรู ความสามารถรวมงานกับบริษัทตอไป 
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 2.2  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

        แรงงานถือเปนปจจัยหลักสําหรับงานกอสราง โดยในชวง 2-3 ปที่ผานมาปญหาการขาดแคลนแรงงานภาค

กอสรางยังคงเปนปญหาใหญ อันเน่ืองมาจากในชวงที่ผานมามีโครงการของภาครัฐที่เปนโครงการสาธารณูปโภคขนาด

ใหญซึ่งมีการใชแรงงานในการกอสรางจํานวนมาก ซึ่งบริษัทอาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานสงผลใหงานกอสรางเกิด

ความลาชาไมสามารถสงมอบโครงการใหกับลูกคาไดตามที่กําหนดไวในสัญญา เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว

บริษัทจึงมีการดําเนินการ ดังน้ี 

         บริษัทมีการจางแรงงานของบริษัทโดยตรง ซึ่ง ณ สิ้นป 2560 มีคนงานทั้งสิ้น 4,146 คน โดยบริษัทมีการ

จายอัตราคาจางที่เหมาะสมกับฝมือแรงงานแตละคน ดูแลในเร่ืองของสวัสดิการรวมถึงการดูแลดานความเปนอยูของ

แรงงาน โดยใหความสําคัญกับสถานที่พักอาศัยใหมีความปลอดภัย มีสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยที่ดี เพื่อเปนการจูงใจ

และสรางปจจัยแวดลอมใหแรงงานอยากทํางานกับบริษัทตอไป 

          การพึ่งพิงแรงงานจากผูรับเหมาชวง นอกจากบริษัทจะมีแรงงานของตัวเองสวนหน่ึงแลวน้ัน บริษัทยังมี

การพึ่งพิงแรงงานจากผูรับเหมาชวงอีกสวนหน่ึง โดยบริษัทจะมีการคัดเลือกผูรับเหมาชวงที่ไมใชแรงงานเด็ก แรงงาน

ตางดาวที่ผิดกฎหมาย เมื่อมีการคัดเลือกผูรับเหมาชวงที่มีคุณสมบัติดังกลาวแลวจึงจะทําการขึ้นทะเบียนเปนคูคากับ

บริษัท ทั้งน้ีบริษัทจะไมพึ่งพิงแรงงานจากผูรับเหมาชวงรายใดรายหน่ึงเทาน้ัน เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก

การวาจางผูรับเหมาชวงเพียงรายเดียว 

3.  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 

 3.1  ความเสี่ยงจากการปรับขึ้นคาแรง 

         คาแรงถือเปนตนทุนหลักที่สําคัญสําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง และจากนโยบายปรับขึ้นคาแรงของรัฐบาล

ซึ่งจะมีผลต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2561 เปนตนไป สงผลกระทบตอตนทุนของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได แตอยางไรก็ตาม

บริษัทมีมาตรการหลายๆ ดานที่จะลดผลกระทบจากการขึ้นคาแรง เชน มีการใชเทคโนโลยีใหมๆ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

เพื่อทดแทนการใชแรงงาน  จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อใหแรงงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการ

ควบคุมคาใชจายในการกอสราง เปนตน 
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 3.2  ความเสี่ยงจากตนทุนวัสดุกอสรางที่เพิ่มสูงขึ้น 

         วัสดุกอสรางถือเปนตนทุนการกอสรางที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุกอสรางจึงสงผลกระทบตอ

ตนทุนการกอสรางอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยชวงที่ผานมากลุมวัสดุกอสรางที่ราคามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจะเปนกลุมที่ใช

ในการกอสรางโครงการภาครัฐ อาทิ ซีเมนต ผลิตภัณฑคอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก  ซึ่งเปนวัสดุกอสรางหลัก 

ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงไดมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุกอสรางที่สําคัญอยาง

ใกลชิด หากราคาวัสดุกอสรางมีทิศทางหรือแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทจะสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายในจํานวนคราวละ

มากๆ ซึ่งการสั่งซื้อในปริมาณมากๆ ทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองทําใหสามารถซื้อในราคาที่ถูกลงอีกดวย หรืออีก

แนวทางหน่ึงบริษัทอาจมีการทําบันทึกขอตกลงในการซื้อวัสดุกอสรางลวงหนากับผูจัดจําหนายโดยกําหนดราคาคงที่ซึ่ง

จะชวยใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนวัสดุกอสรางไดอีกทางหน่ึงดวย 

 3.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินไมได 

        การดําเนินธุรกิจกอสรางมีความเสี่ยงที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกคาไมได หรือไมสามารถเรียกเก็บไดตรงตาม

เวลาที่กําหนด เน่ืองจากการเรียกเก็บเงนิจะตองเปนไปตามความคืบหนาของงานกอสราง ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวอาจสงผล

กระทบตอสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงมีนโยบายในการ

คัดเลือกลูกคาที่เขมงวดโดยจะพิจารณาจากฐานะการเงิน ผลประกอบการ ชื่อเสียง และประวัติของผูบริหาร กอนที่จะตก

ลงรับงาน  

4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 4.1  ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร 

         การดําเนินธุรกิจกอสรางจะเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงเกี่ยวของกับความชํานาญในวิชาชีพ

ตางๆ ที่มีกฎหมายควบคุม ไมวาจะเปนกฎหมายวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร กฎหมายทางดานแรงงาน กฎหมายทางดาน

สิ่งแวดลอม เปนตน โดยกฎหมายและขอบังคับเหลาน้ีบริษัทตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดใหครบถวน 

ซึ่งหากไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมครบถวนอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ทั้งน้ีบริษัทจึงมีแนวทางในการลด

ความเสี่ยงดังกลาว โดยมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง

เครงครัด รวมถึงจัดต้ังหนวยงานทําหนาที่ดูแลความรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตางๆ ใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

5.  ความเสี่ยงดานสังคมและ/หรือสิ่งแวดลอม (Social and/or Environment Risk) 

 5.1  ความเสี่ยงจากการกอสรางที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง และสิ่งแวดลอม 

         บริษัทตระหนักถึงการรวมเปนสวนหน่ึงในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนนโยบายที่บริษัทให

ความสําคัญมาอยางตอเน่ือง บริษัทจึงใหความสาํคัญกับการดูแลชุมชนขางเคียงและสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นที่กอสรางให

ไดรับผลกระทบจากการกอสรางใหนอยที่สุด ทั้งน้ีบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางในการควบคุมปองกัน 

มีการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่สงผลตอชุมชนขางเคียงและสิ่งแวดลอม ไดแก การควบคุมการเกิดมลภาวะตางๆ ที่

เกิดจากการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เชน เสียง ฝุนละออง นํ้าเสีย เปนตน  
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         นอกจากการดูแลผลกระทบจากการกอสรางแลวน้ัน บริษัทยังมีนโยบายในการสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนขางเคียงพื้นที่กอสรางโดยมีการประสานงานกับผูนําชุมชนเพื่อเขาสํารวจพื้นที่ของชุมชนเพื่อสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกอสราง ความกังวลใจเกี่ยวกับการกอสราง 

กิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่ชุมชนตองการการสนับสนุน โดยบริษัทจะเขาประสานงานดําเนินการใหกับชุมชน 

เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

6.  ความเสี่ยงเกิดใหม (Emergency Risk) 

 6.1  การเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 

       ขณะน้ีหลายประเทศทั่วโลกกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ป

ขึ้นไปมากกวารอยละ 7 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และประชากรโลกจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged 

Society) ในอีก 35 ปขางหนา โดยจะมีประชากรอายุ 65 ขึ้นไปมากกวารอยละ 14 ของประชากรทั้งหมด น่ีถือเปนความ

ทาทายที่ทุกประเทศตองเผชิญ เพียงแตผลที่จะเกิดขึ้นอาจรวดเร็วและรุนแรงแตกตางกันไป 

       สําหรับประเทศไทยกําลงัเปลีย่นผานจากสังคมผูสูงอายุไปสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ โดยในขณะน้ีไทยมี

ประชากรที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปมากถึงรอยละ 10 หรือมากกวา 7 ลานคน และภายในป 2583 ประชากรในกลุมน้ีจะเพิ่ม

จํานวนเปน 17 ลานคนซึ่งมากกวา 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ และขอมูลจาก World Population Aging โดยองคกร

สหประชาชาติระบุวาหลังจากป 2552 ประชากรไทยที่อยูในวัยพึ่งพา (เด็กและผูสูงอายุ) จะมีจํานวนมากกวาประชากรใน

วัยแรงงาน และในป 2560 จะเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรที่มีประชากรเด็กนอยกวาประชากรผูสูงอาย ุ

        จากสถานการณดังกลาวที่กลาวมาแลวขางตนน้ันยอมสงผลกระทบตอบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได เน่ืองจาก

ธุรกิจกอสรางของบริษัทจําเปนที่ตองใชบุคลากรที่อยูในวัยแรงงานเปนจํานวนมาก ทางบริษัทจึงเตรียมพรอมรับมือกับ

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ดังน้ี 

         1. การขยายอายุเกษียณ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายอายุเกษียณของพนักงานจากเดิม 55 ป เปน 60 ป และ

พิจารณาการจางงานตอไปเร่ือยๆ ในกรณีที่พนักงานทานน้ันยังคงมีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคนในวัย

ทํางานและชวยบรรเทาผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเปนการรักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 

และประสบการณใหรวมทํางานกบับริษัทตอไป 

         2.  ในสวนของแรงงานกอสรางน้ัน นอกจากการจางแรงงานกอสรางที่เปนคนไทยแลว บริษัทมีการพึ่งพิง

แรงงานจากผูรับเหมาชวง ซึ่งสวนมากจะเปนแรงงานจากประเทศขางเคียง ไดแก แรงงานจากประเทศกัมพูชา แรงงาน

จากประเทศพมา เปนตน โดยบริษัทจะมีการคัดเลือกผูรับเหมาชวงที่ไมใชแรงงานเด็กและแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย 

หากผูรับเหมาชวงรายใดมีคุณสมบัติดังกลาว จึงจะทําการขึน้ทะเบียนเปนคูคากับบริษัท  

          3.  บริษัทจะมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เขามาชวยในการดําเนินการกอสราง รวมถึงการ

บริหารการกอสรางใหมากขึ้น เพือ่ลดการพึ่งพาแรงงานกอสราง ชวยลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
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ผูถือหุน 

1. รายชื่อกลุมบุคคลผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก และ กลุมผูบริหารและคูสมรส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                         

มีรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับท่ี รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนท่ีถือ สัดสวนการถอืหุน (%) 

 กลุมพหูสูตร   

1 นายจิรโมท พหูสูตร1 184,645,760 11.54 

2 น.ส.ณิชยา พหูสูตร2 175,446,260 10.97 

                5 นายสุขุม พหูสูตร3 77,720,300 4.85 

15 น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย4 19,057,900** 1.19 

     รวมกลุมพหูสูตร 456,870,220 28.55 

3 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  132,390,016 8.27 

4 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38 79,564,600 4.97 

6 นายชวลิต พูนเพ่ิมสุวรรณ 73,393,200 4.58 

7 นายปรีชา  แองขุมทรัพย 64,500,000 4.03 

8 นายณัฐพัฒน รังสรรค 50,000,000 3.12 

9 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 37,415,800 2.33 

10 นางอูพร  สูบัณฑิต 24,849,020 1.55 

 รวมผูถือหุนรายใหญ 462,112,636 28.85 

 กลุมกรรมการ ผูบริหาร5 และคูสมรส   

 นายณยศ  ปสัญธนะกูล 1,050,000 0.06 

 นายโยธิน  ตรีรัตนพันธ    317,300 0.01 

 นายไพบูลย  เชษฐโชติรส      60,000 0.00 

 นายวีระพงษ  ตั้งเบญจากุล     50,000 0.00 

 รวมกลุมกรรมการ ผูบริหาร และคูสมรส 1,477,300 0.07 

 ผูถือหุนรายยอยอืน่ๆ 679,539,844 42.53 

 รวมทุนท่ีชําระแลว 1,600,000,000 100.00 

หมายเหตุ : 
1 นายจิรโมท พหูสูตร ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และเปนกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท 
2น.ส.ณิชยา พหูสูตร ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ และเปนพ่ีของนายจริโมท พหูสูตร 

3นายสุขุม พหูสูตร ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ และเปนพอของนายจิรโมท พหูสูตร 

4น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย  เปนคูสมรสของนายจิรโมท พหูสูตร 
5ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหาร 4 ลําดับแรกถัดจากกรรมการผูจัดการและผูมีตําแหนงเทารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตําแหนงในสายงานบัญชีหรือการเงินที่

เปนระดับเทียบเทา 

** โอนเขาบัญชี Morgan Stanley & Co. International PLC เพ่ือเขาบัญชีตนเอง 
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 2. บริษัทไมมีกลุมผูถือหุนรายใหญที่มีขอตกลงระหวางกัน (Shareholding Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบ

ตอการออกและการเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท 

 3. คณะกรรมการบริษัทไมมีการถือหุนรวมกัน เกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกแลวทั้งหมดของบริษัท โดย

กรรมการบริษัทที่ถือหุนมีเพียงนายจิรโมท พหูสูตร ถือหุนจํานวน  184,645,760 หุน หรือรอยละ 11.54 

 4. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนสามัญ รายละเอียดตามขอบังคับบริษัท 

http://www.synteccon.com/corporateprofile และตามเอกสารแนบ 7 ใน “หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561” 

 5.  รายชื่อผูถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษทั เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 

ลําดับที ่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน (%) 

1 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรคัช่ัน 4,080,000 68.00 

2 นางชนิดา  อัษฎาธร 960,000 16.00 

                3 นายชูศักดิ์  วองกุศลกิจ 960,000 16.00 

 รวม 6,000,000 100.00 

บริษทั แนเชอรัล วิลล เซอรวิสอพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด 

ลําดับที ่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน (%) 

1 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรคัช่ัน 19,997 99.985 

2 นายสมศักดิ์  เหมทานนท 2 0.010 

                3 นายบุญเกียรติ  กีรติชัยวัตร 1 0.005 

 รวม 20,000 100.00 

บริษทั ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด 

ลําดับที ่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน (%) 

1 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรคัช่ัน 6,000,000 60.00 

2 บจก.ม่ันคงแสงทอง โฮลดิ้งส 2,500,000 25.00 

                3 นางชนิดา  อัษฎาธร 750,000 7.50 

4 นายสรสิทธ์ิ  วรรณประเสริฐ 250,000 2.50 

5 นายจีรศักดิ์  วรรณประเสริฐ 250,000 2.50 

6 นายณัฎฐกร  วรรณประเสริฐ 250,000 2.50 

 รวม 10,000,000 100.00 
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บริษทั แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด 

ลําดับที ่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน (%) 

1 บมจ.ยู ซิตี้ จํากัด 1,073,630 71.5752 

2 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรคัช่ัน 375,000 25.0000 

3 นางสวาง  ม่ันคงเจริญ 51,366 3.4244 

4 นายอนันต แสวงทอง 1 0.0001 

5 นายอานุภาพ  คงนา 1 0.0001 

6 นางสาวเบญจวรรณ  กล่ินช้ัน 1 0.0001 

7 นายกฤต  กรเดชากุล 1 0.0001 

 รวม 1,500,000 100.0000 

 6.การเปล่ียนแปลงการถือครองหุนบริษัทของกรรมการและผูบริหาร1 และคูสมรส ในระหวางป 

ชื่อ – สกุล 
จํานวนหุน 

ณ 31 ธ.ค.2559 ไดมาระหวางป จําหนายไประหวางป ณ 31 ธ.ค.2560 

1. นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

2. นายชัยวัฒน  อัศวินทรางกูร - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

3. น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

4. ดร.อริชัย  รักธรรม - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

5. นายทวี  กุลเลิศประเสริฐ - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

6. นางอังสณา  มั่นคงเจริญ - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

7. นายไพศาล  ต้ังยืนยง - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

8. นายจิรโมท  พหูสูตร  176,262,160 8,383,600 - 184,645,760  

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 18,307,900 750,000 - 19,057,900 

9. นายสุขุม  พหูสูตร 76,820,300 900,000 - 77,720,300 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

10.นายณยศ ปสัญธนะกูล 1,000,000 800,000 750,000 1,050,000 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

11.น.ส.ณิชยา พหูสูตร 176,046,260 800,000 1,400,000 175,446,260 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

12.น.ส.นุชนาท สิริศุภมิตร - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

13.นายไพบูลย เชษฐโชติรส 80,000 50,000 70,000 60,000 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

14.นายสุวิชา เศวตศิลา - - - - 
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     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

15.นายวีระพงษ ต้ังเบญจกุล - 50,000 - 50,000 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

16.นายธวัชชัย ติรไพโรจน - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

17.นายชินทัต ณ ระนอง - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

18.นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

19.นายโยธิน ตรีรัตนพันธ 217,300 100,000 - 317,300 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

20.นางจงจิต วิธีกล - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

21.นายกิตติ พิริยวิรุตม - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

หมายเหตุ :1ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหาร 4 ลําดับแรกถัดจากกรรมการผูจัดการและผูมีตําแหนงเทารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตําแหนงในสายงานบัญชีหรือการเงิน 

ที่เปนระดับเทียบเทา 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนใน

อัตราไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากการกันเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกําไร

พอสมควรและไมมีผลขาดทุนสะสม ทั้งน้ี การจายเงินปนผลตองไมกระทบตอแผนการลงทุนของบริษัท ความจําเปน

ดานการดําเนินงานและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ภายใตประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน อยางไรก็ตาม

บริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล ใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวามีผลกําไรสมควรพอที่จะทํา

เชนน้ัน และคณะกรรมการบริษัทตองรายงานใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนทราบในการประชุมคร้ังตอไป 

 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1. กําไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 385 660 896 1,050 

2. จํานวนหุน (ลานหุน) 1,600 1,600 1,600 1,600 

3. เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.07 0.11 0.15  

    3.1 เงินปนผลคร่ึงปแรก (บาท/หุน) 0.02 0.03 0.04 0.04 

    3.2 เงินปนผลคร่ึงปหลัง (บาท/หุน) 0.05 0.08 0.11 รอพิจารณา 

4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 112 176 240 รอพิจารณา 

5. อัตราเงินปนผลเทียบกําไรสุทธิ (รอยละ) 29 27 27 รอพิจารณา 
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางองคกรของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 สามารถแสดงไดดังแผนผังตอไปน้ี 
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1. คณะกรรมการบริษัท จาํนวน 8 คน (ณ 31 ธันวาคม 2560) ดังน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง ประเภทกรรมการ 
วันท่ีไดรับตําแหนง

เปนกรรมการ 

นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช รองประธานกรรมการบริษัท 

/ ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 23 ธันวาคม 2547 

นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 30 ตุลาคม 2546 

น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2546 

ดร.อริชัย รักธรรม กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 15 พฤษภาคม 2550 

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 29 เมษายน 2547 

นางอังสณา  มั่นคงเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการที่เปนผูบริหาร 29 เมษายน 2547 

นายจิรโมท  พหูสูตร กรรมการบริษัท / กรรมการผูจัดการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 29 เมษายน 2556 

นายไพศาล  ต้ังยืนยง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 30 มิถุนายน 2559 

โดยมีกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช หรือ นายจิรโมท  

พหูสูตร หรือ นางอังสณา  มั่นคงเจริญ สองคนในสามคน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัท 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

 1.  คณะกรรมการมีความหลากหลายโดยมีความรู ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติดานทักษะที่จําเปนตอการสรรหากรรมการ (Board Skill 

Matrix) 

 2.  มีกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมมากกวา 12 คน โดยไมมีการกีดกันทางเพศ ซึ่ง

ปจจุบันมีจํานวนกรรมการ 8 คน เปนผูหญิง 2 คน 

 3.  กรรมการอิสระจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปจจุบันมีกรรมการอิสระ

จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 62.5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเกินกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี่ 

 4.  กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด 

กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการชุดปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน โดยกรรมการอิสระตองไมทํา

หนาที่เปนผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม เปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ และตองมีคุณสมบัติ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดไว กลาวคือ ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแตตองไมนอยกวา 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ

กําหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังน้ี 
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1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูที่

เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน

ประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือ

หุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับดูแล ทั้งน้ีลักษณะตองหามดังกลาวไม

รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท 

3.  ไมเปนบุคคลที่มีความสมัพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่

เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมถึงคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ

ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่

กํากับดูแล 

5.  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอน

วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับดูแล 

6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับดูแล 
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การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่เสนอ

ขออนุมัติแตงต้ังกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดอยูในขอบังคับบริษัท 

โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1.  กรรมการของบริษัทแตงต้ังโดยที่ประชุมผูถือหุนมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และมีกรรมการที่

เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูใน

ราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอยางนอยหน่ึงคนตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการ

ตองมีคุณสมบติัตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด 

2.  ใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

        (1)  ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

       (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

       (3)  บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ัง

น้ันใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 3.  ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม

ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจด

ทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผู

ออกจากตําแหนงกรรมการ ซึ่งผูที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับ

แตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

5.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ (รวมท้ังกรรมการใหม) 

 บริษัทมีแนวทางการพิจารณาบุคคลที่มีความรู  มีความสามารถ มีคุณสมบัติ เหมาะสม มี

ประสบการณในการบริหารงานและมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใหไดผูที่มีความสามารถในการพัฒนาบริษัท

ไปสูจุดหมายที่ไดกําหนดไว การคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
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ของบริษัท (รวมทั้งกรรมการใหม) ตองพิจารณาถึงทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการชุดปจจุบัน

รวมดวย โดยมีหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ดังน้ี  

1.  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปน

กรรมการ หรือพิจารณาบคุคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) 

 2.  คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของบริษัทและเปนไปตามแนวทางที่กําหนด โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อวามี

คุณสมบัติ เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล กอนนําเสนอรายชื่อตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลน้ันๆ กอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ัง 

เปนรายบุคคล โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  2.1 มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของกรรมการตามหลักเกณฑของหนวยงานทางการ

ที่กํากับดูแล ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เปนตน 

  2.2 พิจารณาคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการโดยพิจารณาจากความรู ประสบการณ 

ความสามารถเฉพาะดานที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติดานทักษะที่

จําเปนตอการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) 

  2.3 มีความรู ความเขาใจในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ 

  2.4 มีทักษะการตัดสินใจภายใตขอมูลเหตุผลอยางเพียงพอและถูกตอง 

  2.5 มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง และมีอิสระในการตัดสินใจ 

  2.6  มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม และมคีวามรับผิดชอบ 

  2.7  นอกเหนือจากทักษะอ่ืนๆ ที่จําเปนแลว ยังตองพิจารณาจากทักษะที่กรรมการปจจุบัน

ยังขาดอยู เชน ความรอบรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท หรือความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน 

4.  ในกรณีที่เปนกรรมการเดิมที่จะกลับเขามารับตําแหนงอีกวาระ จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ในชวงดํารงตําแหนง การใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และการอุทิศเวลาใหกับบริษัท 

5.  กรณีแตงต้ังกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

อิสระใหมคีุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุกําหนด 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย และ

ระเบียบตางๆ โดยแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจน 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

 1.  บริหารกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ 

  1.1  การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง 
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  1.2  การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน 

  1.3  การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู

ถือหุน 

  1.4  การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา 

 2.  มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมายตางๆ โดยจะมีการพิจารณา

ทบทวนและอนุมัติทุกรอบปบัญช ีเพื่อใหสอดคลองกับทศิทางการดําเนินงานของบริษัท 

 3.  ติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ และเปดเผยไวในรายงานของคณะกรรมการ

ในรายงานประจําป 

4.   ริเร่ิม มีสวนรวมในการจัดทําและอนุมัตินโยบายกํากับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ สําหรับสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม และทําการ

เปดเผยในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัท 

 5.  สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผานการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา แลวนําผลการประเมินมาสรุปเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการยดึถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกจิอยางเครงครัด 

 6.  สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ พรอมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไม

ถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมาย และทําการเปดเผยไวในรายงานประจําป 

 7.  กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กํากับดูแลการ

บริหารความเสี่ยงทั้งองคกร กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทาง

ในการจัดการความเสี่ยงหลัก การเตือนภัยลวงหนา และมีการกําหนดมาตรการปองกันการจัดการความเสี่ยง 

ตลอดจนทบทวนและการสรางเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีสวนชวยสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนิน

ธุรกิจเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว และทําการเปดเผยไวในรายงานประจําป 

 8.  กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแยงของผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวาง

กันอยางเหมาะสม ภายใตการดําเนินงานอยางเปนธรรม และรายการดังกลาวตองไดรับการพิจารณาและ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเทาน้ัน 

 9.  จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับ

รายงานของผูสอบบัญชีเสนอไวในรายงานประจําป 

 10. พิจารณาแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจัดการ และดูแลใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป และมีระบบการกําหนดคาตอบแทนแก

ผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคลองกับผลการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 
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 11.  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดย

กรรมการบริษัทที่ไมสามารถเขารวมประชุม จะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบ

ลวงหนากอนการประชุม 

ทั้งน้ีใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได 

และในสวนการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทน้ัน จะไมมีลักษณะ

เปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผู รับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ประชุม

ผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว 

บทบาทหนาท่ีของประธานกรรมการบริษัท 

 1.  รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ

คณะกรรมการจัดการใหบรรลวัุตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว 

 2.  เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท 

 3.  เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียงทั้งสองฝาย

เทากัน 

การประชุมและองคประชุม 

บริษัทจัดใหมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอคร้ังโดยหากมีวาระเรงดวนสามารถจัดประชุม

พิเศษเพิ่มเติมไดตามความจําเปน โดยในการประชุมจะมีการกําหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว

ลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุมที่แสดงวาระการประชุมและเอกสารประกอบ

ใหกรรมการแตละทานลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอใน

การศึกษาวาระตางๆ กอนการประชุม  รวมทั้งบริษัทไดบันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ังใหแลวเสร็จภายใน 

14วันนับแตวันประชุม โดยคณะกรรมการทุกทานสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมที่ผานการ

รับรองจากคณะกรรมการบริษัทแลว พรอมเอกสารทีเ่กี่ยวของไดจากเลขานุการบริษัทไดโดยตลอด 

ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะถือเปนองคประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง

ประธานกรรมการใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

สําหรับการลงคะแนนเสียงใหถือเสียงขางมากในที่ประชุม โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงใน

การลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถา
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คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด และเพื่อเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทมีนโยบายโดยกําหนดองคประชุมขั้นตํ่าในขณะลงมติวาจะตองมี

กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

 บริษัทจัดใหมีการบรรยายเกี่ยวกับขอมูลบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวของ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี และขอมูลอ่ืนที่จําเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาความรูใหกับกรรมการ 

 บริษัทสนับสนุนใหกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของกรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในป 2560 มีกรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน

ความรูในการปฏิบัติงานจํานวน 3 คนคือ 

ช่ือ – นามสกุล หลักสูตรท่ีอบรม/สัมมนา สถาบัน 

นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร - The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 

- AC Hot Update เตรียมรบั CG ยุคใหม กาวไกลสูความย่ังยืน 

- TFRS for SMEs สําหรับ NPAEs ไมซับซอน ไมยากอยางที่คิด 

- TFRS ทุกฉบับ ป 2560 รุนที่ 2/60  

     หลักสูตรยอย 502 ผลกระทบอัตราแลกเปล่ียน 

     หลักสูตรยอย 601 เครื่องมือทางการเงิน) 

     หลักสูตรยอย 602 การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน) 

- Audit Committee Forum 

- Business Disruption 

- มา Update เรื่องการตรวจ BOI กันเถอะ 

- Update COSO Enterprise, Risk Management, Integrating with Strategy and 

Performance 

- การประชุมซักซอมผูสอบบัญชีภาคเอกชน   

- IOD 

- FAP 

น.ส.เบญจวรรณ สิ นคณุากร - The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 

- TFRS ทุกฉบับ ป 2560 รุนที่ 2/60  

      หลักสูตรยอย 502 ผลกระทบอัตราแลกเปล่ียน 

      หลักสูตรยอย 601 เครื่องมือทางการเงิน 

      หลักสูตรยอย 602 การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 

- IOD  

-  FAP 

 

 

 

ดร.อริชัย  รักธรรม - The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight - IOD 

หมายเหตุ : IOD คือ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย,   FAP  คือ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
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ปจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการในหลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) จัดโดย IOD เรียบรอย

แลว โดยมีรายละเอียดประวัติการอบรมปรากฎในหัวขอคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังกรรมการที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณที่เหมาะสมเปน

คณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยปฏิบัติงานในการพิจารณาเร่ืองสําคัญในแตละดานและเสนอความคิดเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คนและมีกรรมการ

ตรวจสอบหน่ึงคนเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียง

พอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง ประเภทกรรมการ 

นายชัยวัฒน            อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

น.ส.เบญจวรรณ     สินคุณากร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ดร.อริชัย                 รักธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

โดยมีนายพรอนันต  วงษนิพนธ ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมรีายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนการใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางอิสระปละ 1 คร้ัง ซึ่งในปน้ีไดมีการรวมพูดคุยกันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
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 5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพย 

 6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย 

ดังตอไปน้ี 

 6.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถอืไดของรายงานทางการเงินของบริษทั 

 6.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

6.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 6.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

 6.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 6.6  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 

                                       (ก)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

                                       (ข)  รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่

และความ รับผิดชอบทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 6.7  พิจารณางบประมาณและกําลังพลของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

                    6.8  พิจารณาระบบควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการ

ตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ

โดยทั่วไป 

                    6.9  กํากับดูแลสอบทาน และใหความเห็นในการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

และประสานงานกับผูสอบบัญช ี

                    6.10 พิจารณาวาจางหรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเหมาะสม 

 7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการ

ปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกสั่งการใหฝายจัดการ หัวหนา

หนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวา

เกี่ยวของจําเปน 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน  ซึ่งตองมี

กรรมการอิสระเกินกึ่งหน่ึง และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการ

อิสระ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท มีดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง ประเภทกรรมการ 

นายชัยวัฒน         อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

นายสมชาย          ศิริเลิศพานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการที่เปนผูบริหาร 

นางอังสณา          ม่ันคงเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการที่เปนผูบริหาร 

น.ส.เบญจวรรณ  สินคุณากร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

ดร.อริชัย              รักธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

โดยมี น.ส.รัฐปวีร  ลาภนาน เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

งานดานการพิจารณาสรรหา 

 1.  พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการผูจัดการ กรรมการชุด

ยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 2.  กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาดและ

องคประกอบตามที่กําหนด 

 3.  สรรหาบุคคลเพื่อดําเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและ

หลักเกณฑที่กําหนดเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป 

 4.  ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

ขอกําหนดของบริษัท ขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลและตามขอกําหนดของกฎหมาย 

 5. ดําเนินการทาบทาม ประสานงาน ติดตอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กําหนด 

เพื่อใหมีความมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีที่จะรับตําแหนง หากไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

 6.  นําเสนอชื่อบุคคลใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน

ประจําป เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาตอไป 

 7.  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

งานดานการพิจารณาคาตอบแทน 

 1. พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑวิธีการกําหนดคาตอบแทนตางๆ ของกรรมการ 

กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 
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 2.  ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑดังกลาว ใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ 

อยางเพียงพอ 

 3.  กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูงต้ังแต

ผูอํานวยการฝายขึ้นไปเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป 

 4.  พิจารณาขอมูลคาตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตาม

ขอมูลสรุปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 5.  ดูแลใหกรรมการ กรรมการผูจัดการ  และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป ไดรับ

ผลตอบทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ 

 6.  นําเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ และคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝาย

ขึ้นไป สวนคาตอบแทนกรรมการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาตอไป  

 7.  จัดทํารายงานการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปดเผยไว

ในรายงานประจําปของบริษัท 

 8.  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมาจาก

กรรมการอิสระอยางนอย 1 คนและผูบริหารบริษัท 2 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทมีดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง ประเภทกรรมการ 

ดร.อริชัย  รักธรรม ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 

นายไพบูลย  เชษฐโชติรส กรรมการบริหารความเส่ียง ผูบริหาร 

นายโยธิน  ตรีรัตนพันธ กรรมการบริหารความเส่ียง ผูบริหาร 

โดยมี น.ส.รัฐปวีร  ลาภนาน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล 

 2.  สงเสริม สนับสนุน รวมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันใหเกิดความรวมมือในการ

บริหารความเสี่ยงทุกระดับขององคกร 

 3.  กํากับดูแล ติดตาม และใหความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององคกรตามแผนงานที่

กําหนดไว 

 4.  ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ 

และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
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 5.  พิจารณาวาจาง หรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือ และใหความเห็นไดตามที่คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นวาเหมาะสม 

 6.  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญใหคณะกรรมการบริษัทไดรับ

ทราบและพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสําคัญและมีผลกระทบตอองคกรตองรายงานโดยเร็วที่สุด 

 7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการ

ปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเรียกสั่งการใหฝายจัดการ 

หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็น

วาเกี่ยวของจําเปน 

ในป 2560 บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ โดย

เปดเผยจํานวนคร้ังของการจัดประชุม และจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุม มีดังน้ี 

รายชื่อ 

การประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ในป 2560 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

จัดการ 

จัด/รวม % จัด/รวม % จัด/รวม % จัด/รวม % จัด/รวม % 

นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช 12/12 100     2/2 100 42/42 100 

นายชัยวัฒน  อัศวินทรางกูร 12/12 100 5/5 100   2/2 100   

น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร 12/12 100 5/5 100   2/2 100   

ดร.อริชัย  รักธรรม 12/12 100 5/5 100 4/4 100 2/2 100   

นายทวี  กุลเลิศประเสริฐ 10/12 83         

นางอังสณา  มั่นคงเจริญ 11/12 92     2/2 100 34/42 81 

นายไพศาล  ต้ังยืนยง 12/12 100         

นายจิรโมท  พหูสูตร 9/12 75       24/42 57 

นายณยศ  ปสัญธนะกูล         6/42 15 

นายยศ  ลักษณะโกเศศ         42/42 100 

นายไพบูลย  เชษฐโชติรส     4/4 100     

นายโยธิน ตรีรัตนพันธ     4/4 100     

  คณะกรรมการจัดการ 

 คณะกรรมการจัดการประกอบดวยกรรมการและผูบริหารจํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย

ภาระหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ มีดังน้ี 

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปเพื่อเสนอให

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 



รายงานประจําป 2560                                                                                                                                                          57 

 

2. ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการ

ดําเนินงานและงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติ

ที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

4. ศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหมๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเขารวมประมูลงาน

ตางๆ ตลอดจนเขาดําเนินงานโครงการตางๆ ตามที่เห็นสมควร 

5. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการ

คัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง รวมทั้งการกําหนดเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ 

โบนัส และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัท 

6. พิจารณาเร่ืองที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป 

7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

 บริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย อยาง

นอยปละ 1 คร้ัง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยจุดประสงคของ

การประเมินผลการปฏิบัติงานน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

รวมถึงนําผลประเมินที่ไดไปใชในการปรับปรุงการปฏิบั ติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดยอยอีกดวย โดยในทุกเดือนธันวาคมเลขานุการบริษัทจะทําการจัดสงแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลงานประจําป ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแตละคนประเมินเสร็จเรียบรอยแลว

น้ัน จะสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสวนงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการ

ประเมินใหคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะรับทราบตอไป  

หลักเกณฑการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย (ทั้งคณะและรายบุคคล) 

-  คะแนนที่ไดรับรอยละ 85 – 100  หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม 

-  คะแนนที่ไดรับรอยละ 75-85   หมายถึง ดี 

-  คะแนนที่ไดรับรอยละ 65-75   หมายถึง คอนขางดี 

-  คะแนนที่ไดรับรอยละ 50 – 65   หมายถึง พอสมควร 

-  คะแนนที่ไดรับตํ่าวา 50   หมายถึง ควรปรับปรุง 

หัวขอพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

แบบประเมินผลปฏบิัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มีหัวขอพิจารณาหลัก ไดแก 

 1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 2.  การประชุมคณะกรรมการ 
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 3.  บทบาท/หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 4.  สรุปความเห็นโดยรวม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย (แบบรายคณะและรายบุคคล) 

 1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในป 2560 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 92.78  และแบบ

รายบุคคลไดคะแนนรอยละ 93.47 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเยี่ยม 

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ผลการประเมินในป 2560 แบบรายคณะได

คะแนนรอยละ 94.21 และรายบุคคลไดคะแนนรอยละ 93.64  อยูในเกณฑดีมาก-ดีเยี่ยม 

 3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในป 2560 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 92.92 และ

รายบุคคลไดคะแนนรอยละ 94.70 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเยี่ยม 

 4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในป 2560 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 

92.13 และรายบุคคลไดคะแนนรอยละ 94.70 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเยี่ยม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุด (ประธานเจาหนาท่ีฝายบริหาร) 

 บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดในตําแหนงประธานเจาหนาที่ฝาย

บริหารทุกสิ้นป ซึ่งผลการประเมินดังกลาวถือเปนขอมูลลับที่ไมสามารถเปดเผยได โดยคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมีหลักเกณฑการพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซี่ง

ผลการประเมินที่ไดคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนําไปใชในการพิจารณาคาตอบแทน

ของประธานเจาหนาที่ฝายบริหารตอไป 

คาตอบแทนกรรมการ 

 การกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมาย โดยจะตองสอดคลองกับผลการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ โดยสามารถเทียบเคียงไดกับ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน 

โดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวน้ันเพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมการที่มีความสามารถปฏิบัติงานกับบริษัท

ตอไป 

 สําหรับในป 2560 คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน มีดังน้ี 

 · คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 16,000 บาท/คน/คร้ัง 

 · คาบําเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ป 

 ∙ คาตอบแทนอ่ืนๆ –ไมมี- 
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ตารางคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ประจําป 2560 

รายช่ือ 

คาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ป 2560 (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

รวม 

นายสมชาย        ศิริเลิศพานิช 184,000 - - - 184,000 

นายชัยวัฒน       อัศวินทรางกูร 184,000 300,000 - - 484,000 

น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร 184,000 300,000 - - 484,000 

ดร.อริชัย           รักธรรม 184,000 300,000 - - 484,000 

นายทวี               กุลเลิศประเสริฐ 154,000 - - - 154,000 

นางอังสณา        ม่ันคงเจริญ 184,000 - - - 184,000 

นายจิรโมท        พหูสูตร 122,000 - - - 122,000 

นายไพศาล        ตั้งยืนยง 184,000 - - - 184,000 

รวม 1,380,000 900,000 - - 2,280,000 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท(รวมกรรมการ

ผูจัดการ)จะไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ทั้งน้ีกรรมการสามารถไปดํารงตําแหนง

กรรมการในบริษัทอ่ืนไดแตตองไมเกิน 5 บริษัท โดยตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนแลว รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนเขารับการ

ดํารงตําแหนงน้ัน 

2.  ผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท

และฝายจัดการอยางชัดเจน โดยกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของฝายจัดการในการบริหารงาน

ประจําวันของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ขอบังคับและระเบียบบริษัท รวมถึงตามมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานที่สําคัญตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผูบริหาร* จํานวน 16 คน 

ดังน้ี 

 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายสมชาย       ศิริเลิศพานิช ประธานเจาหนาทีฝ่ายบรหิาร 

นายจิรโมท       พหูสูตร กรรมการผูจัดการ 

นายสุขุม           พหูสูตร รองกรรมการผูจัดการ 

น.ส.ณิชยา        พหูสูตร รองกรรมการผูจัดการ 
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นายณยศ            ปสัญธนะกูล รองกรรมการผูจัดการ 

น.ส.นุชนาท       สิริศุภมิตร ประธานเจาหนาทีฝ่ายบัญชีและการเงิน 

นางจงจิต            วิธีกล ผูอํานวยการฝายการเงิน 

นางอังสณา         ม่ันคงเจริญ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

นายสุวิชา            เศวตศิลา ผูอํานวยการฝายกอสราง 1 

นายวีระพงษ       ตั้งเบญจากุล ผูอํานวยการฝายกอสราง 2 

นายธวัชชัย         ตริไพโรจน ผูอํานวยการฝายกอสราง 3 

นายชินทัต          ณ ระนอง ผูอํานวยการฝายกอสราง 4 

นายอนุวัต           ฉัตรมงคลชาติ ผูอํานวยการฝายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม 

นายโยธิน           ตรีรัตนพันธ ผูอํานวยการฝายกํากับสัญญาและตนทุน 

นายไพบูลย        เชษฐโชติรส ผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

นายกิตติ             พิริยวิรุตม ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและบุคคลากร 

หมายเหตุ *ตามนิยาม “ผูบริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูง 

 การแตงต้ังผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนเปนผูคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ  มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอชื่อให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สวนผูบริหารอ่ืนกําหนดใหคณะกรรมการจัดการของบริษัทเปนผูพิจารณา 

 การสรรหาผูบริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานดานตางๆ เชน งานดานวิศวกรรม งานดานบริหาร

ภายในตางๆ บริษัทไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในการบริหารงานที่

เหมาะสมกับตําแหนง เพื่อใหไดบุคคลที่สามารถทําประโยชนใหกับบริษัทอยางเต็มความสามารถ และ

สามารถบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทไดกําหนดไว โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศ

รับสมัครงานในสื่อตางๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณโดยตรง พรอมเชิญสัมภาษณโดยฝายงาน

ตนสังกัด และนําเสนอขอมูลใหผูบริหารสูงสุดของบริษัทเปนผูสัมภาษณ กอนพิจารณาอนุมัติเขาทํางานกับ

บริษัทตอไป 

แผนการสืบทอดตําแหนง 

 บริษัทมีนโยบายวาดวยแผนการสืบทอดตําแหนงซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของการจัดวางกําลังคน โดย

บริษัทมีแผนการจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู ความสามารถเพียงพอ ใหมีความ

พรอมทดแทนผูบริหารและผูบริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

ไมวากรณีใด ทั้งน้ี เพื่อใหการปฏิบัติงานในตําแหนงน้ันเปนไปอยางตอเน่ือง ราบร่ืน มีประสิทธิภาพ และลด

ความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตําแหนงแทน จึงกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

เปนผูจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา  

การทํา Succession Plan จะพิจารณาตามขั้นตอน ดังน้ี 
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 1. วิเคราะหสถานการณธุรกิจของบริษัทในดานกลยุทธ นโยบาย ทิศทาง แผนการขยาย หรือชะลอ

ธุรกิจ เพื่อประเมินอัตรากําลังคนที่ตองการ ณ ปจจุบันและอนาคตวามีจํานวนและคุณสมบัติพรอมที่จะ

ทํางานใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัททั้งในระยะสั้น ระยะยาว และความจําเปนเรงดวน 

 2.  กําหนดแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝกอบรมพนักงานลวงหนา กอนที่พนักงานจะเกษียณ

หรือออกจากตําแหนงกอนเวลา ทั้งน้ี การจัดทําแผนพัฒนาจะตองคํานึงถึงอายุเกษียณของพนักงานและการ

เกษียณกอนกําหนด 

 3.  กําหนดความสามารถ ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่ตองการของพนักงานในตําแหนง

น้ันๆ 

 4.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานที่จะใหสืบทอดตําแหนงที่จะวางลง เมื่อได

พนักงานที่ถูกเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงแลว จะตองแจงใหพนักงานผูน้ันทราบลวงหนา เพื่อจะได

เตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูงานและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

 5.  การคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงจะตองกําหนดตัวสํารองลําดับที่สองและสามไวเสมอ โดยตัว

สํารองไมจําเปนตองมีคุณสมบัติเทากับคนแรกแตควรใกลเคียง และไมควรแจงใหตัวสํารองทราบเพื่อ

ปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น 

 6.  พัฒนาและประเมินพนักงานที่ไดเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงวามีพัฒนาการ และสรางผลงาน

ไดตามที่คาดหวังไดหรือไม ทั้งน้ีหากไมเปนไปตามคาดหมายก็จะทําใหเปลี่ยนตัวไดทันเวลา 

 7.  การพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงมีไดหลายรูปแบบ เชน การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู

ภายในองคกร, การทํา Job Rotation, การทํา On-the-job Training หรือ Off-the-job Training และการ 

Coaching โดยผูบริหารปจจุบันถายทอดประสบการณไปยังผูบริหารรุนใหม 

แผนการสืบทอดตําแหนงครอบคลุมตําแหนงดังตอไปน้ี 

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ 

 เมื่อตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการวางลง หรือผูอยูในตําแหนง

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัทจะมีการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือระดับรองเปนผูรักษาการใน

ตําแหนง จนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อขออนุมัติแตงต้ังผูที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทนตอไป 

2.  ระดับผูบริหาร 

 เมื่อตําแหนงระดับผูบริหารวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัทจะมีการ

นําเสนอทายาทผูสืบทอดตําแหนงที่คัดเลือกไวเสนอตอคณะกรรมการจัดการ ทั้งน้ี การวางแผนการสืบทอด

ตําแหนงระดับผูบริหารมีกระบวนการ ดังน้ี 



รายงานประจําป 2560                                                                                                                                                          62 

 

2.1 กําหนดแผนสรางความพรอมของบุคลากร มีแผนสรรหาและพัฒนาฝกอบรมพนักงานไว

ลวงหนา กอนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตําแหนงกอนเวลา 

2.2 กําหนดคุณสมบัติ ประกอบดวย ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่เหมาะสมกับตําแหนง

น้ันๆ และจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล 

2.3 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

2.4 ระบุผูสืบทอดตําแหนงหลังจากการประเมินและวิเคราะหคุณสมบัติของพนักงาน โดยตองทํา

การแจงใหพนักงานทราบลวงหนา เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูงาน 

คาตอบแทนผูบริหาร 

ในการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงรวมถึงผูนําบริษัทน้ัน คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมสอดคลองกับผลการปฏิบัติหนาที่ เพื่อ

จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารระดับสูง โดยผลการประเมินดังกลาวถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคลไมสามารถเปดเผยได ซึ่งมี

หลักเกณฑพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ความ

รับผิดชอบ ความทุมเทในการทํางาน โดยกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท

และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดทําการพิจารณาแลวน้ัน จะตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตอไป 

ทั้งน้ีในป 2560 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ คาครองชีพ  

เงินประกันสังคม ใหกับผูบริหารระดับสูง 4 อันดับแรกนับตอจากคณะกรรมการเจาหนาที่บริหารลงมา 

รวมทั้งสิ้น 66,113,108 บาท 

3.  เลขานุการบริษัท 

        

 

 

เพื่อให เปนไปตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยม าตรา  89 /15  และ  8 9 /16  และ เพื่ อชวยใ ห

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการ

เปนไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปจจุบันคณะกรรมการ

บริษัทไดแตงต้ังให น.ส.รัฐปวีร ลาภนาน เปนเลขานุการ

บริษัทอยางเปนทางการ ต้ังแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
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ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 1.  จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติที่ดี 

 2.  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 3.  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารและจัดสงสําเนารายงาน

การมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับ

รายงานน้ัน 

 4.  ดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตางๆ ตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชนให

ถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

 5.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 
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ประวัติกรรมการบริษัท 

 

นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช 

อายุ   56 ป 

ตําแหนง -รองประธานกรรมการ 

 -กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 -ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร 

 -กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

รวมวาระ 13 ป (วันที่เริ่มเปนกรรมการ23 ธ.ค. 2547) 

การศึกษา 

· MBA Operation Management University of Scranton 

Pennsylvania, USA 

สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

· ไมมี ทั้งทางตรงและทางออม 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

· ไมมี 

 

 

 

การฝกอบรม 

· Directors Accreditation Program (รุน 1/2003) 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณการทํางาน (5 ปยอนหลัง) 

· 2544 – 2554  :  บริษัท นารายภัณฑ จํากัด 

การดํารงตําแหนงอื่นในปจจุบัน  

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 -  ไมมี – 

บริษัทและหนวยงานอื่นๆ 4 แหง 

-กรรมการ บริษัท สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร จํากัด 

-กรรมการ บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนทจํากัด 

-กรรมการ บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิสอพารทเมนท แอนด 

แมเนจเมนท จํากัด 

-กรรมการ บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด 
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นายชัยวัฒน  อัศวินทรางกูร 

อายุ  66 ป 

ดําแหนง -กรรมการอิสระ 

 -ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  

คาตอบแทน 

รวมวาระ    14 ป  (วันที่เริ่มเปนกรรมการ 30 ต.ค. 2546) 

การศึกษา 

·  Master of Education (Curriculum and Teaching 

Methodology), Beijing Languages and Cultural University 

·  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  เนติบัณฑิตสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยากลัยรามคําแหง 

สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

· ไมมี ทั้งทางตรงและทางออม 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

· ไมมี 

การฝกอบรม 

· Directors Accreditation Program (รุน 24/2004) 

· Directors Certification Program (รุน 81/2006) 

· Audit Committee Program (รุน 12/2006) 

· The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน (5 ปยอนหลัง) 

·  2543 – 2558  :  บริษัท ไบรทลิลล่ี (ประเทศไทย) จํากัด 

การดํารงตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 4 แหง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคารเรนท 

แอนดลีส จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด 

(มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูซิตี้ จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แนเชอรัล พารค จํากัด 

(มหาชน) 

 

 

บริษัทและหนวยงานอื่นๆ 7 แหง 

· กรรมการ บริษัท เอ็มเจแอล อินเตอร เทรด จํากัด 

· กรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จํากัด 

· กรรมการ บริษัท รีสอรท โฮลดิ้ง จํากัด 

· กรรมการ บริษัท เชียงใหม ฮ็อทสปริง จํากัด 

· กรรมการ บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอรท จํากัด 

· กรรมการ บริษัท โบทเฮาสหัวหิน จํากัด 

- กรรมการ บริษัท ไบรทลิลล่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
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นางสาวเบญจวรรณ  สินคุณากร 

อายุ   60 ป 

ตําแหนง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

รวมวาระ    14 ป  (วันที่เริ่มเปนกรรมการ 14 พ.ย. 2546) 

การศึกษา 

- Literature Chinese Language (Economics and Trade), 

Beijing Language and Culture University 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  เนติบัณฑิตสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงชาติบัณฑิตยสภา 

สัดสวนการถือหุน(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

· ไมมี ทั้งทางตรงและทางออม 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

· ไมมี 

 

การฝกอบรม 

· Directors Accreditation Program (รุน 24/2004) 

· Directors Certification Program (รุน 79/2006) 

· Audit Committee Program (รุน 12/2006) 

· The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน (5 ปยอนหลัง) 

·  2558 – ปจจุบัน  :  บลน.เว็ลธ เมจิก 

·  2552 – ปจจุบัน  :  บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) 

·  2540 – ปจจุบัน  :  บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จํากัด 

การดํารงตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แหง 

· กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท มัลติแบกซ 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัทและหนวยงานอื่นๆ 2 แหง 

· กรรมการตรวจสอบ/กรรมการผูจัดการ บริษัท พรอสเพค 

คอนซัลติ้ง จํากัด 

· กรรมการ บลน.เว็ลธ เมจิก 
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ดร.อริชัย  รักธรรม 

อายุ  50 ป 

ตําแหนง -กรรมการอิสระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

รวมวาระ 10 ป (วันที่เริ่มเปนกรรมการ 15 พ.ค. 2550) 

การศึกษา 

-  PH.D in Financial Economics- Peter Drucker Graduate 

School of Management, Claremont Graduate School, CA-

USA. 

-  Master of Finance and Economics, Claremont Graduate 

School, CA-USA. 

-  Master of Science in International Finance, University of 

Idaho, USA. 

สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

· ไมมี ทั้งทางตรงและทางออม 

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

· ไมมี 

การฝกอบรม 

· Directors Accreditation Program (รุน 35/2004) 

· Directors Certification Program (รุน 61/2005) 

· Audit Committee Program (รุน 15/2006) 

· The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน (5 ปยอนหลัง) 

·  2553 – 2560  :  บริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

·  2549 – 2555  :  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข 

การดํารงตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แหง 

· ที่ปรึกษาดานการบริหารความเส่ียง บริษัท ฝาจีบ จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทและหนวยงานอื่นๆ 1 แหง 

·  อาจารยผูบรรยาย วิชาการ เงินและการจัดการธุร กิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายทวี  กุลเลิศประเสริฐ 

อายุ  45 ป 

ตําแหนง กรรมการอิสระ 

รวมวาระ 13 ป (วันที่เริ่มเปนกรรมการ 29 เม.ย. 2547) 

การศึกษา 

· ปริญญาโท การเงิน Golden Gate University 

· ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดบั 1 )

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สัดสวนการถือหุน(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

· ไมมี ทั้งทางตรงและทางออม 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

· ไมมี 

 

 

 

การฝกอบรม 

· Directors Accreditation Program (รุน 35/2005) 

· Directors Certification Program (รุน 79/2006) 

· Audit Committee Program (รุน 12/2006) 

· TLCA Leadership Development Program (รุน 3/2015)  

· ประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program 

รุนที่ 4 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

· ประกาศนียบัตร Senior Executive Program รุนที่ 20 สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณทํางาน (5 ปยอนหลัง) 

·  2552 – 2554  :    คณะกรรมการบริหาร สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

การดํารงตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมมี- 

บริษัทและหนวยงานอื่นๆ 7 แหง 

-กรรมการ บริษัท แอคมิ 1975 จํากัด  

-กรรมการ บริษัท ดารค ฮอรส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

-กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย ไนทคลับ แคปปตอล 

จํากัด 

-กรรมการ บริษัท สตีล พลัส แฟบริเคช่ัน จํากัด 

-กรรมการ บริษัท สตีลเลอร สตีล เวิรคส จํากัด 

-กรรมการ บริษัท แพรคติคัม เอ็นจิเนียริ่ง 

-กรรมการ บริษัท สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร จํากัด 
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นายไพศาล  ตั้งยืนยง 

อายุ  53 ป 

ตําแหนง กรรมการอิสระ 

รวมวาระ 1 ป (วันทีเ่ริ่มเปนกรรมการ 30 มิ.ย. 2559) 

การศึกษา 

· ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแหงรัฐ

วิสคอนซิน วิทยาเขตเมดิสัน สหรัฐอเมริกา 

· ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแหงรัฐ

วิสคอนซิน วิทยาเขตเมดิสัน สหรัฐอเมริกา 

สัดสวนการถือหุน(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

· ไมมีทั้งทางตรงและทางออม 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

· ไมมี 

 

 

 

 

การฝกอบรม 

· Directors Accreditation Program (รุน 28/2004) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน (5 ปยอนหลัง) 

· 2554 – 2558 :  บริษทั แนเชอรัล พารค จํากัด (มหาชน) 

· 2548– 2553  :  บริษัท พารค ควิซีน จํากัด 

· 2547 – 2553 :  บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล พันวา จํากัด 

· 2547 – 2553 :  บริษทั แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด 

· 2546 – 2553 :  บริษทั แนเชอรัล เรียลเอสเตท จํากัด 

· 2546 – 2553 :  บริษทั เคมปน สยาม จํากัด 

· 2546 – 2553 :  บริษทั แนเชอรัล พารค วิลล จํากัด 

การดํารงตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมมี- 

บริษัทและหนวยงานอื่นๆ 

- ไมมี – 
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นายจิรโมท  พหูสูตร 

อายุ  35 ป 

ตําแหนง กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูจัดการ 

รวมวาระ 4 ป (วันที่เริ่มเปนกรรมการ 29 เม.ย. 2556) 

การศึกษา 

·  Bachelor and Master Degree, Imperial College of Science, 

Technology and Medicine, London,UK 

·  High School Education, Sherborne School for boys, 

Sherborne, UK 

สัดสวนการถือหุน(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

· 11.54% (184,645,760 หุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

· บุตรชายนายสุขุม พหูสูตร (รองกรรมการผูจัดการ) 

 

 

การฝกอบรม 

· Directors Accreditation Program (รุน 105/2013) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน (5 ปยอนหลัง) 

·  2551 – 2552  :   Pacific Star International (Thailand) 

Bangkok 

การดํารงตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมมี- 

บริษัทและหนวยงานอื่นๆ 5 แหง 

· กรรมการ บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด 

· กรรมการ บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 

· กรรมการ บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท 

แอนด แมเนจเมนท จํากัด 

· กรรมการ บริษัท เอ็น แอนด เจ บิลดิ้ง จํากัด 

· กรรมการบริษัท เอ็น แอนด เจ แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 
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นางอังสณา  มั่นคงเจริญ 

อายุ     67 ป 

ตําแหนง    -กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

   -กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

รวมวาระ    13 ป  (วันที่เร่ิมเปนกรรมการ 29 เมษายน 2547) 

การศึกษา 

·  The Oxford and County Secretarial College 

สัดสวนการถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

· ไมมี ทั้งทางตรงและทางออม 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

· ไมมี 

 

 

 

 

 

 

การฝกอบรม 

· Directors Accreditation Program (รุน 2/2003) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน (5 ปยอนหลัง) 

·  2556 – 2557  :  บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 

· 2548 – 2554  :   บริษัท นารายณภัณฑ จํากัด 

การดํารงตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

-  ไมมี – 

บริษัทและหนวยงานอื่นๆ 2 แหง 

· กรรมการ บริษัท แนเชอรัลวิลล เซอรวิส อพารทเมนท 

แอนด แมเนจเมนท จํากัด 

· กรรมการ บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด 
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การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนประจําทุกปเพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณ แผนการดําเนินงาน และกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

และจากการที่บริษัทใหความสําคัญและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาอยางตอเน่ือง ทํา

ใหบริษัทไดรับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี 

1.   ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 โดยบริษัทไดรับ

คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

2.  ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 

ระดับหาดาว จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3.  รางวัล Certificate of ESG100 Company 2017 โดยบริษัทอยูใน 100 อันดับหลักทรัพยที่มีความ

โดดเดนในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนดวยผลการดําเนินงานที่ดีดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 

ติดตอกันเปนปที่สอง 

4.  ไดรับประกาศนียบัตรรองรับการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริต (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารงาน

ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ในทุกรูปแบบ 

 5.  ไดรับคัดเลือกใหอยูในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment : THSI 

2017 หรือ “รายชื่อหุนยั่งยืน” ซึ่งสะทอนใหเห็นวาบริษัทตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ

อยางมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และการบริหารภายใตหลักบรรษัทภิบาลควบคูไปกับการสราง

ผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 

ทั้งน้ี  บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  ซึ่ ง

ประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนนําไปปฏิบัติ ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทยังคง

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเน่ือง โดยแบงเปน 5 ดาน ดังน้ี 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด 

ริดรอนสิทธิของผูถือหุน ทั้งน้ีบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การไดรับเงินปนผลอยาง

เทาเทียมกัน สิทธิในการติดตอสื่อสารระหวางกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อ

กรรมการ สิทธิในการสงคําถามลวงหนา สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิ

ในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ

ซักถามในการประชุมผูถือหุน  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล สิทธิในการ
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พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ และสิทธิในการออกเสียงแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

รวมทั้งบริษัทไมไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอสื่อสารระหวางกัน  

นอกจากน้ีบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทพึงเคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมทุก

รายอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูถือหุนสวนนอย ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ และผูถือหุน

ประเภทสถาบัน ตลอดจนมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนทุกคน รวมทั้งผูถือ

หุนที่เปนนักลงทุนสถาบันไดเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไป

ตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุน โดยในป 2560 สิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนไดรับมีดังน้ี 

1.1  สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน 

บริษัทไดแตงต้ังบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียน

หลักทรัพย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน สําหรับดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของ

บริษัท 

1.2  สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

           กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน 

  บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ 1 คร้ังซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบป

บัญชีของบริษัท โดยไดเปดเผยกําหนดการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

ซึ่งทําการแจงต้ังแตวันที่ 6 มีนาคม 2560 เพื่อใหผูถือหุนสามารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวมประชุมได 

โดยจะกําหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมที่มีความพรอมที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกกลุม 

โดยมีนโยบายที่จะไมจัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย และจะจัดประชุม

ในชวงเวลา 8.30 – 16.00 น.  

  ป 2560 ที่ผานมา บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 

ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสง

แจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. ซึ่งผูถือหุนสามารถเดินทางมาเขารวมประชุมได

โดยสะดวก เน่ืองจากอยูในยานใจกลางเมือง มีการคมนาคมที่สะดวกและใกลระบบขนสงสาธารณะไมวาจะ

เปนรถไฟฟา รถไฟฟาใตดิน  รวมทั้งในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน บริษัทไดจัดสงแผนที่

ของสถานที่ประชุมที่แสดงรายละเอียดการเดินทางอยางชัดเจน และยังไดประสานงานกับผูถือหุนที่เปนนัก

ลงทุนสถาบันใหจัดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทลวงหนา เพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนวันประชุม 

และอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุมผูถือหุนดวย 

 หนังสือบอกกลาวเรียกประชุม 

บริษัทจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหผูถือหุน

ลวงหนาอยางนอย 21 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนทราบถึงเร่ืองที่จะมีการ

พิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งไดระบุ วัตถุประสงคและเหตุผลประกอบพรอมความคิดเห็นของ

คณะกรรมการในแตละวาระไวอยางชัดเจน สําหรับวาระแตงต้ังกรรมการบริษัทจะระบุชื่อพรอมแนบ
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ประวัติยอของกรรมการแตละทานที่จะเสนอแตงต้ังใหผูถือหุนทราบ สวนของวาระแตงต้ังผูสอบบัญชีจะ

ระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ความเปนอิสระ และระยะเวลาที่เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  รวมถึง

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีไวอยางชัดเจน เชนเดียวกับการเสนอขออนุมัติจายเงินปนผล บริษัทจะแจง

นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบการพิจารณาใหแก

ผูถือหุนพิจารณา  

  ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนบริษัทจะแจงรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือบอกกลาวเรียก

ประชุมจํานวน 1 คน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดสามารถมอบฉันทะใหกับกรรมการ

อิสระ หรือมอบฉันทะใหกับบุคคลอ่ืนที่ผูถือหุนเห็นสมควรก็ได  

 การจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท เปน

ผูดําเนินการจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. พรอมรายงาน

ประจําป ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 วัน โดย

ในปน้ีบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนต้ังแตวันที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาใน

การศึกษารายละเอียดในแตละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง 

อีกทั้งบริษัทมีการเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดหนังสือมอบฉันทะไวบริการบริเวณดานหนาหองประชุม

โดยไมมีคาใชจายแตอยางใด 

  นอกจากน้ีบริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุมทั้ งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ านทางเ ว็บไซตของบริษัท 

(www.synteccon.com) ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อเปนชองทางหน่ึงใหผูถือหุนรับทราบ และไดลงโฆษณา

หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมในหนังสือพิมพตอเน่ืองกัน 3 วัน ต้ังแตวันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 

 การประชุมผูถือหุน 

ในการประชุมผูถือหุนบริษัทจะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในทุกๆ ดาน โดยจะอํานวย

ความสะดวกในดานตางๆ เชน การจัดเจาหนาที่คอยตอนรับ อํานวยความสะดวก ตรวจสอบเอกสาร และจัด

ใหมีการเลี้ยงรับรองสําหรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมอยางเหมาะสม  

ทั้งน้ีในป 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีกรรมการ

เขารวมประชุมครบทั้งหมด 8 ทาน และมีผูถือหุนเขารวมประชุม 161 ราย รวมนับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 

746,714,884 หุน จากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 1,600,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 46.6697 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ประกอบไปดวยผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองรวม 21 ราย 

นับเปนจํานวนหุนได 20,241,082 หุน คิดเปนรอยละ 1.2651 และโดยการมอบฉันทะรวม 134 ราย นับเปน

จํานวนหุนได 726,473,802 หุน คิดเปนรอยละ 45.4046 ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนมารวม

ประชุมไมนอยกวา 25 คน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
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และเพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใสและสอดคลองกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนของ

บริษัทจดทะเบียน จึงไดจัดใหมีตัวแทนจากผูสอบบัญชีจํานวน 2 ทาน คือ นายมานิตย วรกิจจาภรณ และ 

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็น พี เอส สยามสอบบัญชี จํากัด และนายสุปรีดี 

เนติวิวัฒน จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจงแอนดวิทยา จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเปนอิสระเปน

ผูดําเนินการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นอกจากน้ียังมีตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุน

ไทยคือ คุณอังคณา  ชูดวง เขารวมประชุมในคร้ังน้ีดวย 

 การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

ในวันประชุมผูถือหุนบริษทัมีการนําเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสและระบบบารโคดมาใชกับ

การจัดประชุมผูถือหุน ต้ังแตการลงทะเบียนเขารวมประชุมและโปรแกรมการนับคะแนน รวมทั้งไดจัด

เจาหนาที่ลงทะเบียนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม ทั้งน้ี

บริษัทสงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตร

ลงคะแนนแยกแตละวาระเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนดังกลาวในที่ประชมุ 

โดยกอนเร่ิมการประชุมประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจง

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงอยางชัดเจนในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งคํา

ชี้แจงการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงมีดังน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือและที่ไดรับ

มอบฉันทะโดยใหนับหน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียง 

2.  ผูถือหุนหน่ึงรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก

เสียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน จะแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไมได 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหลงคะแนนในบัตรพรอมทั้งลง

ลายมือชื่อเพื่อยืนยันการลงคะแนน โดยเจาหนาที่จะบันทึกคะแนนเสียงพรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ

กรณีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทาน้ัน สวนบัตรยืนการการลงคะแนนเสียงเห็นดวยจะเก็บพรอมกันหมด

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

4. การนับคะแนนเสียงจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงจากจํานวนเสียง

ทั้งหมดที่เขารวมประชุมในวาระน้ันๆ และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย 

5. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวม

ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ จึงอาจมีผูถือหุนและจํานวนเสียงในแตละวาระไมเทากัน 

เน่ืองจากอาจมผีูถือหุนบางรายออกจากหองประชุมหรือเขามาเพิ่มเติม 

6. การนับคะแนนเสียงจะถือมติขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแต

ในเร่ืองที่กฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน ทั้งน้ีจะมีการแจงผลการตรวจนับคะแนนภายหลังจากจบการประชุม

ในแตละวาระ 
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สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการจะลงมติเปนรายบุคคลเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ

เลือกกรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง และเพื่อใหการลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปรงใส

ในการนับคะแนน จึงกําหนดใหผูถือหุนทุกทานทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง

ในบัตรลงคะแนน และเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อลงคะแนนเสียงใหกรรมการครบทุกคนแลว โดย

กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังแตละรายจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหน่ึงของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ีบริษัทใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภาย

หลังจากเร่ิมการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณา และยังไมไดลงมติ 

และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามปญหาและขอสงสัยตางๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นไดอยางเต็มที่

ภายในเวลาที่เหมาะสมในชวงทายของการประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการ

ประชุมเพื่อใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมไดรับทราบ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตาม

วาระการประชุมและจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

 การเปดเผยมติการประชุม 

บริษัทจะทําการเปดเผยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจง

เปนจดหมายขาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทําการเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทหลังเสร็จ

สิ้นการประชุม 

 รายงานการประชุมผูถือหุน 

บริษัทจะทําการเผยแพรรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวนทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษซึ่งแตละวาระการประชุม จะประกอบดวยเน้ือหาสาระที่สําคัญ มติที่ประชุมพรอมผลคะแนน

เสียงทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งบันทึกคําถาม คําชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นใน

ที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุมพรอมตําแหนงบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับ

จากวันที่ประชุม เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลความถูกตองได พรอมทั้งนําสง

กระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งยังไดบันทึกภาพการประชุมและเผยแพรบนเว็บไซต

ของบริษัทเพื่อเผยแพรใหแกผูถือหุนที่สนใจอีกดวย 

 1.3  สิทธิในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ 

บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยหลักเกณฑและการนําเสนอและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ

ตอผูถือหุน โดยบริษัทไดทําการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่

พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ภาวะทาง

เศรษฐกจิโดยรวม ผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับคูแขงในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู

ในระดับทีแ่ขงขันได และมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งไดนําเสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบไดแก คา

เบี้ยประชุม คาบําเหน็จ บริษัทไดนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจํา

ทุกป ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กําหนดวา “การจายคาตอบแทนกรรมการให

เปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
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ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม” ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ที่ผานมา ผูถือหุนไดมี

มติในการอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการประจําป 2560 มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทน 2560 2559 2558 2557 2556 

1. คณะกรรมการบริษัท 

    - คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 
16,000 14,000 11,000 10,500 10,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

    -คาบําเหน็จ (บาท/คน/ป) 
300,000 250,000 220,000 210,000 200,000 

จากตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการจะเห็นไดวาคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําป 2560 ได

เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 2,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.29 และในสวนของคาบําเหน็จคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดเพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 50,000 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.00 ทั้งน้ีเพื่อตอบแทนกรรมการใน

การใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการดําเนินงานใหแกบริษัท 

1.4  สิทธิในการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาบริการผูสอบบัญชี 

บริษัทมีการกําหนดวาระการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาบริการผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่

สังกัด ความเปนอิสระ ระยะเวลาที่เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และคาบริการของผูสอบบัญช ี

โดยในที่ประชุมสามัญผูถือหุนป 2560 ที่ผานมา ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติแตงต้ังนายณรงค 

หลักฐาน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และนายมานิตย  วรกิจจาภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 ซึ่ง

เปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 

โดยมีคาตอบแทนจํานวน 4,150,000 บาท คาบริการอ่ืน     -ไมมี- 

ตารางแสดงคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ประเภทคาตอบแทน 2560 2559 2558 

1. คาสอบบัญชีบรษิัท 3,300,000 3,000,000 2,600,000 

2. คาสอบบัญชีบรษิัทยอย / บรษิทัรวม    

   - กิจการรวมคา สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธนฯ 50,000 50,000 50,000 

   - บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด 400,000 300,000 - 

   - บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 350,000 300,000 300,000 

   - บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด 50,000 50,000 50,000 

   - บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด - - 50,000 

   - กิจการรวมคา ซินเทค็-ไมวาน - - 50,000 

3. คาบริการอ่ืนๆ - - - 

รวม 4,150,000 3,700,000 3,100,000 



รายงานประจําป 2560                                                                                                                                                            78 
 

 จากตารางแสดงคาตอบแทนผูสอบบัญชี จะเห็นไดวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ได

เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 450,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.16 ซึ่งเปนไปตามราคาตลาด 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายเล็ก 

รวมถึงผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ ใหความสําคัญกับการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน มีการใหขอมูล

อยางครบถวนเทาเทียมกัน เพื่อใหผูถือหุนมีความมั่นใจในการลงทุน 

 2.1  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมลวงหนา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ และ

การสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับบริษทั 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

แตงต้ังเปนกรรมการ และการสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดชองทาง

และหลักเกณฑอยางชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาและแจงใหผูถือ

หุนทราบ รวมทั้งเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย สําหรับการประชุมผูถือหุนในป 

2560 บริษัทไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.synteccon.com) และแจงขาว

ประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 

2560 รวมทั้งสิ้น 79 วัน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใดๆ หรือบุคคลใดๆ มาแตประการใด 

2.2  การมอบฉันทะ 

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสะดวกที่จะเขารวมประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน

หรือกรรมการอิสระตามที่บริษัทไดเสนอชื่อไว โดยบริษัทจะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือน

เปนผูถือหุนทานหน่ึง ทั้งน้ีบริษัทจะจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. แนบไปพรอมกับ

หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 

วัน โดยบริษัทจะแจงถึงเอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจน 

หมวดท่ี  3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ

บทบาทของผูมีสวนไดเสียไวในนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียตางๆ 

จะไดรับการดูแล ไดรับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของผู

มีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังน้ี 

3.1 ผูถือหุน 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางมีบรรษัทภิบาล ตลอดจนดําเนินการใดๆ ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย และมุงมั่นที่จะสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืน เพื่อ

เพิ่มมูลคาหุนสูงสุดใหแกผูถือหุน 
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3.2  พนักงาน 

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางความสําเร็จของบริษัท จึงไดมีการดูแล

พนักงานโดยการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวซึง่สามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัด (KPIs) อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายที่จะพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถสูง และจัดใหมีสวัสดิการตางๆ มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการคา

รักษาพยาบาล และกิจกรรมในการเสริมสรางความสัมพันธของพนักงาน 

3.3  ลูกคา 

บริษัทมุงดําเนินธุรกิจกอสราง โดยประสงคที่จะนําเสนอสินคาและบริการแกลูกคาอยางมีมาตรฐาน 

มีคุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงคของลูกคา และตามขอกําหนดของสัญญา รวมทั้งจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง และจะรักษาขอมูลและความลับของ

ลูกคา โดยไมนําขอมูลไปใชในทางที่มิชอบ หรือเพื่อผลประโยชนของตนเองและผูที่เกี่ยวของ 

3.4  คูแขง 

บริษัทมุงที่จะดําเนินธุรกิจกอสรางภายใตการแขงขันอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการ

สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมไมผูกขาด และไมมีนโยบายใน

การแขงขันทางการคาโดยใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอ

จริยธรรม 

3.5  คูคา 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาทุกรายอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เปดโอกาสคูคาทุกราย

นําเสนอสนิคาและบริการอยางเทาเทียม ไมมีการกีดกันไมใหคูคารายหน่ึงรายใดเขารวมการแขงขัน โดยการ

ดําเนินธุรกิจกับคูคาจะต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลประโยชนที่เปนธรรมและเหมาะสมของทั้งสองฝาย 

3.6  เจาหน้ี 

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอยางเครงครัดโดยเฉพาะ

เร่ืองเงื่อนไขค้ําประกัน ตลอดจนจะรายงานฐานะทางการเงินแกเจาหน้ีตามขอกําหนดของสัญญาอยาง

ถูกตอง ครบถวน และในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงไดจะแจงใหเจาหน้ีทราบลวงหน้ี

เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 

3.7  การปฏิบัติตอภาครัฐ 

 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกําหนดอยางเครงครัด รวมถึงสนับสนุน

นโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ และไมกระทําการใดๆ ที่ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การ

จางงาน การแขงขันทางการคา และดานสิ่งแวดลอม 
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3.8  ชุมชนและสังคม 

บริษัทใหความสําคัญกับชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบ

ตอสังคม ไมกระทําการใดๆ ที่มีผลเสียตอชุมชน สังคม และประโยชนสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางตอเน่ือง 

3.9  สิ่งแวดลอม 

บริษัทดําเนินการภายใตขอบังคับและกฎหมายดานสิ่งแวดลอมกําหนด โดยครอบคลุมดานคุณภาพ

อากาศ ระดับเสียง การสั่นสะเทือน และการระบายนํ้าทิ้ง ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

รณรงคใหมีการใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

หมวดท่ี 4   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทมีนโยบายการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัท

จะเปดเผยขอมูลทางการเงินและมิใชการเงินซึ่งเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส 

4.1 โครงสรางการถือหุน 

บริษัทมีการเปดเผยโครงสรางผูถือหุนอยางชัดเจน โดยไดแสดงรายละเอียดโครงสรางของผูถือหุน

รายใหญและสัดสวนผูถือหุนสวนนอย โดยเปนขอมูลลาสุด ทําใหผูลงทุนสามารถทราบถึงผูถือหุนที่แทจริง

ของบริษัทได 

4.2  การรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารทั้งทางตรงและทางออม 

บริษัทมีนโยบายกํากับดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่

รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยซึ่งนับรวมถึงคูสมรส

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.

2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนําสงรายงานดังกลาวใหฝายเลขานุการบริษัทเก็บไวเปนหลักฐาน 

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อ – สกุล 
จํานวนหุน 

ณ 31 ธ.ค.2559 ไดมาระหวางป จําหนายไประหวางป ณ 31 ธ.ค.2560 

1. นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

2. นายชัยวัฒน  อัศวินทรางกูร - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

3. น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

4. ดร.อริชัย  รักธรรม - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

5. นายทวี  กุลเลิศประเสริฐ - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 
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6. นางอังสณา  มั่นคงเจริญ - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

7. นายไพศาล  ต้ังยืนยง - - - - 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

8. นายจิรโมท  พหูสูตร 176,262,160 8,383,600 - 184,645,760 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 18,307,900 750,000 - 19,057,900 

9. นายสุขุม  พหูสูตร 76,820,300 900,000 - 77,720,300 

    คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

10.นายณยศ ปสัญธนะกูล 1,000,000 800,000 750,000 1,050,000 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

11.น.ส.ณิชยา พหูสูตร 176,046,260 800,000 1,400,000 175,446,260 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

12.น.ส.นุชนาท สิริศุภมิตร - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

13.นายไพบูลย เชษฐโชติรส 80,000 50,000 70,000 60,000 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

14.นายสุวิชา เศวตศิลา - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

15.นายวีระพงษ ต้ังเบญจกุล - 50,000 - 50,000 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

16.นายธวัชชัย ติรไพโรจน - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

17.นายชินทัต ณ ระนอง - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

18.นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

19.นายโยธิน ตรีรัตนพันธ 217,300 100,000 - 317,300 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

20.นางจงจิต วิธีกล - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

21.นายกิตติ พิริยวิรุตม - - - - 

     คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

4.3  การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน

หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อให

บริษัทมีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทและของบริษัท
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ยอย ทั้งน้ีในระหวางป 2560 ไมมีกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของมีสวนไดเสียที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

4.4 การเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ 

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ ที่เปนลายลักษณ

อักษรเพื่อใหกรรมการ  ผูบริหารและพนักงานทุกคนนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด โดยกําหนดใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท รวมทั้งขอมูลของคูคาทางธุรกิจของบริษัท เพื่อ

ประโยขนของตนเอง หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน รวมทั้งกรรมการ และผูบริหาร มีหนาที่ตองปฏิบัติ 

ดังน้ี 

  รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 

59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย 

โอน หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมทั้งหามซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทในชวงหน่ึงเดือนกอนที่จะทําการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณชน และควรรอใหพน 

48 ชั่วโมงจึงเร่ิมทําการซื้อขายตามปกติ โดยหากมีกรรมการหรือผูบริหารทําผิดนโนบายดังกลาว บริษัทจะมี

การวากลาวตักเตือนและลงโทษตามวินัยของบริษัท 

   รายงานตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทอยางนอยหน่ึงวัน

ลวงหนากอนทําการซื้อขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาว

ใหกับบริษัท 

บริษัทถือวาขอมูลภายใน ขอมูลในการดําเนินธุรกิจ ที่ยังไมไดทําการเปดเผยสูสาธารณชนเปน

ขอมูลที่สําคัญ และเปนขอมูลลับของบริษัท หากทําการเปดเผยยอมมีผลกระทบตอบริษัท ดังน้ันบุคลากร

ของบริษัทจึงตองรักษาขอมูลภายในไวเปนความลับ เวนแตจะไดรับอนุญาตใหเปดเผย หรือเมื่อกฎหมาย

บังคับใหทําการเปดเผย  

4.5  การทํารายการเกีย่วโยง และรายการระหวางกัน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายการทํารายการเกี่ยวโยง และรายการระหวางกัน โดยกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยระเบียบปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาและ

อนุมัติรายการ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเปนไปตามหลักเกณฑและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.

2546 

ทั้งน้ีในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองยึดถือประโยชนของ

บริษัท หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชนสวนตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียตอการปฏิบัติหนาที่หรือทําใหยากตอการ

ปฏิบัติงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ภายใตความถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม โดยบริษัทไดทํา

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานขอมูล
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ประจําป (แบบ 56-1) อยางครบถวน นอกจากน้ียังหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจ

หรือมีสวนรวมในธุรกิจที่เปนการแขงขันกับบริษัท โดยไดระบุไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอยาง

ชัดเจน แตหากมีการทํารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแยงดานผลประโยชน จะตองผานการ

พิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอนดําเนินการ พรอมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชื่อ 

ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลคารายการ เหตุผลและความจําเปนไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป และรายงานประจําป ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุม

เพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 

ในป 2560 ที่ผานมาบริษัทมไิดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน และ/หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

รวมทั้งบริษัทไมมีโครงสรางแบบกลุมธุรกิจที่มีการทํารายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแยง

ของผลประโยชน 

4.6  ชองทางการสื่อสาร 

การเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัททั้งที่เปนการเงินและมิใชการเงิน บริษัทไดดําเนินการผาน

ชองทางตางๆ เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง โดยไดทําการเผยแพรผาน

ชองทางตางๆ ไดแก ระบบการแจงขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทซึ่งมีขอมูล

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใหขอมูลแบบตัวตอตัว (Company Visit) และการพบปะนักวิเคราะห

หลักทรัพย (Analyst Meeting) 

ทั้งน้ี ในป 2560 บริษัทไดเปดเผยงบการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงาน (Management Discussion and Analysis) ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกไตรมาส โดยไมมีประวัติการจัดสงรายงานทางการเงิน

ลาชาและไมมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงิน 

4.7  หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทําหนาที่ในการติดตอสื่อสาร

ดูแลผูลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย และเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลดูแลกระบวนการรายงาน

ทางการเงิน เพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง โดยเผยแพรขอมูล

ในเวลาที่เหมาะสมผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซต โทรศัพท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โดยในป 2560 ที่ผานมาฝายนักลงทุนสัมพันธไดมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธเพื่อใหผูถือหุน 

นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจไดรับขอมูลอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ดังน้ี 
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 1.  จัดประชุมนักวิเคราะห นักลงทุน (Analyst Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการและแผนธุรกิจ 

โดยในป 2560 ไดจัดกิจกรรมขึน้ 2 คร้ังในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และ 23 สิงหาคม 2560 

 2.  เปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลักทรัพยเขาพบ (Company Visit) และ/หรือประชุมทางโทรศัพท 

(Conference Call) กับผูบริหารระดับสูงเพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ และแผนธุรกิจ และขอมูลทั่วไป

อยางถูกตอง ครบถวน ทันเหตุการณเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน โดยในป 2560 มีการจัด 

Company Visit ทั้งสิ้น 14 คร้ัง 

 ทั้งน้ีผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของ สามารถติดตอสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับบริษัทดานขอมูลการลงทุนไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธทางอีเมล ir@synteccon.com ทางหมายเลข

โทรศัพท 0-2381-6333 ตอ 5941 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หนาที่  และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดปรากฎใน “โครงสรางการจัดการ”) 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจในเร่ืองอื่นๆ 

 นอกจากบริษัทจะมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 

แลวน้ัน บริษัทยังมีการดําเนินงานโดยใหความสําคัญกับการดําเนินการเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1. การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

 บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โปรงใส เปนธรรม รวมถึงตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทไดแสดงถึงเจตนารมณที่ชัดเจนในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นของบริษัทคือการเขารวมเปนภาคีเครือขายโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และภายหลังจากที่ไดเขารวมเปนสมาชิกแลวน้ัน บริษัทมีการจัดทําแผนพัฒนา

และปรับปรุงระบบการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น พรอมทั้งพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ

บริษัท และเพื่อเปนการยืนยันปณิธานในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการ

บริษัทจึงไดประกาศนโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น โดยบรรจุนโยบายดังกลาวอยูในจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 โดยประกาศใชเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เปนตนมา ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวของ

กับการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นอีก3 นโยบาย ไดแก (1) นโยบายการรับ การใหของขวัญ ของกํานัล การ

เลี้ยงรับรองและผลประโยชนอ่ืนใด (2) นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน และ (3) 

นโยบายการชวยเหลือทางการเมือง นอกจากน้ีบริษัทยังดําเนินการแจงใหคูคาทราบรวมถึงลงนามรับทราบ

นโยบายดังกลาวอีกดวย 

 ทั้งน้ี จากการที่บริษัทมีการดําเนินการตามนโยบายที่ไมเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่นทุก

รูปแบบทั้งทางตรงและทางออม จึงสงผลใหเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ CAC มีมติใหการ
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รับรองบริษัทเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยใบรับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป นับ

จากวันที่คณะกรรมการ CAC ใหการรับรอง 

แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลและควบคุมดานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 1.  การประเมินความเสี่ยงดานทุจริต กําหนดใหบริษัทมีการระบุความเสี่ยง วิเคราะหผลกระทบ 

โอกาส และความรุนแรง มีการพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดาน

การทุจริตใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

 2. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ คําสั่ง และจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให

ผูปฏิบัติงานเขาใจในนโยบายและวิธีการในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท โดยจะมีการ

ทบทวน ปรับปรุง นโยบายและระเบียบคําสั่งอยางสม่ําเสมอ 

 3.  สื่อสารใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงดานการ

ทุจริตของบริษัท ตลอดจนสื่อสารใหคูคาและผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจใหรับทราบนโยบาย เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความโปรงใส และความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 4.  การควบคุมภายใน ทุกหนวยงานของบริษัทตองมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานและการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

 5.  มีการตรวจสอบประวัติบุคลากรและผูเกี่ยวของทางธุรกิจกอนการจาง เชน ผูรับเหมา ผูจัด

จําหนาย โดยการดําเนินการตองทําภายใตการไดรับความยินยอมและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ทั้งน้ี บริษัทมีความมุงมั่นและทุมเทอยางเต็มที่ในการดําเนินงานตามขั้นตอนและสอดคลองเปนไป

ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท และเปนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อตอกย้ําถึงการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจังในทุกขั้นตอน 

2.  การรองเรียนและการแจงเบาะแส 

 บริษัทไดจัดชองทางการรองเรียนและแจงเบาะแสสําหรับผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่ไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารหรือพนักงานเกี่ยวกับการกระทําผิด

กฎหมาย ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีพฤติกรรมที่สอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น โดยสามารถสงขอ

รองเรียนหรือคําแนะนํามายังชองทางดังตอไปน้ี 
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ผูรับแจงเบาะแส 
ชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรยีน 

ทางอีเมล ทางโทรศัพท ทางไปรษณีย 

คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5940 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 

63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 

คลองตันเหนือ วัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

ฝายกฎหมาย legal@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5922 

เลขานุการบริษัท rattapaweel@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5941 

สวนกฎระเบียบและขอบังคับ compliance@synteccon.com 0-2711-7423 

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ hrd@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5151 

ฝายตรวจสอบภายใน internalaudit@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5940 

กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 1.  เมื่อไดรับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน บริษัทจะตอบกลับถึงการรับขอรองเรียนภายใน 7 วัน

ทําการ และมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนที่เหมาะสม ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง

เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอมูลที่ไดรับ ในกรณีตรวจสอบแลวพบวาเปนความจริง ฝายตรวจสอบภายในหรือ

หนวยงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

รับทราบและสั่งการหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินการพรอมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

เพื่อดําเนินการพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 2.  ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว จะเสนอแนะแนวทางในการ

ดําเนินการแกคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการแกไข และพจิารณากําหนดบทลงโทษตอไป 

 3.  เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง บริษัทจะแจงใหผูแจงเบาะแส ผูรองเรียนทราบถึงผลการสอบสวน

ดังกลาวภายใน 7 วันทําการ 

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน 

 1.  ผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง

บริษัทจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูแจงได 

 2.  บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง 

 3.  กรณีผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง เห็นวาตนอาจไมไดรับความปลอดภัย หรือาจเกิดความเดือดรอนเสียหายสามารถรองขอให

บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสม หรือบริษัทเองอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยที่ไมไดรับการ

รองขอก็เปนได หากเห็นวาเปนเร่ืองที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความไมปลอดภัย

รายแรง 
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 4.  ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่เหมาะสม

และเปนธรรม 

 5.  บริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา หรือผูรองเรียน ไมวา

จะโดยการเปลี่ยนแปลงตําแหนง ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง

หรือกระทําการอ่ืนใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผู

รองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 6.  บริษัทไมมีมาตรการที่จะเอาผิดกับพนักงานของบริษัทที่ทําการแจงเบาะแส รองเรียน แมการ

กระทําดังกลาวอาจทําใหบริษัทเสียผลประโยชน 

3.  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 อันเกี่ยวกับการดูแล

เร่ืองการใชขอมูลภายใน ซึ่งประกอบดวยการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการจํากัดการรับรูขอมูลภายในเฉพาะผูบริหาร

หรือบุคคลภายในที่เกี่ยวของตามความจําเปน และไมอนุญาตใหนําขอมูลภายในเปดเผยแกบุคคลภายนอก 

รวมทั้งหามในเร่ืองการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษทัโดยใชสารสนเทศดังกลาว  

บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1.  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท รวมทั้งขอมูลของคูคาทาง

ธุรกิจของบริษัท  เพื่อประโยชนของตนเอง หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน อีกทั้งกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ตองรักษาความลับ และขอมูลภายในในสวนที่รับผิดชอบไมใหร่ัวไหลไปยังบุคคลอ่ืน รวมทั้ง

บุคลากรของบริษัทที่ไมมีสวนเกี่ยวของ 

2.  มีการจํากัดการเขาถึงขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหรับรูเฉพาะบุคคลที่

เกี่ยวของเทาน้ัน 

3.  การเปดเผยขอมูลของบริษัทตองกระทําโดยบุคลากรที่มีหนาที่ในการเปดเผยขอมูล บุคคลากรที่

ไมมีอํานาจหนาที่ไมสามารถเปดเผยขอมลูได 

4.  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ในการปองกันรักษาขอมูลภายใน และไม

แสวงหาผลประโยชนจากขอมูลภายในที่ไดรับทราบ แมวาจะพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทไปแลว 

5.  กรรมการ และผูบริหารระดับสูง มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และทําการรวบรวมเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา รวมทั้ง

ใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 
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6.  กรรมการและผูบริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพยของ

บริษัทในชวงหน่ึงเดือนกอนที่งบการเงินของบริษัทจะเปดเผยตอสาธารณะ และควรรอใหพน  48 ชั่วโมงจึง

เร่ิมทําการซื้อขายตามปกติ 

7.  บุคคลที่เปดเผยขอมูลภายในที่ยังไมไดรับอนุญาต และขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ จน

สงผลเสียหายตอบริษัท บุคคลผูน้ันตองรับผิดทางกฎหมาย 

ทั้งน้ีในป 2560 ที่ผานมาไมปรากฏการกระทําความผิดของกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และ

พนักงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในแตอยางใด 

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม

คํานึงถึงความแตกตางในเร่ืองเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่อในทาง

อ่ืนใด และปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางตามกฎหมายแรงงานและตามขอบังคับที่กําหนด สนับสนุนการจาง

งานของผูพิการ รวมทั้งบริษัทไมมีการใชหรือสนับสนุนการใชแรงงานเด็ก 

5.  การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

 บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการภายใตการแขงขันที่ เปนธรรม มุงมั่นในการปฏิบั ติตาม

พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 และประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต ถือปฏิบัติตาม

ขอกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม 

   ดานการปฏิบัติตอคูคา บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ไมเรียกรองหรือรับผลประโยชน

ใดๆ จากคูคา 

   ดานการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตกรอบกติกาของ

การแขงขันที่ดี และไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมเหมาะสม 
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทน้ันนอกจากจะปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแลวน้ัน บริษัทยังยึด

มั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอยางมั่นคงควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดย

บริษัทยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยได

ดําเนินการตามหลักการ 8 ประการ ดังน้ี 

1.  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

 บริษัทมุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับของหนวยงานที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงมีนโยบายที่จะดําเนินการภายใตการแขงขันที่เปนธรรม ไมกระทําการใดๆที่เปนการ

กีดกันคูแขงทางการคา สนับสนุนการแขงขันทางการคาเสรี ไมเลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผูอ่ืนเพื่อใหมีการแขงขัน

ทางธุรกิจอยางอิสระและยุติธรรม 

2.  การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 

 บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยบริษัทไดกําหนด “นโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทั้งน้ี

บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในปองกันมิใหมีการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีระเบียบขอบังคับของบริษัทกําหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูมีอํานาจในการอนุมัติจายเงิน และวงเงินที่รับผิดชอบเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ

บริษัท โดยตองมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน 

         

                               
 นอกจากน้ีบริษัทยังมีการอบรมพนักงานทั้งในสํานักงานใหญ และพนักงานในหนวยงานกอสรางเพื่อให

ความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสงเสริมใหพนักงานมีความ

ซื่อสัตย สุจริต รวมถึงพนักงานตองไมละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําสอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่นอัน

จะสงผลกระทบตอบริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบทันท ี

          

 

ไดรับประกาศนียบัตรรบัรองการเปนสมาชิกแนวรวม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ 
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รวมงาน “Clean Business Sustainable Thailand รัฐเอกชนรวมใจขบัเคล่ือนธุรกิจไทยไรสินบน”  

เพ่ือเปนการประกาศเจตนารมณภาครัฐและเอกชนตอการการใหสินบน 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนพรอมทั้งคํานึงถึง

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไมมีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันอันเน่ืองมาจาก

ความแตกตางและความหลากหลายของบุคคล อันไดแก เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง 

และสถานะทางสังคมอ่ืนๆ 

 และนอกจากการเคารพสิทธิมนุษยชนแลวน้ัน ทางบริษัทยังใหความสําคัญกับสิทธิของเด็กโดยให

ความสําคัญกับเด็กเล็กซึ่งเปนลูกหลานของแรงงานที่อาศัยอยูในบานพักคนงาน บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย

ของเด็กเล็ก รวมถึงสิทธิที่เด็กตองไดรับการดูแล และไดรับการศึกษา จึงไดจัดต้ัง “ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” ขึ้น โดย

โครงการดังกลาวไมเพียงแตจะใหโอกาสเด็กเล็กไดรับการดูแล และเรียนหนังสือเทาน้ัน แตยังชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของแรงงานอีกดวย เน่ืองจากไมตองดูแลหรือพะวงกับลูกในระหวางการทํางาน 
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4.  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทตระหนักดีวาทรัพยากรบุคคลถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานจําเปนตองใชความรู ความสามารถ รวมทั้งความทุมเทและแรงกายแรงใจในการทํางานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายและสรางผลตอบแทนใหกับบริษัท 

 ทั้งน้ีบริษัทไดใหความสาํคัญกับบุคลากรของบริษัทโดยดูแลเร่ืองสวัสดิการและมีการกําหนดคาตอบแทนที่

เหมาะสมและเปนธรรม อีกทั้งยังสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการอบรมที่เปนประโยชน และสงเสริม

ความกาวหนาของพนักงาน อีกทั้งบริษัทยังใหความสําคัญกับการดูแลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการ

ทํางานของพนักงานอีกดวย 

      
การอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากร 

       
สถานท่ีปฏบิัติงานของบุคลากรประจําไซทงานกอสราง 
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กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธของบุคลากร 

5.  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

 บริษัทจะปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเร่ืองของสินคาและบริการโดยจะดําเนินการกอสรางตรงตาม

หลักวิศวกรรม ตรงตามแบบที่ไดตกลงกันไวในสัญญา และสงมอบสินคาตรงตามเวลาที่ลูกคากําหนด รวมทั้งเปด

โอกาสใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเกี่ยวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการ รวมถึงเปดเผยขาวสารขอมูล

ของสินคาและบริการอยางถูกตองและครบถวนตอผูบริโภค 

 ทั้งน้ีบริษัทจะปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ตามที่ไดตกลงกันไวกับลูกคา และหากไมสามารถ

ปฏิบัติตามขอตกลงไดจะทาํการแจงใหลูกคาทราบทันทีเพื่อหาทางออกรวมกัน 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอการดํารงชีวิตของมนุษย โดยกระบวนการทํางานของบริษัท

จะคํานึงถึงผลกระทบจากการกอสรางที่อาจสงผลตอสิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจการ

เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดหรือไมไดรับผลกระทบเลย (รายละเอียดอยูในรายงานการพัฒนา

อยางยั่งยืนหัวขอ การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม) 

 นอกจากน้ีบริษัทยังสนับสนุนใหมีการลดการใชพลังงาน รวมถึงสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรกลับมาใช

ใหเกิดประโยชนเพื่อเปนการลดปริมาณขยะและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา 

7.  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 นอกจากบริษัทจะดําเนินการกอสรางโดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมแลว บริษัทยังเขา

ไปมีสวนรวมในการสงเสริมและการพัฒนาชุมชนโดยการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ  หรือการนําแรงงาน

เคร่ืองจักร อุปกรณ วัสดุตางๆ ของบริษัทไปรวมในการปรับปรุงและชวยเหลือสังคมตางๆ                

    

จัดบริการรบัสงประชาชนท่ีจะไปรวมพิธถีวายดอกไมจันทน งานพระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
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พัฒนาพืน้ท่ีชุมชนขางเคียงโครงการ เดอะโพลิแทน บรีซ เฟส 2 และ โครงการ เดอะ โพลิแทน อควา โดยเขาไป 

ดําเนินงานกอสรางศาลาวัดนอยนอก ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกอสราง 
8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอมและผูมี

สวนไดเสีย 

 บริษัทมีแนวคิดในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการสรางเวทีใหกับพนักงานไดนําเสนอ และสรางสรรค

งานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการทํางาน  เพื่อสรางศักยภาพขององคกรใหพรอมแขงขันในธุรกิจรับเหมากอสราง ทั้งน้ี

ในป 2560 บริษัทไดจัดใหมีโครงการประกวดนวัตกรรม SYNTEC Innovation Awards 2017 จัดขึ้นเพื่อใหพนักงาน

ไดมีการแสดงออกทางความคิดสรางสรรค และการคิดคนนวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานขององคกร โดยสามารถสรางนวัตกรรมในรูปแบบของการสรางกระบวนการ เทคโนโลยี หรือ

สิ่งประดิษฐไดไมจํากัด และตองสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

บักเตาตีเสน 

   

 นวัตกรรม “บักเตาตีเสน” เปนนวัตกรรมสําหรับใชตีแนวเสนตรงรวมไปถึงแนวระดับใชในงานกอสรางที่

ตองการแนวกอนที่จะกอกําแพงใหเปนเสนตรง แลวจึงตีเสนระดับเพื่อการวางทอ ผนัง ปูกระเบื้อง เปนตน และ

สําหรับเหตุผลที่ทําใหนวัตกรรมชิ้นน้ีไดรับรางวัลชนะเลิศเน่ืองจากเปนเคร่ืองมือที่จําเปนตองใชสําหรับงาน

กอสราง ประกอบงายและผลิตจากวัสดุที่เหลือใชจากงานกอสรางซึ่งถือเปนการนําวัสดุกอสรางที่เหลือไปใชใหเกิด

ประโยชน  

 นอกจากการคิดคนนวัตกรรมเพื่อใชในการดําเนินงานภายในองคกรแลวน้ันบริษัทยังมีการคิดคน

นวัตกรรมใหมๆเพื่อทําใหการดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เกิดประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุก

ฝาย บริษัทจึงไดพัฒนานวัตกรรมเพื่อเปนกลยุทธทางธุรกิจและสรางการเติบโตอยางยั่งยืน โดยตัวอยางนวัตกรรม

ไดแก การคิดคนแอพพลิเคชั่น “โปรแกรม GU” มาใชในการตรวจสอบความเรียบรอยของงานที่ตองแกไข 

(Defect) ทําใหการแกไขงานตรงตามจุดที่ตองแกไข และแกไขงานตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหบริษัทสามารถ
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ควบคุมคุณภาพของงานรวมถึงลดคาใชจาย วัสดุอุปกรณที่ใชในการแกไขงาน นอกจากน้ันแลวลูกคาของบริษัทยัง

ไดงานกอสรางทีเ่รียบรอย มีคุณภาพ เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

การมีสวนรวมพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 

 บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานสังคม (CSR after Process) และดําเนินการมาอยางตอเน่ือง

ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ โดยในป 2560 บริษัทมกีารดําเนินงานดานสังคม ดังน้ี  

1. โครงการโรงเรียนของหนู 

 เน่ืองจากการศึกษาถือเปนรากฐานในการสรางคนใหมีคุณภาพ บริษัทจึงไดริเร่ิม “โครงการโรงเรียนของ

หนู” โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการดังกลาวคือเพื่อสงเสริมการศึกษาและมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดี

ขึ้นแกนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยในป 2560 บริษัทไดสงมอบอาคารเรียน อุปกรณการเรียนการสอน และอุปกรณ

กีฬา ใหกับโรงเรียนคูสลอด ตําบลสามตุม อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

    

2.  สนับสนุนงานแสดงศิลปะ 

 สนับสนุนงานจัดแสดงศิลปะของนักศึกษาโดยมี นายจิรโมท พหูสูตร กรรมการผูจัดการ ไดเปนประธาน

ในพิธีเปดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ “538 ART THESIS EXHIBITION 26th” ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาควิชา

ทัศนศิลป สาขาวิชาจิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะภาพพิมพ และศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี โดยจัดแสดงที่ Art space ในโครงการ Venice Shopping Plaza วัชรพล 
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3. โครงการ “เรียนจบมีงานทํากับ Syntec” 

 บริษัทเปดโอกาสใหกับกลุมนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ศึกษาใน

สาขากอสรางและสาขาที่เกี่ยวของในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีใน

ตางจังหวัดไดมีงานทําโดยการลงรับสมัครงานถึงสถาบันการศึกษาในตางจังหวัด  

         

   

การสนับสนุนการพัฒนาสังคมรวมกับหนวยงานอื่น 

 ในป 2560 บริษัทใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมรวมกับหนวยงานอ่ืน โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน

คือ (1)ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน (2)ดานสังคมและสิ่งแวดลอม (3)ดานศาสนาและวัฒนธรรม รวมเปนเงิน

สนับสนุนทั้งสิ้น 3,329,209.14 บาท 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท

กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน การสอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง พิจารณาทบทวนงานของสวนงานตรวจสอบ

ของบริษัทและของผูสอบบัญชีอิสระ นอกจากน้ีบริษัทยังกําหนดใหมีกระบวนการสอบทานโดยฝายตรวจสอบภายใน 

เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน

ตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน 

ในป 2560 บริษัทไดใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม  

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในแลว มีความเห็นวาระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ผานมาไมพบขอบกพรองที่มีสาระสําคัญ

เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งน้ีการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ ทั้ง 5 องคประกอบพอสรุปสาระสําคัญได

ดังน้ี 

1.  การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)  

 บริษัทไดจัดโครงสรางองคกรใหมเพื่อเอ้ืออํานวยใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปตามที่บริษัทมุงหวัง และ

จัดใหมีกิจกรรมควบคุมภายในซึ่งประกอบดวยการสอบทานดานการเงินและการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพื่อใหสอดคลอง

กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางครบถวน นอกจากน้ีบริษัทยังไดสงจดหมายเชิญชวนใหผูรับเหมา ผูจัด

จําหนาย และคูคาของบริษัทรวมลงนามในคํารับรองการตอตานคอรรัปชั่นรวมกันกับบริษัทอีกดวย 

2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารในการกําหนดกรอบและแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารความ

เสี่ยงโดยกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้ง 4 ดานคือ ดานกลยุทธ ดาน

การปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงตอการ

ทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อจัดใหมีระบบการปองกันที่เหมาะสมและเพียงพอตลอดจนการทบทวนและการสรางเคร่ืองมือการ

บริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดใหทุกฝายงานของบริษัทดําเนินการจัดทําความเสี่ยงของฝายงาน 

(รวมทั้งการวิเคราะหเหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิด) และมาตรการลดระดับความเสี่ยง โดย

กําหนดใหมีการติดตามพรอมรายงานใหทราบเปนประจําทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการ
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กํากับดูแลและติดตามรวมถึงใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทใหรับทราบตอไป 

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทมีการควบคุมโดยนําระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (Key 

Performance Indicators: KPIs) และความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) เปนเคร่ืองมือในการควบคุม

และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ปองกันและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ รวมถึงยังมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติในแตละระดับไว

อยางชัดเจน  

ทั้งน้ี บริษัทยังมีนโยบายและมาตรการในการแจงเบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อใหพนักงาน และผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย สามารถแจงขอรองเรียนหรือแจงเบาะแสตางๆ โดยมั่นใจไดวาขอมูลการรองเรียนจะไดรับการเก็บรักษา

เปนความลับ ไมร่ัวไหลไปสูบุคคลที่ไมเกี่ยวของ นอกจากน้ีเพื่อใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสอดคลองกับกฎระเบียบ

บริษัทมีการกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ มีมาตรการที่รัดกุม 

เหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ฯลฯ เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน เชน 

ตองผานขั้นตอนการอนุมัติโดยผูไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมน้ัน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมดังกลาว ตาม

ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามมาตรฐานการบัญชี  

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 

จัดใหมีระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองคกรภายนอก โดยใหขอมูลขาวสารที่ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา 

เพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจไมว าจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูล อ่ืน ผานทางเ ว็บไซตของบริษัท 

(www.synteccon.com) รวมทั้งจัดสงรายงานการดําเนินงานใหสถาบันตางๆ ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนตามกําหนดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 

ในดานการสื่อสารภายในน้ัน บริษัทไดใหขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการดําเนินงานที่เพียงพอและทันตอ

เหตุการณ โดยพนักงานทุกคนจะไดรับขอมูลขาวสารผานอีเมลสวนตัวของบริษัท 

5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานผานการประชุมคณะกรรมการจัดการซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุก

สัปดาห ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน 
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หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

1)  หัวหนางานตรวจสอบภายในเปนบุคลากรภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมไดมีมติแตงต้ัง นายพร

อนันต วงษนิพนธ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัท ต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ทั้งน้ี

เน่ืองจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในในธุรกิจสถาบัน

การเงิน เปนระยะเวลากวา 10 ป เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน 

ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย และมีความเขาใจในกิจกรรมและการ

ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบ

ภายในปรากฎในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 

2)  หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการพิจารณาสรรหาหัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงาน ซึ่งในป 2557 ไดมอบหมาย

ให น.ส.รัฐปวีร ลาภนาน ตําแหนงเจาหนาที่อาวุโส สวนกฎระเบียบและขอบังคับ เปนผูดําเนินการแทน จนกวาจะมีการ

พิจารณาสรรหาและแตงต้ังอยางเปนทางการตอไป โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกฎระเบียบและ

ขอบังคับปรากฎในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2560 (แบบ 56-1) 
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รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันในปท่ีผานมา 

รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกันในป 2560 ซึ่งเกิดขึ้นโดย

ผูบริหารชุดใหม (ชุดผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ และชุดปจจุบัน) 

 

รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

กิจการรวมคา 

- สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ 

– กรุงธน ประกอบดวย 

บริษทั, บริษทัวิจิตรภัณฑ 

กอสราง จํากัดและบริษทั 

กรุงธนเอ็นจเินียรริง่ จํากัด 

โดยบรษิัทมีสัดสวนรวมทุน  

51 % 

 

 

 

- ลูกหนี้อ่ืน 

 

 

11.10 

 

บริษัทไ ดร วมจั ดตั้ ง เป น กิจการรวมค า  เ พ่ื อ

ดําเนินการกอสราง โครงการกิจกรรมการพาณิชย

สินคาและไปรษณียภัณฑ กับบมจ.การบินไทย 

(เจาของโครงการ) ซ่ึงบริษัทฯ ตองรับผิดชอบ

หนังสือคํ้าประกันท่ีออกในนามกิจการรวมคาฯ 

รวมถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับหนังสือคํ้า

ประกันและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนิน

โครงการจนส้ินสุดโครงการฯ ดังกลาวซ่ึงบริษัท

ฯ ตองเปนผูรับผิดชอบรายการท่ีจายแทนกิจการ

รวมคาฯ แตอยางไรก็ตามปจจุบันกิจการรวมคาฯ 

ไดดําเนินการปดกิจการรวมคาเรียบรอยแลวเมื่อ

วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

บริษัท  เอส ซี อาร แอสเซ็ท 

แมเนจเมนท 

- เปนบริษัทยอย 

- บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 68 

ข อ ง ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ข อ ง

บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท 

แมเนจเมนท จํากัด  

- กรรมการบริษัทฯ  

(คุณจิรโมท พหูตร และคุณ

สมชาย ศิริ เลิศพานิช) เปน

กรรมการในบริษัท เอส ซี 

อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท 

จํากัด 

 

 

 

 

 - ดอกเบี้ยรบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ครั้งที่ 1 บรษิัทใหกูเงนิเพ่ือใหไปชําระเงินกูยืม

จากธนาคาร ที่นํามาจัดซ้ือที่ดินในการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยโครงการ 2 จํานวน 65 ลานบาท 

โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ตอป 

(เทียบเทาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จํากัด (มหาชน) เสนอใหแกบริษทัยอย)    

ระยะเวลา กําหนดการกูยืม 2 ป ซ่ึงไดจายชําระเงนิ

ตนครบจํานวนในระหวางป 2558 

- ครั้งที่ 2 บรษิัทใหกูเงนิเพ่ือใหไปจัดซ้ือที่ดิน ใน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการ 3 จํานวน 135 

ลานบาท โดยคดิอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ตอป 

(เทียบเทาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จํากัด (มหาชน) เสนอใหแกบริษทัยอย) ระยะเวลา 

กําหนดการชําระคืนเงินตนเม่ือทวงถามซ่ึงไดมี

การจายชําระเงินตนบางสวนในป 2558 ปจจบุัน

ไดจายชําระคืนครบจํานวนแลวในระหวางป 2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ครั้งที่ 3 และครัง้ที่ 4 บริษทัใหกูเงินใชในการ

กอสรางและพัฒนาอสังหาริมทรพัยโครงการ 2 

จํานวน 25 ลานบาทและ 20 ลานบาทตามลําดับ 

โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ตอป 

(เทียบเทาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จํากัด (มหาชน) เสนอใหแกบริษทัยอย) ระยะเวลา 

กําหนดการกูยืม 2 ป ปจจบุันมียอดเงินตนคงเหลือ 

40 ลานบาทปจจบุันไดจายชําระคนืครบจํานวน

แลวในระหวางป 2560 
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

 

- รายไดคาบริหารโครงการ

กอสราง 

 

1.20 

 

-บริษัทไดทําการรับจาง บริษัท เอส ซี อาร แอส

เซ็ท แมเนจเมนท  จํากัด เ พ่ือใหเขามาทําการ

บริหารโครงการกอสรางทั้งโครงการ 2 และ

โครงการ 3 โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะ

รายการเก่ียวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมี

การเปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัท

อ่ืน โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียง

กับอัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคาปกติทั่วไป 

 

 
- รายไดจากการขายเหล็ก 

 

1.52 

 

- บริษัทไดทําการขายเหล็กสําหรับการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยโครงการ 2 โดยรายการดังกลาว

เขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป 

เนื่องจาก บริษัทเขาซ้ือสินคาตามราคาที่มีฉลาก

ระบุไวหนาราน และมีกําหนดเงื่อนไขเครดิตชําระ

เงิน 30 วัน ซ่ึงเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ   

 

 

- รายไดจากการบริหารงาน

กอสราง 

 

- ลูกหนี้การคา 

- ลูกหนี้อ่ืน 

- ลูกหนี้เงนิประกันผลงาน 

 

 

27.18 

 

14.26 

0.23 

0.69 

 

 

- บริษัทไดทําการรับจาง บริษัท เอส ซี อาร แอส

เซ็ท แมเนจเมนท  จํากัด เ พ่ือใหเขามาทําการ

บริหารงานโครงการกอสราง โครงการ 2  โดย

รายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  โดยมี

เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ

เปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัทอ่ืน 

โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียงกับ

อัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคาปกติทั่วไป 
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

บริษทั  ซี เอส เอ็ม 

แคปปตอล พารทเนอรส 

จํากัด 

- เปนบริษัทยอย 

- บริษทัฯ ถือหุนรอยละ 60 

ของทนุจดทะเบียนของ

บริษทั  ซี เอส เอ็ม 

แคปปตอล พารทเนอรส 

จํากัด 

- กรรมการบริษัทฯ (คุณจิ

รโมท พหูตร และคุณสมชาย 

ศิริเลิศพานิช) เปนกรรมการ

ในบริษัท  ซี เอส เอ็ม 

แคปปตอล พารทเนอรส 

จํากัด 

- ลูกหนี้อ่ืน 
 

- รายไดคาบริการ 

2.28 

0.39 

บริษัททําสัญญาการใหบริการกับบริษัท ซี เอส 

เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด เพ่ือใหบริการ

ดานการแนะนํา จัดหา สํารวจ เปรียบเทียบ

ผูออกแบบงานตาง ๆ และที่ปรึกษาโครงการที่

เก่ียวของกับโครงการ ชวยติดตอประสานงานและ

จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ในการวาจางผุออกแบบ

งานตาง ๆ และที่ปรึกษาโครงการ โดยรายการ

ดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง ประเภท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคา

ทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคา

บริหารจัดการกับบริษัทอ่ืน ที่บริษัทไดมีการใช

บริการ โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตรา

ใกลเคียงกับอัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคาปกติ

ทั่วไป 

บริษัท  แนเชอรัล วิลล 

เซอรวิส อพารทเมนท แอนด 

แมเนจเมนท จํากัด 

- เปนบริษัทยอย 

- บริษทัฯ ถือหุนรอยละ 99 

ของทนุจดทะเบียนของ

บริษทั  บริษทั  แนเชอรัล 

วิลล เซอรวิส อพารทเมนท 

แอนด แมเนจเมนท จํากัด 

- กรรมการบริษัทฯ  

(คุณจิรโมท พหูตร และคุณ

สมชาย ศิริเลิศพานิช) เปน

กรรมการในบริษทั  แน

เชอรัล วิลล เซอรวิส อพารท

เมนท แอนด แมเนจเมนท 

จํากัด 

- คาบริหารจัดการ 

- ลูกหนี้อ่ืน 

- เจาหนี้อ่ืน 

 

 

 

 

 

-รายไดคาบริการ 

25.23 

22.74 

13.22 

 

 

 

 

 

11.21 

บริษัททําการจาง บริษัท  แนเชอรัล วิลล เซอรวิส 

อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท เพ่ือใหเขามาทํา

การบริหารเซอรวิส อพารทเมนท โดยรายการ

ดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง ประเภท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคา

ทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคา

บริหารจัดการกับบริษัทอ่ืน ที่บริษัทไดมีการใช

บริการ โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตรา

ใกลเคียงกับอัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคาปกติ

ทั่วไป 

บริษัท ไรทแมน คอเปอรเรช่ัน จํากัด ทําสัญญาจาง

บริษัท  แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท 

แอนด แมเนจเมนทเพ่ือใหเขามาทําการบริหารงาน

และบริหารบุคลากร โดยรายการดังกลาวเขาขาย

ลัก ษณะร าย ก าร เ ก่ี ยวโ ยง  ป ระ เ ภท รายก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป  
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

   เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริหาร

จัดการกับบริษัทอ่ืน ที่บริษัทไดมีการใชบริการ 

โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียงกับ

อัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคาปกติทั่วไป 

บริษทั  เอ็น แอนด เจ แอส

เซ็ท แมเนจเมนท จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั  เอ็น แอนด เจ แอส

เซ็ท แมเนจเมนท จํากัด คิด

เปนรอยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียนบริษทั 

 

- รายการเชาพ้ืนที่อาคาร เพ่ือ

ใชเปนสํานักงาน 

- เจาหนี้การคา 

1.64 

 

0.18 

บริษัททําสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงาน ช้ัน 23 

อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร  พ้ืนที่รวม 402.53 

ตารางเมตร อัตราคาเชาเดือนละ 120,759 บาท 

(300 บาทตอตารางเมตร) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ใชเปนอาคารสํานักงานของบริษัท โดยรายการ

ดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง ประเภท

รายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคา

ทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาคา

เชาอาคารสํานักงานในอาคารเดียวกันและอาคาร

ใกลเคียง โดยราคาเชาเฉล่ียที่อ่ืนอยูที่ 400 บาทตอ 

ตารางเมตร ซ่ึงเปนราคาที่สูงกวาราคาเชาเฉล่ียที่

บริษัทไดรับ  

 

บริษทั เทท เอ็นเตอรไพรซ 

จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-ผูบรหิารบรษิัทฯ  

 (คุณณยศ ปสัญธนะกุล) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั  เทท เอ็นเตอรไพรซ

คิดเปนรอยละ 99.98 ของทุน

จดทะเบียนบริษทั 

 

- รายการซ้ืออาหารและ

เครื่องดื่ม เพ่ือใชในการ

รับรองการประชุมหรือจดั

งานเล้ียงตามวาระตางๆ 

- เจาหนี้การคา 

1.01 

 

 

 

0.05 

บริษัททําการซ้ือสินคาจาก บริษัท  เทท เอ็นเตอร

ไพรซ  เพ่ือใชอาหารและเครื่องดื่มในการรับรอง

การประชุมหรือจัดงานเล้ียงตามวาระตางๆ โดย

รายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  โดยมี

เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเขาซ้ือสินคา

ตามราคาที่มีฉลากระบุไวหนาราน และมีกําหนด

เงื่อนไขเครดิตชําระเงิน 30 วัน ซ่ึงเหมือนกับ

บุคคลทั่วไปทุกประการ   
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

บริษทั นารายณภัณฑ จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั นารายณภัณฑ จํากัด

คิดเปนรอยละ 36.11 ของทุน

จดทะเบียนบริษทั 

 

 

- รายการซ้ือสินคา ของที่

ระลึก  ของขวัญ, ของกํานัล 

และกระเชาปใหม 

 

 

8.93 

 

 

บริษัททําการซ้ือสินคาจาก บริษัท  นารายณภัณฑ 

เพ่ือใชเปนของที่ระลึก ของขวัญ ของกํานัล และ

กระเชาปใหม ตามวาระโอกาสและเทศกาลตางๆ 

โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียว 

โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี

เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเขาซ้ือสินคา

ตามราคาที่มีฉลากระบุไวหนาราน และมีกําหนด

เงื่อนไขเครดิตชําระเงิน 30 วัน ซ่ึงเหมือนกับ

บุคคลทั่วไปทุกประการ   

 

บริษทั เอ็น แอนด เจ 

ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั เอ็น แอนด เจ 

ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด คิดเปน

รอยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียนบริษทั 

 

- รายการซ้ืออาหารและ

เครื่องดื่ม เพ่ือใชในการ

รับรองการประชุมหรือจดั

งานเล้ียงตามวาระตางๆ 

- เจาหนี้การคา 

 

 

1.56 

 

 

 

0.18 

 

 

 

 

บริษัททําการซ้ือสินคาจาก บริษัท  เอ็น แอนด เจ 

ฮอสพิทอลลิตี้ เพ่ือใชอาหารและเครื่องดื่มในการ

รับรองการประชุมหรือจัดงานเล้ียงตามวาระตางๆ 

โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียว

โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี

เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเขาซ้ือสินคา

ตามราคาที่มีฉลากระบุไวหนาราน และมีกําหนด

เงื่อนไขเครดิตชําระเงิน 30 วัน ซ่ึงเหมือนกับ

บุคคลทั่วไปทุกประการ   
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

บริษทั เวลตี้ ลิฟว่ิง จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั เวลตี้ ลิฟว่ิง จํากัด คิด

เปนรอยละ 99.96 ของทุนจด

ทะเบียนบริษทั 

 

 

- คาปรึกษาระบบงานดาน

บริการความปลอดภัย 

 

 

2.33 

 

 

บริษัททําสัญญาที่ปรึกษางานระบบรักษาความ

ปลอดภัย การตลาด การจัดซ้ือและจัดจาง โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปรึกษาเก่ียวกับงานระบบรักษา

ความปลอดภัย การตลาด และการจัดซ้ือจัด 

จางแกผูบริหารของบริษัท โดยรายการดังกลาวเขา 

ขายลักษณะรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป 

เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริหาร

จัดการกับบริษัทอ่ืน ที่บริษัทไดมีการใชบริการ 

โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียงกับ

อัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคาปกติทั่วไป 

แตอยางไรก็ตามสัญญาขางตนไดยกเลิกแลวใน

ระหวางป 2560 

บริษทั เซฟ ซีรี่ส จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-ผูบรหิารคนสําคัญ (คุณณยศ 

ปสัญธนะกูล) และบคุคลที่มี

ความสัมพันธกับบริษทัถือ

หุนรวมกันในบรษิัท เซฟ ซี

รี่ส จํากัด คิดเปนรอยละ 9.25 

ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

 

- คาบริการ 

- เจาหนี้อ่ืน 

- เจาหนี้เงนิประกันผลงาน 

150.41 

15.00 

5.19 

บริษัททําซ้ือบริการจาก บริษัท เซฟ ซีรี่ส จํากัด ซ่ึง

เปนงานบริการเก่ียวกับงานระบบที่ใชภายใน

อาคารและถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนกอสราง

อาคาร โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการ

เก่ียวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ

เปรียบเทียบอัตราคาบริการกับบริษัทอ่ืน ที่บริษัท

ไดมีการใชบริการ โดยอัตราคาบริหารจัดการเปน

อัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคา

ปกติทั่วไป 
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

บริษทั พ้ิงค คาเฟ จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั พ้ิงค คาเฟ จํากัด  คิด

เปนรอยละ 98.28 ของทุนจด

ทะเบียนบริษทั 

- รายการซ้ือสินคา ของที่

ระลึก  ของขวัญ, ของกํานัล 

และกระเชาปใหม 

 

0.01 บริษัททําการซ้ือสินคาจาก บริษัท  พ้ิงคคาเฟ เพ่ือ

ใชเปนของที่ระลึก ของขวัญ ของกํานัล และ

กระเชาปใหม ตามวาระโอกาสและเทศกาลตางๆ 

โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียว

โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี

เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเขาซ้ือสินคา

ตามราคาที่มีฉลากระบุไวหนาราน และมีกําหนด

เงื่อนไขเครดิตชําระเงิน 30 วัน ซ่ึงเหมือนกับ

บุคคลทั่วไปทุกประการ   

บริษทั ทองหลอ แมเนจเมนท 

จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั ทองหลอ แมเนจเมนท 

จํากัด คิดเปนรอยละ 51 ของ

ทุนจดทะเบียนบรษิัท 

- คาบริหารจัดการ 

 

- เจาหนี้อ่ืน 

16.17 

 

1.45 

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด

ทําการจาง บริษัท ทองหลอ แมเนจเมนท จํากัด 

เพ่ือใหเขามาทําการบริหารเซอรวิส อพารทเมนท 

โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียว

โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี

เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ

เปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัทอ่ืน ที่

บริษัทไดมีการใชบริการ โดยอัตราคาบริหาร

จัดการเปนอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดซ่ึงเปนไป

ตามการคาปกติทั่วไป 

บริษทั เช้ือไพบุลยสตีล จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั เช้ือไพบุลยสตีล จํากัด

คิดเปนรอยละ 22.84 ของทุน 

- ซ้ือวัสดุกอสราง 
 

- เจาหนี้การคา 

104.01 
 

5.16 

บริษัทและบริษัทยอยทําซ้ือวัสดุกอสรางจาก 

บริษัท เช้ือไพบุลยสตีล จํากัด  ซ่ึงเปนวัสดุที่ใชใน

การกอสรางอาคารและถือเปนสวนหนึ่งของ

ตนทุนกอสรางอาคาร โดยรายการดังกลาวเขาขาย

ลัก ษณะร าย ก าร เ ก่ี ยวโ ยง  ป ระ เ ภท รายก า ร

สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป 

เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริการ

กับบริษัทอ่ืน ที่บริษัทไดมีการใชบริการ โดยอัตรา

คาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาด 
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

จดทะเบียนบริษทั -   ซ่ึงเปนไปตามการคาปกติทั่วไป 

บริษทั ไรทแมน คอเปอร

เรช่ัน จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั ไรทแมน คอเปอร

เรช่ัน จํากัด คิดเปนรอยละ 22 

ของทนุจดทะเบียนบริษัท 

 

- รายไดคาเชาพ้ืนที ่

- ลูกหนี้การคา 

 

 

 

 

 

 

- คาบริหารจัดการ 

 

- เจาหนี้อ่ืน 

 

1.19 

1.83 

 

 

 

 

 

 

11.54 

 

1.34 

 

บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพ้ืนที่ซ่ึงใชสําหรับจัดตั้ง

เปนสํานักงานอัตราคาเชาและคาบริการอ่ืนโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนอาคารสํานักงานของ

บริษัท โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการ

เก่ียวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป 

-บริษัททําการจาง บริษัท ไรทแมน คอเปอรเรช่ัน 

จํากัด เพ่ือใหเขามาทําการบริหารเซอรวิส อพารท

เมนท โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการ

เก่ียวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ

เปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัทอ่ืน ที่

บริษัทไดมีการใชบริการ โดยอัตราคาบริหาร

จัดการเปนอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดซ่ึงเปนไป

ตามการคาปกติทั่วไป 

บริษทั ไรทแมน ภัตตาคาร 

จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั ไรทแมน ภัตตาคาร 

จํากัด คิดเปนรอยละ 40 ของ

ทุนจดทะเบียนบรษิัท 

 

 

- รายไดคาเชาและคาบริการ 
 

- ลูกหนี้อ่ืน 

 

 

 

 

- คาบริหารจัดการ 
 

 

- เจาหนี้อ่ืน 

3.39 

0.08 

 

 

 

11.04 

 

0.77 

บริษัทไดทําสัญญาใหเชาพ้ืนที่ซ่ึงใชสําหรับจัดตั้ง

เปนสํานักงานอัตราคาเชา และคาบริการอ่ืน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนอาคารสํานักงานของ

บริษัท และประกอบกิจการรานอาหารโดยรายการ

ดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง ประเภท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคา

ทั่วไป 

-บริษัททําการจาง บริษัท ไรทแมน ภัตตาคาร 

จํากัด เพ่ือใหบริการเก่ียวกับการจัดเตรียมอาหาร

ใหแกผูมาเขาพักที่ เซอรวิสอพารทเมนท  โดย

รายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  โดยมี

เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ 
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

   เปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัทอ่ืน ที่

บริษัทไดมีการใชบริการ โดยอัตราคาบริหาร

จัดการเปนอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดซ่ึงเปนไป

ตามการคาปกติทั่วไป 

บริษทั ทีอารอาร พรอพเพอร

ตี้ จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนทางออมผาน

บริษทั ไทยรุงเรือง

อุตสาหกรรม จํากัด รวมกัน

ในบรษิัท ทีอารอาร พรอพ

เพอรตี้ จํากัด คิดเปนรอยละ 

45  ของทุนจดทะเบียนบริษทั  

- ลูกหนี้เงนิประกันผลงาน

ตามสัญญากอสราง 

- มูลคางานระหวางกอสรางที่

ยังไมเรียกเก็บ 

- เงินรบัลวงหนาคากอสราง 
 

-รายไดคากอสราง 

 

0.21 
 

6.03 

27.66 

10.21 

บริษัทไดทําสัญญากอสรางอาคาร ทีอาร อาร บิล

ดิ้ ง  โดยงานกอสร างรวมถึงงานโครงสร าง 

สถาปตยและงาระบบประกอบอาคาร โดยรายการ

ดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียวโยง ประเภท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคา

ทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตรา

คาบริการกับบริษัทอ่ืน ที่บริษัทไดมีการใชบริการ 

โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียงกับ

อัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคาปกติทั่วไป 

บริษทั ไทยรุงเรือง

อุตสาหกรรม จํากัด 

-บรษิัทที่เก่ียวของกัน 

-กรรมการบริษทัฯ  

 (คุณจิรโมท พหูสูตร) 

ผูบริหารคนสําคัญและบคุคล

ที่มีที่มีความสัมพันธกับ

บริษทัถือหุนรวมกันใน

บริษทั ไทยรุงเรือง

อุตสาหกรรม จํากัด คิดเปน

รอยละ 20.80 ของทุนจด

ทะเบียนบริษทั 

 

- มูลคางานระหวางกอสรางที่

ยังไมเรียกเก็บ 

 

 

0.36 

บริษัทไดเขาดําเนินการสํารวจพ้ืนที่โครงการ

โรงงานน้ําตาลสกลนครในระหวางป 2560 และ

ปจจุบันอยูระหวางการประเมินมูลคาโครงการ 

โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเก่ียว

โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี

เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการ

เปรียบเทียบอัตราคาบริการกับบริษัทอ่ืน ที่บริษัท

ไดมีการใชบริการ โดยอัตราคาบริหารจัดการเปน

อัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดซ่ึงเปนไปตามการคา

ปกติทั่วไป 
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รายช่ือ และความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ

ป 2560 

(ลานบาท) 

ความจําเปนของการทํารายการ 

เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน 

- คุณยุวนิตย ปสัญธนะกูล 

 

 

 

- คุณชนิดา อัษฎาธร 

 

 

ดอกเบี้ยจาย 

 

 
 

 

 

0.48 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยจายเกิดจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่

เก่ียวของกัน จํานวน 80 ลานบาทในระหวางป 

2559 เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทไดออกใหแก

สถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซ่ึงตอมาภายหลังสถาบัน

การเงินดังกลาวไดขายลดตั๋วสัญญาใชเงินแบบไม

มีสิทธ์ิไลเบี้ยใหแกบุคคลที่เก่ียวของ 

อยางไรก็ตาม ตั๋วสัญญาใชเงินไดจายชําระคืนครบ

จํานวนแลวในระหวางป 2560 
 

บริษัทไดดําเนินการดวยความระมัดระวังในการทํารายการระหวางกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และ

ของผูที่มีสวนเก่ียวของ โดยรายการระหวางกันกับกิจการที่เก่ียวของกับบริษัท เปนไปตามหลักการ/เงื่อนไขการคาทั่วไป

ของธุรกิจ ไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา รวมทั้งเปนราคาเดียวกับการทํารายการ

กับบุคคลภายนอกโดยบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ เชนเดียวกับกรณีลูกคาทั่วไป 

ทั้งนี้ รายการระหวางกันจะไดรับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และภายใตขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลที่ เ ก่ียวของ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึง

ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเปนอิสระตามหลักเกณฑของหนวยงานที่กํากับดูแล โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันเปนรายการคาลักษณะปกติ เปนราคาเดียวกับการทํารายการกับ

บุคคลภายนอกและมีการดําเนินการขออนุมัติและเปดเผยขอมูลสารสนเทศเปนไปหลักเกณฑที่กําหนดอยางเพียงพอแลว 

ขั้นตอนในการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทใหความสําคัญในการพิจารณารายการระหวางกัน โดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ทั้งนี้ตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตองพิจารณาเห็นชอบกับการทํารายการดังกลาวดวย สําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในวาระที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสีย กรรมการทานนั้นจะไมเขารวมและไมมีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ 

เพ่ือใหที่ประชุมอภิปรายและลงมติดวยความอิสระ 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกนัในอนาคต 

การทํารายการระหวางกันในอนาคตเปนไปตามการดําเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษทั โดยมีนโยบายและขั้นตอนตางๆ 

เปนไปและสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ ประกาศ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

เรื่องรายการที่เก่ียวโยงกัน รวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกัน บริษัทไดคํานึงถึง ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ผลประโยชนสูงสุดของ

บริษัท และของผูที่มีสวนเก่ียวของเปนสําคัญ 
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 การวเิคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2560 ที่ผานมา มีกําไรสุทธิ จํานวน 985.15 

ลานบาท ในขณะที่ชวงเวลาเดียวกันของป 2559 บริษัทมีผลกําไรสุทธิสําหรับป 852.07 ลานบาท คิดเปนกําไรเพิ่มขึ้น 

133.08 ลานบาท หรือรอยละ 15.62 รายไดหลักจากการกอสรางเพิ่มขึ้นในชวง 3 ป ที่ผานมา ต้ังแตป 2558 จํานวน 

7,051.05 ลานบาท  เพิ่มขึ้นเปน 7,504.94 ลานบาทในป 2559  และ 8,675.33 ลานบาท ในป 2560 ซึ่งนับเปนรายไดจาก

การกอสรางที่เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยมีงานกอสรางที่ยังไมไดสงมอบในป 2560 รวม 37 โครงการ คิดเปนมูลคางานทั้งหมด

ประมาณ 23,348 ลานบาท มีมูลคางานคงเหลือจํานวน 9,365 ลานบาท และในระหวางป 2560 บริษัทยังคงไดรับความ

ไววางใจทั้งจากลูกคาเกาและลูกคาใหม ที่ไดมอบหมายใหบริษัทเขารับงานอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน

การกอสรางเปนไปตามแผนงานที่กําหนด การรักษามาตรฐานงาน การปฏิบัติตามสัญญา การพัฒนาบุคคลากรและ

เทคโนโลยีการกอสราง และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอยางตอเน่ือง สงผลใหในป 2560 บริษัทไดเขารับงาน

กอสรางโครงการใหม รวมจํานวน 11 โครงการ จําแนกเปนโครงการพักอาศัยจํานวน 9 โครงการ โครงการกอสราง

กอสรางอาคารสํานักงานจํานวน 1 โครงการ และโครงการกอสรางโรงแรม รีสอรท 1โครงการ มีมูลคา ณ วันทําสัญญา

กอสรางทั้งสิน้ 9,336 ลานบาท 

รายไดคากอสรางเพิ่มขึ้น 1,170.40 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.60 ป 2560 จํานวน 8,675.33ลานบาท ป 

2559 จํานวน 7,504.94 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากบริษัทมีโครงการกอสรางและสงมอบในป 2560 จํานวน 13 โครงการ

ซึ่งกลุมรายไดหลัก คือ โครงการกอสรางประเภทงานอาคารที่พักอาศัย โครงการกอสรางโรงแรม รีสอรท และโครงการ

กอสรางศนูยการคา ชอปปงมอลล โดยคิดเปนรอยละ 70.79 รอยละ10.15 และรอยละ 8.27 ตามลําดับ 

รายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้น 51.16 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.13 ป 2560 จํานวน 389.26 ลานบาท 

ป 2559 จํานวน 338.10 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาบริษัทซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ได

ดําเนินการเต็มปเปนปแรก และกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยน้ีถือเปนธุรกิจกลุมรองที่สรางรายไดใหแกกลุมบริษัทไดเปน

อยางดี โดยมีอัตราการเขาพักเฉลีย่ของธุรกิจบริการของกลุมบริษัทเทากับรอยละ 78.55 

สําหรับสัดสวนตนทุนจากการกอสรางตอรายไดจากการกอสรางมีสัดสวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหวางป ในป 

2560 สัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 79.23 สําหรับป 2559 สัดสวนฯ เทากับรอยละ 82.25 หรือลดลงในอัตรารอยละ 3.02 

เน่ืองมาจากราคาตนทุนวัสดุกอสราง  และคาแรงงานในการกอสราง ที่ถือเปนตนทุนหลักอยูในชวงทรงตัวตามสภาวะ

เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการวางแผนควบคุมราคาวัสดุกอสรางที่ถือเปนตนทุนหลักของกิจการโดยมีการ

วิเคราะหแนวโนมของราคาวัสดุที่ใชในการกอสราง ควบคูกับปริมาณความตองการที่ตองใชในการผลิต โดยอางอิงราคา

ตลาดและทิศทางของราคาตลาด  เพื่อใชเปนตัวชวยในการตอรองตอผูขายเมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก และเพื่อใชใน

การบริหารตนทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สัดสวนตนทุนจากการใหบริการตอรายไดคาบริการมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหวางป ในป 2560 

สัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 66.39 สําหรับป 2559 สัดสวนฯ เทากับรอยละ 63.64 หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.75 
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เน่ืองมาจากบริษัทมีการปรับปรุงพื้นการใหบริการที่บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) โดย

ปดพื้นที่การใหบริการจํานวน 2 ชั้นจากพี้นที่การใหบริการทั้งหมด 8 ชั้นเพื่อทําการปรับปรุงใหดีขึ้นระหวางเดือน

มิถุนายน – ธันวาคม 2560 สงผลใหรายไดจากการใหบริการลดลง แตในขณะเดียวกันตนทุนคงที่ยังคงเทาเดิม ซึ่งการปด

พื้นที่การใหบริการดังกลาวเปนเหตุที่สงผลใหสัดสวนตนทุนจากการใหบริการตอรายไดคาบริการลดลง แตอยางไรก็

ตามบริษัทมีการวางแผนเกี่ยวกบัการบริหารตนทุนคาบริการไดเปนอยางดี ซึ่งการบริหารงานเปนกลุมธุรกิจทําใหบริษัท

สามารถมีอํานาจในการตอรอง สําหรับการตกลงทําสัญญาตางๆ กับคูคาไดในราคาที่เปนไปตามแผนงานที่วางไว 

คาใชจายในการบริหารในป 2560 มีจํานวน 630.49 ลานบาท ในขณะที่ชวงเวลาเดียวกันของป 2559 มีจํานวน 

492.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 137.80 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.97 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายบริหารสอง

สวนคือ คาใชจายในการบริหารในสวนของบริษัทแมในงบเฉพาะกิจการที่เพิ่มขึ้นจํานวน 132.20 ลานบาท คาใชจายที่

เพิ่มขึ้นหลักๆ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายได

รวมมีสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยป 2560 สัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 6.89 สําหรับป 2559 สัดสวนฯ เทากับรอยละ 6.14 หรือ

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.75 

ผลการดําเนินงานจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม  

รายได 

โดยงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป 2560 มีผลกําไร 985.15 ลานบาท ในขณะชวงเวลาเดียวกันของป 2559 

บริษัทมีผลกําไร 852.07 ลานบาท ซึ่งมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น 133.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.62 โดยมีสาเหตุ

การเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

• รายไดจากการกอสรางเพิ่มขึ้น โดยป 2560 มีจํานวน 8,675.33 ลานบาท สําหรับป 2559 มีจํานวน 7,504.94 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,170.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.60 ซึ่งสามารถจําแนกรายไดจากสายผลิตภัณฑตามประเภท

ของงานกอสรางตาง ๆ ไดดังน้ี 

- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทอาคารที่พักอาศยัในป 2560 มีจํานวน  6,141.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

381.94 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 6.63 จากป 2559 และ เพิ่มขึ้น 31.09 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 0.54  เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2558 เน่ืองจากกลุมบริษทัไดเขารวมประมูลโครงการกอสรางตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ

ในป 2560 ไดมีการสงมอบโครงการเปนจํานวน 13 โครงการ 

- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทอาคารสํานักงาน / อาคารพาณิชย มจํีานวน 492.00 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 129.80 ลานบาท หรือเทากบัรอยละ35.840 เน่ืองจากไดมีโครงการกอสรางที่ตอเน่ืองมาจากปลายป 2559 และมา

รายรับรูรายไดจากความคืบหนาของโครงการกอสรางตอในป 2560 

- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทโรงแรมและรีสอรทในป 2560 มีจํานวน 880.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

179.60 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 25.63 จากป 2559 และเพิ่มขึ้น 445.34 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 179.29 จากป 

2558 เน่ืองจากป 2560 ไดรับโครงการกอสรางมาใหมและไดเร่ิมดําเนินการแลวในระหวางป 2560 
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- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในป 2560 มจํีานวน 443.72 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 109.85 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 32.90 จากป 2559 จํานวน 333.87 ลานบาท เพิ่มขึ้น 290.66 ลานบาท 

หรือเทากับรอยละ 672.67 จากป 2558 เน่ืองจากเปนโครงการกอสรางระยะสั้นเร่ิมดําเนินการกอสรางป 2559 และการ

กอสรางแลวเสร็จพรอมทําการสงมอบในป 2560 

- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในระหวางป 2560 บริษัทไมไดรับงานการ

กอสรางประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมจากป 2559 ทีม่ีจํานวนรายได 319.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน

53.05 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 19.92 เน่ืองบริษัทไดรับการประมูลโครงการและเร่ิมดําเนินการกอสรางโครงการในป 

2558 และทําการสงมอบโครงการแลวในป 2559 

- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทศูนยการคา/ซุปเปอรมารเก็ต/ชอปปงมอลลในป 2560 มีจํานวน 

717.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น 688.54 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 2,356.40 จากป 2559 มีจํานวน 29.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย

ละ 100 จากป 2558 เน่ืองบริษทัไดรับการประมูลโครงการและเร่ิมดําเนินการกอสรางโครงการใหมในป 2559 และ

ดําเนินการกอสรางตอเน่ืองมาจนถึงป 2560 
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โดยภาพรวมสรุปโครงสรางรายได ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ 
ป 2560 ป 2559 ป 2558 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรง       

- อาคารที่พักอาศัย 6,141.40 67.07 5,759.46 76.74 5,728.37 81.24 

- อาคารสํานักงาน/อาคารพาณิชย 492.00 5.37 362.21 4.83 757.68 10.75 

- สถาบัน - - - - - - 

- โรงแรมและรีสอรท 880.45 9.62 700.85 9.34 255.51 3.62 

- โครงการสาธาราณูปโภคพ้ืนฐาน 443.72 4.85 333.87 4.45 43.21 0.61 

- โรงงานอุตสาหกรรม - - 319.33 4.25 266.28 3.78 

-ศูนยการคา/ซุปเปอรมารเก็ต/ชอปปงมอลล 717.76 7.84 29.22 0.39 - - 

รายไดจากการกอสราง 8,675.33 94.74 7,504.94 93.48 7,501.05 96.50 

รายไดจากการใหบริการหองพัก 389.26 4.25 338.09 4.21 138.96 1.90 

ดอกเบี้ยรบั 6.42 0.07 7.23 0.09 11.10 0.15 

เงินชดเชยคาเสียหาย - - 58.51 0.73 - - 

โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 40.99 0.51 12.33 0.17 

โอนกลบัประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญารวมคา - - - - 66.47 0.91 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผือ่ขาย - - - - - - 

รายไดอ่ืน 85.68 0.94 78.36 0.98 27.18 0.37 

รายไดรวม 9,156.69 100.00 8,028.12 100.00 7,307.09 100.00 

บริษัทมีรายไดรวมสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ในป 2560 จํานวน 9,156.69 ลานบาท  ป 2559 จํานวน 8,028.12

ลานบาท และป 2558 จํานวน 7,307.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,128.58 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 14.06 โดย

สามารถแบงเปนรายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรง จํานวน 8,675.33 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 94.74 ของรายได

รวมสุทธิ และเปนรายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงเพิ่มสูงสุดนับจากป 2553 เปนตนมา อยางไรก็ตามมูลคาของ

รายไดหลักจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงสวนใหญมาจากประเภทงานอาคารที่พักอาศัย โรงแรมและรีสอรท อาคาร

สํานักงานและอาคารพาณิชย โครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงงานอุตสาหกรรม และศูนยการคา ชอปปงมอลล

ตามลําดับ 

รายไดจากการใหบริการหองพัก 

 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการหองพัก จํานวน 389.26 ลานบาท ในป 2560 และจํานวน 338.09 ลานบาท ในป 

2559  เพิ่มขึ้น 51.16 ลานบาทหรือรอยละ 15.13 การเพิ่มขึ้นของรายไดเปนผลมาจากบริษัทซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารท

เนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ในระหวางป 2560ไดเขาซื้อกรรมสิทธิ์หองชุดอาคารเอท ทองหลอ เรสซิเดนส ภายใตการ

บริหารงานของแบรนด “Akyra” ทั้งน้ีเปนไปตามนโยบายของบริษัทในการขยายการดําเนินการไปในธุรกิจอ่ืนที่

เกี่ยวของ ในลักษณะการขยายตัวไปขางหนา และใชกลยุทธลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพ ทําเลที่ต้ังดี พรอมใช
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งานและสรางรายได ไดทันที ในระหวางป 2560 บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทํา

การปรับปรุงหองพักจํานวน 2 ชั้นจากจํานวนชั้นทั้งหมด 8 ชั้นตามที่ไดกลาวไปแลวในสัดสวนตนทุนจากการใหบริการ

ตอรายไดคาบริการขางตน 

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาซื้อกรรมสิทธิ์หองชุดอาคารเอท ทองหลอ 

เรสซิเดนส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งเปนเซอรวิสอพารทเมนทพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครันกลางใจ

เมือง ดวยจํานวนหองพัก 148 หอง ต้ังอยูที่ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร มีรายไดจากการใหบริการหองพักในป 2560 จํานวน 201.66 ลานบาท เพิ่มขึ้น 41.36 ลานบาท หรือ

เทากับรอยละ 25.80  มีสัดสวนเทากับรอยละ 51.81 ของรายไดคาบริการในงบการเงินรวม และมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยใน

ป 2560 เทากับรอยละ 73.78 

 บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) โครงการ 1 Citadines Grand Central Sriracha 

เร่ิมเปดดําเนินการอยางเปนทางการในเดือนเมษายน 2558  เปนเซอรวิสอพารทเมนทพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอยาง

ครบครัน ดวยจํานวนหองพัก 136 หอง ต้ังอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีรายไดจากการใหบริการหองพักในป 2560 

จํานวน 57.01 ลานบาท ลดลง 3.62 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 5.97 จากป 2559 จํานวน 60.63 ลานบาท มีสัดสวน

เทากับรอยละ 14.65 ของรายไดคาบริการในงบการเงินรวม และมีอัตราการเขาพักเฉลีย่ในป 2560 เทากับรอยละ 79.58 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) สาขา 1 โครงการ แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท เปน

เซอรวิส อพารทเมนท พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน ดวยจํานวนหองพัก 166 หอง ต้ังอยูที่ถนนหลังสวน 

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีรายไดจากการใหบริการหองพักในป 2560 จํานวน 119.38 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.20 

ลานบาท หรือเทากับรอยละ 1.88 จากป 2559 จํานวน 117.18 ลานบาท มีสัดสวนเทากับรอยละ 30.67 ของรายได

คาบริการในงบการเงินรวม และมีอัตราการเขาพักเฉลีย่ในป 2560 เทากับรอยละ 82.28 

ดอกเบี้ยรับ 

 บริษัทมีดอกเบี้ยรับในป 2560 จํานวน 6.42 ลานบาท โดยป 2559 มีจํานวน 7.23 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.81 

ลานบาท เน่ืองจากในระหวางป 2560 บริษัทเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากการลงทุนในต๋ัวเงินระยะสั้นที่ไดรับ

ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย มาเปนการลงทุนในกองทุนรวมที่ไดรับผลตอบแทนในรูปการเปลี่ยนแปลงของมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุน (รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5) 

เงินชดเชยคาเสียหาย 

บริษัทไดรับเงินชดเชยคาเสียหายจากบริษัท เคมปน สยาม จํากัด จํานวน 58.51 ลานบาทในระหวางป 2559 

เน่ืองจากศาลมีคําสั่งให บริษัท เคมปน สยาม จํากัด ชําระเงินคาชดเชยคาเสียหายใหแกบริษัท  

โอนกลับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 บริษัทไมมีรายไดจากการโอนกลับคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในป 2560 แตป 2559 มีจํานวน 40.99  ลานบาท ลดลง

รอยละ 100 เน่ืองมาจากการโอนกลับคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ของลูกหน้ีการคา, ลูกหน้ีอ่ืน และลูกหน้ีประกันผลงานตาม

สัญญากอสราง ทีใ่นป 2559 ไดมีการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเรียบรอยแลว 
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ตนทุนจากการกอสราง 

 สัดสวนตนทุนจากการกอสรางตอรายไดจากการกอสราง โดยป 2560 มีอัตรารอยละ 79.23 สําหรับป 2559 มี

อัตรารอยละ 82.25 หรือลดลงในอัตรารอยละ 3.02 โดยตนทุนที่สําคัญ ไดแก คาวัสดุอุปกรณการกอสราง คาแรงงาน 

และคาจางงานผูรับเหมาชวง รวมถึงคาเสื่อมราคาเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ซึ่งตนทุนหลักของการกอสรางจะผันแปร

ไปตามรายไดที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนในการควบคุมราคาคาวัสดุกอสรางที่ใชในการผลิตกอสราง

ดังที่กลาวไปแลวขางตน และมีการนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน การลงทุนในทาว

เวอรเครนใหม พรอมทั้งมีการคิดคนวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ อยูเสมอ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพใหกับงานกอสราง

อีกทั้งยังทําใหสามารถลดและบริหารตนทุนในการเก็บงานไดอีกดวย นอกจากน้ีแลวยังทําใหสามารถบริหารระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 ดานคาแรงงานบริษัทไดมีการวางแผนงานที่จะจัดต้ังโครงการพัฒนาชางฝมืออยางยั่งยืน โดยในตลาดแรงงาน

ปจจุบันชางฝมือที่มีความเชี่ยวชาญงานน้ันหายาก บริษัทจึงไดจัดต้ังศูนยฝกแรงงาน เพื่อเปนการเพิ่มชางฝมือใน

ตลาดแรงงานในประเทศ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของชางฝมือ โดยเฉพาะแรงงานฝมือที่มี

ความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะทางในแตละลําดับขั้นสายงาน โดยในป 2560 มีสัดสวนตนทุนคาแรงงานจากการกอสราง

รอยละ 18.81 ในป 2559 มีสัดสวน 20.94 ลดลงรอยละ  2.13 การลดลงของคาแรงงานเปนผลมาจากการบริหารจัดการ

ตนทุนการกอสรางที่บรรลตุามแผนที่วางไว อยางไรก็ตาม คาแรงงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายแรงงานที่ตองมีการ

ปรับเพิ่มขึ้นทุกป โดยบริษัทมีการวางแผนในการควบคุมคาแรงงานใหอยูในงบประมาณ เน่ืองจากคาแรงงานเปนปจจัย

หลักที่เปนตัวแปรใหโครงการไดรับผลกําไรหรือขาดทุน ซึ่งบริษัทคอนขางจะระมัดระวังในการวางแผนและควบคุม

คาใชจายในสวนน้ีเปนอยางมาก นอกจากน้ีแลว บริษัทยังคงใหความสําคัญตอการดูแลคุณภาพความเปนอยูของแรงงาน 

เพื่อเปนการจูงใจใหแรงงานเกิดความรักองคกร มีแผนงานการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มขีดความสามารถ และคุณภาพ

ความเปนอยูอยางตอเน่ือง (รายละเอียดการพัฒนาศักยภาพแรงงาน หัวขอ 3. ปจจัยความเสีย่ง) 

ตนทุนจากการใหบริการหองพัก 

 บริษัทมีตนทุนจากการใหบริการหองพักในป 2560 จํานวน 258.43 ลานบาท  จากป 2559  จํานวน 215.17 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 43.26 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.11 ตนทุนที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากตนทุนการใหบริการโครงการ เอท 

ทองหลอ เรสซิเดนท ที่บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาซื้อกรรมสิทธิ์หองชุดใน

ระหวางป 2559 ตามทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน 

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารในป 2560 เทากับ 630.49 ลานบาท โดยป 2559 เทากับ 492.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 137.81 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.97 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหารในสวนของบริษัทแม เพิ่มขึ้นจํานวน 

132.20 ลานบาท ซึ่งคาใชจายหลักที่เพิ่มขึ้น ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท และการ

เพิ่มขึ้นจากการปรับฐานเงินเดือนและโบนัส ในระหวางป 2560 บริษัทไดมีการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพพนักงานในทุกระดับ มีทั้งการจัดการฝกอบรมภายใน ที่บริษัทเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรูแก
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พนักงาน และมีทั้งการสงพนักงานไปอบรมภายนอก เพื่อเปนการเพิ่มมุมมอง ทัศนคติใหพนักงานนํามาประยุกตใชใน

การทาํงานใหงานออกมามปีระสิทธิภาพสูงสุด 

คาใชจายอื่นๆ 

คาใชจายอ่ืน ในป 2560 จํานวน 34.69 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2559 จํานวน 52.82  ลานบาท 

ลดลง 18.13 ลานบาท หรือรอยละ 34.33 คาใชจายอ่ืนไดแก หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการต้ังหน้ี

สงสัยจะสูญ โดยหากมีขอบงชี้ถึงความสามารถในการชําระหน้ี ฐานะทางการเงิน การดําเนินธุรกิจของลูกหน้ีอยางมี

นัยสําคัญ บริษัทจะดําเนินการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทันที รวมถึงการติดตามทวงถามอยางตอเน่ือง และประมาณการ

ผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินจากคดีฟองรอง  

ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินได ในป 2560 มีจํานวน 277.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น 126.05 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 83.28 ป 

2559 มีจํานวน 151.36 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดเปนผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําปที่เพิ่มขึ้น 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในป 2560 บริษัทมีผลกําไรสุทธิ จํานวน 985.15 ลานบาท ในป 2559 จํานวน 852.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 

133.08  ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 15.62  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํา

กําไรในรูปแบบตางๆ ไดดังน้ี 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย : รอยละ) 2560 2559 2558 2560 2559 2558 

อัตรากําไรขั้นตั้น (%) 21.32% 18.55% 14.13% 20.80% 17.93% 14.08% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 13.93% 12.79% 8.99% 15.05% 13.74% 9.48% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 10.76% 10.61% 8.59% 11.82% 11.52% 9.06% 

ฐานะทางการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน – งบการเงินรวม 

สินทรัพยรวม 

สินทรัพยรวมของบริษัทตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น สําหรับป 2560 จํานวน 9,930.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันในป 2559 จํานวน 407.73 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 4.28 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพยตางๆ 

ดังน้ี   

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 554.79 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 14.97 สาเหตุหลักมาจาก 

- เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษัทนํารายไดที่ไดจากการดําเนินงานมาบริหารจัดการเพื่อใหไดรับ

ประโยชนสูงสุดในรูปของดอกเบี้ยและกําไรจากการถือครองเงินลงทุนในระยะสั้น 

-  ลูกหน้ีการคาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับรายไดคากอสรางที่เพิ่มขึ้นในระหวางป 2560 เน่ืองจากบริษัทมีการรับ

งานโครงการกอสรางที่เพิ่มขึ้นจากปกอนทั้งจํานวนโครงการและขนาดโครงการ นอกจากน้ีแลวการที่
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ลูกหน้ีเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากความคืบหนาของงานโครงการกอสรางถึงขั้นความสําเร็จของงานตามที่กําหนด

ไวในสัญญาในชวงใกลปลายป จึงเปนสาเหตุที่ทําใหลูกหน้ีการคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

- ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนผลมาจากลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวม เปนผลมาจาก

การเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีกรมสรรพากรจากการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 

- มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกหน้ีการคาเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการดําเนินการกอสรางมี

ความคืบหนาสูงกวาแผนที่วางไว แตยังไมถึงกําหนดในการวางบิลจากเจาของโครงการตามสัญญาวาจาง ซึ่ง

การรับรูรายไดตองเปนไปตามหลักเกณฑอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ดังน้ันจึงเปนสาเหตุใหมูลคางาน

ระหวางกอสรางสูงเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับปกอน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 147.06 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 2.53 สาเหตุหลักมาจาก 

- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง เปนผลมาจากเงินฝากประจําสวนใหญจะครบกําหนดไถถอนคืนในระหวางป  

- ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญากอสรางไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สอดคลองกับรายไดคากอสรางที่เพิ่มขึ้น

เน่ืองจากลูกหน้ีเงินประกันผลงานเกิดจากการรับประกันผลงานที่ทางผูวาจางทําการหักจากบริษัทตามอัตรา

รอยละที่ระบุไวในสัญญา เพื่อเปนการประกันโครงการกอสรางตามระยะเวลาที่ตกลงกันในสัญญา 

- ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายลดลง จํานวน 203.66 ลานบาทเปนผลมาจากในระหวางป 2560 บริษัทไดรับเงิน

จากการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกรมสรรพากร 

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง สวนใหญเปนผลมาจากเงินมัดจําจากการทําสัญญาเชาซื้อเคร่ืองจักรลดลง

เน่ืองจากมีการจายเงนิงวดครบกําหนดตามสัญญาในระหวางป 2560 

หน้ีสินรวมและสวนของผูถือหุน 

หน้ีสินรวม 

บริษัทมีหน้ีสินรวม ในป 2560 จํานวน 4,367.24 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 353.78 ลานบาท หรือ

เทากับรอยละ 7.49 โดยมีรายการเคลื่อนไหวหลักที่สําคัญ ดังน้ี 

หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 429.74 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 14.71 สาเหตุหลักมาจาก 

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการนําต๋ัวเงินรับไป

ขายลดธนาคารมูลคาต๋ัวเงินรับ 99.14 ลานบาท 

- เจาหน้ีการคาลดลง เปนผลมาจากการจายชําระจากซื้อสินคาและบริการ สําหรับการดําเนินธุรกรรมตาม

ประเพณีทางการคาทั่วไป ซึ่งเปนไปตามเครดิตเทอมที่ไดรับ และเปนไปตามขอตกลงที่ไดตกลงกันไว 

- หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปลดลงรอยละ 100 เปนผลมาจากการจายชําระ

เจาหน้ีจากการเชาซื้อเคร่ืองจักรครบกําหนดชําระตามสัญญา ซึ่งสอดคลองกับสินทรัพยไมหมุนเวียนใน

สวนของเงินมัดจําที่ไดกลาวไวในสินทรัพยไมหมุนเวียนขางตน 

- เงินกูยืมระยะสั้นลดลงรอยละ 100 เปนผลมาจากการจายชําระคืนต๋ัวเงินในระหวางป 2560 
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- เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสรางลดลงจํานวน 266.31 ลานบาท เปนผลมาจากมีการทยอยตัดบัญชีจากการ

รับเงินงวดคากอสรางจากผูวาจางในระหวางป 2560 

หน้ีสินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 75.93 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 4.22 สาเหตุหลักมาจาก 

- หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสุทธิเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในสวนของคาเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญลดลง เน่ืองจากมีการฟองรองและดําเนินการไกลเกลี่ยกันเรียบรอยแลวในระหวางป 2560 

- ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากหลายสาเหตุ ไดแก

จํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นและฐานเงินเดือนที่ใชในการคํานวนประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลให

ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น 

- ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการต้ังประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟองรอง

ที่เกิดขึ้นระหวางป 2560 ตามหลักความระมัดระวัง 

นอกจากน้ีแลว บริษัทไดดํารงไวซึ่งอัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ณ 31 

ธันวาคม 2560 เทากับ 0.78 : 1 เทา ไมเกินตามเกณฑที่กําหนดไวที่ เทากับ 2.5 : 1 เทา  

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ในป 2560 จํานวน 5,563.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2559 จํานวน 761.52 ลาน

บาท หรือเทากับรอยละ 15.86 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น หรือลดลงขององคประกอบหลักไดแก  

- กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 765.35 ลานบาท  

- สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง 16.46 ลานบาท เปนผลมาจากบริษัทไดทําการซื้อสวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุมในบริษัทยอยในระหวางป 2560 

- องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 18.04 ลานบาท เปนผลมาจากราคาของหลักทรัพยที่

ถือไวเผื่อขายมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 

- ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.45 ลานบาท บริษัททําการต้ังทุนสํารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมาย

กําหนดแลวในระหวางงวด 

สภาพคลอง  

ภาพรวมของการดําเนินงาน ในดานเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัท ป 2560 จํานวน 436.37 ลาน

บาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 63.91 ลานบาท เทากับรอยละ 12.77 เปนผลมาจากผลการดําเนินงานในระหวางป 2560 

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอัตราสวนสภาพคลองในรูปแบบตางๆ ไดดังน้ี 

อัตราสวนสภาพคลอง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย : รอยละ) 2560 2559 2558 2560 2559 2558 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.71 1.27 1.42 1.84 1.34 1.43 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.21 0.89 0.96 1.30 0.91 0.95 
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ปจจัยหรือเหตุการณท่ีอาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได จากบทที่ 3  ปจจัยความเสี่ยง หัวขอความเสี่ยงดานการเงิน 

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจในรอบปที่ผานมา บริษัทยังคงมีความมุงมั่นและพัฒนาระบบงานดานตางๆ 

อยางตอเน่ือง เชน ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตนทุนของบริษัทใหมีความใกลเคียงกับสภาพเศรษฐกิจ โดย

บริษัทมีนโยบายในการติดตามดูแลตนทุนตางๆ รวมถึงจัดใหมีเคร่ืองมือในการชวยติดตามใหตนทุนอยูภายใต

งบประมาณที่กําหนดไว รวมทั้งบริษัทมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของ นอกจากธุรกิจรับเหมา

กอสราง ในลักษณะขยายตัวไปขางหนา เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูรายไดในธุรกิจอ่ืน ไดแก การดําเนินธุรกิจ

เซอรวิส อพารทเมนท สรางใหมเพื่อการใหเชา และกลยุทธลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ดําเนินธุรกิจเซอรวิส อพารท

เมนทที่ มีศักยภาพ ทําเลที่ต้ังดี พรอมใชงานและสามารถสรางรายไดทันที  ถือเปนโอกาสในการเพิ่มชองทางการสราง

รายไดใหแกบริษัทใหมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎภายในรายงานประจําป โดยงบการเงินจัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา อีกทั้ง มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงาน

ของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กํากับดูแลและดํารงไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเพียง

พอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี

สาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไม

เปนผูบริหาร เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายใน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน

รายงานประจําปน้ีแลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยรวม

อยูในระดับที่นาพอใจ สามารถสรางความเชื่อมั่นไดวางบการเงินของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป     

 

                                                                                                                 
                         นายสมชาย ศิริเลิศพานิช  

                    ประธานเจาหนาทีฝ่ายบริหาร   

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซินเทค็ คอนสตรคัชั่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดับ  
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
และเรื่องอื่นๆ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ี  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า  
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่าน้ี 
 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบที่ส ำคัญ 

การรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  
 

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และมีการรับรู้รายได้ 
ค่าก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่เสร็จตามสัญญา 
โดยอ้างอิงการส ารวจเน้ืองานที่ท าโดยผู้จัดการโครงการ (แต่ละ
โครงการค านวณจากต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงหารด้วย
ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น) ซึ่งกระบวนการให้
ได้มาถึงขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างแต่ละโครงการน้ัน 
ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่าง
รอบคอบเป็นอย่างมากในการจัดท าประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างแต่ละโครงการ รวมถึงต้องพิจารณาถึงแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง ประกอบกับความน่าจะเป็นที่จะเกิด
งานก่อสร้างล่าช้า อุปสรรคระหว่างก่อสร้างโดยไม่คาดคิดที่
อาจก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทได้ ซึ่งในปี 2560 กลุ่มบริษัทและ
บริษัทมีรายได้ค่าก่อสร้างเป็นจ านวน 8,675 ล้านบาท และ 
8,703 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 และ 98 ตามล าดับ 
ของรายได้รวม) ต้นทุนการก่อสร้างเป็นจ านวน 6,873 ล้านบาท 
และ 6,900 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 และ 91 
ตามล าดับ ของค่าใช้จ่ายรวม) มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่
เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นจ านวน 816 ล้านบาท และ 816 ล้านบาท
และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 9 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท 
(สุทธิคิดเป็นร้อยละ 8 และ 11 ตามล าดับ ของสินทรัพย์รวม) 
และประมาณการหน้ีสิน ซึ่งได้แก่ ประมาณการต้นทุนในการ
แก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงานก่อสร้าง หรือผลขาดทุน
โครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือค่าปรับงานล่าช้า เป็นต้น รวม
เป็นจ านวน 23 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ1 และ 1 ตามล าดับ ของหน้ีสินรวม) 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคัญรวมถึง 

 ท าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการท าสัญญา
ก่อสร้ า ง  การว่ าจ้ า งผู้ รั บ เหมาช่ วงในเรื่ อ ง
รายละเอียดสัญญา การประมาณการต้นทุน
ก่อสร้าง การประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงาน
ในช่วงรับประกันผลงาน การจ่ายช าระ และ
กระบวนการบันทึกรายการ การอนุมัติรายการ
รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง 
 

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติการอนุมัติ
รายการตามระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดังกล่าว 

 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการประมาณ
การต้นทุนก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง 
การจ่ายค่าแรง และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น 
 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย 

- สอบทานรายละเอียดของสัญญาก่อสร้างของ
โครงการก่อสร้าง รวมทั้งงานเพิ่มและงานลดที่
เกิดขึ้นระหว่างป ี

- สอบทานวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการติดตาม
และพิจารณาความสมเหตุสมผลของการ
ประเมินขั้นความส า เร็จของงานก่อสร้าง  
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เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบที่ส ำคัญ 

 

ดังน้ัน เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือ การรับรู้รายได้ค่า
ก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ เสร็จ การจัดท า
ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นของแต่ละโครงการ เพื่อ
น ามาค านวณอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่เสร็จตามสัญญา และ
การประมาณการหน้ีสินอื่นๆ เรื่องเหล่าน้ี เป็นรายการที่ มี
ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

 

นโยบายการบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
11 และ 34 ตามล าดับ 

การทบทวนประมาณการต้นทุนก่อสร้าง 
 การประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงาน
ในช่วงรับประกันผลงาน การอนุมัติ และสุ่ม
ทดสอบกับเอกสารที่เก่ียวข้อง 

- ทดสอบการค านวณอัตราส่วนของงานที่ท า
เสร็จของแต่ละโครงการ 

- ทดสอบความถูกต้องของการซื้อวัสดุก่อสร้าง 
การจ่ายค่าแรงและค่าจ้างงานผู้รับเหมาช่วง 
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ เ อ กส า ร
ประกอบการบันทึกบัญชี 

- เข้าสังเกตการณ์โครงการที่อยู่ระหว่างท า ณ 
วันสิ้นปี รวมท้ังสอบถามวิศวกร/ผู้ควบคุมงาน
ทีร่ับผิดชอบ และท าความเข้าใจกระบวนการที่
ใช้ในการประเมินขั้นความส าเร็จของงาน
ก่อสร้าง 

- ขอค ายืนยันขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง
จากผู้จัดการโครงการของบริษัท และที่ปรึกษา
โครงการของลูกค้า 

- สอบทานความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
 

ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นเรื่องส าคัญที่
ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการก าหนดจ านวนที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของลูกหน้ี (“ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีเงินประกัน
ผลงานตามสัญญาก่อสร้าง และมูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยัง
ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า”) ซึ่งเก่ียวข้องกับความไม่แน่นอนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ที่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะปัจจุบันของ
ลูกหน้ี ประวัติการช าระหน้ี และความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจที่อาจกระทบ ประกอบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
กลุ่มบริษัทและบริษัท มีลูกหน้ีดังกล่าวเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น
จ านวน 2,444 ล้านบาท และ 2,448 ล้านบาท ตามล าดับ และค่าเผื่อ

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคัญรวมถึง 

 ท าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการบันทึกรายการ 
การท าสัญญา การออกใบแจ้งหน้ี การอนุมัติ
รายการ การติดตามหน้ี การรับช าระหน้ี การตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และระบบการควบคุมภายใน
ที่เก่ียวข้อง 

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าว 
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เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบที่ส ำคัญ 
หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้นจ านวน 35 ล้านบาท และ 
35 ล้านบาท ตามล าดับ (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 23 และ 31 ของ
ยอดสินทรัพย์รวม ตามล าดับ)  
 
ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญเก่ียวกับความเพียงพอของ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีดังกล่าว 
 
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีเงิน
ประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง และมูลค่างานระหว่าง
ก่อสร้างที่ยั งไม่เรียกเก็บจากลูกค้าแสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 8 10 และ 11 ตามล าดับ 
 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายใน 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย 

- ขอค ายืนยันยอดจากลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ี
เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง ณ วัน
สิ้นป ี

- ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์อายุหน้ีของ
ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตาม
สัญญาก่อสร้าง และมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
ที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า  เพื่อทดสอบว่า
ลูกหน้ีแต่ละรายมีการค านวณ การจัดประเภท
แต่ละช่วงอายุหน้ีคงค้างอย่างเหมาะสมถูกต้อง
หรือไม่ และวิธีการที่กลุ่มบริษัทและบริษัท ใช้
ในการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

- ตรวจสอบการรับช าระเงินจากลูกหน้ีภายหลัง
รอบระยะเวลาที่รายงาน 

- สอบทานรายงานผลของคดีความของลูกหน้ี
และความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายภายใน
ของบริษัท 

- สอบทานฐานะการเงินของลูกหน้ีรายที่ค้าง
ช าระเป็นเวลานานจากข้อมูลทางการเงิน
การเ งินล่าสุดและข้อมูลอื่นที่จ า เป็น เพื่อ
พิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของ
ลูกหน้ี 

- สอบทานความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 

กำรตรวจสอบกระบวนกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงิน
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

 

 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างมี
หลายโครงการ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
บริการห้องพัก มีการรวบรวม และบันทึกข้อมูลแยก
เป็นสองส่วนงาน และแยกเป็นโครงการหลาย
โครงการ และมีบริษัทย่อยสามแห่งด าเนินธุรกิจ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้เช่า และบริหารบุคคล ซึ่งมีการบริหารงานโดย
บริษัทอื่นสามแห่ง ซึ่งมีการรวบรวม การบันทึกข้อมูล
ทางการเงินที่แตกต่างกันแยกเป็นหกส่วนงาน รวมทั้ง
มีนโยบายการบัญชีการรับรู้รายการที่หลากหลาย และ
มีเอกสารเป็นปริมาณมาก ที่ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชี และผู้ท าบัญชี ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูล
ที่ละเอียแม่นย า และถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 

ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญในกระบวนการ 
รวบรวม บันทึก ประมวลผล สรุป การจัดท ารายงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคัญรวมถึง 

 ท าความเข้าใจเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน การ
บันทึกบัญชี การตรวจสอบและอนุมัติรายการ การจัดท า
รายละเอียด การจัดประเภทรายการ การจัดท างบการเงิน 
และการตัดรายการระหว่างกัน ทั้งภายในส่วนงานของ
บริษัทเดียวกัน และระหว่างบริษัท รวมถึงระบบการควบคุม
ภายในที่เก่ียวข้องของกลุ่มบริษัทและบริษัท  

 

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในในเรื่องดังกล่าวของกลุ่มบริษัทและบริษัท  

 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท รวมถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบันทึกรายการ 

 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระของกลุ่มบริษัทและบริษัท  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

- ตรวจสอบรายละเอียดกับบัญชีแยกประเภททั่วไปของ
แต่ละส่วนงาน 

- ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงินระหว่างรายได้ 
และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บระหว่างโครงการก่อสร้าง 

- ตรวจสอบการจัดประเภทรายการในงบการเงินของ 
แต่ละส่วนงานที่บันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามหลักการ
เดียวกัน 

- ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท างบการเงินของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท และการจัดท างบการเงินรวม 
รวมถึงการตัดรายการระหว่างกัน 
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เรื่องอื่น 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในส านักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตาม
รายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  
 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุข้างต้นเม่ือจัดท าแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือ
หยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 
 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซึ ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู ่ด้วย ความเชื ่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 
 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้ บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้อง หรือถ้า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่ กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการ
น าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 

 
 
 
(มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4701 
 
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 436,374,051     500,280,875     375,899,459      430,675,731      

เงินลงทุนชัว่คราว 7 1,545,667,693  1,249,056,974  1,544,836,135   1,208,713,126   

ลูกหนี้การค้า 5, 8 1,039,258,200  855,354,845     1,042,578,744   849,092,342      

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 5, 9 66,904,623       54,097,924       62,509,695        61,029,426        

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างหมุนเวียน 10 126,013,524     167,005,067     126,013,524      167,005,067      

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ

   จากลูกค้า 11 806,735,574     255,440,212     806,735,574      255,440,212      

เงินให้กูยื้มระยะยาวที่ครบก าหนดรับช าระ

   ภายในหนึ่งปี 5, 18 -                    -                    -                     85,000,000        

สินค้าคงเหลือ 12 115,716,631     143,882,897     114,794,323      143,448,000      

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง 13 125,137,171     481,897,426     125,137,171      468,826,295      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,261,807,467  3,707,016,220  4,198,504,625   3,669,230,199   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 5 578,819,795     556,268,375     578,819,795      556,268,375      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 5, 14 235,417            275,905            -                     -                     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5, 15 -                    -                    1,010,063,700   809,999,700      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 17 186,724            48,370,577       186,724              48,370,577        

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

  ไม่หมุนเวียน 10 437,685,328     323,797,996     438,377,841      323,797,996      

เงินให้กูยื้มระยะยาว 5, 18 -                    -                    -                     40,000,000        

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 19, 52 103,239,914     103,522,587     103,239,914      103,522,587      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20, 44, 52 4,037,006,465  4,019,827,343  860,528,811      943,920,475      

สิทธิการเช่า 21 309,979,465     330,133,100     309,979,465      330,133,100      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 22 10,337,554       12,771,635       5,701,910          6,491,315          

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 41,874,310       245,534,393     34,687,535        240,164,623      

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 24, 52 133,995,338     139,562,599     113,994,328      119,561,595      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 25 15,786,151       36,139,384       10,291,175        35,050,524        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,669,146,461  5,816,203,894  3,465,871,198   3,557,280,867   

รวมสินทรัพย์ 9,930,953,928  9,523,220,114  7,664,375,823   7,226,511,066   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(บาท)

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน 26 100,501,702     1,805,838         99,140,187        -                     

เจ้าหนี้การค้า 5, 27 293,999,896     430,848,849     286,179,083      428,260,936      

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 5, 28 848,778,382     832,158,084     787,995,600      784,925,900      

เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงก าหนด

  ช าระภายในหนึ่งปี 29 25,216,606       26,579,566       25,216,606        26,579,566        

เงินกูยื้มระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 31 119,600,000     116,000,000     -                     -                     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ

  ภายในหนึ่งปี 32 -                    29,838,566       -                     29,838,566        

เงินกูยื้มระยะสั้น 5, 30 -                    160,000,000     -                     160,000,000      

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 5, 11 615,358,276     881,589,758     615,358,276      881,589,758      

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง 5 310,242,930     315,191,280     310,242,930      315,191,280      

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอออกใบก ากับภาษี 115,646,378     71,300,257       115,646,378      71,300,257        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10,576,125       -                    10,576,125        -                     

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 34 22,969,122       25,748,000       22,969,122        25,748,000        

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 27,777,433       29,320,671       7,457,759          8,816,252          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,490,666,850  2,920,380,869  2,280,782,066   2,732,250,515   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว 31 1,604,958,301  1,590,629,524  -                     -                     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23, 45 35,468,786       20,278,623       35,468,786        20,278,623        

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับ

  ผลประโยชน์พนักงาน 33 162,954,341     139,625,033     158,707,660      136,570,252      

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34 54,743,552       29,384,108       54,743,552        29,384,108        

เงินมัดจ ารับจากลูกค้า 18,452,712       20,729,303       -                     -                     

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,876,577,692  1,800,646,591  248,919,998      186,232,983      

รวมหนี้สิน 4,367,244,542  4,721,027,460  2,529,702,064   2,918,483,498   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(บาท)

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 35

   ทุนจดทะเบียน 1,600,000,000  1,600,000,000  1,600,000,000   1,600,000,000   

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว 1,600,000,000  1,600,000,000  1,600,000,000   1,600,000,000   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 36 23,744              23,744              23,744                23,744                

ส่วนต่ าจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วน

  การถือหุ้นในบริษัทย่อย 4 (6,869,861)        -                    -                     -                     

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

        ทุนส ารองตามกฎหมาย 36 160,000,000     158,551,365     160,000,000      158,551,365      

   ยังไม่ได้จัดสรร 47 2,984,005,581  2,218,650,843  3,088,992,268   2,281,835,849   

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 5 285,657,747     267,616,610     285,657,747      267,616,610      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,022,817,211  4,244,842,562  5,134,673,759   4,308,027,568   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 16 540,892,175     557,350,092     -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,563,709,386  4,802,192,654  5,134,673,759   4,308,027,568   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,930,953,928  9,523,220,114  7,664,375,823   7,226,511,066   

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายได้ค่าก่อสร้าง 8,675,334,236 7,504,937,341 8,702,513,812  ###########
รายได้จากการให้บริการ 389,258,548    338,099,168    119,383,190     117,180,424   
รายได้ดอกเบี้ย 5 6,424,741        7,229,443        10,256,369       11,398,334     
เงินชดเชยค่าเสียหาย -                   58,509,948      -                    58,509,948     
โอนกลับค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 8, 9, 10, 11 -                   40,991,973      -                    40,991,973     
รายได้อ่ืน 5, 38 85,680,682      78,348,534      52,805,384       49,830,273     

รวมรำยได้ 9,156,698,207 8,028,116,407 8,884,958,755  ###########

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการก่อสร้าง 20, 33, 41 6,873,493,017 6,173,098,945 6,900,160,293  ###########
ต้นทุนการให้บริการ 5, 21, 41 258,432,749    215,172,125    86,550,616       82,361,983     
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 39 30,930,842      26,284,444      16,099,855       16,099,255     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 19, 20, 22, 33, 40, 41 630,485,992    492,682,496    527,112,025     394,913,832   
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 43 34,690,205      52,822,800      25,853,030       53,263,424     
ต้นทุนทางการเงิน 44 66,063,068      64,582,913      1,656,536         15,683,365     

รวมค่ำใช้จ่ำย 7,894,095,873 7,024,643,723 7,557,432,355  ###########

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5, 14 (40,488)            (40,582)            -                    -                  

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,262,561,846 1,003,432,102 1,327,526,400  ###########

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23, 45 277,413,382    151,360,107    277,413,382     151,191,451   

ก ำไรส ำหรับปี 985,148,464    852,071,995    1,050,113,018  896,236,038   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีอ่ำจจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

  ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :-

  ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 5 22,551,421      162,986,567    22,551,421       162,986,567   
  ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
    ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 23 (4,510,284)       (32,597,314)     (4,510,284)       (32,597,314)    
  รวมรำยกำรทีอ่ำจจะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 18,041,137      130,389,253    18,041,137       130,389,253   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(บาท)

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

  ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :-

  ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

  พนักงานที่ก าหนดไว้ 33 (2,011,584)       (527,047)          (1,910,679)       (1,237,532)      
  ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
  ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 23 382,136           -                   382,136            -                  

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

  ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (1,629,448)       (527,047)          (1,528,543)       (1,237,532)      

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 16,411,689      129,862,206    16,512,594       129,151,721   

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,001,560,153 981,934,201    1,066,625,612  ###########

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน) :-

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,008,412,242 870,399,229 1,050,113,018 896,236,038
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 16 (23,263,778) (18,327,234) -     -     
ก ำไรส ำหรับปี 985,148,464 852,071,995 1,050,113,018 896,236,038

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :-

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,024,823,931 1,000,261,435 1,066,625,612 1,025,387,759
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 16 (23,263,778) (18,327,234) -     -     
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,001,560,153 981,934,201 1,066,625,612 1,025,387,759

ก ำไรต่อหุ้น
  ขัน้พ้ืนฐาน 46 0.63                  0.54                  0.66                  0.56                 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

องคป์ระกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นของสว่นได้เสยี
ทนุที่ออก สว่นเกนิ ทนุส ารอง ยังไมไ่ด้ ของสว่นของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น ที่ไมม่อี านาจ รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย ของบริษัทใหญ่ ควบคมุ สว่นของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 1,600,000,000   23,744              113,739,564      1,585,555,930   137,227,357              3,436,546,595   175,726,644      3,612,273,239   

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถอืหุ้น :

   เงินทนุที่ได้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจัดสรรสว่นทนุให้ผู้ถอืหุ้น :

   เงินปนัผลใหผู้้ถอืหุ้นบริษัท 47 -                    -                    -                    (191,965,468) -                             (191,965,468)    -                    (191,965,468)    
   รวมเงินทนุที่ได้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจัดสรรสว่นทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                    -                    (191,965,468)    -                             (191,965,468)    -                    (191,965,468)    

   กำรเปล่ียนแปลงในสว่นได้เสยีในบริษัทย่อย

   การได้มาซึ่งสว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคมุโดยอ านาจการควบคมุ
      ไมเ่ปลี่ยนแปลง -                    -                    -                    -                    -                             -                    399,950,682      399,950,682      
  รวมกำรเปล่ียนแปลงในสว่นได้เสยีในบริษัทย่อย -                    -                    -                    -                    -                             -                    399,950,682      399,950,682      
รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถอืหุ้น -                    -                    -                    (191,965,468)    -                             (191,965,468)    399,950,682      207,985,214      

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก าไร -                    -                    -                    870,399,229      -                             870,399,229      (18,327,234)      852,071,995      
   ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 5, 33, 36 -                    -                    -                    (527,047) 130,389,253              129,862,206      -                    129,862,206      
รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                    -                    869,872,182      130,389,253              1,000,261,435   (18,327,234)      981,934,201      

โอนไปทนุส ารองตามกฎหมาย 36 -                    -                    44,811,801        (44,811,801)      -                             -                    -                    -                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 1,600,000,000   23,744              158,551,365      2,218,650,843   267,616,610              4,244,842,562   557,350,092      4,802,192,654   

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
14
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

สว่นต่ าจากการ องคป์ระกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นของสว่นได้เสยี
ทนุที่ออก สว่นเกนิ เปลี่ยนแปลงสดัสว่น ทนุส ารอง ยังไมไ่ด้ ของสว่นของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น ที่ไมม่อี านาจ รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั การถอืหุ้นในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย ของบริษัทใหญ่ ควบคมุ สว่นของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 ########### 23,744          -                         ########## ########### 267,616,610           ########### 557,350,092     4,802,192,654 

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถอืหุ้น :

   เงินทนุที่ได้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจัดสรรสว่นทนุให้ผู้ถอืหุ้น :

   เงินปนัผลใหผู้้ถอืหุ้นบริษัท 47 -                 -               -                         -               (239,979,421) -                          (239,979,421)  -                   (239,979,421)  
   รวมเงินทนุที่ได้รับจำกผู้ถอืหุ้นและกำรจัดสรรสว่นทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                 -               -                         -               (239,979,421)  -                          (239,979,421)  -                   (239,979,421)  

   กำรเปล่ียนแปลงในสว่นได้เสยีในบริษัทย่อย

   ซื้อเงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้น -                 -               (6,869,861)              -               -                 -                          (6,869,861)      (57,194,139)     (64,064,000)    
   การได้มาซึ่งสว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคมุโดยอ านาจการควบคมุ
      ไมเ่ปลี่ยนแปลง -                 -               -                         -               -                 -                          -                 64,000,000       64,000,000     
  รวมกำรเปล่ียนแปลงในสว่นได้เสยีในบริษัทย่อย -                 -               (6,869,861)              -               -                 -                          (6,869,861)      6,805,861        (64,000)           
รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถอืหุ้น -                 -               (6,869,861)              -               (239,979,421)  -                          (246,849,282)  6,805,861        (240,043,421)  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก าไร -                 -               -                         -               ########### -                          ########### (23,263,778)     985,148,464   
   ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 5, 33, 36 -                 -               -                         -               (1,629,448) 18,041,137             16,411,689     -                   16,411,689     
รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                 -               -                         -               ########### 18,041,137             ########### (23,263,778)     1,001,560,153 

โอนไปทนุส ารองตามกฎหมาย 36 -                 -               -                         1,448,635    (1,448,635)      -                          -                 -                   -                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ########### 23,744          (6,869,861)              ########## ########### 285,657,747           ########### 540,892,175     5,563,709,386 

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซนิเทค็ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

องค์ประกอบอ่ืน
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 1,600,000,000 23,744 113,739,564 1,623,614,612 137,227,357 3,474,605,277 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น :

   เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น :

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท 47 -     -     -     (191,965,468) -     (191,965,468)
รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -     -     -     (191,965,468) -     (191,965,468)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก าไร -                    -                    -                    896,236,038 -     896,236,038 
   ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 5, 33, 36 -                    -                    -                    (1,237,532) 130,389,253 129,151,721 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                    -                    894,998,506      130,389,253                 1,025,387,759 

โอนไปทุนส ารองตามกฎหมาย 36 -                    -                    44,811,801        (44,811,801)      -                               -     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 1,600,000,000   23,744              158,551,365      2,281,835,849   267,616,610                 4,308,027,568   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซนิเทค็ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

องค์ประกอบอ่ืน
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 1,600,000,000 23,744 158,551,365 2,281,835,849 267,616,610 4,308,027,568 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น :

    เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น :

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท 47 -     -     -     (239,979,421) -     (239,979,421)
   รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -     -     -     (239,979,421) -     (239,979,421)

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -     -     -     (239,979,421) -     (239,979,421)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก าไร -                    -                    -                    1,050,113,018 -     1,050,113,018 
   ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 5, 33, 36 -                    -                    -                    (1,528,543) 18,041,137 16,512,594 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                    -                    1,048,584,475   18,041,137                   1,066,625,612 

โอนไปทุนส ารองตามกฎหมาย 36 -                    -                    1,448,635          (1,448,635)        -                               -     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,600,000,000   23,744              160,000,000      3,088,992,268   285,657,747                 5,134,673,759   

ก าไรสะสม

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บรษัิท ซินเทค็ คอนสตรคัช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรส าหรับปี 985,148,464          852,071,995          1,050,113,018     896,236,038        

ปรับรายการทีก่ระทบก าไรเปน็เงินสดรับ(จ่าย)
โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (57,600)                 (40,991,973)          (57,600)               (40,991,973)        
หนีส้งสยัจะสญู 551,186                 31,964,194            551,186               31,971,957          
หนีส้ญู -                        5,405,231              -                      5,405,231            
คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย 360,338,582          295,151,137          244,846,710        210,386,299        
ดอกเบีย้รับ (6,424,741)            (7,229,443)            (10,256,369)        (11,398,334)        
ดอกเบีย้จ่าย 66,063,068            64,582,913            1,656,536            15,683,365          
ขาดทนุจากการตัดบญัชภีาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่าย 244,873                 -                        244,873               -                      
ก าไรทียั่งไมเ่กดิขึน้จริงจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่
  ยุติธรรมของเงินลงทนุชัว่คราว (13,989,816)          (8,741,945)            (14,171,012)        (8,405,597)          
ก าไรจากการจ าหนา่ยและตัดบญัชอุีปกรณ์ (6,538,638)            (3,844,118)            (7,388,833)          (3,878,990)          
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นทียั่งไมเ่กดิขึน้จริง (1,362,960)            (124,490)               (1,362,960)          (124,490)             
ขาดทนุจากการตัดบญัชเีงินลงทนุในบริษัทย่อย -                        -                        -                      549,700               
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 40,488                   40,582                   -                      -                      
ประมาณการต้นทนุในการแกไ้ขงานในชว่งรับประกนัผลงาน
  กอ่สร้าง (โอนกลบั) 23,300,000            (5,052,523)            23,300,000          (5,052,523)          
ประมาณการหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองร้อง 25,359,444            15,336,535            25,359,444          15,336,535          
ประมาณการผลประโยชนพ์นกังาน 24,387,577            22,875,774            23,234,129          20,817,968          
ภาษีเงินไดข้องบริษัทย่อยปกีอ่นๆ ทีถ่กูประเมนิ 8,837,174              -                        -                      -                      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 277,413,382          151,435,743          277,413,382        151,191,451        

1,743,310,483       1,372,879,612       1,613,482,504     1,277,726,637     

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนนิงาน

ลกูหนีก้ารคา้ (184,036,835)        159,085,903          (193,619,882)      163,287,833        

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (11,081,044)          (18,600,305)          (77,673)               7,857,725            

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สร้าง (72,895,790)          9,746,339              (73,588,302)        9,746,339            

มลูคา่งานระหว่างกอ่สร้างทียั่งไมเ่รียกเกบ็จากลกูคา้ (551,295,362)        222,162,042          (551,295,362)      222,162,042        

สนิคา้คงเหลอื 28,166,266            (5,108,068)            28,653,678          (4,673,172)          

เงินจ่ายลว่งหนา้ใหผู้้รับเหมาชว่ง 345,191,175          (385,880,001)        332,120,043        (372,808,869)      
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 20,353,234            15,760,997            24,759,350          16,209,857          
เจ้าหนีก้ารคา้ (136,848,952)        91,670,364            (142,081,853)      89,306,281          
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 27,958,014            82,936,097            14,412,452          23,792,541          
เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สร้าง (266,231,482)        318,696,559          (266,231,482)      318,696,559        
เงินประกนัผลงานจากผู้รับเหมาชว่ง (4,948,350)            11,111,217            (4,948,350)          11,111,217          
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอออกใบก ากบัภาษี 44,346,121            (27,490,367)          44,346,121          (27,490,367)        
เงินมดัจ ารับจากลกูคา้ (2,461,338)            41,233,723            -                      -                      

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(บาท)

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิท ซินเทค็ คอนสตรคัช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (1,358,492)            227,342                 (1,358,492)          227,342               
จ่ายช าระประมาณการหนีส้นิจากต้นทนุในการแกไ้ขงานกอ่สร้างฯ (26,078,878)          -                        (26,078,878)        -                      
จ่ายช าระประมาณการหนีส้นิจากคดฟ้ีองร้อง -                        (31,800,000)          -                      (31,800,000)        
จ่ายช าระประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (3,069,853)            (848,714)               (3,007,400)          (777,700)             
กระแสเงินสดสทุธไิดม้าจากการด าเนนิงาน 949,018,917          1,855,782,740       795,486,474        1,702,574,265     

รับคนืภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่าย 206,032,479          -                        205,844,963        -                      

จ่ายภาษีเงินไดข้องบริษัทย่อยปกีอ่นๆ ทีถ่กูประเมนิ (2,590,262)            -                        -                      -                      

จ่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่าย (264,639,424)        (242,556,325)        (256,387,990)      (240,055,322)      

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 887,821,710          1,613,226,415       744,943,447        1,462,518,943     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
รับดอกเบีย้ 6,626,636              8,232,581              10,781,323          12,275,984          
ซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (1,994,543,703)     (2,539,130,209)     (1,994,543,703)   (2,489,122,709)   
เงินสดรับจากเงินลงทนุชัว่คราว 1,711,922,800       2,216,765,975       1,672,591,706     2,206,765,975     
เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะยาว 48,183,853            (48,370,577)          48,183,853          (48,370,577)        
รับช าระคนืเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ -                        -                        -                      30,000,000          
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ -                        -                        -                      (30,000,000)        
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                        -                        (88,000,000)        (40,000,000)        
รับช าระคนืเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                        -                        213,000,000        -                      
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                        -                        (200,064,000)      (599,400,000)      
ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (354,386,533)        (2,747,669,099)     (140,060,082)      (219,259,913)      
ซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (3,387,453)            (11,920,070)          (2,220,830)          (3,824,477)          
ขายอุปกรณ์ 9,665,310              7,669,088              9,440,410            7,669,088            
เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้ าประกนั 5,567,261              97,543,311            5,567,267            117,544,315        

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (570,351,829)        (3,016,879,000)     (465,324,056)      (1,055,722,314)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายดอกเบีย้ (68,119,359)          (64,588,668)          (3,717,863)          (15,659,158)        
จ่ายเงินปนัผล (239,979,421)        (191,965,468)        (239,979,421)      (191,965,468)      
เงินเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (444,323)               (727,146)               -                      -                      
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 99,140,187            160,000,000          99,140,187          160,000,000        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                        (160,000,000)        -                      (160,000,000)      
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสัน้ -                        25,000,000            -                      -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูยื้มระยะสัน้ (160,000,000)        (25,000,000)          (160,000,000)      -                      
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 55,700,000            1,550,000,000       -                      -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูยื้มระยะยาว (37,771,223)          (49,152,412)          -                      -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือไถถ่อนหุน้กู้ -                        (350,000,000)        -                      (350,000,000)      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิท ซินเทค็ คอนสตรคัช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

เงินสดรับจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 64,000,000            399,950,883          -                      -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (64,064,000)          -                        -                      -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (29,838,566)          (33,907,987)          (29,838,566)        (33,907,987)        

กระแสเงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (381,376,705)        1,259,609,202       (334,395,663)      (591,532,613)      

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดลดลงสทุธิ (63,906,824)          (144,043,383)        (54,776,272)        (184,735,984)      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 6 500,280,875          644,324,258          430,675,731        615,411,715        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 6 436,374,051          500,280,875          375,899,459        430,675,731        

รำยกำรทีไ่มก่ระทบเงินสด

ดอกเบีย้จ่ายทีบ่นัทกึเปน็ต้นทนุของงานระหว่างกอ่สร้าง 20 -                        505,611                 -                      -                      

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 

 21 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4 การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
5 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนชั่วคราว 
8 ลูกหน้ีการค้า 
9 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
10 ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
11 มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 
12 สินค้าคงเหลือ 
13 เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง 
14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
16 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
17 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
18 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
19 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
21 สิทธิการเช่า 
22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
23 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
24 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 
25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
26 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
27 เจ้าหน้ีการค้า 
28 เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 
29 เจ้าหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ีที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
30 เงินกู้ยืมระยะสั้น 
31 เงินกู้ยืมระยะยาว 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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32 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
33 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
34 ประมาณการหน้ีสิน 
35 ทุนเรือนหุ้น 
36 ส ารอง 
37 ส่วนงานด าเนินงาน 
38 รายได้อื่น 
39 ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 
40 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
41 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
42 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
43 ค่าใช้จ่ายอื่น 
44 ต้นทุนทางการเงิน 
45 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
46 ก าไรต่อหุ้น 
47 เงินปันผล 
48 เครื่องมือทางการเงิน 
49 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
50 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
51 แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท 
52 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
53 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
54 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
55 การจัดประเภทรายการใหม่ 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่ 
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร และมีส านักงานสาขาแห่งที่หน่ึงตั้งอยู่เลขที่ 61 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 
 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นระหว่างปี  
 

 2560  2559 
 (ร้อยละของทุนช ำระแล้ว) 
กลุ่มพหูสูตร 27.36  26.84 
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการห้องพัก หรือ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท ์
 

รายละเอยีดของบริษัทย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปน้ี 
 

  ประเทศที ่  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ชื่อกจิกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง  2560  2559 

บริษัทย่อยทางตรง       
1) บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท 
  แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์หรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้เช่า 

ไทย  68.00  52.00 

2) บริษัท แนเชอรัล วิลล์  
  เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 
  แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด  

บริหารบุคลากร ส าหรับ
โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 

ไทย  99.97  99.97 

3) บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล 
  พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์หรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้เช่า 

ไทย  60.00  60.00 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงน้ันไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค านวณและผล
การด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท/บริษัท 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินน้ี  
 

2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปน้ี 
 

รำยกำร เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ 
เงินลงทุนชั่วคราว มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเผื่อขาย มูลค่ายุติธรรม 
หน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ 
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

 งบการเงินข้อ 33 
 

2.4 สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลท่ีใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท 
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท เว้นแต่ที่
ระบุไว้อย่างอื่น 
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2.5 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ 
 

ในการจัดท างบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมตหิลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ 
สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว ้
 

ประมาณการและข้อสมมติที่ ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเ น่ือง การปรับ 
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 
 

2.5.1 การใช้ดุลยพินิจ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินที่
รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 การจัดประเภทตามสัญญาเช่า 

 

2.5.2 ข้อสมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคัญ ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ
ที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4, 14, 15 และ 16 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีและการใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้น

ของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 
อัตรามรณะ และอัตราทุพพลภาพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง ประมาณการ
หน้ีสินของต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วง
รับประกันผลงาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 48 การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 50 ประมาณการหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูก

ฟ้องร้อง 
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กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญ สรุปได้ดังน้ี 
 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป เม่ือฝ่าย
บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญ และเป็น
ระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่น้ัน  
จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 

ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้าง และ
น ามาค านวณจ านวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการ
ให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจที่จะท าการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ าเสมอ และทุก
คราวท่ีต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระส าคัญ 
 

ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงาน 
 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงานก่อสร้างแต่ละ
โครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบัน 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระส าหรับเงินบ าเหน็จและเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามนโยบาย
ของบริษัท และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินบ าเหน็จและเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงาน 
 

หน้ีสินโครงการผลประโยชน์ของพนักงานประมาณการขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียน
พนักงาน อัตรามรณะ และอัตราทุพพลภาพ 
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คดีความหรือการฟ้องร้อง 
 

บริษัทมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อม่ันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ี
ดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท/บริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้ง
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง  
ผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญ  
อย่างสม่ าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา 
กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่า  รวมถึง 
การจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 
 

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท/บริษัท 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ 
ในการประเมินมูลค่า ดังน้ี 
 

 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินอย่างเดียวกัน 

 

 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 

 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ 
ไม่สามารถสังเกตได้) 
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หากข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลท่ีอยู่ในระดับต่ าสุดที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้การโอนระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการ
โอนขึ้น 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 การวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 48 เครื่องมือทางการเงิน 
 

2.7 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัททบทวนอายุการให้ประโยชน์ของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเปล่ียนทันทีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังน้ี 
 

  อายุการให้ประโยชน์   
  เดิม  ใหม่  เกณฑ์การทบทวน 
  (ปี)   
เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง  5 - 15  8 – 15  ตามสภาพโดยวิศวกร 
 

ทั้งน้ี การทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ลดลงจ านวน 2.65 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2.8 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้รวมเงินลงทุน 
และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหน่ึงแห่ง ที่บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี 
ส่วนได้เสียเป็นจ านวน 0.04 ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท ตามล าดับ ในงบการเงินรวม โดยใช้ข้อมูลจาก 
งบการเงินของบริษัทร่วมน้ันที่จัดท าโดยผู้บริหาร รวมทั้ง บริษัทไม่มีภาระค้ าประกันใดตามกฎหมายแก่บริษัท
ร่วมเหล่าน้ัน และบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 เป็นจ านวน 10 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และโปรดสังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 อย่างไรก็ตาม มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวมีจ านวนไม่เป็น
สาระส าคัญ 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังต่อไปน้ีถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

3.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการน้ันท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 
 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ณ วันที่ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้
เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ 
 

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ท าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมจะ
บันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของภายใต้ “ส่วนต่ าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย” (โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16) 
 

กำรสูญเสียกำรควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยน้ัน
ออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกับบริษัทย่อย
น้ัน ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียใน
บริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า 
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บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจ
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 
การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในงานน้ัน โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของ  
การร่วมการงานน้ันมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหน้ีสินที่เก่ียวข้องกับการร่วมการงานน้ัน 
 

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุน 
ซึ่งรวมถึงต้นทุนการท ารายการ ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่
กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หรือการควบคุมร่วม 
 

กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผล 
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผล
มาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมี 
ส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนน้ัน ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก าไรที่ยัง  
ไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เม่ือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น 
 

3.2 เงินตราต่างประเทศ 
 

รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบัญชีที่เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท
โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 
การด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  
 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  
 

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 
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3.3 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 
 

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และ
กิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ 
ไม่เข้าเงื่อนไข การก าหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะถือเป็นรายการเพื่อค้า 
 

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเม่ือเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การท ารายการดังกล่าวบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้
มูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันท ี
 

หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วันท่ีรายงาน 
 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถาม 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

3.5 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ี 
ในอนาคตของลูกค้าร่วมกับการวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบันของลูกหน้ี และความเห็นจากฝ่ายกฎหมาย 
เป็นเกณฑ ์ลูกหน้ีจะถูกตัดจ าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
 

เพื่อหลักความระมัดระวังบริษัทได้ทบทวนประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอัตราขั้นต่ าร้อยละ 10 
ส าหรับยอดหน้ีซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินคดีแต่มีสถานะมั่นคง 
 

3.6 สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือเป็นวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างอื่น วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า อะไหล่และวัสดุอื่น ๆ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักขาดทุนจากการด้อยค่า 
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ต้นทุนของสินค้าค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ และต้นทุนอื่น
เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน 
 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

3.7 งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง 
 

งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้างแสดงถึงมูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บ ซึ่งคาดว่าจะเก็บได้จากลูกค้าส าหรับ
สัญญางานก่อสร้างที่มีอยู่ ณ วันน้ัน ต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้างวัดมูลค่าด้วยต้นทุนการก่อสร้างบวกก าไร  
ที่รับรู้หักด้วยจ านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าและขาดทุนที่รับรู้ ต้นทุนการก่อสร้างรวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรง
กับงานก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดและการปันส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ซึ่งเกิดขึ้นตามสัญญาก่อสร้าง
ของกลุ่มบริษัท/บริษัท โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการด าเนินงานตามปกต ิ
 

มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้างแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน 
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน หากผลต่างของจ านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้จะแสดง
เป็นเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ภายใต้หน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

เม่ือผลงานการก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนการก่อสร้างจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในก าไรหรือขาดทุนโดยอ้างอิงกับขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันที่ในรายงาน เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนทันที หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่าง
น่าเชื่อถือ กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีต้นทุนน้ันเกิดขึ้น 
 

3.8 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหัก 
ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง ส่วนการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนอื่น 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ถูกบันทึกในก าไร
หรือขาดทุน 
 

153



บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 

 33 

ตราสารหน้ีซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบ
ก าหนด เงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตัดจ าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจ
ถือไว้จนครบก าหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดง
ในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ 
ด้อยค่า 
 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์ เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ  
ณ วันที่รายงาน 
 

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่
จ าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่
ทั้งหมด 
 

3.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก  
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้รวมถึงต้นทุนการกู้ยืม 
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ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 
ของสินทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 
 

อาคารชุด 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารชุด 5 ปี 
 

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดิน 
 

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจกำร 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม 
 

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ เท่ากันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ที่เช่ำ 
 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
น้ัน ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า หักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วน
ที่จะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่  ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง 
 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการน้ัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัด
จ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่ำเสื่อมรำคำ 
 

คา่เสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดังน้ี 
 

อาคารและส่วนประกอบอาคาร 5 - 32  ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง 5 - 15  ปี 
แบบก่อสร้างเหล็กและอลูมิเนียม 5 - 15  ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10  ปี 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุก  
สิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.11 สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ ากัดวัดมูลค่าด้วย 
ราคาทุน หักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ  
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ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์โดย
เริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพย์เม่ือสินทรัพย์ น้ันพร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
โดยประมาณ 19 ปี 7 เดือน 17 วัน (นับตั้งแตว่ันที ่17 ตุลาคม 2556) 
 

วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบ
ปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ ากัดวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หักค่าตัดจ าหน่าย
สะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากน าราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์น้ัน ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดย
เริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์แสดงได้ดังน้ี 
 

เงินจ่ายซื้อฐานลูกค้าและธุรกิจเดิม      3 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 3 - 5 ปี 
 

วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปี
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.13 การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีข้อบ่งชี้ เรื่อง 
การด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เม่ือมีการกลับ
รายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีการ
ด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมี  
ความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกใน  
ก าไรหรือขาดทุน โดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก าไรหรือขาดทุน
เป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงินน้ัน ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทุน 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า
ยุติธรรม 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง  มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด  
ก่อนค านวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ที่มีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันเก่ียวข้องด้วย 
 

กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นใน
ภายหลัง และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย และตราสารหน้ีที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 
การกลับรายการจะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ 
วันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ  หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 
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3.14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรม หักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ
บันทึกหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริ่มแรกและ
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 

3.15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน 
 

3.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 
 

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัสและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้หน้ีสิน
รับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดย
อนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท างานให้ในอดีต และภาระผูกพันน้ีสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้บันทึกผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิน 
(ภายใต้ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้ (ภาระผูกพันเม่ือพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  
 

- โครงกำรสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็น
จ านวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้า
โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้
ท างานให้แก่กิจการ 
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- โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการ
สมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ถูกค านวณ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา ณ วันที่รายงาน
ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบก าหนดช าระภาระพูกพัน
ของกลุ่มบริษัท/บริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย การค านวณน้ัน
จัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 

 

กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากโครงการผลประโยชน์ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันท ี
 

ค) ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทที่เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนักงานใน
ปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ไนก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่
สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัท /บริษัทรับรู้ต้นทุน
ส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 

3.17 ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ 
ก่อตัวขึ้น อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหน้ีสินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้า
ผลกระทบดังกล่าวมีจ านวนที่เป็นสาระส าคัญ ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่าย
ในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค านึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่
ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 
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ประมำณกำรหน้ีสินอื่น ได้แก ่
 

 ประมำณกำรต้นทุนในกำรแก้ไขงำนก่อสร้ำงในช่วงรับประกันผลงำน 
 

ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้างในช่วงรับประกันผลงาน จะบันทึกประมาณการหน้ีสินของต้นทุน
ในการแก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงานตามสัญญาแต่ละสัญญา โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบันและ
ข้อมูลในอดีตจากประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ 
 

 ประมำณกำรค่ำปรับงำนล่ำช้ำ 
 

ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าจะบันทึกภาระหน้ีสินตามสัญญาที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากผลงานก่อสร้างและปัจจัย
อื่นที่อาจเก่ียวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว 
 

 ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำง 
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างแต่ละโครงการ พิจารณาจากความคืบหน้าของการ
ก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบัน
และข้อมูลในอดีตจากประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการน้ัน 
 

3.18 รายได้ 
 

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 
 

รำยได้ค่ำก่อสร้ำง 
 

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจ านวนเม่ือเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจ านวนที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เม่ือสามารถประมาณผลของ
งานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตาม
สัดส่วนของขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
 

ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการส ารวจเน้ืองานที่ท าโดยผู้จัดการโครงการ โดยค านวณ
จากอัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ท าเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทั้งสิ้น เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้ 
ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนน้ันคืนผลขาดทุนที่ 
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทันที 
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รำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง 
 

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างรับรู้เม่ือได้โอนความเสี่ยง และผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส าคัญไปให้ผู้ซื้อแล้ว 
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 

รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และการให้บริการอื่น
บันทึกเป็นรายได้เม่ือแขกเข้าพักหรือเม่ือมีการให้บริการแล้ว 
 

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
 

ดอกเบี้ยรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่ม
บริษัท/บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 

ก าไรจากการประนอมหน้ี บันทึกเม่ือมีการช าระเงินให้แก่เจ้าหน้ีแต่ละงวดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ต่อหน้าศาล 
 

รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง และเงินชดเชยค่าเสียหายจากการชนะคดีหรือข้อพิพาท จะบันทึกเม่ือได้ทราบ
ผลและได้รับช าระ 
 

3.19 ค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 

3.20 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม และประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่
ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เก่ียวกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 

3.21 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน ามารวมค านวณเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า 
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัท/บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญา
เช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงน้ัน
ขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงน้ันจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท าให้
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 
 

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัท/บริษัทแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า
และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัท/บริษัทสรุปว่าเป็น
สัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินใน
จ านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจ านวนหน้ีสินจะลดลงตาม
จ านวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษัท/บริษทั 
 

3.22 ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อน ๆ 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสินและจ านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิด
จากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้งแรก ซึ่ง
เป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล
แตกต่างที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่ าจะไม่มีการกลับรายการใน
อนาคตอันใกล ้
 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่ม
บริษัท/บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้น
รอบระยะเวลาที่รายงาน 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ 
โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ช าระ กลุ่มบริษัท/บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจาก
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัท/บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอ
ของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่
เกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษี
เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 

3.23 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจ านวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างป ี

 

3.24 รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจอนุมัติด้านการด าเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 
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4 กำรซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด (บริษัทย่อย) จากผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 640,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 
 

เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด เพิ่มเติม
ร้อยละ 16 เป็นเงินสดจ านวน 64.06 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52 เป็นร้อยละ 68 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในงบการเงินของ 
กลุ่มบริษัท ณ วันที่ซื้อเป็นเงิน 357 ล้านบาท บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 57 
ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของในบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
มีดังต่อไปน้ี 
 

   (บำท) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560   183,869,429 
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท    
   เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 64,064,000   
   ส่วนต่ าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (6,869,861)  57,194,139 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี    
   ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน     
      2560 (รับรู้ในสัดส่วนร้อยละ 52) 2,011,522   
   ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม    
      2560 (รับรู้ในสัดส่วนร้อยละ 68) (1,791,596)  219,926 
การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทจากการเพิ่มทุนของ    
   บริษัทย่อย (รับรู้ในสัดส่วนร้อยละ 68 ของ 200 ล้านบาท)    
     (โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)   136,000,000 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560    
   (ในสัดส่วนร้อยละ 68)   377,283,494 
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5 บุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่ เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/
บริษัท หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัท/
บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การ
เก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังน้ี 
 

  
ชื่อกิจกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย     
1. บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด 
 ไทย  เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 68 

ในปี 2560 และร้อยละ 52 ในปี 2559 
และมีกรรมการร่วมกัน 

2. บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ท
เม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 ไทย  เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.97 และมีกรรมการร่วมกัน 

3. บริษัท ซี  เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ท
เนอร์ส จ ากัด 

 ไทย  เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ60
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทร่วม     
1. บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25  
กำรร่วมค้ำ     
1. กิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค - วิจิตรภัณฑ์  

- กรุงธน 
 ไทย  เป็น กิจการร่ วมค้ า  บริษัท มีสั ดส่ วน 

ร่วมค้าร้อยละ 51 และหยุดด าเนิน
กิจการ 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) 
 ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น

ร้อยละ 0.49 
2. บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันซึ่งเป็นผู้ร่วมค้า

ของกิจการร่วมค้า ซินเท็ค-ไมวาน 
3. บริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทโดยมี

กรรมการร่วมกัน 
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ชื่อกิจกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

4. บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน 

5. บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด 

 ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีกรรมการ
ร่วมกัน 

6. บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีกรรมการ
เก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัท 

7. บริษัท เอ็น แอนด์  เจ ออสพิทอลลิตี้ 
จ ากัด 

 ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีกรรมการ
เก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัท 

8. บริษัท พิงค์ คาเฟ่ จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีกรรมการ
เก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัท 

9. บริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
เป็นผู้บริหารส าคัญของบริษัท 

10. บริษัท ไร้ท์แมน คอเปอร์เรชั่น จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้บริหาร
ส า คัญ  ( ในปี  2560)  หรื อผู้ ถื อหุ้ น  
(ในปี  2559)  ร่วมกันกับบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีกรรมการเก่ียวข้อง
กันกับผู้ถือหุ้น และมีผู้บริหารเดียวกัน
กับการบริหารธุรกิจสาขาของบริษัท 

11. บริษัท มั่นคงแสงทอง โฮลด้ิง จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
ร่วมกันกับบริษัท 

12. บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
เก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัท 

13. บริษัท เวลต้ี ลิฟวิ่ง จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
เก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัท 

14. บริษัท เชื้อไพบูลย์สตีล จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีกรรมการ
เก่ียวข้องกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัท 

15. บริษัท ไร้ท์แมน ภัตตาคาร จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน 
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ชื่อกิจกำร 

 ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำติ 

  
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

16. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
และกรรมการเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นและ
กรรมการของบริษัท 

17. บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้น
แ ล ะกร รมก า ร เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ
กรรมการของบริษัทย่อย 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     
1. บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 6 ท่าน  ไทย  เ ป็ นบุ ค ค ลที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั น โ ด ย เ ป็ น

กรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือ
หุ้น  ผู้ บริหารส าคัญ  หรือบุคคลที่
เก่ียวข้องกับผู้บริหารส าคัญ 

2. ผู้บริหารส าคัญ  ไทย  บุคคลที่มีอ านาจ และความรับผิดชอบ 
การวางแผน สั่ งการ  และควบคุม
กิจกรรมต่าง  ๆ ของกิจการ ไม่ว่ า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่า
จะท าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภท อธิบายได้ดังต่อไปน้ี: 
 

  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายได้จากการขายเหล็กและอื่น  ตามใบแจ้งหน้ี (ราคาทุน) 
ดอกเบี้ยรับ  ร้อยละ MLR – 2.375 และ MLR – 2.75 ต่อปี 
รายได้ค่าก่อสร้าง  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12 
ต้นทุนการก่อสร้าง  ราคาตลาด 
ซื้อเหล็ก  ราคาตลาด 
ค่าบริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด 
ค่าบริการ  ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งไม่สูงกว่าอัตราการ 
     จ้างงานทั่วไป 
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ค่าที่ปรึกษาระบบงานบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

 ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  ราคาตลาด 
ค่าเช่า  ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจ่าย  ร้อยละ 3 ต่อปี 
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม  ตามท่ีได้รับอนุมัติจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
   และบ าเหน็จกรรมการ   
ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารส าคัญ  ตามท่ีได้รับอนุมัติจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
   ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส   
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
รายได้        
บริษัทย่อย        
รายได้ค่าก่อสร้าง -  -  27,179,576  - 
รายได้จากการขายเหล็ก -  -  1,522,019  1,005,580 
รายได้ค่าบริการและอื่น -  -  1,585,308  1,200,000 
ดอกเบี้ยรับ -  -  4,088,750  4,407,919 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
รายได้ค่าก่อสร้าง 10,573,381  -  10,573,381  - 
ค่าเช่าและบริการ 4,584,573  578,182  4,584,573  578,182 
ค่าบริการอื่น 11,210,123  -  -  - 
        

ค่าใช้จ่าย        
บริษัทย่อย        
ค่าบริหารจัดการเซอร์วิส        
   อพาร์ทเม้นท ์ -  -  25,234,222  29,174,642 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
ต้นทุนการก่อสร้าง 150,407,938  111,248,624  150,407,938  111,248,624 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ค่าบริหารจัดการเซอร์วิส        
   อพาร์ทเม้นท ์ 27,713,344  19,803,389  11,538,701  8,735,130 
ค่าเช่าและบริการพื้นที่ 1,643,508  1,643,465  1,643,508  1,643,465 
ค่าที่ปรึกษาระบบงานบริการรักษา        
    ความปลอดภัย 2,328,334  8,453,667  2,328,334  8,453,667 
ค่าบริการอื่นๆ 22,551,147  10,998,229  22,551,147  10,998,229 
ซื้อเหล็ก 104,007,777  -  103,162,890  - 
        
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
ดอกเบี้ยจ่าย 479,228  181,920  479,228  - 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 66,113,108  47,482,857  48,537,827  38,080,580 
   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,664,778  5,105,685  1,664,778  2,127,244 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร 67,777,886  52,588,542  50,202,605  40,207,824 
 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์        
   จ ากัด -  -  14,262,376  - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท ไร้ท์แมน คอเปอร์เรชั่น จ ากัด 1,827,305  -  -  - 
รวม 1,827,305  -  14,262,376  - 
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ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์        
   จ ากัด -  -  692,513  - 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 210,280  -  210,280  - 
รวม 210,280  -  902,793  - 
 

ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ลูกหน้ีอื่นและเงินทดรองจ่าย        
กิจกำรร่วมค้ำ        
กิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค         
 – วิจิตรภัณฑ์ –กรุงธน 11,099,066  11,099,066  11,099,066  11,099,066 
กิจการร่วมค้า ซินเท็ค – ไมวาน -  2,490,678  -  2,490,678 
บริษัทย่อย        
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์         
 จ ากัด -  -  227,543  4,901,575 
บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส        
 อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด -  -  22,742,306  19,234,251 
บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล        
   พาร์ทเนอร์ส จ ากัด -  -  2,281,200  6,200 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท ไร้ท์แมน คอเปอร์เรชั่น จ ากัด -  1,095,643  -  - 
บริษัท ไร้ท์แมน ภัตตาคาร จ ากัด 75,056  -  75,056  - 
 11,174,122  14,685,387  36,425,171  37,731,770 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
เงินทดรองจ่ายกรรมการ 60,000  387,053  60,000  367,053 
เงินทดรองจ่ายผู้จัดการโครงการ 4,151,000  4,850,000  4,151,000  4,850,000 
รวมผู้บริหารส าคัญ 4,211,000  5,237,053  4,211,000  5,217,053 
รวม 15,385,122  19,922,440  40,636,171  42,948,823 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,099,066)  (13,589,744)  (11,099,066)  (13,589,744) 
สุทธิ 4,286,056  6,332,696  29,537,105  29,359,079 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินทดรองจ่ายผู้จัดการโครงการ จ านวน 4.15 ล้านบาท และ 4.85 ล้านบาท 
ตามล าดับ เป็นเงินสดย่อยเพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการก่อสร้าง ในวงเงินระหว่าง 50,000 บาท – 100,000 บาท  
ต่อโครงการ 
 

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด 362,253  -  362,253  - 
บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 6,029,219  -  6,029,219  - 
รวม 6,391,472  -  6,391,472  - 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 (บำท) 
ยอด ณ วันท่ี 1 มกราคม -  - 
เพิ่มขึ้นระหว่างป ี -  30,000,000 
ลดลงระหว่างป ี -  (30,000,000) 
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  - 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 และ 15 
 

เงินลงทุนเผื่อขาย 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 (บำท) 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า        
    กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 221,747,612  578,819,795  221,747,612  556,268,375 
บวก รายการปรับปรุงจากการตีราคา 357,072,183  -  334,520,763  - 
สุทธิ 578,819,795  578,819,795  556,268,375  556,268,375 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเผื่อขายส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 (บำท) 
ราคาทุน:-  
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 221,747,612  221,747,612 
ไม่เปล่ียนแปลงระหว่างปี -  - 
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 221,747,612  221,747,612 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 (บำท) 
ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน    
  ส ำหรับปี แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น – สุทธิจำกภำษี 18,041,137  130,389,253 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท ์        
 จ ากัด -  -  -  125,000,000 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท เจนเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 4,956,268  4,956,268  4,956,268  4,956,268 
รวม 4,956,268  4,956,268  4,956,268  129,956,268 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4,956,268)  (4,956,268)  (4,956,268)  (4,956,268) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว – สุทธิ -  -  -  125,000,000 
หัก ส่วนที่ครบก าหนดรับช าระภายใน        
 หน่ึงป ี -  -  -  (85,000,000) 
สุทธิ -  -  -  40,000,000 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ 
จ ากัด) จ านวน 125 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินจ านวน 4 สัญญา ครบก าหนดช าระคืนเงินต้นเม่ือ
ทวงถาม ซึ่งจะต้องจ่ายช าระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 2 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.375 ต่อปี 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นที่เก่ียวข้องกัน ไม่มีสัญญากู้ยืม และไม่มีการคิดดอกเบี้ย 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ยอด ณ วันท่ี 1 มกราคม 4,956,268  4,956,268  129,956,268  89,956,268 
เพิ่มขึ้นระหว่างป ี -  -  88,000,000  40,000,000 
ลดลงระหว่างป ี -  -  (213,000,000)  - 
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 4,956,268  4,956,268  4,956,268  129,956,268 
 

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ออสพิทอลลิตี้ จ ากัด 178,709  944,248  178,709  944,248 
บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จ ากัด 51,735  211,486  51,735  211,486 
บริษัท เชื้อไพบูลย์สตีล 5,161,742  22,073,890  5,161,742  22,073,890 
รวม 5,392,186  23,229,624  5,392,186  23,229,624 
 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส         
  อพาร์ทเม้นท์แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด -  -  13,223,771  17,087,120 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จ ากัด 15,003,811  -  15,003,811  - 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 1,453,841  4,003,946  -  - 
บริษัท เวลต้ี ลิฟวิ่ง จ ากัด -  2,291,667  -  2,291,667 
บริษัท ไร้ท์แมน คอเปอร์เรชั่น จ ากัด 1,339,638  1,450,197  967,048  483,681 
บริษัท ไร้ท์แมน ภัตตาคาร จ ากัด 774,705  -  774,705  - 
รวม 18,571,995  7,745,810  29,969,335  19,862,468 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้น – บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
ผู้บริหารส าคัญ 1 ท่าน -  10,000,000  -  10,000,000 
กรรมการ 1 ท่าน -  70,000,000  -  70,000,000 
รวม -  80,000,000  -  80,000,000 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน จ านวน 80 ล้านบาท เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ที่บริษัทได้ออกให้แก่สถาบันการเงินแห่งหน่ึง ครบก าหนดช าระคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งต่อมาภายหลังสถาบันการเงินดังกล่าวได้ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงินแบบไม่มีสิทธ์ิไล่เบี้ยให้แก่
บุคคลที่เก่ียวข้อง 2 รายดังกล่าว และเม่ือวันที่ 15 และ 17 มีนาคม 2560 บริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
แล้วท้ังจ านวน 
 

และโปรดสังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 และ 30 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ยอด ณ วันท่ี 1 มกราคม 80,000,000  -  80,000,000  - 
เพิ่มขึ้น/โอนระหว่างปี -  105,000,000  -  80,000,000 
ลดลงระหว่างป ี (80,000,000)  (25,000,000)  (80,000,000)  - 
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  80,000,000  -  80,000,000 
 

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด 27,663,551  -  27,663,551  - 
รวม 27,663,551  -  27,663,551  - 
 

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จ ากัด 5,185,420  4,156,183  5,185,420  4,156,183 
รวม 5,185,420  4,156,183  5,185,420  4,156,183 
 

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการ
ประจ าปี 2560 แบ่งเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการท่านละ 16,000 บาท ต่อครั้ง และค่าบ าเหน็จกรรมการ
ตรวจสอบท่านละ 300,000 บาท ต่อปี 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการ
ประจ าปี 2559 แบ่งเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการท่านละ 14,000 บาท ต่อครั้ง และค่าบ าเหน็จกรรมการ
ตรวจสอบท่านละ 220,000 บาท ต่อปี 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทย่อย 

เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างให้บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ การบริหารอาคารและที่ดิน รวมทั้ง
เฟอร์นิเจอร์ งานระบบและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในโครงการแนเชอรัล วิลล์ ได้แก่ บริหารด้าน  
การบริการแก่ผู้เช่า หรือผู้รับบริการ และบริหารงานด้านบุคคล สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 
เป็นต้นไป ก าหนดค่าบริหารจัดการเป็นรายเดือน เดือนละ 2,000,000 บาท (ซึ่งค่าบริการนี้รวมถึงค่าเงินเดือนและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่างๆ) และรายการเบิกจ่ายอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท 
 

เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทได้ท าสัญญาให้บริการกับบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(“บริษัทย่อย”) สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ในอัตราค่าบริการเดือนละ
100,000 บาท ต่อมาเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ต่อสัญญาบริการดังกล่าว ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 
 

เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญาจ้างเหมาบริหารงานก่อสร้างกับบริษัทย่อย (“บริษัท เอส ซี อาร์ 
แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในโครงการ Somerset Central Sriracha โดยมีค่าจ้างบริการรวมทั้งสิ้น จ านวน 62 
ล้านบาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายได้เกิดขึ้นแล้ว จ านวน 27 ล้านบาท คงเหลืออีกจ านวน 35 ล้านบาท 
 

เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญาให้บริการกับบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
(“บริษัทย่อย”) สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ในอัตราค่าบริการเดือนละ
500,000 บาท 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุดกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (“บริษัท เอ็น 
แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด”) เพื่อใช้เป็นส านักงาน ห้องประชุม และห้องจัดสัมมนาต่างๆ มีก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 
เดือนละ 120,759 บาท มีสิทธิต่อสัญญาเช่าเม่ือครบก าหนดสัญญา และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 54 178
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เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญาด าเนินงานและบริหารจัดการกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง  
(“บริษัท ไร้ท์แมน คอเปอร์เรชั่น จ ากัด”) สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563  
เพื่อบริหารจัดการธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จัดท าเอกสารทางการเงิน งบประมาณ และจัดเตรียมแผนการตลาด
ประจ าปีของสาขาของบริษัท โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมพื้นฐานร้อยละ 2 ของรายได้รวมทั้งหมด ค่าแรงจูงใจ  
ร้อยละ 3 – 5 ของก าไรขั้นต้นจากการด าเนินการ 
 

เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ท าสัญญาบริการกับ
บริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (“บริษัท ไร้ท์แมน คอเปอร์เรชั่น จ ากัด”) สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทย่อยในการบริหารธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ จัดท า
รายงานทางการเงิน และงบประมาณประจ าปี โดยมีค่าบริการค านวณจากค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของตัวแทนต่อจ านวน
ห้องของโรงแรม และค่าใช้จ่ายพนักงานของโรงแรม 
 

เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ท าสัญญา
บริการกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (“บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จ ากัด”) สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อบริหารจัดการโครงการ เอท ทองหล่อ โดยก าหนดค่าบริการเป็น
รายเดือน ดังน้ี 
 

- ค่าบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ส่วนพื้นที่ร้านค้าของโครงการทั้งหมด 

- ค่าธรรมเนียมการบริหารงานในอัตราร้อยละ 4 ของก าไรสุทธิจากการให้บริการพื้นที่ร้านค้าของโครงการ
 ทั้งหมด 

- ค่าประสานงานดูแลส่วนพื้นที่เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ในอัตราเดือนละ 250,000 บาท 
 

ต่อมาเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
(“บริษัทย่อย”) ได้ท าสัญญาบริการและบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยก าหนดค่าบริการเป็นดังน้ี 
 

- ค่าบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ส่วนพื้นที่ร้านค้าของโครงการทั้งหมด 

- ค่าธรรมเนียมการบริหารงานในอัตราร้อยละ 3 ของก าไรสุทธิจากการให้บริการพื้นที่ร้านค้าของโครงการ
 ทั้งหมด 

- ค่าประสานงานดูแลส่วนพื้นที่เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ในอัตราเดือนละ 250,000 บาท 
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เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (“บริษัท เวลตี้  
ลิฟวิ่ง จ ากัด”) สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อเป็นที่ปรึกษางาน
ระบบรักษาความปลอดภัย การตลาด และจัดซื้อจัดจ้าง ในอัตราเดือนละ 500,000 บาท ต่อมาเม่ือวันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ต่อสัญญาดังกล่าว ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  
31 มกราคม 2561 ในอัตราเดือนละ 540,000 บาท ซึ่งต่อมาเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวแล้ว 
 

เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ท าสัญญารับจ้างก่อสร้างกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง (“บริษัท ทีอาร์
อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด”) ในโครงการ TRR Office Building โดยมีค่าจ้างรวมทั้งสิ้น จ านวน 553 ล้านบาท จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เกิดขึ้นแล้ว จ านวน 10 ล้านบาท คงเหลืออีกจ านวน 543 ล้านบาท 
 

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
เงินสดย่อย 320,910  284,933  -  12,000 
เงินสดในมือ 393,994  778,950  157,208  269,980 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 134,536,081  127,449,586  124,333,182  125,311,994 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 287,899,835  350,057,097  238,185,838  283,371,448 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 13,223,231  21,710,309  13,223,231  21,710,309 
รวม 436,374,051  500,280,875  375,899,459  430,675,731 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุล
เงินบาท 
 

7 เงินลงทุนชั่วครำว 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 (บำท) 
ตั๋วแลกเงิน 290,212,261  290,212,261  110,000,000  110,000,000 
กองทุนรวม – ตราสารหน้ี 1,241,278,646  1,255,455,432  1,130,315,028  1,139,056,974 
รวม 1,531,490,907  1,545,667,693  1,240,315,028  1,249,056,974 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 (บำท) 
ตั๋วแลกเงิน 290,212,261  290,212,261  110,000,000  110,000,000 
กองทุนรวม – ตราสารหน้ี 1,240,470,523  1,254,623,874  1,090,307,528  1,098,713,126 
รวม 1,530,682,784  1,544,836,135  1,200,307,528  1,208,713,126 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวม – ตราสารหน้ีของบริษัทจ านวน 131  
ล้านบาท และ 73 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ใช้เป็นหลักประกันหน้ีสินตามหนังสือค้ าประกันที่มีต่อธนาคารพาณิชย์
ในประเทศสองแห่งและหน่ึงแห่ง ตามล าดับ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราว ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ตั๋วแลกเงิน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 110,000,000  324,238,298  110,000,000  324,238,298 
ซื้อระหว่างปี 1,210,743,703  1,185,322,709  1,210,743,703  1,185,322,709 
ขายระหว่างปี (1,030,531,442)  (1,399,561,007)  (1,030,531,442)  (1,399,561,007) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 290,212,261  110,000,000  290,212,261  110,000,000 

 

กองทุนรวม – ตรำสำรหนี้        
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,139,056,974  593,712,497  1,098,713,126  593,712,497 
ซื้อระหว่าง 783,800,000  1,353,807,500  783,800,000  1,303,800,000 
ขายระหว่างปี (681,391,358)  (817,204,968)  (642,060,264)  (807,204,968) 
รายการปรับปรุงจากการ        
  ปรับมูลค่า 13,989,816  8,741,945  14,171,012  8,405,597 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,255,455,432  1,139,056,974  1,254,623,874  1,098,713,126 
 

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 52 
 

เงินลงทุนชั่วคราวท้ังหมดของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,827,305  -  14,262,376  - 
กิจการอื่น ๆ 1,044,136,226  905,558,680  1,035,021,699  899,296,177 
รวม 1,045,963,531  905,558,680  1,049,284,075  899,296,177 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,705,331)  (50,203,835)  (6,705,331)  (50,203,835) 
สุทธิ 1,039,258,200  855,354,845  1,042,578,744  849,092,342 

        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ        
  ส าหรับป ี 191,080  13,781,570  191,080  13,781,570 
โอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ        
  ส าหรับป ี (57,600)  (26,687,491)  (57,600)  (26,687,491) 
รวม 133,480  (12,905,921)  133,480  (12,905,921) 
 

การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้า มีดังน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2560  2559  2560  2559 
  (บำท) 
ยังไม่ครบก าหนดช าระ  710,730,830  746,987,779  707,766,676  743,589,335 
อยู่ระหว่างฟ้องร้องลูกหน้ี  51,946,598  95,578,582  51,946,598  95,578,582 
ค้างช าระเกินก าหนด         

- น้อยกว่า 3 เดือน  157,190,722  59,718,629  159,350,395  57,209,171 
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน  122,498,005  2,759,482  120,118,857  2,404,881 
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน  2,443,266  220,732  8,947,439  220,732 
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  1,154,110  293,476  1,154,110  293,476 

รวมค้างช าระเกินก าหนด  283,286,103  62,992,319  289,570,801  60,128,260 
รวม  1,045,963,531  905,558,680  1,049,284,075  899,296,177 
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โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลา 15 วัน ถึง 45 วัน 
 

ลูกหน้ีการค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีการค้าจ านวน 99.14 ล้านบาท เป็นตั๋วเงินรับที่บริษัทน าไปขายลดให้กับสถาบัน
การเงิน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 
 

9 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ลูกหน้ีอื่น 16,489,248  14,387,621  39,985,896  36,637,952 
รายได้ค้างรับ 4,131,940  7,088,722  4,625,989  6,611,429 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 19,321,004  22,838,865  14,713,536  17,861,162 
ภาษีซื้อรอใบก ากับภาษี 5,872,727  -  4,057,968  - 
เงินทดรองจ่าย 18,564,868  19,819,717  16,471,364  19,615,917 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า 20,035,767  9,830,831  165,873  170,798 
รวม 84,415,554  73,965,756  80,020,626  80,897,258 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (17,510,931)  (19,867,832)  (17,510,931)  (19,867,832) 
สุทธิ 66,904,623  54,097,924  62,509,695  61,029,426 

        
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 11,174,122  14,685,387  36,425,171  37,731,770 
ผู้บริหารส าคัญ 4,211,000  5,237,053  4,211,000  5,217,053 
อื่น ๆ 69,030,432  54,043,316  39,384,455  37,948,435 
 84,415,554  73,965,756  80,020,626  80,897,258 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (17,510,931)  (19,867,832)  (17,510,931)  (19,867,832) 
สุทธิ 66,904,623  54,097,924  62,509,695  61,029,426 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ        
  ส าหรับป ี 133,477  3,055,061  133,477  3,055,061 
โอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ        
  ส าหรับป ี -  (235,273)  -  (235,273) 
รวม 133,477  2,819,788  133,477  2,819,788 
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ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

10 ลูกหน้ีเงินประกันผลงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 210,280  -  902,793  - 
กิจการอื่น ๆ 582,418,652  511,418,316  582,418,652  511,418,316 
รวม 582,628,932  511,418,316  583,321,445  511,418,316 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (18,930,080)  (20,615,253)  (18,930,080)  (20,615,253) 
สุทธิ 563,698,852  490,803,063  564,391,365  490,803,063 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
หมุนเวียน 126,013,524  167,005,067  126,013,524  167,005,067 
ไม่หมุนเวียน 437,685,328  323,797,996  438,377,841  323,797,996 
รวม 563,698,852  490,803,063  564,391,365  490,803,063 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ        
  ส าหรับป ี -  15,528,036  -  15,528,036 
โอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ        
  ส าหรับป ี -  (7,888,758)  -  (7,888,758) 
รวม -  7,639,278  -  7,639,278 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 470,659,750  428,633,922  471,352,263  428,633,922 
อยู่ระหว่างฟ้องร้องลูกหน้ี 58,582,986  60,268,159  58,582,986  60,268,159 
ค้างช าระเกินก าหนด        
-  น้อยกว่า 1 ปี 50,024,196  22,516,235  50,024,196  22,516,235 
-  มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี 3,362,000  -  3,362,000  - 

รวมค้างช าระเกินก าหนด 53,386,196  22,516,235  53,386,196  22,516,235 

รวม 582,628,932  511,418,316  583,321,445  511,418,316 
 

โดยปกติระยะเวลาการประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างของบริษัทมีระยะเวลา 1-2 ปี 
 

ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างทั้งหมดของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
เป็นสกุลเงินบาท 
 

11 มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่เรียกเก็บจำกลูกค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 6,391,472  -  6,391,472  - 
กิจการอื่นๆ 809,373,238  293,469,348  809,373,238  293,469,348 
รวม 815,764,710  293,469,348  815,764,710  293,469,348 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,029,136)  (38,029,136)  (9,029,136)  (38,029,136) 
สุทธิ 806,735,574  255,440,212  806,735,574  255,440,212 
        

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ        
   ส าหรับป ี -  4,958,521  -  4,958,521 
โอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ        
  ส าหรับป ี -  (6,180,451)  -  (6,180,451) 
รวม -  (1,221,930)  -  (1,221,930) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้ำนบำท) 
มูลค่าโครงการก่อสร้างตามสัญญา 30,746  28,713  30,746  28,713 
        

มูลค่างานท่ีรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่เริ่มงานโครงการ        

   จนถึงปัจจุบันของโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ 22,890  19,766  22,890  19,766 
หัก ค่างวดงานที่เรียกเก็บจากลูกค้า (ตามใบแจ้งหน้ี) (22,119)  (19,547)  (22,119)  (19,547) 
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 771  219  771  219 
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า        
   (อยู่ระหว่างฟ้องร้อง) 45  45  45  45 
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า        
   (ก่อนปี 2543) -  29  -  29 
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า        
   คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 816  293  816  293 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9)  (38)  (9)  (38) 
สุทธิ 807  255  807  255 
จ านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่า        
   งานก่อสร้าง (615)  (882)  (615)  (882) 
สุทธิ 192  (627)  192  (627) 

 

12 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
        

วัสดุก่อสร้าง 105,127,576  134,118,427  105,127,576  134,118,427 

อะไหล่และวัสดุ 11,433,139  10,608,554  10,510,831  10,173,657 
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า (844,084)  (844,084)  (844,084)  (844,084) 
อะไหล่และวัสดุ – สุทธิ 10,589,055  9,764,470  9,666,747  9,329,573 
รวม 115,716,631  143,882,897  114,794,323  143,448,000 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้ำนบำท) 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึก        
  เป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี        
  ต้นทุนการก่อสร้าง 1,781  1,562  1,808  1,562 
 

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสินค้าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้ำนบำท) 
สินค้าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ภายใน 1 ปี 115  143  114  143 
สินค้าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์เกิน 1 ปี 1  1  1  1 
รวม 116  144  115  144 
 

13 เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้ผู้รับเหมำช่วง 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
กิจการอื่นๆ 125,363,500  481,897,426  125,363,500  468,826,295 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (226,329)  -  (226,329)  - 
รวม 125,137,171 6 481,897,426  125,137,171  468,826,295 
 

หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี 226,329  -  226,329  - 
 

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุล
เงินบาท 
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14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 275,905  316,487  9,375,000  9,375,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน        
  ตามวิธีส่วนได้เสีย (40,488)  (40,582)  -  - 
 235,417  275,905  9,375,000  9,375,000 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน -  -  (9,375,000)  (9,375,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  235,417  275,905  -  - 

 

ไม่มีการซื้อและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่            2560 และ 2559 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจ้าของ  ทุนช าระแล้ว วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  การด้อยค่า  วิธีส่วนได้เสีย – สุทธ ิ
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท) 

บริษัทร่วม                        

บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จ ากัด 25  25  41  41  10  10  0.24  0.28  -  -  0.24  0.28 
รวม         10  10  0.24  0.28  -  -  0.24  0.28 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สัดส่วน          
 ความเป็นเจ้าของ  ทุนช าระแล้ว วิธีราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน – สุทธ ิ  เงินปนัผลรบั 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท) 

บริษัทร่วม                        
บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จ ากัด 25  25  41  41  10  10  (10)  (10)  -  -  -  - 
รวม         10  10  (10)  (10)  -  -  -  - 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย  
ในงบการเงินรวม 
 

 สัดส่วนควำม  สินทรัพย ์  หนี้สิน  รำยได ้  ก ำไร(ขำดทุน) 
 เป็นเจ้ำของ  รวม  รวม  รวม  ส ำหรับป ี

 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท) 
ปี 2560          
บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จ ากัด 25  1.05  0.12  0.001  (0.16) 
รวม   1.05  0.12  0.001  (0.16) 

ปี 2559          
บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จ ากัด 25  1.16  0.07  0.001  (0.16) 
รวม   1.16  0.07  0.001  (0.16) 
 

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รายการเคลื่อนไหวส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 (บำท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 809,999,700  211,149,200 
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม 200,064,000  599,400,200 
ตัดจ าหน่ายเงินลงทุน -  (549,700) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,010,063,700  809,999,700 
 

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน -  549,700 
 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด) เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 
2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 200 ล้านบาท จากเดิม 400 ล้านบาท เป็น 600  
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด) เม่ือวันที่ 23 เมษายน 
2559 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้าน บาท เพื่อรองรับการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในโครงการ เอท ทองหล่อ และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ 
  

ทุนช าระแล้ว 
  

วิธีราคาทุน 
  

การด้อยค่า 
  

ราคาทุน – สุทธ ิ
  

เงินปันผลรับ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท)  (บำท) 

บริษัทย่อยทางตรง                        
บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท                        
   แมเนจเม้นท์ จ ากัด 68.00  52.00  600  400  408,064,000  208,000,000  -  -  408,064,000  208,000,000  -  - 
บริษัท แนเชอรัล วิลล ์เซอร์วิส                        
   อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจ                        
   เม้นท์ จ ากัด 99.97  99.97  2  2  1,999,700  1,999,700  -  -  1,999,700  1,999,700  -  - 
บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล                        
   พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 60.00  60.00  1,000  1,000  600,000,000  600,000,000  -  -  600,000,000  600,000,000  -  - 
รวม         1,010,063,700  809,999,700  -  -  1,010,063,700  809,999,700  -  - 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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16 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคัญ 
 

  บริษัท เอส ซี อาร ์  บริษัท ซี เอส เอ็ม    
  แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์  แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส   
  จ ากัด  จ ากัด  รวม 
  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ล้ำนบำท) 
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  32.00  48.00  40.00  40.00     

             
สินทรัพย์หมุนเวียน  44  45  51  96     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  787  658  2,444  2,466     
หน้ีสินหมุนเวียน  (82)  (143)  (156)  (147)     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (194)  (206)  (1,431)  (1,447)     
สินทรัพย์สุทธิ  555  354  908  968     

             
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  178  170  363  387  541  557 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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  บริษัท เอส ซี อาร ์  บริษัท ซี เอส เอ็ม    
  แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์  แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส   
  จ ากัด  จ ากัด  รวม 
  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ล้ำนบำท) 
รายได้  68  65  225  177     
             
ก าไร(ขาดทุน)  1  (12)  (61)  (31)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -  -  -  -     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  1  (12)  (61)  (31)     
             
ก ำไร(ขำดทุน)ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  -  (6)  (24)  (12)  (24)  (18) 

             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  31  14  85  135     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (122)  (28)  (26)  (2,567)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  95  9  (73)  2,477     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  4  (5)  (14)  45     
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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17 เงินลงทุนระยะยำวอื่น 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
เงินลงทุนทั่วไป  3,000,000  3,000,000  -  - 
หัก ค่าเผื่อการลดค่าเงินลงทุน (3,000,000)  (3,000,000)  -  - 
เงินลงทุนทั่วไป – สุทธิ -  -  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทประจ า        
  24 เดือน 186,724  48,370,577  186,724  48,370,577 
รวม 186,724  48,370,577  186,724  48,370,577 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 (บำท) 
เงินลงทุนทั่วไป    
ณ วันที่ 1 มกราคม 3,000,000  3,000,000 
ไม่เปล่ียนแปลงระหว่างปี -  - 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา (3,000,000)  (3,000,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  - 
 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 24 เดือน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 48,370,577  - 
เพิ่มขึ้นระหว่างป ี -  48,370,577 
ลดลงระหว่างป ี (48,183,853)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 186,724  48,370,577 
 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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18 เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4,956,268  4,956,268  4,956,268  129,956,268 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4,956,268)  (4,956,268)  (4,956,268)  (4,956,268) 
 -  -  -  125,000,000 
หัก ส่วนที่ครบก าหนดช าระ        
       ภายในหน่ึงป ี -  -  -  (85,000,000) 
สุทธิ -  -  -  40,000,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  -  3,000,200  -  3,000,200 
ลดลงระหว่างป ี -  (3,000,200)  -  (3,000,200) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวท้ังหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

19 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ที่ดิน  อาคารชุด  รวม 
 (บำท) 

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 99,643,500  5,649,570  105,293,070 
เพิ่ม / โอน -  3,419,328  3,419,328 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ      
   1 มกรำคม 2560 99,643,500  9,068,898  108,712,398 
ไม่เปล่ียนแปลงระหว่างปี -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 99,643,500  9,068,898  108,712,398 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 

 76 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ที่ดิน  อาคารชุด  รวม 
 (บำท) 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 -  4,783,993  4,783,993 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี/ โอน -  405,818  405,818 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 -  5,189,811  5,189,811 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี -  282,673  282,673 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 -  5,472,484  5,472,484 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญช ี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 99,643,500  3,879,087  103,522,587 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 99,643,500  3,596,414  103,239,914 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีแสดงรวมใน (บำท) 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 282,673  105,779 

 

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 54 
 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวน 103 ล้านบาท และ 104 ล้านบาท
ตามล าดับ ประกอบด้วย ที่ดิน ราคาทุนจ านวน 100 ล้านบาท มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ตามเกณฑ์
ราคาตลาดจ านวน 231 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และอาคารชุดราคาตามบัญชี จ านวน 
 3 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามล าดับ มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ตามเกณฑ์ราคาตลาดจ านวน 11 
ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูก
จัดล าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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กำรค้ ำประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นโฉนดที่ดิน เน้ือที่ 55 ไร่ 1 งาน 43 
ตารางวา รวม 6 โฉนด ราคาทุน 100 ล้านบาท พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทั้งที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีขึ้นใน
ภายหน้าได้ถูกจดทะเบียนจ านองเพื่อเป็นประกันหน้ีวงเงินหนังสือค้ าประกันกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ  
แห่งหน่ึงในวงเงิน 700 ล้านบาท และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 52 
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
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20 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์
 

  งบกำรเงินรวม 
   

 
ที่ดิน 

  

อาคารและ
ส่วนประกอบ

อาคาร 

  

เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

  

แบบก่อสร้าง
อลูมิเนียม 

  

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ ์

  

ยานพาหนะ 
  

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

  

รวม 

  (บำท) 

ราคาทุน                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  475,232,057  558,159,545  1,305,020,741  557,396,937  170,502,316  172,059,790  38,753,946  3,277,125,332 
เพิ่มขึ้น  1,126,525,491  1,336,051,765  66,469,539  25,753,843  59,101,011  35,860,024  97,907,426  2,747,669,099 
โอน  -  34,324,758  10,464,034  -  -  -  (48,208,119)  (3,419,327) 
จ าหน่าย  -  (11,897,405)  (16,689,899)  (20,989,333)  (1,725,372)  (7,326,000)  (1,665)  (58,629,674) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ1 มกรำคม 2560  1,601,757,548  1,916,638,663  1,365,264,415  562,161,447  227,877,955  200,593,814  88,451,588  5,962,745,430 
เพิ่มขึ้น  -  15,169,747  34,530,120  16,536,535  21,209,333  43,248,588  223,692,210  354,386,533 
โอน  -  16,652,981  19,691,173  -  43,107,770  -  (79,451,924)  - 
จ าหน่าย  -  (689,618)  (15,573,875)  (28,149,598)  (19,381,200)  (18,661,373)  (904,820)  (83,360,484) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  1,601,757,548  1,947,771,773  1,403,911,833  550,548,384  272,813,858  225,181,029  231,787,054  6,233,771,479 
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  งบกำรเงินรวม 
   

 
ที่ดิน 

  

อาคารและ
ส่วนประกอบ

อาคาร 

  

เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

  

แบบก่อสร้าง
อลูมิเนียม 

  

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ ์

  

ยานพาหนะ 
  

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

  

รวม 

  (บำท) 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  -  185,863,830  871,021,823  454,170,981  107,414,217  108,706,480  -  1,727,177,331 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี  -  110,519,484  83,261,539  25,071,220  28,248,782  23,744,473  -  270,845,498 
จ าหน่าย  -  (11,894,366)  (16,643,142)  (20,989,283)  (1,678,416)  (3,599,496)  -  (54,804,703) 
โอน  -  (300,039)  -  -  -  -  -  (300,039) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ1 มกรำคม 2560  -  284,188,909  937,640,220  458,252,918  133,984,583  128,851,457  -  1,942,918,087 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี    145,857,538  93,753,680  29,778,725  38,458,944  26,231,853  -  334,080,740 
จ าหน่าย  -  (332,522)  (14,902,770)  (28,149,514)  (18,187,635)  (18,661,372)  -  (80,233,813) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  -  429,713,925  1,016,491,130  459,882,129  154,255,892  136,421,938  -  2,196,765,014 
                 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท  1,601,757,548  1,632,449,754  362,511,570  103,908,529  93,893,372  70,846,935  88,451,588  3,953,819,296 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  -  -  65,112,625  -  -  895,422  -  66,008,047 
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  1,601,757,548  1,632,449,754  427,624,195  103,908,529  93,893,372  71,742,357  88,451,588  4,019,827,343 

                 
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท  1,601,757,548  1,518,057,847  387,420,702  90,666,254  118,557,969  88,759,092  231,787,053  4,037,006,465 
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  1,601,757,548  1,518,057,847  387,420,702  90,666,254  118,557,969  88,759,092  231,787,053  4,037,006,465 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

 
ที่ดิน 

  

อาคารและ
ส่วนประกอบ

อาคาร 

  

เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

  

แบบก่อสร้าง
อลูมิเนียม 

  

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ ์

  

ยานพาหนะ 
  

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

  

รวม 

  (บำท) 

ราคาทุน                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  85,519,261  318,348,671  1,305,020,741  571,905,756  141,796,886  170,852,314  49,984,002  2,643,427,631 
เพิ่มขึ้น        350,070  -  66,469,539  25,753,843  24,445,386  35,860,024  66,381,051  219,259,913 
โอน  -  34,324,758  10,464,034  -  -  -  (48,208,120)  (3,419,328) 
จ าหน่าย  -  (11,897,405)  (16,689,899)  (20,989,333)  (1,683,771)  (7,326,000)  (1,665)  (58,588,073) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  85,869,331  340,776,024  1,365,264,415  576,670,266  164,558,501  199,386,338  68,155,268  2,800,680,143 
เพิ่มขึ้น  -  13,963,623  34,530,120  16,536,535  13,707,904  43,248,588  18,073,312  140,060,082 
โอน  -  15,409,899  19,691,173  -  43,107,770  -  (78,208,842)  - 
จ าหน่าย  -  (689,618)  (15,573,875)  (28,149,598)  (17,883,442)  (18,661,373)  (904,820)  (81,862,726) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  85,869,331  369,459,928  1,403,911,833  565,057,203  203,490,733  223,973,553  7,114,918  2,858,877,499 

 

201



บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 

 81 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   

ที่ดิน 
  

อาคารและ
ส่วนประกอบ

อาคาร 

  

เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

  

แบบก่อสร้าง
อลูมิเนียม 

  

เครื่องตกแต่ง 
และอุปกรณ ์

  

ยานพาหนะ 
  

งานระหว่าง 
ก่อสร้าง 

  

รวม 

  (บำท) 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  -  173,062,572  871,021,824  468,679,800  102,841,948  108,349,199  -  1,723,955,343 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี  -  37,394,292  83,261,539  25,071,220  18,612,435  23,562,855  -  187,902,341 
จ าหน่าย  -  (11,894,366)  (16,643,142)  (20,989,283)  (1,671,690)  (3,599,496)  -  (54,797,977) 
โอน  -  (300,039)  -  -  -  -  -  (300,039) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  -  198,262,459  937,640,221  472,761,737  119,782,693  128,312,558  -  1,856,759,668 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี    45,664,995  93,753,680  29,778,726  26,172,297  26,050,732  -  221,420,430 
จ าหน่าย  -  (332,522)  (14,902,770)  (28,149,514)  (17,785,232)  (18,661,372)  -  (79,831,410) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  -  243,594,932  1,016,491,131  474,390,949  128,169,758  135,701,918  -  1,998,348,688 
                 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท  85,869,331  142,513,565  362,511,570  103,908,529  44,775,808  70,178,358  68,155,268  877,912,428 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  -  -  65,112,624  -  -  895,422  -  66,008,047 
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  85,869,331  142,513,565  427,624,194  103,908,529  44,775,808  71,073,780  68,155,268  943,920,475 

                 
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท  85,869,331  125,864,996  387,420,702  90,666,254  75,320,975  88,271,635  7,114,918  860,528,811 
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  85,869,331  125,864,996  387,420,702  90,666,254  75,320,975  88,271,635  7,114,918  860,528,811 
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ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมไว้ใน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ต้นทุนการก่อสร้าง 195,246,349  168,304,865  195,246,349  169,117,147 
ต้นทุนการให้บริการ 116,821,498  83,563,821  8,223,000  - 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 231,135  -  231,135  - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 21,781,758  18,976,812  17,719,946  18,785,194 
รวม 334,080,740  270,845,498  221,420,430  187,902,341 
 

ต้นทุนการกู้ยืมที่รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของงานระหว่างก่อสร้าง : 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
        
        
ดอกเบี้ยท่ีรับรู้ส าหรับปี -  505,611  -  - 
ดอกเบี้ยสะสมที่รับรู้ -  12,434,724  -  - 
อัตราดอกเบี้ยท่ีรับรู้         
  (ร้อยละต่อป)ี -  4.75 และ MLR – 1.5  -  - 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนจ านวน 1,536 ล้านบาท และ 1,516 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ 
 

เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส 
จ ากัด) ได้มติอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าท าสัญญาซื้อขายห้องชุดโครงการ เอท ทองหล่อ กับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ จ านวน 137 ห้องชุด มูลค่ารวม 2,495 ล้านบาท 
 

เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทย่อย (บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด) (“ผู้จะซื้อ”) ได้ท า
สัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินเป็นห้องชุดจ านวน 137 ห้องในโครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส  
พร้อมอุปกรณ์และงานระบบสาธารณูปโภค ที่ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนน ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แห่งหน่ึง (“ผู้จะขาย”) โดยก าหนด 
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ราคาที่จะซื้อจะขายเป็นจ านวนทั้งสิ้น 2,495 ล้านบาท ซึ่งในวันท าสัญญาบริษัทได้จ่ายช าระเงินจ านวน 50  
ล้านบาท ให้แก่ผู้จะขายเพื่อเป็นประกันการปฎิบัติตามสัญญา และตกลงจะช าระเงินค่าทรัพย์สินที่ซื้อขาย  
ส่วนที่เหลอื จ านวน 2,445 ล้านบาท ให้แก่ผู้จะขายทั้งหมดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ณ ส านักงานที่ดิน 
 

ต่อมาเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัทได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิในห้องชุดดังกล่าวจากผู้ขายพร้อมช าระ
เงินค่าซื้อทรัพย์สินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว 
 

ห้องชุดในโครงการเอท ทองหล่อ ดังกล่าว มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระประเมิน ตามเกณฑ์ราคาตลาด
จ านวน 2,487 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

 

     งบกำรเงินรวม 
     จ านวนเงินที่จ่าย 

ซื้อทรัพย์สิน  
(รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อ) 

     (ล้ำนบำท) 
ที่ดิน     1,126 
อาคาร     997 
งานระบบสาธารณูปโภค     332 
เฟอร์นิเจอร์     32 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     8 
รวม     2,495 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 8 ล้านบาท เป็นการจ่ายซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานลูกค้าและธุรกิจเดิมของผู้จะขาย  
มีก าหนดตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นประมาณ 3 ปี 
 

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง : 
 

 โครงการปรับปรุงเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อาคารแนเชอรัลวิลล์ ของบริษัท ที่ซอยหลังสวน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร มีต้นทุนงบประมาณทั้งหมด 64 ล้านบาท มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว จนถึงวันที่            
2560 เป็นจ านวน 51 ล้านบาท คงเหลืออีกจ านวน 13 ล้านบาท 

 

 โครงการก่อสร้างอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของบริษัทย่อย (บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ 
จ ากัด) ที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (โครงการที่ 2) มีต้นทุนงบประมาณทั้งหมด 531 ล้านบาท มีต้นทุนที่
เกิดขึ้นแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน 271 ล้านบาท คงเหลืออีกจ านวน 260 ล้านบาท 
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 โครงการก่อสร้างอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของบริษัทย่อย (บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ 
จ ากัด) ที่อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (โครงการที่ 3) มีต้นทุนงบประมาณทั้งหมด 550 ล้านบาท มี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน 6 ล้านบาท คงเหลืออีกจ านวน 544 ล้านบาท 

 

 โครงการปรับปรุงห้องชุดในโครงการ เอท ทองหล่อ ของบริษัทย่อย (“บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ท
เนอร์ส จ ากัด”) มีต้นทุนงบประมาณทั้งหมด 147 ล้านบาท มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เป็นจ านวน 59 ล้านบาท คงเหลืออีกจ านวน 88 ล้านบาท 

 

กำรค้ ำประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวน 86 ล้านบาท 
ได้จดจ านองตลอดจนจ านวนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
หลักประกันหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศออกหนังสือค้ าประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จ ากัด) มูลค่าตามบัญชี 441 ล้านบาท และที่จะมีต่อไปในภายหน้า ได้จดจ านองเพื่อใช้เป็น
หลักประกันหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ห้องชุดในโครงการ เอท ทองหล่อ ของบริษัทย่อย (“บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล 
พาร์ทเนอร์ส จ ากัด”) มูลค่าตามบัญชี จ านวน 2,383 ล้านบาท ได้จดจ านองเพื่อใช้เป็นหลักประกันหน้ีสินที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ในวงเงินจ านวน 1,550 ล้านบาท 
 

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 52 
 

21 สิทธิกำรเช่ำ 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (บำท) 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 395,000,000 
ไม่เปล่ียนแปลงระหว่างปี - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 395,000,000 
ไม่เปล่ียนแปลงระหว่างปี - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 395,000,000 
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 85 

 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (บำท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 44,627,100 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 20,239,800 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 64,866,900 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 20,153,635 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 85,020,535 
 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญช ี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 330,133,100 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 309,979,465 
 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี แสดงรวมใน    

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559 

 (บำท) 

ต้นทุนการให้บริการห้องพัก 20,153,635  20,239,800 

รวม 20,153,635  20,239,800 
 

22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 งบกำรเงินรวม 
 เงินจ่ายซื้อฐาน

ลูกค้าและธุรกิจเดิม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร์ 
 รวม 

 (บำท) 
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 -  29,687,027  29,687,027 
เพิ่มขึ้น 8,000,000  3,926,477  11,926,477 
ลดลง -  (7,500)  (7,500) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ       
  1 มกรำคม 2560 8,000,000  33,606,004  41,606,004 
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 งบกำรเงินรวม 
 เงินจ่ายซื้อฐาน

ลูกค้าและธุรกิจเดิม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร์ 
 รวม 

 (บำท) 
เพิ่มขึ้น -  3,387,453  3,387,453 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 8,000,000  36,993,457  44,993,457 

    

ค่าตัดจ าหนา่ยสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 -  24,875,403  24,875,403 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 1,811,872  2,148,188  3,960,060 
ลดลง -  (1,094)  (1,094) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ       
   1 มกรำคม 2560 1,811,872  27,022,497  28,834,369 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2,666,667  3,154,867  5,821,534 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 4,478,539  30,177,364  34,655,903 

      

มูลค่ำสุทธิทำงบัญช ี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 6,188,128  6,583,507  12,771,635 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 3,521,461  6,816,093  10,337,554 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์  รวม 
  (บำท) 

ราคาทุน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  29,679,527  29,679,527 
เพิ่มขึ้น  3,824,477  3,824,477 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  33,504,004  33,504,004 
เพิ่มขึ้น  2,220,830  2,220,830 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  35,724,834  35,724,834 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์  รวม 
  (บำท) 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  24,874,310  24,874,310 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี  2,138,379  2,138,379 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  27,012,689  27,012,689 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี  3,010,235  3,010,235 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  30,022,924  30,022,924 

     

มูลค่ำสุทธิทำงบัญช ี     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  6,491,315  6,491,315 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  5,701,910  5,701,910 
 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีแสดงรวมใน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,821,534  3,960,060  3,010,235  2,138,379 
รวม 5,821,534  3,960,060  3,010,235  2,138,379 
 

23 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 49,503,880  53,859,426  49,503,880  53,859,426 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (84,972,666)  (74,138,049)  (84,972,666)  (74,138,049) 
สุทธิ (35,468,786)  (20,278,623)  (35,468,786)  (20,278,623) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังน้ี 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2560 

  
ก าไร(ขาดทุน) 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2560 

 (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหนี้การค้า 9  (9)  -  - 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6  (4)  -  2 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3  (3)  -  - 
ประมาณการหนี้สินไม่หมนุเวียน        
   ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 27  4  1  32 
ประมาณการหนี้สิน 8  8  -  16 
รวม 53  (4)  1  50 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี        
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 7  (4)  -  3 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -  10  -  10 
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุ       - 
   เผื่อขาย 67  -  5  72 
รวม 74  6  5  85 

สุทธิ (21)  (10)  (4)  (35) 
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ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บันทึกเป็นรายจ่าย/รายได้ใน   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2559 

  
ก าไร(ขาดทุน) 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2559 

 (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

ลูกหนี้การค้า -  9  -  9 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น   6    6 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ -  3  -  3 
ประมาณการหนี้สินไม่หมนุเวียน        
   ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน -  27  -  27 
ประมาณการหนี้สิน -  8  -  8 
รวม -  53  -  53 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี        
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 7  -  -  7 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1  (1)  -  - 
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุ        
   เผื่อขาย 34  -  33  67 
รวม 42  (1)  33  74 

สุทธิ (42)  54  (33)  (21) 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้ำนบำท) 
ผลแตกต่างชั่วคราว 12  17  12  17 
ยอดขาดทุนยกไป 25  16  -  - 
รวม 37  33  12  17 
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ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2561 ถึงปี 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันน้ันกลุ่มบริษัท/บริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเน่ืองจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท /บริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
ทางภาษีดังกล่าว 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีท่ีประมาณไว้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังน้ี 
 

 
งบกำรเงินรวม 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2560   2559 

 
2560   2559 

 
(ล้ำนบำท) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปปีัจจุบัน 

       ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิตบิคุคล 267 
 

206 
 

267 
 

206 
(รำยได)้ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี

       (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 จากการที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างช่ัวคราว 
 ที่รับรูเ้มื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 10 

 
(55) 

 
10 

 
(55) 

(รำยได)้ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 

        งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 277 
 

151 
 

277 
 

151 
 

24 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 10,000,000  12,000,000  10,000,000  12,000,000 
เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 123,995,338  127,562,599  103,994,328  107,561,595 
รวม 133,995,338  139,562,599  113,994,328  119,561,595 
 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
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25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
เงินมัดจ า 15,786,151  36,139,384  10,291,175  35,050,524 
 

26 เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,361,515  1,805,838  -  - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 99,140,187  -  99,140,187  - 
รวม 100,501,702  1,805,838  99,140,187  - 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  -  160,000,000  -  160,000,000 
เพิ่มขึ้น 99,140,187  -  99,140,187  - 
ลดลง/โอน -  (160,000,000)  -  (160,000,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 99,140,187  -  99,140,187  - 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 99 ล้านบาท ในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ครบก าหนดช าระวันที ่30 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อป ี
 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ านวน 160 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นตั๋วแลกเงิน ครบก าหนดช าระคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 
ต่อปี ต่อมาสถาบันการเงินดังกล่าวได้ขายลดตั๋วแลกเงิน จ านวน 160 ล้านบาท ให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกัน 2 ราย 
และบุคคลอื่น 2 ราย และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 30 
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เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

27 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5,392,186  23,229,624  5,392,186  23,229,624 
กิจการอื่น ๆ 288,607,710  407,619,225  280,786,897  405,031,312 
รวม 293,999,896  430,848,849  286,179,083  428,260,936 
 

เจ้าหน้ีการค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

28 เจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 18,571,995  7,745,810  29,969,335  19,862,468 
กิจการอื่น ๆ 830,206,387  824,412,274  758,026,265  765,063,432 
รวม 848,778,382  832,158,084  787,995,600  784,925,900 
 

กิจการอื่น ๆ  
เจ้าหน้ีอื่น 51,294,953  30,855,225  4,604,430  4,380,345 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 21,902,349  4,568,467  18,471,515  1,525,494 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 10,863,703  13,321,902  9,644,923  12,561,625 
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายอื่น 746,145,382  775,666,680  725,305,397  746,595,968 
รวม 830,206,387  824,412,274  758,026,265  765,063,432 
 

เจ้าหน้ีอื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
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29 เจ้ำหน้ีตำมแผนปรับโครงสร้ำงหนี้ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
เจ้าหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี 25,216,606  26,579,566  25,216,606  26,579,566 

 

ยอดเจ้าหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ีจัดตามประเภทตามสกุลเงินตรา ได้ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
สกุลเงินบาท 11,152,347  11,152,347  11,152,347  11,152,347 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 14,064,259  15,427,219  14,064,259  15,427,219 
รวม 25,216,606  26,579,566  25,216,606  26,579,566 
 

เจ้าหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าวข้างต้น เป็นยอดคงเหลือภายหลังจากปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้ี และเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางแล้ว ซึ่งภายใต้แผนฟื้นฟู
กิจการฯ มีระยะเวลา 7 ปี ซึ่งได้ครบก าหนดตามแผนฯ แล้ว แต่ยังช าระหน้ีไม่เสร็จสิ้น และยังคงเหลือเจ้าหน้ีกลุ่ม
ที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 9 บางส่วน เน่ืองจากส่วนใหญ่เจ้าหน้ีไม่มาติดต่อขอรับเงิน และบางรายอยู่ระหว่างการชี้ขาดโดย
ส านักงานอนุญาโตตุลาการ 
 

30 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน -  80,000,000  -  80,000,000 
บุคคลอ่ืน -  80,000,000  -  80,000,000 
รวม -  160,000,000  -  160,000,000 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  80,000,000  -  80,000,000  - 
เพิ่มขึ้น -  160,000,000  -  160,000,000 
ลดลง/โอน (80,000,000)  (80,000,000)  (80,000,000)  (80,000,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  80,000,000  -  80,000,000 
 

และโปรดสังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5 และ 26 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

31 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน        
  ในประเทศ 1,724,558,301  1,706,629,524  -  - 
หัก  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง        
        ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (119,600,000)  (116,000,000)  -  - 
สุทธิ 1,604,958,301  1,590,629,524  -  - 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  1,706,629,524  555,781,936  -  350,000,000 
เพิ่มขึ้น 55,700,000  1,550,000,000  -  - 
ลดลง (37,771,223)  (399,152,412)  -  (350,000,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,724,558,301  1,706,629,524  -  - 
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เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ 
 

เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อย (“บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด”) ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน 
จากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง วงเงินตามสัญญา จ านวน 390.70 ล้านบาท ซึ่งจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เบิกใช้แล้วจ านวน 55.70 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 335 ล้านบาท ก าหนดช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
ทุกเดือน นับแต่วันที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก และช าระเงินต้นเป็นรายเดือนทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 10 ปี 6 เดือน 
โดยเริ่มช าระงวดแรกเดือนที่ 31 งวดละ 1.90 ล้านบาท ถึง 6.40 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีที่ดิน 2 โฉนด พร้อม
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและที่จะมีต่อไปในภายหน้า จดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกันตามสัญญาจ านอง  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อจ ากัดบางประการ ได้แก่ การเปิดบัญชี Operating account กับธนาคาร การถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท และเหตุการณ์ที่บ่งบอกการผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาเงินกู้ยืมให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด ซึ่งอาจท าให้ธนาคารมีสิทธิเร่งให้บริษัทย่อยช าระหน้ีคงเหลือ
ทั้งหมดก่อนครบก าหนดได้ทันที และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สัญญายังก าหนดให้บริษัทย่อยด ารงอัตราส่วนทาง
การเงิน (DSCR) ไม่ต่ ากว่า 1.1 เท่า 

 

เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2556 บริษัทย่อย (“บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด”) ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง วงเงินตามสัญญา จ านวน 224 ล้านบาท ซึ่งจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เบิกใช้แล้วจ านวน 206 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 18 ล้านบาท ก าหนดช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็น 
รายเดือนทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 8 ปี 6 เดือน โดยเริ่มช าระงวดแรกเดือนที่ 19 งวดละ 1.3 ล้านบาท ถึง 4  
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและจะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าได้ 
จดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกันตามสัญญาจ านอง ลงวันที่ 12 มิถุนายน  2557 ในวงเงินจ านวน 229 ล้านบาท 
 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อจ ากัดบางประการ ได้แก่ การเปิดบัญชี Operating account กับธนาคาร  
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท และเหตุการณ์ที่บ่งบอกการผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญา หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาเงินกู้ยืมให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด ซึ่งอาจท าให้ธนาคารมีสิทธิเร่งให้บริษัทย่อยช าระหน้ีคงเหลือ
ทั้งหมดก่อนครบก าหนดได้ทันที นอกจากน้ีสัญญายังก าหนดอัตราส่วนทางการเงิน ดังน้ี 
 

  ตามสัญญา  ตามงบการเงิน  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

อัตราส่วนทางการเงิน (DSCR)  ไม่ต่ ากว่า 1.1 เท่า  0.78 เท่า 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยได้ผิดอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งผลจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาดังกล่าว 
อาจท าให้ธนาคารเร่งให้บริษัทย่อยช าระหน้ีคงเหลือทั้งหมดก่อนครบก าหนดได้ทันที ต่อมาเม่ือวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 ธนาคารได้ตกลงยกเว้นการด ารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวส าหรับปี 2559 และ 2560 และ 
จะเริ่มเง่ือนไขดังกล่าวในปี 2561 ดังน้ัน ท าให้บริษัทย่อยได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทย่อย (“บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด”) ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 1,550 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในโครงการเอท ทองหล่อ 
มีก าหนดผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 4 ปี และ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
MLR - 2.10 ถึง MLR – 2.75 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าว มีห้องชุดในโครงการเอท ทองหล่อ จ านวน 137 ห้องชุดเป็น
หลักประกันเงินกู้ยืม 
 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว มีข้อจ ากัดบางประการได้แก่ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปิดบัญชี DSRA (Debt 
Service Reserve Account) กับธนาคาร จ านวน 20 ล้านบาท และการด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity) และ
เหตุการณ์ที่บ่งบอกการผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด
ซึ่งอาจท าให้ธนาคารมีสิทธิเร่งให้บริษัทย่อยช าระหน้ีคงเหลือทั้งหมดก่อนครบก าหนดได้ทันที นอกจากน้ีสัญญายัง
ก าหนดอัตราส่วนทางการเงิน ดังน้ี 
 

  ตามสัญญา  ตามงบการเงิน  
ณ 31 ธันวาคม 2560 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน  ไม่เกินกว่า 2:1 เท่า  1.75 : 1 เท่า 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวท้ังหมดของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

32 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 
 มูลค่าในอนาคต

ของจ านวนเงิน
ขั้นต่ าที่ต้องจ่าย 

  
 

ดอกเบี้ย 

 มูลค่าในปัจจุบัน
ของจ านวนเงิน
ขั้นต่ าที่ต้องจ่าย 

 (บำท) 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30,297,026  458,460  29,838,566 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน จ านวน 30 ล้านบาท เป็นเจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน
เครื่องจักรและยานพาหนะกับบริษัทอื่นห้าแห่ง จ านวน 30 สัญญา มีระยะเวลา 3 – 5 ปี มีก าหนดจ่ายช าระทุกเดือน 
เดือนละประมาณ 10,000 บาท ถงึ 400,000 บาท 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินทั้งหมดของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
 

33 ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัท จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ าเหน็จตามนโยบายของกลุ่มบริษัท/บริษัท และ
ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่  
ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน :-        
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 162,954,341  139,625,033  158,707,660  136,570,252 
รวม 162,954,341  139,625,033  158,707,660  136,570,252 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ภาระผูกพันของโครงการ        
     ผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 139,625,033  117,070,926  136,570,252  115,292,452 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 21,248,637  20,207,074  20,164,901  18,211,392 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 3,138,940  2,668,700  3,069,228  2,606,576 
 24,387,577  22,875,774  23,234,129  20,817,968 

218



บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 

 98 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ผลก าไรจากการประมาณการตาม        
     หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2,011,584  527,047  1,910,679  1,237,532 
อื่นๆ        
ผลประโยชน์จ่าย (3,069,853)  (848,714)  (3,007,400)  (777,700) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน        
  ส ำหรับผลประโยชน์        
  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 162,954,341  139,625,033  158,707,660  136,570,252 
 

ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ข้อสมมติด้านการเงิน -  9,492,101  -  9,361,543 
ข้อสมมติด้านประชากร 2,011,584  (1,599,241)  1,910,679  (1,634,567) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (7,365,813)  -  (6,489,444) 
รวม 2,011,584  527,047  1,910,679  1,237,532 
 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 

ต้นทุนบริการปจัจุบัน 21,248,637  20,207,074  20,164,901  18,211,392 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 3,138,940  2,668,700  3,069,228  2,606,576 
รวม 24,387,577  22,875,774  23,234,129  20,817,968 
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการดังต่อไปน้ี ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 

ต้นทุนการก่อสร้าง 16,970,849  16,869,322  16,970,849  16,869,322 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,416,728  6,006,452  6,263,280  3,948,646 
รวม 24,387,577  22,875,774  23,234,129  20,817,968 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อัตราคิดลด 2.24 -2.33  2.24 -2.33 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00-7.05  3.00-7.05 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0-24.00  0-24.00 
อัตรามรณะ (ตารางมรณะไทย) TMO 2017  TMO 2008 
อัตราทุพพลภาพ 5 ของอัตรามรณะ  5 ของอัตรามรณะ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อัตราคิดลด 2.25  2.25 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 7.05  7.05 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0-24.00  0-24.00 
อัตรามรณะ (ตารางมรณะไทย) TMO 2017  TMO 2008 
อัตราทุพพลภาพ 5 ของอัตรามรณะ  5 ของอัตรามรณะ 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่ อภาระ
ผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดังต่อไปน้ี 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
 (ล้ำนบำท) 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน    
  ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน    
อัตราคิดลด     
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 (8.78) (7.87) (8.37) (7.56) 
ลดลงร้อยละ 1.0 9.94 8.91 9.47 8.54 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน     
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 10.70 8.24 10.18 7.88 
ลดลงร้อยละ 1.0 (9.65) (7.45) (9.20) (7.14) 
อัตราการการหมุนเวียนพนักงาน     
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 (9.47) (8.49) (9.04) (8.16) 
ลดลงร้อยละ 1.0 5.44 4.88 5.25 4.73 
ตารางมรณะ     
เพิ่มขึ้น 1 ปี 0.67 0.60 0.64 0.58 
ลดลง 1 ปี (0.67) (0.60) (0.63) (0.57) 
 
แม้ว่าการวิเคระห์น้ีไม่ได้ค านึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ 
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จ านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังมีดังน้ี 
 

 ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ 

การปรับปรุงตามประสบการณ์ 
 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 (ล้ำนบำท) 
ปี 2560 163 159   
ปี 2559 140 137 - - 
ปี 2558 117 115 - - 
ปี 2557 99 98 - - 
ปี 2556 86 86 - - 
 

34 ประมำณกำรหน้ีสินอื่น 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2560  2559 
  (บำท) 

ประมาณการหน้ีสินของต้นทุนในการแก้ไขงาน       
 ในช่วงรับประกันผลงาน     22,969,122  25,748,000 
ประมาณการหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง    54,743,552  29,384,108 
รวม     77,712,674  55,132,108 
  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม        
   ส่วนที่หมุนเวียน     22,969,122  25,748,000 
   ส่วนที่ไม่หมุนเวียน     54,743,552  29,384,108 
รวม     77,712,674  55,132,108 
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รายการเคลื่อนไหวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ประมาณการหน้ีสินของต้นทุนในการ
แก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงาน 

 ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 
  

รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 25,748,000  30,800,523  29,384,108  45,847,573  55,132,108  76,648,096 
ประมาณการหน้ีสินที่เพิ่มขึ้น 23,300,000  161,009,186  25,359,444  15,336,535  48,659,444  176,345,721 
กลับรายการประมาณการหน้ีสิน -  (166,061,709)  -  -  -  (166,061,709) 
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสิน (26,078,878)  -  -  (31,800,000)  (26,078,878)  (31,800,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 22,969,122  25,748,000  54,743,552  29,384,108  77,712,674  55,132,108 
 

 

และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 50 
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35 ทนุเรือนหุ้น 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำม  2560  2559 
 มูลค่ำหุ้น  จ านวนหุ้น  มูลค่า  จ านวนหุ้น  มูลค่า 
 (บำท)  (ล้ำนหุ้น/ล้ำนบำท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
- หุ้นสามัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          

- หุ้นสำมัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
- หุ้นสามัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          

- หุ้นสำมัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้น 
สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

36 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบด้วย 
 

การจัดสรรก าไรและหรือก าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นจ านวน 
1.45 ล้านบาท และ 44.81 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

การเคลื่อนไหวในทุนส ารอง 
 

การเคลื่อนไหวในทุนส ารอง แสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ผลรวมขอ งการ 
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า 
 

37 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ี สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท/บริษัท ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการก าหนดงบประมาณ
รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน และประเมินผลการด าเนินของส่วนงาน ทั้งน้ี ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษัทที่รายงานโดยใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่ง
น าเสนอในรายงานการจัดการภายในทุกเดือน 
 

กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงานที่ส าคัญ ดังน้ี 
 

 ส่วนงาน 1 คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 

 ส่วนงาน 2 คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการห้องพัก 
 

 ส่วนงาน 3 คือ บริหารจัดการธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 
 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่าน้ัน ดังน้ันฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท/บริษัทมีส่วน
งานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนที่รำยงำน  
 

 
ส่วนงำน 1 

 
ส่วนงำน 2 

 
ส่วนงำน 3  

รวมส่วนงำน 
ที่รำยงำน 

 
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559  2560  2559 

 
(ล้ำนบำท) 

รายได้จากลูกค้า 
           

    

- ภายนอก 8,723 
 

7,649 
 

423 
 

370 
 

11 
 

9  9,157  8,028 

- ระหว่างส่วนงาน 39 
 

6 
 

- 
 

- 
 

25 
 

29  64  35 

- ตัดรายการระหว่างกัน (39) 
 

(6) 
 

- 
 

- 
 

(25) 
 

(29)  (64)  (35) 

รำยได้รวม 8,723 
 

7,649 
 

423 
 

370 
 

11 
 

9  9,157  8,028 
 

ก ำไรก่อนหักภำษีเงินได้ 1,326 
 

1,042 
 

(32) 
 

(8) 
 

(31) 
 

(31)  1,263  1,003 

ดอกเบี้ยรับ 6 
 

7 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  6  7 

ดอกเบี้ยจ่าย 2 
 

16 
 

64 
 

49 
 

- 
 

-  66  65 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด 
           

    

  จ าหน่าย 216 
 

187 
 

144 
 

109 
 

- 
 

-  360  296 
 

สินทรัพย์ตำมส่วนงำน 6,240 
 

5,846 
 

3,682 
 

3,668 
 

9 
 

9  9,931  9,523 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 813 
 

888 
 

3,224 
 

3,131 
 

- 
 

1  4,037  4,020 

สิทธิกำรเช่ำ - 
 

- 
 

310 
 

330 
 

- 
 

-  310  330 

หนี้สินตำมส่วนงำน 2,505 
 

2,895 
 

1,858 
 

1,820 
 

4 
 

6  4,367  4,721 
 

การกระทบยอดรายได้ ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และรายการอื่นที่มีสาระส าคัญของส่วนงานที่รายงาน 
 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2560 

 
2559  2560  2559 

 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ 
   

    
รวมรายได้จากส่วนงานที่รายงาน 9,117 

 
7,872  8,822  7,622 

รายได้อื่น 104 
 

191  69  161 
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน (64) 

 
(35)  (6)  - 

รำยได้รวม 9,157 
 

8,028  8,885  7,783 
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งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2560 

 
2559  2560  2559 

 
(ล้ำนบำท) 

ก ำไรหรือขำดทุน 
   

    
รวมก าไรจากส่วนงานที่รายงาน 1,263 

 
1,004  1,328  1,047 

ตัดรายการก าไรระหว่างส่วนงาน - 
 

(1)  -  - 
ก ำไรรวมก่อนภำษีเงินได้ 1,263 

 
1,003  1,328  1,047 

 

สินทรัพย์ 
       รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน 5,894 

 
5,503 

 
5,793 

 
5,473 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - 
 

- 
 

1,010 
 

810 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,037 

 
4,020 

 
861 

 
944 

สินทรัพย์รวม 9,931 
 

9,523 
 

7,664 
 

7,227 

        หนี้สิน 
       รวมหน้ีสินของส่วนงานที่รายงาน 4,367 

 
4,721 

 
2,530 

 
2,918 

หน้ีสินอื่น - 
 

- 
 

- 
 

- 
หนี้สินรวม 4,367 

 
4,721 

 
2,530 

 
2,918 

 

 รวมส่วนงานท่ี
รายงาน 

  
ปรับปรุง 

  
งบการเงินรวม 

 (ล้ำนบำท) 
รำยกำรอื่นที่มีสำระส ำคัญ      
2560 -  -  - 
ดอกเบี้ยรับ 11  (5)  6 
ดอกเบี้ยจ่าย 70  (4)  66 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 361  (1)  360 
      

2559      
ดอกเบี้ยรับ 12  (5)  7 
ดอกเบี้ยจ่าย 69  (4)  65 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 296  (1)  295 
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ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายได้จากลูกค้ารายหน่ึงจากส่วนงานที่ 1 ของบริษัทในปี 2560 และ 2559 เป็นเงินประมาณ 2,013 ล้านบาท และ 
1,752 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

38 รำยได้อื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
รายได้ค่าบริการและอื่น 24,156,575  31,885,685  6,495,671  7,719,466 
ก าไรจากการตีราคาเงินลงทุนชั่วคราว 13,989,816  8,741,945  14,171,012  8,405,597 
รายได้เงินปันผล 9,020,568  9,020,568  9,020,568  9,020,568 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 4,839,807  5,458,602  4,170,901  5,400,779 
ก าไรจากการขายทรัพย์สิน 8,372,585  4,065,009  8,372,585  4,065,009 
รายได้ค่าเช่า 4,598,841  4,421,452  4,598,841  4,421,452 
อื่น ๆ 20,702,490  14,755,273  5,975,806  10,797,402 
รวม 85,680,682  78,348,534  52,805,384  49,830,273 
 

39 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ค่าประมูลงานก่อสร้าง 16,099,855  16,099,255  16,099,855  16,099,255 
ค่าโฆษณา 1,580,113  1,492,255  -  - 
ค่านายหน้า 4,872,631  3,438,302  -  - 
ค่าส่งเสริมการขายและอื่น 8,378,243  5,254,632  -  - 
รวม 30,930,842  26,284,444  16,099,855  16,099,255 
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40 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

 (บำท) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 395,490,267  297,190,279  361,340,302  265,197,736 

คา่ที่ปรึกษาและวิชาชีพ 50,198,573  41,449,670  27,172,314  28,881,540 

ค่ารับรอง 22,083,139  29,657,578  21,705,971  29,375,611 

ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 24,636,802  21,220,774  20,543,119  21,029,348 

ค่าภาษีโรงเรือน 9,631,385  22,593,901  6,912,260  4,798,796 

ค่าซ่อมแซมจากการรับประกันผลงาน 12,237,586  7,825,367  12,237,586  7,825,367 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,947,052  2,298,109  2,897,499  1,433,879 

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 1,922,026  2,526,821  1,760,765  2,401,861 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 4,814,165  5,323,004  3,147,419  3,906,873 

ค่าบ ารุงรักษา 7,632,439  5,620,340  1,194,104  2,527,313 

ค่าสาธารณูปโภค 7,746,242  7,050,642  4,570,792  4,564,964 

อื่น ๆ  90,146,316  49,926,011  63,629,894  22,970,544 

รวม 630,485,992  492,682,496  527,112,025  394,913,832 
 

41 คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ผู้บริหาร  
เงินเดือนและโบนัส 63,327,347  47,482,857  46,257,827  36,160,580 
อื่น ๆ 4,450,539  5,105,685  3,944,778  4,047,244 
 67,777,886  52,588,542  50,202,605  40,207,824 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
พนักงานอื่น        
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส 710,773,167  589,030,291  680,016,445  568,371,953 
อื่น ๆ 51,233,330  45,327,216  43,469,192  33,529,305 
 762,006,497  643,357,507  723,485,637  601,901,258 
รวม 829,784,383  686,946,049  773,688,242  642,109,082 
 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานบางส่วนได้บันทึกรวมไว้ในต้นทุนการก่อสร้าง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
ต้นทุนการก่อสร้าง 12,708,200  12,255,780  12,708,200  12,255,780 
ต้นทุนการให้บริการ 14,707,453  8,052,671  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 40,362,233  32,280,091  37,494,405  27,952,044 
รวม 67,777,886  52,588,542  50,202,605  40,207,824 
 

โครงการสมทบเงินที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจ
ของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษัท/บริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต 
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42 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

รายการบางรายการที่รวมอยู่ในการค านวณก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้ดังน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้ำนบำท) 
วัสดุก่อสร้าง อะไหล่ และวัสดุใช้ไป 1,781  1,563  1,808  1,563 
ต้นทุนจากการให้บริการ 84  110  57  62 
ค่าจ้างเหมา 2,955  2,719  2,945  2,719 
ค่าใช้จ่ายพนักงานและคนงาน 1,702  1,412  1,660  1,401 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 360  295  245  210 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 68  53  50  40 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1  47  1  47 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 877  761  789  677 
ต้นทุนทางการเงิน 66  65  2  16 
รวมค่ำใช้จ่ำย 7,894  7,025  7,557  6,735 
 

43 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (บำท) 
หน้ีสูญ -  5,405,231  -  5,405,231 
หน้ีสงสัยจะสูญ 493,586  31,964,195  493,586  31,971,958 
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระ        
 หน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 25,359,444  15,336,535  25,359,444  15,336,535 
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน        
 ในบริษัทย่อย -  -  -  549,700 
อื่นๆ 8,837,175  116,839  -  - 
รวม 34,690,205  52,822,800  25,853,030  53,263,424 
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44 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2560  2559  2560  2559 
  (บำท) 
ดอกเบี้ยจ่าย  66,063,068  65,088,524  1,656,536  15,683,365 
หัก จ านวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ         
       สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข         

- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของ         
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  -  (505,611)  -  - 

สุทธิ  66,063,068  64,582,913  1,656,536  15,683,365 
 

45 (รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้ำนบำท) 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน        
ส าหรับปีปัจจุบัน 267  206  267  206 
(รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชั่วคราว 10  (55)  10  (55) 
(รำยได้)รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 277  151  277  151 
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(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 

 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท)  (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 20  1,263  20  1,003 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้   253    200 
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น   (5)    (7) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   4    6 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้        
   เป็นสินทรัพย์   9    4 
อื่นๆ   16    (52) 
รวม   277    151 

 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2560  2559 
  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

  (ล้ำนบำท) 
เงินลงทุนเผื่อขาย  23  (5)  18  163  (33)  130 
ขาดทุนจากการประมาณตาม             
  หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (2)  1  (1)  (1)  - 1 (1) 
รวม  21  (4)  17  162  (33)  129 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท)  (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 20  1,327  20  1,047 

จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้   265    209 
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น   (5)    (7) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   4    6 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้        
   เป็นสินทรัพย์   9    4 
อื่นๆ   4    (61) 
รวม   277    151 
 

กำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ                    หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่          
               
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
 

46 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรส าหรับปีที่
เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท และจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการค านวณ 
ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560  2559  2560  2559 
ก าไรส าหรับปทีี่เป็นส่วนของ        
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท (งบก าไรขาดทุน        
 เบ็ดเสร็จ) (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1,008,412,242  870,399,229  1,050,113,018  896,236,038 
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว (หุ้น) 1,600,000,000  1,600,000,000  1,600,000,000  1,600,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน(บำท) 0.63  0.54  0.66  0.56 
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47 เงินปันผล 
 

ปี 2560 :- 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล 
การด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 
บาท รวมเป็นเงินจ านวน 64 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันที่ 8 กันยายน 2560 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลประกอบการของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา
หุ้นละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงิน 240 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ไปแล้วส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ านวน
เงิน 64 ล้านบาท คงเหลืออีกจ านวน 176 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันที่ 26 พฤษภ    2560 
 

ปี 2559 :- 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในจ านวนหุ้นละ 0.04 
บาท รวมเป็นเงินจ านวน 64 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2559 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ของบริษัทส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็น
จ านวนเงิน 176 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วส าหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจ านวนเงิน 48 ล้านบาท คงเหลือ
อีก 128 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
 

48 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่
มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า 
 

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท/บริษัท กลุ่มบริษัท/บริษัทมีระบบในการควบคุม
ให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและ
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ต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท /
บริษัทอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ม่ันใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้ม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหน้ี และความเชื่อม่ัน
ของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยังก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท /บริษัท เน่ืองจากดอกเบี้ยของเงิน
กู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี
และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้ตราสารทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี และหน้ีสินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม และระยะที่ครบก าหนดช าระหรือก าหนดอัตราใหม่ มีดังน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 อัตราดอกเบี้ย         

 ที่แท้จริง  ภายใน  หลงัจาก     

 (ร้อยละตอ่ปี)  1 ป ี  1 ปี – 5 ป ี  หลงั 5 ป ี  รวม 

 (ล้ำนบำท) 

ปี 2560          
หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37  436  -  -  436 
เงินลงทุนชั่วคราว 1.31  1,545  -  -  1,545 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.0  (100)  -  -  (100) 
เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ -  (25)  -  -  (25) 
เงินกู้ยืมระยะยาว 3.99  (120)  -  -  (120) 
ไม่หมุนเวียน          
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 2.02  -  134  -  134 
เงินกู้ยืมระยะยาว 3.99  -  (478)  (1,127)  (1,605) 
รวม   1,736  (344)  (1,127)  265 
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 งบกำรเงนิรวม 

 อัตราดอกเบี้ย         

 ที่แท้จริง  ภายใน  หลงัจาก     

 (ร้อยละตอ่ปี)  1 ป ี  1 ปี – 5 ป ี  หลงั 5 ป ี  รวม 

 (ล้ำนบำท) 
ปี 2559          
หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.23  500  -  -  500 
เงินลงทุนชั่วคราว 1.68  1,249  -  -  1,249 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3.27  (2)  -  -  (2) 
เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ -  (27)  -  -  (27) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 3.27  (160)  -  -  (160) 
เงินกู้ยืมระยะยาว 4.38  (116)  -  -  (116) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.60  (30)  -  -  (30) 
ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 0.23  -  49  -  49 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 0.90  -  140  -  140 
เงินกู้ยืมระยะยาว 4.38  -  (1,590)  -  (1,590) 
รวม   1,414  (1,401)  -  13 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อัตราดอกเบี้ย         

 ที่แท้จริง  ภายใน  หลงัจาก     

 (ร้อยละตอ่ปี)  1 ป ี  1 ปี – 5 ป ี  หลงั 5 ป ี  รวม 

 (ล้ำนบำท) 
ปี 2560          
หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.25  376 - -  -  376 
เงินลงทุนชั่วคราว 1.31  1,545  -  -  1,545 
เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ -  (25)  -  -  (25) 
ไม่หมุนเวียน          
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 2.21  -  114  -  114 
รวม   1,896  114  -  2,010 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อัตราดอกเบี้ย         

 ที่แท้จริง  ภายใน  หลงัจาก     

 (ร้อยละตอ่ปี)  1 ป ี  1 ปี – 5 ป ี  หลงั 5 ป ี  รวม 

 (ล้ำนบำท) 
ปี 2559          
หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.20  430  -  -  430 
เงินลงทุนชั่วคราว 1.68  1,209  -  -  1,209 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4.20  85  -  -  85 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 3.27  (160)  -  -  (160) 
เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ -  (27)  -  -  (27) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.60  (30)  -  -  (30) 
ไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาว 0.20  -  49  -  49 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4.20  -  40  -  40 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 0.90  -  119  -  119 
รวม   1,507  208  -  1,715 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทมีเจ้าหน้ีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่
เป็นสาระส าคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี
เจ้าหน้ีสกุลเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังน้ี 
 

    2560  2559 
    (ล้ำนเหรียญสหรัฐ) 
เงินตรำต่ำงประเทศ       
สกุลดอลลาร์สหรัฐ    0.43  0.43 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษัท /บริษัท 
ตามเง่ือนไขที่ตกลงไว้ เม่ือครบก าหนด 
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ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกราย ประวัติการช าระหน้ี รวมทั้งความเห็นจากฝ่ายกฏหมาย การเรียก
เก็บเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มด าเนินงานและเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ท าเสร็จ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจาก
สินเชื่อที่เป็นสาระส าคัญ โดยความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังหักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีลูกค้า
จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส าคัญจากการเก็บหน้ีไม่ได้ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 
แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า  
ยตุิธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล แสดงดังต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม    มูลค่ายุติธรรม   
 บัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
31 ธันวำคม 2560 : (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง          

  การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนชั่วคราว 1,546  1,546  -  -  1,546 
ตราสารทุนอื่น 579  579  -  -  579 
 2,125  2,125  -  -  2,125 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง          

  การเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย          

    มูลค่ายุติธรรม          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 436  436  -  -  436 
ลูกหน้ีการค้า 1,039  -  -  1,039  1,039 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 67  -  -  67  67 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม    มูลค่ายุติธรรม   
 บัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 
   ตามสัญญาก่อสร้าง 126  -  -  126  126 
มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง          
   ที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 807  -  -  807  807 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ          
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (101)  (101)  -  -  (101) 
เจ้าหน้ีการค้า (294)  -  -  (294)  (294) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น (849)  -  -  (849)  (849) 
เจ้าหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี (25)  -  -  (25)  (25) 
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด          
   ช าระภายในหน่ึงปี (120)  (120)  -  -  (120) 
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง (310)  -  -  (310)  (310) 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (23)  -  -  (23)  (23) 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา          
  ก่อสร้าง 438  -  -  438  438 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 134  134  -  -  134 
เงินกู้ยืมระยะยาว (1,605)  (1,605)  -  -  (1,605) 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว (55)  -  -  (55)  (55) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน          
  ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (163)  -  -  (163)  (163) 
รวม (498)  (1,256)  -  758  (498) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม    มูลค่ายุติธรรม   
 บัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (ล้ำนบำท) 
31 ธันวำคม 2559 :          

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง          

  การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า          

   ยุติธรรม          
เงินลงทุนชั่วคราว 1,249  1,249  -  -  1,249 
ตราสารทุนอื่น 556  556  -  -  556 
 1,805  1,805  -  -  1,805 

          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง          

  การเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า          

   ยุติธรรม          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 500  500  -  -  500 
ลูกหน้ีการค้า 855  -  -  855  855 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 54  -  -  54  54 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา          
  ก่อสร้าง 167  -  -  167  167 
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่          
   เรียกเก็บจากลูกค้า 255  -  -  255  255 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (2)  -  -  (2)  (2) 
เจ้าหน้ีการค้า (431)  -  -  (431)  (431) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น (832)  -  -  (832)  (832) 
เจ้าหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี (27)  -  -  (27)  (27) 
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ          
ภายในหน่ึงปี (116)  -  -  (116)  (116) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (30)  -  -  (30)  (30) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น (160)  -  -  (160)  (160) 
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง (315)  -  -  (315)  (315) 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (26)  -  -  (26)  (26) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม    มูลค่ายุติธรรม   
 บัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 49  49  -  -  49 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา          
  ก่อสร้าง 324  -  -  324  324 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 140  140  -  -  140 
เงินกู้ยืมระยะยาว (1,591)  -  -  (1,591)  (1,591) 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว (29)      (29)  (29) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน          
   ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (140)  -  -  (140)  (140) 
รวม (1,355)  689  -  (2,044)  (1,355) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตาม    มูลค่ายุติธรรม   
 บัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (ล้ำนบำท) 
31 ธันวำคม 2560 :          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทาง          

  การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า          

   ยุติธรรม          
เงินลงทุนชั่วคราว 1,545  1,545  -  -  1,545 
ตราสารทุนอื่น 579  579  -  -  579 
 2,124  2,124  -  -  2,124 

          

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง          

  การเงนิที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า          

   ยุติธรรม          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 376  376  -  -  376 
ลูกหน้ีการค้า 1,043  -  -  1,043  1,043 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 63  -  -  63  63 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตาม    มูลค่ายุติธรรม   
 บัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (ล้ำนบำท) 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา          
   ก่อสร้าง 126  -  -  126  126 
มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง          
   ที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 807  -  -  807  807 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (99)  (99)  -  -  (99) 
เจ้าหน้ีการค้า (286)  -  -  (286)  (286) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น (788)  -  -  (788)  (788) 
เจ้าหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี (25)  -  -  (25)  (25) 
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง (310)  -  -  (310)  (310) 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (23)  -  -  (23)  (23) 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา          
  ก่อสร้าง 438  -  -  438  438 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 114  114  -  -  114 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว (55)  -  -  (55)  (55) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน          
   ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (159)  -  -  (159)  (159) 
รวม 1,222  391  -  831  1,222 

 

31 ธันวำคม 2559 :          

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง          

  การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า          

   ยุติธรรม          
เงินลงทุนชั่วคราว 1,209  1,209  -  -      1,209 
ตราสารทุนอื่น 556  556  -  -  556 
 1,765  1,765  -  -  1,765 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตาม    มูลค่ายุติธรรม   
 บัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
 (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง          

  การเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า          

   ยุติธรรม          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 431  431  -  -  431 
ลูกหน้ีการค้า 849  -  -  849  849 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น   61  -  -    61    61 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา          
  ก่อสร้าง 167  -  -  167  167 
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่          
   เรียกเก็บจากลูกค้า 255  -  -  255  255 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว          85  -  -  85  85 
เจ้าหน้ีการค้า (428)  -  -  (428)  (428) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น      (785)  -  -  (785)         (785) 
เจ้าหน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี (27)  -  -  (27)  (27) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (30)  -  -  (30)  (30) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น (160)  -  -  (160)  (160) 
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง (315)  -  -  (315)  (315) 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (26)  -  -  (26)  (26) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 49  49  -  -  49 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 40  -  -  40  40 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา          
  ก่อสร้าง 324  -  -  324  324 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 120  120  -    120 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว (29)      (29)  (29) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน          
  ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (137)  -  -  (137)  (137) 
รวม 444  600 - -  (156)  444 
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เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางขั้นต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจ าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ต่างกันของล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดับต่าง ๆ มีดังน้ี 
 

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่าง
เดียวกัน ซึ่งบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลค่า 
 

ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1  
 

ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน 
 

49 ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัท/บริษัท มีภาระผูกพัน ดังน้ี 
 

  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (ล้ำนบำท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน :-    
สัญญำที่ยังไม่ได้รับรู้    
อาคารชุด 4  4 
ที่พกัคนงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น 6  6 
ต้นทุนโครงการอาคารเพื่อให้บริการห้องพัก 817  6 
ต้นทุนในการปรับปรุงโครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเด้นส์เซส 88  - 

รวม 915  16 
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งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (ล้ำนบำท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 15  15 
หลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 81  81 
หลังจากห้าปี 193  193 

รวม 289  289 
 

ภาระผูกพันอื่น ๆ :-    
ตามสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาช่วงของโครงการก่อสร้างคงเหลือ 1,119  1,119 
หนังสือค้ าประกันจากธนาคารเพื่อค้ าประกันค่าสินค้า    
 สาธารณูปโภค สัญญาจ้าง ผลงานก่อสร้าง    
 และการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 1,829  1,829 

รวม 2,948  2,948 
 

บริษัทย่อย (“บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด”) มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ปรึกษาด้านเทคนิคและ
สัญญาบริหารจัดการที่พักอาศัยกับบริษัทอื่นแห่งหน่ึง ทั้งน้ีอัตราค่าที่ปรึกษาและบริการและเง่ือนไขเป็นไปตามที่
ระบุไว้ในสัญญา 
 

บริษัทย่อย (“บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากัด”) มีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการ
ธุรกิจห้องพักกับบริษัทอ่ืนแห่งหน่ึง ทั้งน้ี ค่าบริหารจัดการและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ  ซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้
เป็นจ านวนประมาณ 6,388 ล้านบาท 
 

50 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ี 
 

 คดีฟ้องร้องที่บริษัทถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากงานก่อสร้างผิดสัญญาจ้างและค้ าประกัน 
ซึ่งมีทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง เป็นจ านวน 2.55 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล 
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คดีฟ้องร้อง 
 

 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ตามคดีหมายเลขด าที่ 2398/2554 บริษัทและบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จ ากัด 
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องการเคหะแห่งชาติ ข้อหาผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จ านวน 850 
ล้านบาท ซึ่งศาลได้นัดพร้อมกันในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ต่อมาศาลมีค าสั่งจ าหน่ายคดี และเม่ือวันที่ 7 
กันยายน 2555 ตามคดีหมายเลขด าที่ 2206/2555 บริษัทได้ยื่นฟ้องการเคหะแห่งชาติต่อศาลปกครองกลาง 
ซึ่งมีค่าเสียหายเป็นทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จ านวน 874 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ทราบผล 
 

 เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตามคดีหมายเลขด าที่ 1218/2558 การเคหะแห่งชาติเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทข้อหา
ผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จ านวน 63 ล้านบาท ทั้งน้ีศาลปกครองได้มีค าสั่ง 
ให้รวมการพิจารณากับคดีหมายเลขด าที่ 2206/2555 คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งยัง 
ไม่ทราบผล 
 

 กิจการร่วมค้าสยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ – กรุงธน (“กิจการร่วมค้า”) ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัทมหาชน
แห่งหน่ึง ข้อหาผิดสัญญาจ้างเรียกค่างานมีทุนทรัพย์ 12.13 ล้านบาท และบริษัทและผู้ร่วมค้าถูกบริษัทมหาชน
ดังกล่าวฟ้องเรียกค่าเสียหายมีทุนทรัพย์ 31.80 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้บริษัทและผู้ร่วมค้าช าระหน้ีให้แก่บริษัทมหาชนแห่งน้ี และต่อมาเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2556 
บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทและผู้ร่วมค้าช าระหน้ีให้แก่บริษัทมหาชนจ านวน 
31.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป 

 

ต่อมาเม่ือวันที่ 19 กันยายน 2557 บริษัทได้ยื่นฎีกาต่อศาล และเม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีค า
พิพากษายืนให้บริษัทช าระหน้ีค่าเสียหายเป็นเงินต้น จ านวน 31,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จ านวน 
13,538,958.90 บาท รวมเป็นเงิน 45,338,958.90 บาท แทนกิจการร่วมค้าสยามซินเท็ค-วิจิตรภัณท์-กรุงธน 
จ าเลยที่1 ที่ 2 ที่ 3 ตามสัญญาจ้างฯ และเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ช าระเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว และได้คืนหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 3 ฉบับ และ
หลักประกันที่เป็นเงินฝากประจ า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ให้บริษัทเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง
กิจการร่วมค้าสยามซินเท็ค-วิจิตรภัณท์-กรุงธน ได้แจ้งว่าค่าเสียหายดังกล่าวในส่วนของจ าเลยที่ 2 และจ าเลย
ที่ 3 ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด 

 

 บริษัทถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากงานก่อสร้างมีทุนทรัพย์ 46.39 ล้านบาท ต่อมาเม่ือ
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทช าระหน้ีให้แก่บุคคลภายนอกจ านวน 13.10  
ล้านบาท และต่อมาเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทช าระ
หน้ีให้แก่บุคคลภายนอกดังกล่าวจ านวน 14.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป 
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ต่อมาเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้ยื่นฎีกาต่อศาล ซึ่งจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้บันทึกประมาณการหน้ีสิน
ที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวไว้แล้ว จ านวน 21 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) 

 

 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริษัทถูกบุคคลภายนอกรายหน่ึงฟ้องละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากงาน
ก่อสร้าง มีทุนทรัพย์ 3 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2559           พ พ  ษ ให้บริษัทช าระหน้ี
ให้แก่บุคคลภายนอกจ านวน 8.60 ล้านบาท และบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่            2560 ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้บริษัทช าระหน้ีให้แก่บุคคลภายนอกจ านวน               พ                                   
             เป็นต้นไป และเม่ือวันที่                   ษ                                ที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561               พ                                               31 ธันวาคม       
   ษ                                                                      26 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) 

 

51 แผนฟื้นฟูกิจกำรของบริษัท 
 

ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 และค าร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ฉบับลงวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2544 ที่ได้ลงมติรับแผนฯ จากที่ประชุมเจ้าหน้ีและศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฯแล้ว 
 

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2544 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้ตั้งบริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จ ากัด เป็นผู้บริหาร
แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท และบริษัทได้ด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ก าหนดไว้ จนกระทั่งเม่ือวันที่ 28 
เมษายน 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
ดังน้ันอ านาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหน้ีกลับเป็นของผู้บริหารของลูกหน้ี และผู้ถือหุ้น
ของลูกหน้ีมีสิทธิตามกฎหมายนับตั้งแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไปซึ่ง
ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการฯ มีระยะเวลา 7 ปี ซึ่งได้ครบก าหนดตามแผนฯ แล้ว แต่ยังช าระหน้ีไม่เสร็จสิ้น และยัง
คงเหลือเจ้าหน้ีกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 9 บางส่วน เนื่องจากส่วนใหญ่เจ้าหน้ีไม่มาติดต่อขอรับเงิน 
 

52 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทและบริษัท จ านวน 134 ล้านบาท และ 139 
ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 114 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ ได้ใช้เป็น
หลักประกันการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่ง และค้ าประกัน
ต่อศาลเพื่อช าระหน้ีแก่เจ้าหน้ีรายหน่ึงตามค าพิพากษาของศาล 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวม – ตราสารหน้ีของบริษัทจ านวน 131 ล้านบาท 
และ 73 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ใช้เป็นหลักประกันหน้ีสินตามหนังสือค้ าประกันที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งหน่ึง 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน และส่วนปรับปรุงอาคารของบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี 186 ล้านบาท และ 173 ล้านบาท ตามล าดับ และสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในภายหน้า ตลอดจน
จ านวนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของสินทรัพย์ดังกล่าวได้จดทะเบียนจ านองไว้เป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมจากธนาคาร การออกหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น และเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นจากบุคคลอื่น 
ในวงเงินจ านองรวม 2,352 ล้านบาท และ 556 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เอส ซี อาร์ แอส
เซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด”) มูลค่าตามบัญชี 441 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามล าดับ และสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้น
ในภายหน้าได้จดทะเบียนเป็นหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึง ในวงเงินจ านอง 620  
ล้านบาท และ 229 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ห้องชุดในโครงการ เอท ทองหล่อ ของบริษัทย่อย (บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล 
พาร์ทเนอร์ส จ ากัด) มูลค่าตามบัญชี 2,383 ล้านบาท ได้จดจ านองเพื่อใช้เป็นหลักประกันหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ในวงเงินจ านวน 1,550 ล้านบาท 
 

53 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 

สัญญาเช่าด าเนินงานด้านผู้เช่า 
 

เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2556 บริษัท (“ผู้เช่า”) ได้ท าสัญญาเช่ากับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (“ผู้ให้
เช่า”) โดยที่ : 
 

- ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน และอาคารพักอาศัย ถนนหลังสวน 

- ผู้เช่าได้รับโอนสิทธิการเช่าจากกองทุนรวมแห่งหน่ึง(“ผู้เช่าเดิม”) โดยผู้เช่าเดิมได้ท าหนังสือโอนสิทธิการเช่า
ดังกล่าวให้ผู้ให้เช่า 

- ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่า เข้าสวมสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิม 

- ก าหนดระยะเวลาเช่า มี 19 ปี 7 เดือน 17 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2576 

- วัตถุประสงค์การเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจให้เช่าพักเป็นที่อยู่อาศัย และให้เช่าช่วงทอดเดียวภายใน
ระยะเวลาการเช่า 

- ผู้เช่าตกลงช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าเป็นเงิน 11 ล้านบาท 

- ผู้เช่าตกลงจา่ยค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 1.06 ล้านบาท – 1.89 ล้านบาท 
 

สัญญาเช่ามีข้อสัญญาของผู้เช่าบางประการ เช่น ไม่จ าหน่ายจ่ายโอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลอ่ืน หรือน าสิทธิการ
เช่าไปเป็นประกันการช าระหน้ี เป็นต้น 
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สัญญาเช่าดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นสัญญด าเนินงาน เนื่องจากค่าเช่าที่จะจ่ายให้ผู้ให้เช่าจะปรับตามอัตราค่าเช่าที่
ก าหนดไว้ในสัญญาอย่างสม่ าเสมอ และผู้ เช่าต้องปฎิบัติตามข้อกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ภายใต้สัญญาเช่า 
นอกจากน้ี ภายหลังสัญญาเช่าสิ้นสุดลงผู้เช่าส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพเดิม 
 

54 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2561 บริษัทได้ท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จ านวน 6 โฉนด ให้กับบริษัทอื่นแห่งหน่ึง ใน
ราคารวมทั้งสิ้น 277 ล้านบาท และในวันท าสัญญาบริษัทได้รับช าระค่าที่ดินบางส่วนเป็นจ านวน  28 ล้านบาท 
คงเหลืออีกจ านวน 249 ล้านบาท จะได้รับช าระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
 

เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ท าบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุดกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง 
(“บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด”) โดยขอเพิ่มพื้นที่เช่า และขยายระยะเวลาเช่าอีก 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 215,225 บาท 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวน 44.81 ล้านบาท และอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษัทส าหรับ
งวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็น
จ านวนเงิน 272 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วส าหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ านวนเงิน 64 ล้านบาท เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงิน 
ปันผลส าหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจ านวน 208 
ล้านบาท โดยก าหนดจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
 

55 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนอใน 
งบการเงินปี 2560 สรุปได้ดังน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจัด

ประเภทใหม ่
 จัดประเภท

ใหม ่
 หลังจดัประเภท
ใหม ่

 ก่อนจัด
ประเภทใหม ่

 จัดประเภท
ใหม ่

 หลังจดั
ประเภทใหม ่

 (ล้ำนบำท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
เงินสดและรายการ            
   เทียบเท่าเงินสด 549  (48)  501  479  (48)  431 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน            
  ตามสัญญาก่อสร้างหมุนเวียน 491  (324)  167  491  (324)  167 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจัด

ประเภทใหม ่
 จัดประเภท

ใหม ่
 หลังจดัประเภท
ใหม ่

 ก่อนจัด
ประเภทใหม ่

 จัดประเภท
ใหม ่

 หลังจดั
ประเภทใหม ่

 (ล้ำนบำท) 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 556  (508)  48  556  (508)  48 
เงินลงทุนเผื่อขาย -  556  556  -  556  556 
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน            
  ตามสัญญาก่อสร้างไม่หมุนเวียน -  324  324  -  324  324 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เจ้าหนี้            
  สามารถเรียกคืนได้ทันที (190)  190  -  -  -  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง            
  ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (92)  (24)  (116)  -  -  - 
เงินกู้ยืมระยะยาว (1,424)  (166)  (1,590)  -  -  - 
 (110)  -  (110)  1,526  -  1,526 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 11  15  26  1  15  16 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 508  (15)  493  410  (15)  395 
 519  -  519  411  -  411 
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