


วิสัยทัศน์
“ เราจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครบวงจร
ที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ”

พันธกิจ
ขยายงานรับเหมาก่อสร้างและงานระบบ 

ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลงานได้ตามคุณภาพ
 ภายใต้งบประมาณและเสร็จตามกำาหนดเวลา

ที่สัญญาไว้กับลูกค้า ควบคุมระบบการปฏิบัติงาน
ให้ได้ตามมาตรฐาน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการระบบภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ

 พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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2  รายงานประจำาปี 2013

                            งบการเงินรวม

2556 2555 2554

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 1,803.85 (38.33) 2,925.01 12.79 2,593,25 20.23

หนี้สินรวม 1,679.06 (15.46) 1,986.13 15.69 1,716,79 30.59

ส่วนของผู้ถือหุ้น 124.79 (86.71) 938.89 7.12 876.47 4.06

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,596.23 (59.34) 3,925.53 13.03 3,472.91 51.84

กำาไรขั้นต้น (47.86) (139.58) 120.93 (22.73) 156.50 7,862.54

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ (1,436.36) (14,769.15) 9.66 (55.09) 21.51 130.14

อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2555 2554

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) (3.00) 3.08 4.51

อัตรากำาไรสุทธิ (%) (84.48) 0.80 0.58

อัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (253.56) 3.43 2.31

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (14.26) 0.28 0.21

อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 16.88 35.41 23.95

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 13.46 2.07 1.90

2556 2555 2554

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งานภาครัฐ 640.91 40.15 2,296.94 58.51 1,359.10 39.13

งานภาคเอกชน 955.32 59.85 1,628.59 41.49 2,113,81 60.87

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 1,596.23 100.00 3,925.53 100.00 3,472.91 100.00

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท



3  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัทปี 2556

นายชนะชัย ลีนะบรรจง      
ประธานกรรมการบริษัท

 ในปี 2556 ถือเป็นปีที่ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาจากต้นทุนในการก่อสร้างอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การปรับ

ราคาขึ้นของวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่

มีฝีมือ ความล่าช้าจากการทำางาน อันเนื่องมาจากการขาดแคลน

แรงงาน ปัญหาการเมืองและการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการของ

ผู้ว่าจ้าง ได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโช่ ท้ังซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาย่อย 

และผู้ว่าจ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลลบต่อผลประกอบการของ 

บริษัทฯ เป็นอย่างมาก

 สำาหรบัปี 2557 เป็นปีทีบ่รษิทัฯได้มุง่เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการบรหิารจัดการการก่อสร้าง โดยเฉพาะในส่วนของการบรหิาร 

ต้นทุน และการบริหารเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา 

รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการของบริษัทฯ ซ่ึงจะทำาให้

ผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนั้น ทางบริษัทฯได้ 

ปรบัแผนงานการตลาด โดยเน้นการบริหารความเสีย่งในเรือ่งรปูแบบ 

ของการก่อสร้างมากข้ึน ควบคู่ไปกับเงื่อนทางธุรกิจและการเงิน 

ของโครงการนั้นๆ ควบคุมไปกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากการ 

ถดถอยของเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด และรอบคอบ สิ่งต่างๆ 

เหล่านี้ จะทำาให้ผลประกอบของบริษัทฯ ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

ต่อไป

  

 ความแข็งแกร่งและความสำาเร็จของ อีเอ็มซี ขึ้นอยู่กับการ

สนับสนุนของท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันทาง การเงิน รวม

ท้ังพันธมิตรทางธุรกิจในทุกๆฝ่าย ท่ียังคงให้การสนับสนุน โอกาส

และความไว้วางใจแก่ทาง อีเอ็มซี ด้วยดีมาตลอด ผมและชาว  

อีเอ็มซี ทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่าน และเรายังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท

การทำางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ อีเอ็มซี กลับมามีผลประกอบการท่ี

ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายชนะชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท



4  รายงานประจำาปี 2013

นายชนะชัย ลีนะบรรจง

อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 19.75%

ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท, 
ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2550 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท,
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น :

:

:

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำาหรับนักบริหาร
ระดับสูงปีการศึกษา 2552 - 2553  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2553 - 2554  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ   
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่15 ปีการศึกษา 2555                                                                               

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 66/2551, FND รุ่น 25/2550

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

นายเชิดศักดิ์  วิทูราภรณ์

อายุ 55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วศบ. (ไฟฟ้า) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน

2550 - 2555

2537 - 2550                        

2537 - 2550

:

:

:

:

กรรมการบริษัท 
  บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง
กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน,
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง
กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บิวเทค จำากัด
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ
  บริษัท เซ็กโก้ เอช วี จำากัด
- รับเหมาก่อสร้าง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 77/2551

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี
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นายไพบูลย์  ทองระอา

อายุ 55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,    
กรรมการผู้มอีำานาจลงนามผกูพนับรษัิท,
กรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม

นายศิริพงศ์  ว่องวุฒิพรชัย

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท, 

กรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2542 -2549                     

:

:

:

กรรมการบริษัท 
 บริษัท ซันเค่น-อีเอ็มซี จำากัด

กรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม, กรรมการบริษัท,  
กรรมการบริหาร,  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน 
  บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

กรรมการ
  บริษัท ไตรโพลีคอน จำากัด
- รับเหมาก่อสร้าง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 66/2550

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2549 - 2550

2545 - 2548                     

2539 - 2544

:

:

:

:

:

กรรมการบริษัท 
 บริษัท ซันเค่น-อีเอ็มซี จำากัด

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท, กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานการตลาด

บริษัท กระดาษศรีสยาม จำากัด (มหาชน)
- ผลิตและจำาหน่ายกระดาษ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่ือธุรกิจส่ิงพิมพ์  
บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ พับลิชช่ิง จำากัด
- สื่อสิ่งพิมพ์
รองประธานสายงานขาย
 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำากัด
- ผลิตและจำาหน่ายสี

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 2/2556

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 21/2547, FND รุ่น 19/2548

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายกฤษณะ สง่าแสง

อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วศบ. (ไฟฟ้า) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2550 - 2555

2545 - 2550

2540 - 2545

2538 - 2540

2536 - 2538

2534 - 2536

:

:

:

:

:

:

:

:

กรรมการบริษัท 
บริษัท ซันเค่น-อีเอ็มซี จำากัด 

กรรมการบริษัท , รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิศวกรรมระบบ
  บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรมระบบ

บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานประมาณราคาและจัดซื้อ 
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ผู้อำานวยการฝ่ายประมาณราคาและจัดซื้อ
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ผู้จัดการแผนกประมาณราคางานเครื่องกล
บริษัท อีเอ็มซีแมคคานิค จำากัด
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ผู้จัดการแผนก
บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำากัด
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : -

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: -

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี



7  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

:

:

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
 Pennsylvania State University
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2552 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2547 - 2549

2544 - 2546

2532 - 2545

:

:

:

:

:

:

:

:

:

กรรมการบริษัท
บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

กรรมการ และกรรมการบริหาร
Value Focus Group, UK
- Business Advisory

หุ้นส่วนกรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท มิลล์ แอนด์ ไวน์ สไตน์ จำากัด
- Audit and Assurance

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท พีอาร์ที แฟคเตอร์ จำากัด
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 บริษัท ริเวนเดลล์ จำากัด
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กระดาษศรีสยาม จำากัด (มหาชน)
- Paper Manufacturing

กรรมการ และรองกรรมการผู้อำานวยการสายงานการเงิน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) 
- Entertainment and Media

รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานการเงิน
กลุ่มบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ส แอนด์คอมมิวนิเคชั่นส์
- Telecommunications

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3630 
 Advance Management Program, Wharton, 
University of Pennsylvania High Diploma in Auditing, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 46/2548, DCP รุ่น 81/2549, ACP รุ่น 21/2550, 
MIA รุ่น 2/2551, RCP รุ่น 20/2551

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

ดร.จุไรรัตน์ ร่มลำาดวน (อุณหกะ)

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ



8  รายงานประจำาปี 2013

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน,

กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ

นางณีรนุช ณ ระนอง

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2550 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน                        

:

:

:

:

กรรมการบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง
กรรมการ
บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน)
- สื่อและสิ่งพิมพ์
ผู้อำานวยการอาวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำากัด
- เงนิทนุและหลกัทรพัย์
ประธานกรรมการบริหาร 
บจ. เสตรกา
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 48/2549, DCP รุ่น 69/2549, ACP รุ่น 16/2550

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

:

:

:

ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร 
หลักสูตรการจัดการดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต   
ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3733
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรีบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2550 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

:

:

:

:

:

:

:

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,   
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง
 กรรมการบริษัท 
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท แอดวานซ์เมดดิคอลเซ็นเตอร์ จำากัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการ
คลัง
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
 กรรมการและเลขานุการ
 กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากไร้
 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ประจำาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
กรรมการบริหารหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์
 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์



9  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข

อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน,

กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ)
ปัจจุบัน

2556

2556

2553

2552

2550-2553

2550-2551

2548-2551

2536-2550

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ที่ปรึกษาศูนย์การแพทย์ด้านการคลัง
 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
กรรมการและเหรัญญิก
 สมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
- สมาคมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อวงการ 
   การศึกษาและสาธารณสุขของประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำาเนินงาน
 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำากัด (มหาชน)
- ผลิตและจำาหน่ายปุ๋ยเคมี
กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำากัด
- นำาเข้าและจำาหน่ายเครื่องช่วยฟัง
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ดุสิตเมด จำากัด
- ร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
กรรมการบริหาร
 บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด
- ผลิตน้ำาหวาน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 (ท่าน รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง)
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อั่งเปา แอสเสทจำากัด (มหาชน)
- ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอและส่งออก
ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
- ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำาเร็จรูป
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ส่วนงานรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
 บริษัท เชียงใหม่ไทยซิลค์ จำากัด
- จำาหน่ายผ้าไหม

ประสบการณ์/การอบรมอื่น :

:
:
:
:

:

:

:

ที่ปรึกษาและวางแผนด้านภาษี, ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน  
ผู้ตรวจสอบด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรม
เหล็ก, อุตสาหกรรมโรงแรม, อุตสาหกรรมเครื่องอัญมณี, อุตสาหกรรม
รถยนต์, เงินทุนหลักทรัพย์, เช่าซื้อ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่วางระบบ
และพัฒนาระบบปฏิบัติงานและระบบบัญชีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า, 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเหล็ก และ โรงแรม
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. รุ่นที่ 4)
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุน่ที ่2)
หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม” (นมธ. รุน่ที ่1) 
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ปรอ. รุ่นที่ 24)
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที ่11 สถาบนัวทิยาการตลาด
 English for Academic and Research Communication the University 
of Queensland, Australia
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
Strategic Management Workshop University of California, Berkeley

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 28/2547, DCP รุ่น 53/2548, ACP รุ่น 5/2548,  
MIR รุ่น 3/2551, MIA รุ่น 2/2551, RCP รุ่น 18/2551, R-CDC 3/2551
Director Diploma Examination 18/2548 (Fellow member)
Current Issue Seminar 1/2551

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายตฤณ ปิ่มหทัยวุฒิ

อายุ 35 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

:

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 จุฬาลงกรณ์

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2551 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน        

2547 - ปัจจุบัน 

2550 - 2551          

2546 - 2550

2544 - 2546

:

:

:

:

:

:

กรรมการผู้จัดการ
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจหลักทรัพย์
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจการก่อสร้าง
กรรมการบริษัท
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจการก่อสร้าง
กรรมการผู้จัดการ
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำากัด - ธุรกิจหลักทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการ  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจหลักทรัพย์
กรรมการบริหาร
 บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจหลักทรัพย์

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DCP รุ่น 19/2545, ACP รุ่น 21/2550, 
MFR รุ่น 6/2551, MIR รุ่น 3/2551

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

:

ปริญญาโท Project Management Engineer    
 University of New South Wales, Sydney, Australia 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2553 - ปัจจุบัน 

2556 - ปัจจุบัน

2548 - 2556

2552 - 2554

2550 - 2553

:

:

:

:

:

กรรมการอิสระ 
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ  
บริษัท สเตรก้า จำากัด
หัวหน้าวิศวกร 
เลกซัสกรุ๊ป บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำากัด
กรรมการบริษัท
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
- การผลิตชิ้นส่วน
กรรมการบริษัท 
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)
- ธุรกิจการก่อสร้าง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 72/2551

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท,
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
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นายปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย

อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

นายชโลธร ลีลามะลิ

อายุ 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : นิติศาสตร์บัณฑิต
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2532 - ปัจจุบัน

:

:

:

:
:

:
:

:
:

:
:

:

:

กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจการก่อสร้าง
กรรมการอิสระ
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจการก่อสร้าง 
กรรมการบริษัท 
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจการก่อสร้าง
กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ - มูลนิธิ
ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี้ จำากัด (มหาชน)
- อุตสาหกรรมผลิตทองแดง
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล - มูลนิธิ
บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค ประเทศไทย จำากัด
- ผลิตและจำาหน่ายกระดาษ
บริษัท เป่าจินจง จำากัด และบริษัทในเครือ - สร้างภาพยนตร์ ละคร
บริษัท โชคพีรวัชร จำากัด เจ้าของโรงแรมอมารีโวค รีสอร์ท แอนด์ สปา
- กิจการโรงแรม
ห้างโวค กระบี่ และบริษัทในเครือ - ห้างสรรพสินค้า
บริษัท อามิโก้ คอนสตรัคช่ัน สเปส สตรัคเจอร์ จำากัด และบริษัทในเครือ
- รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท โพสต์ พับลิชช่ิง จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือหนังสือพิมพ์ 
บางกอกโพสต์ บริษัทเอกชนอีกหลายบริษัท - หนังสือพิมพ์, วารสาร
เจ้าของสำานักงาน สำานักงานทนายความ ศรีว่องไทย - ทนายความ

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี
การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: DAP รุ่น 72/2551

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

:  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

:

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารเงิน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน 5 ปีย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน

2551 - 2554

2546 - 2550

2542 - 2545

:

:

:

:

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน 
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจการก่อสร้าง
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท สามมิตรมอเตอร์เมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด (มหาชน)
- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท จีสตีล จำากัด (มหาชน) - อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน
ผู้จัดการฝ่ายการเงินโครงการ
บริษัท เมโทร รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) - ธุรกิจร่วมลงทุน

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

สายงานบริหาร สำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานวิศวกรรม 

ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานจัดซื้อ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานวิศวกรรมงานระบบ

ผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานควบคุมงบประมาณโครงการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานวิศวกรรมก่อสร้าง

ผู้จัดการ
ฝ่ายสารสนเทศ

ผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานเทคนิควิศวกรรม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ

1.	 รายละเอียดบริษัท

	 ชื่อบริษัท	 	 	 :	 บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่	 	 :	 140/66-67	อ�ค�รไอทีเอฟท�วเวอร์	ชั้น	28-30	ถนนสีลม
	 	 	 	 	 	 แขวงสุริยวงศ์	เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ	 :	 ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นวิศวกรรมง�นก่อสร้�งและก�รว�งระบบไฟฟ้� 
	 	 	 	 	 	 เครื่องกลในแขนงต่�ง	ๆ	ที่ครบวงจร
	 เลขทะเบียนบริษัท	 	 :	 0107538000321
	 โทรศัพท์	 	 	 :	 02-6156100
	 โทรส�ร	 	 	 :	 02-6156128	-	30
	 Website	 	 	 :	 www.emc.co.th
	 ทุนจดทะเบียน	 	 :	 	1,659,598,165	บ�ท
	 ทุนเรียกชำ�ระแล้ว	 	 :	 	1,173,101,298	บ�ท
	 มูลค่�ที่ตร�ไว้	 	 :	 1	บ�ท	ต่อหุ้น

2.	 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น	

(บาท) ต่อหุ้น	(บาท) (ล้านบาท) (%)

กิจการร่วมค้า	อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์
เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร ์
ชั้น 28-30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รับเหมา
ก่อสร้าง

- - - 49%

บริษัท	บีอาร์	ก่อสร้าง	จำากัด
- สำานักงานใหญ่ เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 3 
  ตำาบลนครชุม อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร  
  จังหวัดกำาแพงเพชร
- สำานักงานสาขา เลขที่ 140/43 อาคาร 
  ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสีลม 
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รับเหมา
ก่อสร้าง

60,000,000 1,000 60,000,000 51%

บริษัท	ซันเค่น-อีเอ็มซี	จำากัด
เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์  
ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รับเหมา
ก่อสร้าง

40,000,000 100 10,000,000 48%

3.	 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

   •	 นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด 
	 เลขที่	62	อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชด�ภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110 
	 โทรศัพท์	02-229-2800	 โทรส�ร	02-654-5427	 Call	Center	:	02-229-2888 
	 Website	:	www.tsd.co.th
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	 •	 ผู้สอบบัญชี
  
	 	 1.	 น�ยอภิช�ติ		 	 ส�ยะสิต		 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขที่	4229	หรือ
	 	 2.	 น�งส�ววลีรัตน์		 อัครศรีสวัสดิ์	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขที่	4411	หรือ
	 	 3.	 น�ยสุนทร	 	 	 ส�ระขวัญ	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขที่	4869
	 	 	 บริษัท	เบเคอร์	ทิลลี่	ออดิท	แอนด์	แอ็ดไวเซอรี่	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด
	 	 	 เลขที่	175	ส�ธรซิตี้ท�วเวอร์	ชั้น	21/1	ถนนส�ทรใต้	แขวงทุ่งมห�เมฆ	เขตส�ทร	กรุงเทพฯ	10120
	 	 	 โทรศัพท์	02-679-5400			 โทรส�ร	02-679-5008
	 	 	 Website	:	www.bakertillythailand.com

	 •	 ที่ปรึกษา

  
	 	 -	 บริษัท	ชินเดช	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	จำ�กัด	
	 	 	 	เลขที่	140/22	อ�ค�รไอทีเอฟท�วเวอร์	ชั้น	12	ถนนสีลม	แขวงสุริยวงศ์	เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500	
	 	 	 โทรศัพท์	02-231-6083-7			 โทรส�ร	02-231-6491
  
	 	 -	 บริษัท	สุนทรเทพ	แอนด์	พ�ร์ตเนอร์ส	จำ�กัด
	 	 	 เลขที่	52/16	อ�ค�รสีลมคอนโดมิเนียม	ชั้น	6	ซอยศ�ล�แดง	2	ถนนสีลม	เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500
	 	 	 โทรศัพท์	02-236-5906-8			 โทรส�ร	02-236-6909
  
	 	 -	 บริษัท	สำ�นักง�นกฎหม�ยบรรจงแอนด์วิทย�	จำ�กัด
	 	 	 เลขที่	33/35,	33/39-40	อ�ค�รวอลล์สตรีทท�วเวอร์	ชั้น	9	ถนนสุรวงศ์	แขวงสุริยวงศ์	เขตบ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	
	 	 	 โทรศัพท์	02-236-1950	 	 โทรส�ร	02-236-3916
 
	 	 -	 บริษัท	สำ�นักกฎหม�ยอรุณแสง	จำ�กัด	
	 	 	 เลขที่	130	ซอยอินทร�ภรณ์	แขวงพลับพล�	เขตวังทองหล�ง	กรุงเทพฯ	10310
	 	 	 โทรศัพท์	02-538-0230		 	 โทรส�ร	02-933-8339
 
	 	 -	 สำ�นักง�นทน�ยคว�ม	ศรีสำ�ร�ญ
	 	 	 เลขที่	40/131	หมู่บ้�นกฤติญ�	3	หมู่ที่	8	ตำ�บลบ�งพูด	อำ�เภอป�กเกร็ด	นนทบุรี	11120
	 	 	 โทรศัพท์	081-939-5330		 โทรส�ร	02-938-7515-7
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นโยบ�ย และภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์	(VISION)	และพันธกิจ	(MISSION)	ของบริษัทฯ

  	คณะกรรมก�รบริษัท	ได้มีก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์	และพันธกิจของบริษัทฯ	เพื่อเป็นเป้�หม�ยและแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ   
ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์	(VISION)

“	เร�จะเป็นผู้รับเหม�ก่อสร้�งครบวงจร
ที่ตอบสนองคว�มพึงพอใจของลูกค้�

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมุ่งมั่นพัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง	”

พันธกิจ	(MISSION)

ขย�ยง�นรับเหม�ก่อสร้�งและง�นระบบ	ให้เติบโตอย่�งต่อเนื่อง	ผลง�นได้ต�มคุณภ�พ	ภ�ยใต้งบประม�ณและเสร็จ
ต�มกำ�หนดเวล�ที่สัญญ�ไว้กับลูกค้�	ควบคุมระบบก�รปฏิบัติง�นให้ได้ต�มม�ตรฐ�น	และเกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

บริห�รจัดก�รระบบภ�ยในบริษัทฯ	ให้มีประสิทธิภ�พ	พัฒน�คว�มรู้	คว�มส�ม�รถของบุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง

บริษัทมีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ	ดังนี้	

 1.  มุ่งสู่องค์กรแห่งก�รเป็นเลิศ	 โดยมุ่งเน้นให้มีก�รจัดก�รบริห�รองค์กรที่ดี	 มีวิสัยทัศน์ที่กว้�งไกล	 และก�รมีคว�มส�ม�รถในก�ร 
	 	 แก้ไขปัญห�ต่�ง	ๆ	ได้อย่�งรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ	
 2.	 บรษิทัมุง่สร้�งสรรค์คณุภ�พง�นก่อสร้�งอย่�งแขง็แกร่ง	มัน่คง	และตรงต่อเวล�	โดยมวีสิยัทัศน์ท่ีจะก้�วสูค่ว�มเป็น	1	ใน	5	ของ 
	 	 ประเทศด้วยก�รบรหิ�รก�รจดัก�รอย่�งมอือ�ชพี	 
	 3.	 		บริษัทมุ่งให้บริก�รและส่งมอบผลง�นที่มีคุณภ�พ	โดยนำ�หลักก�รบริห�รจัดก�รเข้�ม�ช่วย	เช่น	ระบบม�ตรฐ�น	ISO9001	ซึ่ง
	 	 ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รก�รจัดก�รอย่�งต่อเน่ือง	และส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็ว 
		 	 และ	มีประสิทธิภ�พ
	 4.	 	บริษัทมีก�รกำ�หนดกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน	 เพ่ือให้ทุกคนท่ัวท้ังองค์กรส�ม�รถเข้�ใจร่วมกัน	ดำ�เนินง�นสอดคล้องไป 
	 	 ในทิศท�งเดียวกันและร่วมกันปฏิบัติให้ได้ต�มเป้�หม�ยท่ีตั้งไว้
	 5.	 	บริษัทให้คว�มสำ�คัญถึงคว�มปลอดภัย	และคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยตระหนักถึงก�รจัดก�รด้�นคว�ม
  ปลอดภัยในก�รก่อสร้�งให้มีคว�มปลอดภัยอย่�งสูงสุด	และในส่วนคว�มรับผิดชอบต่อสภ�พแวดล้อมและสังคมน้ัน	ท�งบริษัท 
	 	 จะรักษ�สภ�พแวดล้อมในบริเวณที่มีก�รก่อสร้�ง	ไม่ก่อให้เกิดสิ่งรบกวนและมลพิษต่อสังคมและชุมชนข้�งเคียง
 6.  บรษิทัได้ให้คว�มสำ�คญักบับุคล�กรของบริษทั	เสรมิสร้�งและพฒัน�ศกัยภ�พของบคุล�กรให้มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถอยูต่ลอดเวล�
    โดยเน้นทั้งก�รอบรมจ�กภ�ยนอกและก�รอบรมภ�ยใน	(In	House)	ที่มีประสิทธิภ�พ	โดยมุ่งเน้นก�รจัดก�รก�รพัฒน�ในด้�น 
	 	 ทักษะเฉพ�ะท�งเพื่อเตรียมพร้อมกับก�รแข่งขันในอน�คต
	 7.	 	บริษัทมีคว�มพย�ย�มที่จะดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รให้บริษัทมีคุณภ�พและเป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลมีก�รบริห�รง�นโปร่งใส 
		 	 ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลที่ดีต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

  	บรษิทัมกี�รเปลีย่นแปลงก�รจดัก�รโครงสร้�งก�รถอืหุน้โครงสร้�งเงนิทนุอย่�งมนียัสำ�คญัรอบ3ปีทีผ่่�นม�	ดงันี้้

ปี	2554  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

มกร�คม	 	 -			ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมก�รผู้มีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทนบริษัท	เป็นดังนี้

	 	 	 	 	น�ยศิริพงศ์	ว่องวุฒิพรชัย	หรือ	น�ยสมภพ	พรหมพน�พิทักษ์	ลงล�ยมือชื่อร่วมกับ	น�ยชนะชัย	ลีนะบรรจง			หรือ 
		 	 	 	 น�ยไพบูลย์	ทองระอ�	หรือ	น�ยเชิดศักดิ์	วิทูร�ภรณ์	รวมเป็นสองคนและประทับตร�สำ�คัญบริษัท

เมษ�ยน	 				-		ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั	มมีตอินมุตัิให้บรษัิทลงทุนในหุ้นส�มญัเพิม่ทุนของบรษัิท	เอม็.วนั.	พรอ็พเพอร์ตี	้จำ�กดั		
	 	 	 	 		คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	10	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นก�รลงทุนในอสงัห�รมิทรพัย์
	 	 	 	 -	ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2554	มีมติสำ�คัญ	ดังนี้
	 	 	 	 		•	แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	เรื่อง	วัตถุประสงค์ของบริษัท	จ�กเดิม	53	ข้อ	เป็น	61	ข้อ
	 	 	 	 		•	แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัท	2	ข้อ

สิงห�คม	 				-			ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั	มมีตอินมุตัจิำ�หน่�ยหุ้นท่ีซือ้คนื	โดยกำ�หนดระยะเวล�ในก�รจำ�หน่�ยหุ้น		ท่ีซือ้คนื	ตัง้แต่ 
	 	 	 	 		วนัที	่25	สงิห�คม	2554	ถงึวนัที	่6	มนี�คม	2555

กันย�ยน	 				-	  เปลี่ยนแปลงทุนชำ�ระแล้วจ�ก	586,319,361	บ�ท	เป็น	586,538,043	บ�ท	เน่ืองจ�กก�รใช้สิทธิต�ม		ใบสำ�คัญแสดง 
	 	 	 	 		สิทธิ	EMC-W2	จำ�นวน	218,682	หน่วย	มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ	1	บ�ท

ปี	2555  	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

มกร�คม	 	 -		น�ยบญุชยั	สรุพักตร์ภญิโญ	มหีนังสอืขอล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบรษัิท,	กรรมก�รบรหิ�ร,	รองกรรมก�รผูจ้ดัก�ร 
	 	 	 	 		อ�วโุส	ส�ยง�นจดัซ้ือ	มผีลตัง้แต่วนัที	่1	มกร�คม	2555	เป็นต้นไป

พฤษภ�คม		 -	น�ยเชิดศักดิ์	วิทูร�ภรณ์ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท	และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	ได้ทำ�หนังสือขอล�ออกจ�ก 
	 	 	 	 		ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	มีผลตั้งแต่วันท่ี	8	พฤษภ�คม	2555	เป็นต้นไป
	 	 	 	 -	น�ยสมภพ	พรหมพน�พิทักษ์มีหนังสือขอล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท,	รองกรรมก�รผู้จัดก�ร	อ�วุโสส�ยบัญชี 
	 	 	 	 		ก�รเงิน	และเลข�นุก�รบริษัท	มีผลตั้งแต่วันที่	8	พฤษภ�คม	2555	เป็นต้นไป

สิงห�คม	 				-	  แต่งตั้งน�ยกฤษณะ	สง่�แสง	และ	น�ยชโลธร	ลีล�มะลิ	เข้�เป็นกรรมก�รแทนตำ�แหน่งกรรมก�ร		ท่ีว่�งลง			มีผลตั้งแต่	
      วันที่	14	สิงห�คม	2555	เป็นต้นไป
กันย�ยน	 				-	  		เปลี่ยนแปลงทุนชำ�ระแล้วจ�ก	586,538,043	บ�ท	เป็น	586,538,199	บ�ท	เน่ืองจ�กก�รใช้สิทธิต�ม		ใบสำ�คัญแสดง 
	 	 	 	 		สิทธิ	EMC-W3	จำ�นวน	156	หน่วย	มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ	1	บ�ท

ตุล�คม		 				-				เปลี่ยนแปลงกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพัน	เป็นดังนี้		น�ยชนะชัย	ลีนะบรรจง	หรือน�ยไพบูลย์	ทองระอ�	หรือ
      น�ยศิริพงศ์	ว่องวุฒิพรชัย	หรือน�ยชโลธร		ลีล�มะลิ	กรรมก�รสองในสี่คนนี้	ลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร� 
	 	 	 	 		สำ�คัญของบริษัท
พฤศจิก�ยน	 -	แต่งตัง้น�ยปัณณ์ณธร์ี	ศรว่ีองไทย	กรรมก�รอสิระเข้�เป็นกรรมก�รตรวจสอบอกี	1	ตำ�แหน่ง
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ปี	2556  	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

กุมภ�พันธ์		 -		ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2556	มีมติแก้ไขทุนจดทะเบียนจ�กเดิม	879,807,064	บ�ท	 
	 	 	 	 		เป็น	1,542,290,525	บ�ท

เมษ�ยน	 				-			ทีป่ระชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ปี	2556	มมีตแิก้ไขทุนจดทะเบยีนจ�กเดมิ	1,542,290,525	บ�ท	 
	 	 	 	 		เป็น	1,659,598,165	บ�ท

ตุล�คม		 				-	ที่ประชุมกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�อนุมัติก�รร่วมทุนกับบริษัท	ซันเค่น	เซ็ตสุบิ	เคียวโก	จำ�กัด	จ�กประเทศญี่ปุ่น
        เพื่อร่วมกันจัดตั้ง	บริษัท	ซันเค่น	-	อีเอ็มซี	จำ�กัด	เพ่ือทำ�ก�รรุกตล�ดธุรกิจก่อสร้�ง	ของง�นระบบวิศวกรรม	โดย
      มุ่งเน้นที่ง�น	Heating	Ventilation	และ	Air	Conditioning	(HVAC)	โดยจะเน้นท่ีกลุ่มลูกค้�ญี่ปุ่น	ท้ังในประเทศไทย 
	 	 	 	 		และต่�งประเทศ

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

  	บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด	(BR)	ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นก�รขอรับสัมปท�นจ�กส่วนร�ชก�ร	และรัฐวิส�หกิจ	ในก�รประกอบ
กิจก�รรับเหม�ก่อสร้�ง	และรับง�นโยธ�ทุกชนิด
  	บริษัท	ซันเค่น	-	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(SANKEN	-	EMC)	ดำ�เนินธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งง�นวิศวกรรมง�นระบบ	ทั้งในส่วนของ
อ�ค�รทั่วไป	และโรงง�นอุตส�หกรรม

โครงสร้�งก�รถือหุ้น

บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)
(ทุนจดทะเบียน	1,659,598,165	บ�ท)
(ทุนชำ�ระแล้ว	1,173,101,298	บ�ท)

บริษัท	ซันเค่น-อีเอ็มซี	จำ�กัด
(ทุนจดทะเบียน	40,000,000	บ�ท)
(ทุนชำ�ระแล้ว	10,000,000	บ�ท)

บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด
(ทุนจดทะเบียน	60,000,000	บ�ท)
(ทุนชำ�ระแล้ว	60,000,000	บ�ท)

51% 48%
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

	 	 	บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัทฯ”)	เดิมใช้ชื่อว่�ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด	อี	เอ็ม	ซี	เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	4	เมษ�ยน	
2522	ต่อม�ได้มีก�รขย�ยกิจก�รและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	เมื่อวันที่	1	มีน�คม	2531	มีทุน	จดทะเบียนเริ่มจัดตั้ง 
2,000,000	บ�ท	โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจท�งด้�นก�รให้บริก�รรับเหม�ก่อสร้�ง	และรับจ้�งติดตั้งง�นระบบ
ไฟฟ้�และประป�
  บรษิทัได้แปรสภ�พเป็นบริษทัมห�ชนจำ�กดั	ในช่ือ	บรษัิท	อีเอ็มซ	ีจำ�กดั	(มห�ชน)	เมือ่วนัท่ี	9	มถินุ�ยน	2538	และเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่วนัที	่15	พฤษภ�คม	2539	ในหมวดธรุกจิพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์
	 	 ปัจจุบันบริษัท	ได้มีทุนจดทะเบียน	1,659,598,165	บ�ท	และรับชำ�ระแล้ว	1,173,101,298	บ�ท

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
  โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	รอบระยะเวล�	3	ปี	แสดงร�ยละเอียดได้ดังนี้

รายการ งบการเงินรวม

2556 2555 2554

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

ร�ยได้จ�กก�รรับเหม�ก่อสร้�ง 1,596.23 96.83 3,925.53 98.32 3,472.91 99.95

รายได้อื่น

			ดอกเบี้ยรับ 6.92 0.42 13.24 0.33 6.67 0.19

			อื่น	ๆ 45.42 2.75 53.80 1.35 30.16 0.85

รวมรายได้ 1,648.57 100.00 3,992.57 100.00 3,509.74 100.00

อัตร�ก�รเพิ่ม	(ลด)	ร�ยได้ (41.29) 13.76 49.75

รายการ งบเฉพาะกิจการ

2556 2555 2554

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

ร�ยได้จ�กก�รรับเหม�ก่อสร้�ง 1,640.16 96.79 3,706.84 97.61 2,884.23 95.68

รายได้อื่น

			ดอกเบี้ยรับ 9.13 0.54 14.42 0.38 6.81 0.22

			อื่น	ๆ 45.30 2.67 76.18 2.01 123.47 4.10

รวมรายได้ 1,694.59 100.00 3,797.44 100.00 3,014.51 100.00

อัตร�ก�รเพิ่ม	(ลด)	ร�ยได้ (44.62) 25.97 41.27
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ภาพรวมธุรกิจ
 
  การประกอบธุรกิจของบริษัท
  บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นวิศวกรรมง�นก่อสร้�งและก�รว�งระบบไฟฟ้�เคร่ืองกลในแขนงต่�ง	ๆ	ที่
ครบวงจร	โดยแบ่งส�ยง�นเป็น	2	ส�ยหลัก	คือ	ง�นด้�นวิศวกรรมก่อสร้�งท่ัวไป	และง�นด้�นวิศวกรรมระบบไฟฟ้�และเครื่องกล	โดย
มีลักษณะง�นในก�รก่อสร้�งสิ่งปลูกสร้�งในรูปแบบต่�งๆ	ได้แก่	ง�นก่อสร้�งอ�ค�รพ�ณิชย์	อ�ค�รที่อยู่อ�ศัย	สถ�บันก�รศึกษ�	ง�น
ก่อสร้�งโรงง�นอุตส�หกรรม	ง�นก่อสร้�งวิศวกรรมโยธ�	เป็นต้น	ซ่ึงบริษัทให้บริก�รต้ังแต่ง�นสถ�ปัตยกรรม	จนถึงก�รก่อสร้�งอ�ค�ร
จนเสร็จสมบูรณ์	สำ�หรับง�นวิศวกรรมไฟฟ้�และเครื่องกลของบริษัท	ประกอบด้วยก�รออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้�	ก�รสื่อส�ร
โทรคมน�คม	ระบบประป�สุข�ภิบ�ลและระบบป้องกันไฟ	ระบบปรับอ�ก�ศและระบ�ยอ�ก�ศ	โดยลูกค้�ของบริษัทประกอบด้วยลูกค้�
จ�กทั้งภ�ครัฐบ�ลและเอกชน  

  	การประกอบธุรกิจของบริษัท	แบ่งออกเป็น	2	สายงานหลัก	ดังนี้
 	 1.	 	งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป		
	 	 		 	1.1		ก�รรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�รสูงทั่วไป	รวมทั้งอ�ค�รพ�ณิชย์	อ�ค�รที่พักอ�ศัย	สถ�บันก�รศึกษ�	โรงง�นอุตส�หกรรม  
โรงพย�บ�ล	อ�ค�รของธุรกิจค้�ปลีก	เป็นต้น	 	
	 	 	 1.2			ก�รรับเหม�ก่อสร้�งง�นโยธ�	เป็นง�นก่อสร้�งของภ�คร�ชก�ร	เช่น	ง�นก่อสร้�งเขื่อน	ง�นก่อสร้�งคลองส่งนำ้�	ง�น
ป้องกันดินพัง	ง�นถนน	เป็นต้น 
  2.	 งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
   	เป็นก�รให้บรกิ�รตดิตัง้ระบบส�ธ�รณปูโภคต่�งๆ	ประกอบด้วยก�รออกแบบ	และตดิตัง้ระบบไฟฟ้�	ระบบประป�	ระบบสขุ� 
ภิบ�ล	รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง	ระบบปรับอ�ก�ศและระบ�ยอ�ก�ศ	สำ�หรับอ�ค�รสูงทั่วไป	เช่น	โรงแรม	โรงพย�บ�ล 
คอนโดมเินยีมทีพ่กัอ�ศยั	สำ�นกัง�น	ห้�งสรรพสนิค้�	โรงง�นอตุส�หกรรม	เป็นต้น

กลยุทธ์หลักในการก่อสร้าง

	 	 •			บริษัทมีนโยบ�ยจัดตั้งคณะกรรมก�รในก�รคัดสรร	ชื่อเสียง	คุณภ�พ	และคว�มส�ม�รถท�งก�รเงินของเจ้�ของโครงก�รที่ 
	 	 		เป็นเอกชน	ก่อนก�รเข้�ร่วมก�รประมูล	เพ่ือลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินก�ร

	 	 •			กระจ�ยก�รรับง�นเข้�สู่ภ�คร�ชก�รม�กขึ้น	เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในก�รชำ�ระเงิน	เนื่องจ�กก่อสร้�งภ�ครัฐ	ยังส�ม�รถขย�ยตัว 
	 	 		ได้ค่อนข้�งดีและจะเป็นปัจจัยหนุนต่อธุรกิจก่อสร้�งโดยรวม

	 	 •		ลดก�รรับง�นในโครงก�รทีเ่ป็นโรงแรมหรือคอนโดมเินยีม	ในขณะทีจ่ะขย�ยธรุกจิรบัเหม�ในกลุม่	Convenience	Store,	Modern 
		 	 		Trade	อ�ท	ิLotus,	Index	Living	Mall	ตกึทีส่งูไม่เกนิ	8	ชัน้	และเซอร์วสิอพ�ร์ทเม้นท์	พร้อมทัง้รบัง�น	Renovation	ม�กข้ึน

	 	 •			ปรับเปลี่ยนโครงสร้�งองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รให้ดีขึ้น	โดยแบ่งส�ยก�รบริห�รให้ชัดเจนทั้งฝ่�ยโครงสร้�ง	 
    และระบบ	โดยมีตัวแทนผู้บริห�รทั้งสองฝ่�ย	อยู่ในคณะกรรมก�รบริห�ร	เพื่อทร�บถึงนโยบ�ย	ก�รแก้ไขปัญห�	และก�ร	
    ปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

	 	 •			ก�รจัดให้มีระบบ	Incentive	เพื่อสร้�งแรงจูงใจให้กับพนักง�น	และนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติง�นที่มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น
     
ลักษณะธุรกิจ

  ลักษณะธุรกิจของบริษัทส�ม�รถแบ่งออกเป็น	2	ส�ยง�นหลักได้แก่	ง�นด้�นวิศวกรรมก่อสร้�งท่ัวไป	และง�นด้�นวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้�และเครื่องกล	โดยมีร�ยละเอียดของก�รให้บริก�รแต่ละส�ยง�น	ดังนี้
  1.	 งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป	(General	Construction)
	 	 	 	เป็นก�รให้บริก�รด้�นรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�รสูงทั่วไป,	ง�นก่อสร้�งโรงง�นอุตส�หกรรม	ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้
	 	 	 ก)			ง�นรับเหม�ก่อสร้�งอ�ค�ร	(Building	Construction)
    	เป็นก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�งอ�ค�รครบวงจร	โดยบรกิ�รของบรษัิทครอบคลมุตัง้แต่	ก�รออกแบบ	จนถงึก�รก่อสร้�งบรษิทั 
มีประสบก�รณ์ในก�รก่อสร้�งทัง้อ�ค�รพ�ณชิย์	ศนูย์กฬี�	สถ�บนัก�รศกึษ�	อ�ค�รท่ีอยูอ่�ศยั	โรงพย�บ�ล	อ�ค�รของธรุกจิค้�ปลกี	รวม
ถึงส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกในโรงง�นอตุส�หกรรม	และโครงก�รบ้�นท่ีอยูอ่�ศยั
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	 	 	 ข)			ก่อสร้�งโรงง�นอุตส�หกรรม	(Industrial	Construction)
    	เป็นก�รก่อสร้�งโรงง�นอตุส�หกรรมในลกัษณะของง�นรบัเหม�เบด็เสรจ็	(Turn-key	projects)	โดยบรษิทัให้บรกิ�รตัง้แต่
ก�รทำ�ง�นออกแบบ	ก�รก่อสร้�ง	รวมไปถึงก�รว�งระบบต่�งๆ	ท่ีจำ�เป็นต่อก�รใช้ง�นในโรงง�น	เช่น	ระบบสุข�ภิบ�ล	ระบบไฟฟ้�	ซึ่ง
บรษิทัมปีระสบก�รณ์ในก�รดำ�เนนิก�รก่อสร้�งโรงง�นอ�ห�ร	โรงง�นปิโตรเคม	ีโรงง�นโพลเีอสเตอร์	และอืน่ๆ	เป็นต้น

   ค)				ง�นก่อสร้�งง�นโยธ�	(Civil	Construction)
    		เป็นก�รก่อสร้�งง�นวิศวกรรมโยธ�ทีเ่ป็นง�นร�ชก�ร	เช่น	ง�นก่อสร้�งเขือ่น	ง�นก่อสร้�งคลองส่งนำ�้	ง�นป้องกนัดนิพงั		
ง�นถนน	เป็นต้น
   
  2.		 	งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	(Electrical	&	Mechanical	Engineering)
   	เป็นก�รให้บริก�รติดตั้งระบบส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ	ประกอบด้วยก�รออกแบบ	และติดตั้งระบบไฟฟ้�	ระบบประป�	ระบบ 
สุข�ภิบ�ล	รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง	ระบบปรับอ�ก�ศและระบ�ยอ�ก�ศ	สำ�หรับอ�ค�รประเภทต่�งๆ	เช่น	โรงแรม  
โรงพย�บ�ล	คอนโดมิเนียมที่พักอ�ศัย	สำ�นักง�น	ห้�งสรรพสินค้�	โรงง�นอุตส�หกรรม	เป็นต้น
	 	 	 ก)			ระบบง�นไฟฟ้�	(Electrical	System)
    	บริษัทมีศักยภ�พในก�รให้บริก�รติดตั้งระบบง�นไฟฟ้�ที่หล�กหล�ย	ครบวงจร	และครอบคลุมคว�มต้องก�รของลูกค้�	
ซึ่งก�รให้บริก�รในระบบง�นไฟฟ้�ประกอบด้วย
	 	 	 	 •	ก�รตดิตัง้ระบบไฟฟ้�
	 	 	 	 •	ก�รตดิตัง้ระบบก�รเตอืนและระบบก�รป้องกนัอคัคภียั	(Fire	alarm	system)
	 	 	 	 •	ก�รตดิตัง้ระบบเสยีง
	 	 	 	 •	ก�รตดิตัง้ระบบก�รสือ่ส�รและโทรคมน�คม
	 	 	 	 •	ก�รตดิตัง้ระบบส�ยสญัญ�ณต่�งๆ	(MATV)
	 	 	 	 •	ก�รตดิตัง้ระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภยั	(CCTV)
	 	 	 	 •	ก�รตดิตัง้ระบบก�รป้องกนัฟ้�ผ่�และส�ยล่อฟ้�	(Lighting	Protection)
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบอ�ค�รอัจฉริยะ	หรือระบบก�รควบคุมก�รทำ�ง�นโดยอัตโนมัติ	(BAS	:	Building		Automation	System)
		 	 	 	 		เช่น	ก�รควบคมุอณุหภมู	ิแสงสว่�ง	ฯลฯ	

   ข)			ระบบประป�และระบบสขุ�ภบิ�ล	(Plumbing	and	Sanitary	System)
    ก�รให้บริก�รติดตั้งระบบประป�และระบบสุข�ภิบ�ลของบริษัทครอบคลุมถึงง�นออกแบบและติดตั้งระบบบำ�บัดนำ้�เสีย
ในอ�ค�รที่อยู่อ�ศัย	สำ�นักง�น	และโรงง�นอุตส�หกรรม	ซึ่งก�รให้บริก�รในระบบง�นประป�และระบบสุข�ภิบ�ลประกอบด้วย
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบทำ�นำ้�ร้อน	นำ้�เย็นและนำ้�ดื่ม
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบดับเพลิง
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบระบ�ยนำ้�ทิ้ง
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบบำ�บัดนำ้�เสีย
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบร�งนำ้�ฝน
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบสุข�ภิบ�ล

	 	 	 ค)		ระบบปรับอ�ก�ศและระบ�ยอ�ก�ศ	(Air	Conditioning	and	Ventilation	System)
	 	 	 	 ก�รให้บริก�รในระบบปรับอ�ก�ศและระบ�ยอ�ก�ศ	ประกอบด้วย
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบทำ�คว�มเย็นภ�ยในอ�ค�รและโรงง�น
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบเครื่องปรับอ�ก�ศ
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบก�รกระจ�ยอ�ก�ศของเครื่องปรับอ�ก�ศ
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบเดินท่อแอร์ขน�ดใหญ่
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ
	 	 	 	 •	ก�รติดตั้งระบบดักควันและระบบกรองอ�ก�ศ
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โครงการที่เริ่มสัญญาและก่อสร้างในปี	2556

ชื่อโครงก�ร ที่ตั้งโครงก�ร ลักษณะง�น มูลค่�โครงก�ร
(ล้�นบ�ท)

คว�มคืบหน้�
(%) 

โรงง�นนิปปอน	แพ็ค ถ.เพชรเกษม รื้อถอน 0.70 100.0

บลูร็อค	หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Civil,	Architecture,	M&E 436.5 14.9

เทสโก้	โลตัส	บัวใหญ่ จ.นครร�ชสีม� Civil,	Architecture 79.7 100.0

อ�ค�รจอดรถยนต์	แอร์พอร์ตลิ้งค์สแควร์ ถ.ร�มคำ�แหง Civil 65.3 69.7

คีรีม�ย�	อัตต�	เดอะ	คอนโด จ.นครร�ชสีม� Civil,	M&E,	Architecture 510.0 4.4

ดีซิโอ	ง�มวงศ์ว�น ถ.ง�มวงศ์ว�น Civil,	M&E,	Architecture 456.1 1.6

รวม 1,548.3

	 	 	 Civil	-	ง�นโครงสร้�ง
	 	 	 M&E	-	ง�นระบบ
	 	 	 Architecture	-	ง�นสถ�ปัตยกรรม

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

  	กลยุทธ์ในการแข่งขัน
  กลยุทธ์ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน
  เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ท�งธรุกิจ	บริษัทฯ	จึงว�งกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดและก�รแข่งขันไว้	ดังนี้
	 	 	 	 1.	 บริษัทรับเหม�ก่อสร้�งครบวงจร 
     บริษัทฯ	ได้รับง�นก่อสร้�งหล�กหล�ยรูปแบบ	ประกอบด้วยง�นอ�ค�รสูง	อ�ค�รสำ�นักง�น	อ�ค�รโรงง�นต่�ง	ๆ  
ส่งผลให้บริษัทเป็นแหล่งรวมผู้บริห�รและวิศวกรผู้เชี่ยวช�ญ	ซึ่งมีศักยภ�พในก�รผลักดันง�นของบริษัทฯ	และก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พ
ของง�น	เริ่มที่จะส�ม�รถประหยัดต้นทุนและลดค่�ใช้จ่�ยได้ต�มนโยบ�ยที่ว�งไว้	จ�กประสบก�รณ์ด้�นก�รก่อสร้�งครบวงจร	บริษัทฯ 
จึงมีคว�มพร้อมในก�รเข้�ประมูลง�นขน�ดใหญ่หรือง�นรับเหม�แบบเบ็ดเสร็จ	(Turnkey)	นอกจ�กนี้บริษัทฯ	ยังมีนโยบ�ยในก�รขย�ย
ง�นก่อสร้�งในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ศูนย์ก�รค้�ขน�ดเล็กในรูปแบบของ	Community	Mall	รวมท้ังกลุ่มโรงง�น	จ�กเดิมท่ีเป็นอ�ค�รสูง
ทั้งในรูปแบบของคอนโดมิเนียมและโรงแรมเพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินง�น	

	 	 	 	 2.	 บริษัทรับเหม�ง�นระบบชั้นนำ�ของประเทศ

     บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	เป็นบริษัทรับเหม�ก่อสร้�งง�นระบบวิศวกรรมไฟฟ้�	เครื่องกล	และสุข�ภิบ�ล
ครบวงจร	มปีระสบก�รณ์และผลง�นท�งด้�นง�นระบบเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศ	โดยเน้นก�รทำ�ง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พมคีณุภ�พและ
ส่งมอบได้ตรงต�มกำ�หนด	ภ�ยใต้ระบบบริห�รคุณภ�พม�ตรฐ�น	ISO	9001:2008	ที่ได้นำ�ม�ใช้ปรับปรุงและพัฒน�ระบบง�นเดิม	
     นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ยังได้พัฒน�ระบบก�รควบคุมต้นทุนท�งด้�นบัญชี	เพ่ือให้ส�ม�รถติดต�มสถ�นะของต้นทุน 
ได้ตลอดเวล�	มีก�รพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง	จัดผลตอบแทนพิเศษให้กับทีมง�นต�มผลง�น	ภ�ยใต้แนวคิดก�รบริห�รง�นแบบ 
ธรรม�ภิบ�ล	บริษัทฯได้กำ�หนดกลยุทธ์ในก�รบริห�รเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภ�พเป็นนโยบ�ยสำ�คัญในก�รทำ�ง�น

	 	 	 	 3.		 ขย�ยกลุ่มเป้�หม�ยสู่ง�นภ�ครัฐ

     เพื่อรองรับนโยบ�ยก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบ�ล	ท�งบริษัทได้จัดตั้งคณะทำ�ง�นเพ่ือขย�ยง�นก่อสร้�งจ�กภ�ค
เอกชนไปสู่ภ�ครัฐม�กขึ้น		ทั้งนี้ก�รขย�ยตล�ดสู่ภ�ครัฐยังช่วยลดคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินง�นจ�กเดิมท่ีเป็นง�นภ�คเอกชนเป็นหลัก	
รวมทั้งง�นในภ�ครัฐจะได้รับก�รสนับสนุนด้�นเงินทุนหมุนเวียนจ�กสถ�บันก�รเงินเป็นอย่�งดี
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	 	 	 	 4.		 นโยบ�ยคุณภ�พ	ประสิทธิภ�พ	ตรงต�มเวล�	และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

     นโยบ�ยหลักในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	มุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้ได้ผลง�นท่ีมีคุณภ�พ	ก�รปฏิบัติง�นของ
พนักง�นเป็นไปอย่�งปลอดภัย	มีประสิทธิภ�พ	และแล้วเสร็จทันต�มกำ�หนด	ต�มม�ตรฐ�นระบบบริห�รคุณภ�พ	ISO	9001:2008 
นอกจ�กนี้บริษัทฯ	ยังมีระบบตรวจสอบภ�ยในที่ดี	มีก�รพัฒน�ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำ�เร็จรูปเพ่ือใช้ตรวจสอบสถ�นะของ
ง�นก่อสร้�งได้ทุกเวล�	ซึ่งจะทำ�ให้ผู้บริห�รระดับสูงได้รับข้อมูลท่ีแม่นยำ�ชัดเจน	และส�ม�รถตัดสินใจได้ทันต่อเหตุก�รณ์	

	 	 	 	 5.		 พันธมิตรท�งก�รค้�

     พนัธมติรท�งก�รค้�เป็นปัจจยัสำ�คญัในก�รแข่งขนักบับรษิทัรบัเหม�ก่อสร้�งทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ	นอกจ�ก
จะสร้�งพนัธมติรเพือ่รบัง�นภ�ยในประเทศแล้ว	บรษิทัฯ	ได้เริม่ขย�ยง�นด้�นวศิวกรรมระบบไปยงัต่�งประเทศแล้ว				   

	 	 	 	 6.			ก�รได้รับคว�มเชื่อถือและไว้ว�งใจจ�กลูกค้�

     		จ�กผลง�นที่มีคุณภ�พตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�	บริษัทฯ	ได้รับคว�มเชื่อถือและไว้ว�งใจจ�กลูกค้�	ให้ก�รยอมรับ
และเชิญเข้�ร่วมก�รประมูลง�นใหม่ๆอย่�งต่อเนื่องทั้งจ�กลูกค้�ร�ยเดิม	ลูกค้�ใหม่ท่ีได้รับก�รแนะนำ�จ�กลูกค้�ร�ยเดิม	และลูกค้�
ร�ยใหม่ที่ได้เห็นผลง�นของบริษัทฯ

	 	 	 	 7.	 	ทีมง�นบริห�รที่มีประสบก�รณ์สูง

     	นอกเหนือจ�กคว�มส�ม�รถด้�นก�รบริห�รแล้ว	ทีมง�นบริห�รของบริษัทฯ	ได้สั่งสมคว�มรู้และประสบก�รณ์ก�ร
ทำ�ง�นด้�นวศิวกรรมม�เป็นระยะเวล�ย�วน�น	และพฒัน�ระบบก�รบรหิ�รง�นอย่�งต่อเนือ่งเพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิ�พของง�น	ลดต้นทนุ
ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พและรวดเร็ว

	 	 	 	 8.		 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�ของบริษัท

      บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รกำ�หนดร�ค�อิงกับร�ค�ตล�ด	โดยก�รคำ�นวณร�ค�ต้นทุนของวัตถุดิบ	ค่�จ้�งแรงง�น	
ค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิต	และกำ�ไรขั้นต้น	บนพื้นฐ�นของเหตุผล	และคว�มยุติธรรมต่อผู้บริโภค

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  กลุม่ลกูค้�เป้�หม�ยของบริษทัฯ	ส�ม�รถแบ่งได้เป็น	2	กลุม่	คอื	กลุม่ลกูค้�ทีเ่ป็นหน่วยง�นของภ�ครฐับ�ลและรฐัวสิ�หกจิ	และ
กลุ่มลกูค้�ภ�คเอกชน	โดยปกตกิ�รกำ�หนดสดัส่วนร�ยได้ทีแ่น่นอนระหว่�งลกูค้�	2	กลุม่นีท้ำ�ได้ค่อนข้�งย�ก	เนือ่งจ�กรปูแบบของธรุกจิ
ประเภทนี้จะมีลักษณะง�นเป็นร�ยโครงก�ร	มีก�รเปิดประมูลง�นในช่วงเวล�	ที่ไม่แน่นอน	กล่�วคือ	ประเภทของลูกค้�ของบริษัทฯ	ณ 
ขณะใดขณะหนึง่จะขึน้อยูก่บัรูปแบบง�นในแต่ละโครงก�รและช่วงเวล�ทีเ่ปิดประมลู	

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย

  ธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบก�รจะต้องเข้�ถึงลูกค้�โดยตรงเป็นส่วนใหญ่	บริษัทฯ	จึงได้เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ของแผนกพัฒน�ธุรกิจ	(Business	Development	:	BD)	เพื่อติดต�มข่�วส�รในก�รเปิดประมูลง�นของทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน	โดยที่
บริษัทฯ	ส�ม�รถรับง�นภ�คเอกชนได้อย่�งไม่มีข้อจำ�กัดในเร่ืองของมูลค่�โครงก�ร	ขณะท่ีโครงก�รของภ�ครัฐน้ัน	จะมีข้อกำ�หนดใน
ก�รเข้�ประมูลง�นที่เข้มงวดกว่�ภ�คเอกชน	โดยเฉพ�ะก�รกำ�หนดผลง�นอ้�งอิงที่เคยทำ�กับภ�ครัฐ	บริษัทฯ	จึงมีนโยบ�ยสะสมผลง�น
เพื่อใช้สำ�หรับประมูลง�นภ�คร�ชก�ร	ขณะเดียวกันเพื่อรักษ�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยง�นภ�คเอกชน	บริษัทฯมีนโยบ�ยรักษ�คว�ม
สัมพันธ์อันดีระหว่�ง	เจ้�ของโครงก�รโดยมีก�รประเมินผลเป็นระยะๆ	เพ่ือรักษ�ฐ�นลูกค้�เก่�ไว้ให้เหนียวแน่น	และเพ่ิมลูกค้�ใหม่ด้วย
ก�รรักษ�คุณภ�พของง�น	และสร้�งผลง�นที่ดี
    
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
   ภ�วะของธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปในทิศท�งเดียวกันกับก�รขย�ยตัวของภ�คอุตส�หกรรม
ก�รก่อสร้�งภ�ยในประเทศ	ขณะที่ภ�คอุตส�หกรรมก�รก่อสร้�งจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปในทิศท�งเดียวกับอัตร�ก�รเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ	(Gross	Domestic	Products:	GDP)	ห�กพิจ�รณ�ต�มประเภทของก�รลงทุนจะพบว่�ก�รลงทุนใน
อตุส�หกรรมก�รก่อสร้�งภ�ครัฐและภ�คเอกชนโดยทัว่ไปจะมกี�รเปลีย่นแปลงไปในทิศท�งท่ีตรงกนัข้�ม	กล่�วคอื	ในขณะท่ีระบบเศรษฐกจิ
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อยู่ในช่วงขย�ยตัว	ก�รลงทุนในภ�คก�รก่อสร้�งของภ�คเอกชนจะมีปริม�ณสูง	ในขณะที่ภ�ครัฐจะลดก�รลงทุนในภ�คก�รก่อสร้�งลง
เพื่อชะลอคว�มร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจและควบคุมระดับร�ค�	(เงินเฟ้อ)	ไม่ให้อยู่ในระดับที่สูงจนเป็นอันตร�ยต่อเสถียรภ�พของ
ระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม	ในท�งตรงข้�ม	เมือ่ระบบเศรษฐกจิอยู่ในช่วงชะลอตวัหรอือยู่ในภ�วะถดถอย	ก�รลงทนุในภ�คก�ร 
ก่อสร้�งของภ�คเอกชนจะมปีริม�ณลดตำ�่ลง	ท�งภ�ครฐัจงึต้องเข้�ม�กระตุน้ระบบเศรษฐกจิผ่�นก�รลงทุนในภ�คอุตส�หกรรมก�รก่อสร้�ง	
  มูลค่�ของอตุส�หกรรมก�รก่อสร้�งม�จ�กก�รลงทุนของภ�ครฐัประม�ณร้อยละ	60-70	ของมลูค่�	ก�รก่อสร้�งรวมท้ังหมด	ส่วน 
ทีเ่หลอืประม�ณร้อยละ	30-40	เป็นก�รลงทนุทีม่�จ�กภ�คเอกชน	ท้ังนีเ้นือ่งจ�กก�รใช้นโยบ�ยกระตุน้ภ�คก�รก่อสร้�งของภ�ครฐั	และค�ด
ว่�ก�รลงทนุของภ�ครัฐกย็งัคงจะเป็นปัจจยัหลกัทีจ่ะผลกัดนัก�รเตบิโตของอตุส�หกรรมก�รก่อสร้�งในอน�คต	ซึง่เป็นผลม�จ�กโครงก�ร
ลงทนุของภ�ครฐัทีจ่ะเริม่ดำ�เนนิก�รในอน�คตและโครงก�รต่อเนือ่งท่ีอยู่ในระหว่�งก�รดำ�เนนิง�นโดยเฉพ�ะก�รลงทุนในภ�คก�รคมน�คม
ขนส่ง	และง�นพฒัน�ระบบส�ธ�รณสขุและก�รศกึษ�ทีย่งัจะคงเป็นแรงผลกัดนัท่ีสำ�คญัในภ�คก�รก่อสร้�งของภ�ครฐั		

    ลักษณะของผู้ประกอบก�รที่อยู่ในตล�ดก�รแข่งขันเดียวกัน

	 	 	 	 1.	 ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมง�นระบบวิศวกรรมไฟฟ้�และเครื่องกลขน�ดใหญ่และขน�ดกล�ง
     เป็นผู้ประกอบก�รที่มีประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนินง�นในส�ยง�นวิศวกรรมไฟฟ้�และเคร่ืองกลม�ย�วน�น	มีผลง�น
เป็นที่ยอมรับอย่�งกว้�งขว�ง	โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เข้�ประมูลง�นในฐ�นะผู้รับเหม�หลัก	ได้แก่	บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)  
บริษัท	เพ�เวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียร่ิง	จำ�กัด	(มห�ชน),	บริษัท	จ�ร์ดีน	แมธทีสัน	(ประเทศไทย)	จำ�กัด,	บริษัท	เซ็กโก้	จำ�กัด,	บริษัท  
แสงประดิษฐ์	เอ็นยิเนียริ่ง	จำ�กัด	เป็นต้น

	 	 	 	 2.	 ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมง�นระบบวิศวกรรมไฟฟ้�และเครื่องกลขน�ดเล็ก 
       เป็นผู้ประกอบก�รที่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่สูงม�ก	โดยปกติจะไม่ได้เข้�ร่วมประมูลง�นในฐ�นะผู้รับเหม�หลัก	แต่จะ
เป็นผู้รับเหม�ช่วงต่อจ�กผู้ประกอบก�รขน�ดใหญ่และขน�ดกล�งอีกทอดหนึ่ง	

	 	 	 	 3.		 ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมง�นก่อสร้�งขน�ดใหญ่ 

	 	 	 	 	 เป็นผู้ประกอบก�รที่มีงบประม�ณก�รลงทุนในง�นก่อสร้�งม�กกว่�	200	ล้�นบ�ท

	 	 	 	 4.	 ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมง�นก่อสร้�งขน�ดเล็ก     

	 	 	 	 	 เป็นผู้ประกอบก�รที่มีงบประม�ณก�รลงทุนในง�นก่อสร้�งน้อยกว่�	200	ล้�นบ�ท

	 	 	 	 5.	 ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมง�นก่อสร้�งครบวงจร

     เป็นผู้ประกอบก�รที่มีจำ�นวนน้อยร�ยที่มีก�รให้บริก�รก�รก่อสร้�งครบวงจร	ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบก�รขน�ดใหญ่	
เช่น	บริษัท	เพ�เวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำ�กัด	(มห�ชน)	เป็นต้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์

  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

    กำ�ลังก�รผลิต

	 	 	 	 กำ�ลังก�รผลิตของธุรกิจในอุตส�หกรรมวิศวกรรมก่อสร้�ง	 และด้�นวิศวกรรมไฟฟ้�และเครื่องกลไม่ส�ม�รถที่จะคำ�นวณ
เป็นตัวเลขได้อย่�งชัดเจน	เนื่องจ�กกำ�ลังก�รผลิตของธุรกิจประเภทนี้มีปัจจัยหล�ยปัจจัยที่เป็นตัวแปร	เช่น

	 	 	 	 •	จำ�นวนวิศวกร	ได้แก่	วิศวกรระดับผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร	(Project	Director)	วิศวกรระดับผู้จัดก�รโครงก�ร	(Project 
Manager)	วิศวกรผู้ควบคุมง�น	(Project	Engineer)	และวิศวกรประจำ�หน่วย	(Engineer)

	 	 	 	 •	จำ�นวนผู้รับเหม�ช่วง	(Sub	Contractor)	ที่มีคว�มส�ม�รถ	ประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญในง�นก่อสร้�งและ
ติดตั้งง�นวิศวกรรมแต่ละประเภท	

    บริษัทฯ	จะบริห�รจำ�นวนวิศวกรและจำ�นวนผู้รับเหม�ช่วงในแต่ละโครงก�รเพ่ือให้โครงก�รท้ังหมดท่ีบริษัทกำ�ลังดำ�เนิน
ก�รอยู่ในขณะหนึ่งส�ม�รถส่งมอบได้ภ�ยในกำ�หนดเวล�	โดยโครงก�รจะต้องมีคุณภ�พตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�
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    ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ

	 	 	 	 ก.		 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�น

	 	 	 	 	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นด้�นวิศวกรรมก่อสร้�งทั่วไป	ง�นวิศวกรรมก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภคพื้นฐ�นและง�น
วศิวกรรมสิง่แวดล้อม	และง�นด้�นวิศวกรรมในอตุส�หกรรมปิโตรเคมแีละพลงัง�นจะเป็นวตัถดุบิท่ัวไปท่ีใช้ในก�รก่อสร้�ง	เช่น	เหลก็เส้น 
เหลก็รปูพรรณ	คอนกรตี	ปนูซเีมนต์	วสัดผุวิพืน้	วัสดผุนงัและผวิพืน้	วสัดบุวัเชงิผนงั	วสัดฝุ้�	ไม้	ประตหูน้�ต่�ง	ส	ีวสัดปุระกอบหลงัค� 
แต่จะมีวัตถุดิบบ�งชนิดที่จะแตกต่�งกันไปต�มลักษณะของส�ยง�นและคว�มต้องก�รของลูกค้�

     วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นด้�นวิศวกรรมระบบไฟฟ้�และเครื่องกล	ส�ม�รถแบ่งต�มส�ยง�น	โดยมีร�ย
ละเอียดดังนี้	 	 	 	 	

	 	 	 	 ข.		 ก�รจัดห�วัตถุดิบ

     บริษัทฯ	จัดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดจ�กผู้จำ�หน่�ยวัตถุดิบภ�ยในประเทศ	ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตภ�ยในประเทศ	และ
ตัวแทนจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ	โดยวัตถุดิบที่บริษัทฯสั่งซื้อจ�กผู้ผลิตวัตถุดิบภ�ยในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบทั่วไปที่ใช้ในง�น
ด้�นวิศวกรรมระบบไฟฟ้�และเครื่องกล	และง�นด้�นวิศวกรรมก่อสร้�งท่ัวไปเป็นหลัก	เช่น	เหล็ก	ปูน	ส�ยไฟ	ท่อพีวีซี	ท่อนำ้�	เป็นต้น
ส่วนวตัถุดิบทีบ่รษิทัฯสัง่ซ้ือจ�กตวัแทนจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ	จะเป็นวตัถดุบิทีม่ลีกัษณะพเิศษต�มคว�มต้องก�รของลกูค้�	เช่น	วตัถดุบิ
ที่มีคว�มหรูหร�	มีร�ค�แพง	ตัวอย่�งเช่น	โคมไฟ	หม้อแปลงไฟฟ้�	สวิทช์แรงสูง	เครื่องทำ�คว�มเย็น	ปั๊มดับเพลิง	ตู้สัญญ�ณเตือนไฟ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

    ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	ในด้�นก�รก่อสร้�งท่ัวไปก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อม	ต่อชุมชนใกล้เคียงสถ�นที่
ก่อสร้�งบ้�ง	ในด้�นของปัญห�เรื่องฝุ่น	เสียงและก�รสั่นสะเทือน	ซึ่งบริษัทฯ	มีนโยบ�ยที่จะลดขน�ดและผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่อ�ศัย
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถ�นที่ก่อสร้�งให้น้อยที่สุด	เช่น 

	 	 	 	 •	 ก�รใช้ผ้�ใบคลุมกันฝุ่นในขณะกำ�ลังดำ�เนินก�รก่อสร้�ง
	 	 	 	 •	 ก�รทำ�คว�มเข้�ใจและสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ที่อ�ศัยและดำ�เนินชีวิตอยู่ในบริเวณที่บริษัทฯดำ�เนินก�รอยู่
	 	 	 	 •	 โครงก�รที่มีคว�มเสี่ยงได้ทำ�ประกันภัยเพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยคุ้มครองภัยทุกชนิด	(All	Risks)

	ระบบไฟฟ้� : ส�ยไฟฟ้�	ท่อไฟฟ้�	หม้อแปลงไฟฟ้�	เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�	BUS	DUCT	
ตู้จ่�ยไฟฟ้�	ปล๊ักไฟ	โคมไฟ	อุปกรณ์ระบบส่ือส�ร	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
อุปกรณ์ระบบเสียง	อุปกรณ์ระบบเส�อ�ก�ศทีวี	อุปกรณ์ระบบโทรทัศน์
วงจรปิด	อุปกรณ์ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย

ระบบสุข�ภิบ�ลและดับเพลิง : 	ท่อพีวีซี	ท่อเหล็กอ�บสังกะสี	ท่อเหล็กดำ�	ว�วล์เปิดปิดน้ำ�	ป๊ัมน้ำ�	ถังบำ�บัด 
น้ำ�เสีย	สุขภัณฑ์	ถังดับเพลิง	ตู้เก็บส�ยดับเพลิง	หัวจ่�ยน้ำ�ดับเพลิง	ปั๊ม
จ่�ยน้ำ�ดับเพลิง

	ระบบปรับอ�ก�ศ : 	ท่อน้ำ�	ท่อน้ำ�ย�แอร์	ท่อลมเย็น	ท่อลมระบ�ยอ�ก�ศ	หัวจ่�ยลมเย็นเครื่อง
ปรับอ�ก�ศ	พัดลมระบ�ยอ�ก�ศ	หอพึ่งลมเย็น	เครื่องผลิตน้ำ�เย็น	ปั๊ม 
น้ำ�เย็น
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โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	ปี	2556

  บริษัทมีโครงก�รเดิมที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินง�น	คิดเป็นมูลค่�โครงก�รทั้งสิ้น	5,640.0	ล้�นบ�ท	โดยมีมูลค่�ง�นคงเหลือทั้งสิ้น	
1,561.3	ล้�นบ�ท	ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

ชื่อโครงก�ร มูลค่�สัญญ�	
รวมง�นเพิ่ม
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�ง�นคงเหลือ
(ล้�นบ�ท)

The	Breeze 563.8 5.9

อ�ค�รสหวิช�น�น�ช�ติ	จุฬ�ฯ 741.1 104.5

ชุมชนเมือง	ปัตต�นี	ระยะที่	1	(BR) 130.8 3.6

รูสะมิแล-ปัตต�นี	(BR) 140.1 7.9

แอร์พอร์ตลิ้งค์สแควร์ 836.4 28.7

สน�มกีฬ�ฟุตซอล	(4	สัญญ�) 1,635.5 51.5

แอร์พอร์ตลิ้งค์สแควร์	อ�ค�ร	D 124.4 32.0

บลูร็อค	หัวหิน 436.5 371.4

อ�ค�รจอดรถยนต์	แอร์พอร์ตลิ้งค์สแควร์ 65.3 19.8

คีรีม�ย�	อัตต�	เดอะ	คอนโด 510.0 487.4

ดีซิโอ	ง�มวงศ์ว�น 456.1 448.6

รวม 5,640.0 1,561.3
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

	 	 	ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง

  คว�มล่�ช้�ของโครงก�รอ�จเกิดข้ึนได้จ�กหล�ยส�เหตุ	ได้แก่	คว�มล่�ช้�ท่ีเกิดจ�กเจ้�ของโครงก�รข�ดแคลนเงินทุนและ

สภ�พคล่อง	หรือจ�กก�รเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้�งและระบบง�นวิศวกรรม	ซึ่งอ�จส่งผลให้บริษัทต้องรับค่�ใช้จ่�ยท่ีเพิ่มขึ้นในก�ร

ดำ�เนินง�นโครงก�ร	เช่น	ค่�แรงง�น	ค่�ส�ธ�รณูปโภค	และต้นทุนท�งด้�นก�รบริห�รและท�งก�รเงิน	เป็นต้น	นอกจ�กน้ี	คว�มล่�ช้�

ของโครงก�รอ�จเกิดจ�กคว�มล่�ช้�ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	ซ่ึงบริษัทมีคว�มเสี่ยงท่ีจะถูกเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กเจ้�ของโครงก�ร  

อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทพย�ย�มจัดก�รว�งระบบก�รทำ�ง�นอย่�งชัดเจน	มีก�รติดต�มก�รทำ�ง�นให้เป็นไปต�มแผนง�นอย่�งสมำ่�เสมอ 

รวมถึงมีก�รชี้แจงและสื่อส�รให้กับเจ้�ของโครงก�รถึงส�เหตุของก�รล่�ช้�	และวิธีก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	อีกท้ังบริษัทจะบริห�รง�นให้

ทันต่อเวล�	โดยมีจำ�นวนวิศวกรที่เพียงพอและมีประสบก�รณ์	และก�รมีเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ในก�รก่อสร้�งท่ีมีประสิทธิภ�พเพียง

พอกับคว�มต้องก�ร   

	 	 ความเสี่ยงจากต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสูงขึ้น

  	เนื่องจ�กบริษัทประกอบธุรกิจหลักรับเหม�ก่อสร้�ง	ซ่ึงก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�วัสดุก่อสร้�งท่ีผันผวนอ�จส่งผลกระทบต่อต้นทุน

ของบริษัท	หรือกล่�วอีกนัยหนึ่งบริษัทอ�จมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รปรับตัวสูงขึ้นของร�ค�วัสดุอุปกรณ์ในก�รก่อสร้�ง	ภ�ยหลังจ�กท่ีบริษัท 

ได้รับง�นโครงก�รแล้ว	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนก�รผลิตและกำ�ไรของบริษัท	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ในเรื่องดังกล่�ว	โดยก�รทำ�ข้อตกลงล่วงหน้�กับผู้จำ�หน่�ยวัสดุอุปกรณ์ว่�จะซ้ือข�ยวัสดุอุปกรณ์ในร�ค�และระยะเวล�ท่ีตกลงกันห�ก

บรษิทัได้รบัเลอืกให้ดำ�เนนิง�น	เพ่ือให้บริษทัส�ม�รถควบคมุต้นทุนได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ	นอกจ�กนี	้บรษัิทมกี�รลดคว�มเสีย่งดงักล่�ว

จ�กนโยบ�ยก�รบริห�รง�นอย่�งเป็นระบบก�รควบคุมต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ต�มร�ค�ที่ทำ�ข้อตกลงไว้	รวมทั้งก�รติดต�มก�ร

เปล่ียนแปลงร�ค�วัสดุอย่�งใกล้ชิดเพื่อประเมินสถ�นก�รณ์และแนวโน้มร�ค�วัตถุดิบ	เพื่อนำ�ม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจกำ�หนด

ร�ค�ประมูลง�นของบริษัท	ดังนั้น	จึงทำ�ให้บริษัทส�ม�รถลดคว�มเสี่ยงจ�กต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้�งท่ีสูงขึ้นได้ระดับหน่ึง

	 	 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำาระเงินหรือได้รับชำาระเงินล่าช้า

  	ลกูค้�ของบรษิทัส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภทใหญ่	ๆ	คอื	ผูว่้�จ้�งทีเ่ป็นหน่วยง�นของภ�ครฐับ�ลและผูว่้�จ้�งทีเ่ป็นหน่วย

ง�นของภ�คเอกชน	ซึ่งผู้ว่�จ้�งที่เป็นหน่วยง�นของภ�คเอกชนจะมีคว�มเสี่ยงในเร่ืองก�รชำ�ระเงิน	ในกรณีท่ีลูกค้�เกิดประสบปัญห�

ท�งก�รเงิน	บริษัทได้พย�ย�มลดคว�มเสี่ยงด้วยก�รตรวจสอบสถ�นะท�งก�รเงิน	รวมถึงคว�มน่�เชื่อถือของเจ้�ของโครงก�รท่ีบริษัท

จะเข้�ร่วมประมูลง�นอย่�งละเอียด	รวมทั้งบริษัทได้ทำ�ก�รตรวจสอบสถ�นะของลูกค้�ร�ยน้ันผ่�นธน�ค�รซ่ึงบริษัทขอสินเชื่อ	บริษัทฯ 

จะบันทึกค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดยประม�ณที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้	โดยพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์

ก�รเกบ็เงนิและวเิคร�ะห์อ�ยหุนี้

   	ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

  		จ�กก�รทีภ่�คอุตส�หกรรมก่อสร้�งและง�นวิศวกรรมง�นระบบมกี�รแข่งขนัทีส่งูขึน้	รวมทัง้ก�รเพิม่ขึน้ของจำ�นวนบรษิทัรบัเหม�

ก่อสร้�งส่งผลให้ในปัจจุบันมีก�รแข่งขันประมูลง�นสูงขึ้นกว่�เดิม	ทำ�ให้ผู้รับเหม�บ�งร�ยอ�จ	ลดร�ค�มูลค่�ง�นลงเพ่ือให้ชนะประมูล 

ก�รแข่งขันดังกล่�วอ�จทำ�ให้กำ�ไรขั้นต้นของบริษัทลดลง	อย่�งไรก็ต�มบริษัทมีก�รลดคว�มเสี่ยงประเภทน้ี	โดยก�รเลือกประมูลง�นที่

บริษัทมีคว�มชำ�น�ญและส�ม�รถควบคุมได้	เพื่อให้ได้กำ�ไรขั้นต้น	ในอัตร�ท่ีเหม�ะสม	รวมถึงก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถของบุคล�กร 

และระบบก�รทำ�ง�นทีส่�ม�รถรองรับกบัลกูค้�ให้ดขีึน้	เพ่ือให้คว�มมัน่ใจและเชือ่ถอืผลง�นของบรษิทั	นอกจ�กนี	้จ�กก�รทีบ่รษิทัได้เข้�

ดำ�เนินง�นก่อสร้�งทัว่ไป	และง�นวศิวกรรมไฟฟ้�	และเคร่ืองกลหล�ยโครงก�รในช่วงท่ีผ่�นม�	ทำ�ให้บรษัิทได้รบัคว�มเชือ่ถอืจ�กบรษิทั

วิศวกรที่ปรึกษ�รวมถึงเจ้�ของโครงก�รต่�งๆ	ซึ่งเห็นถึงศักยภ�พและคุณภ�พง�นของบริษัท	จึงเสนอให้บริษัทได้เข้�ร่วมประมูลง�นใน

โครงก�รใหม่	ๆ	เสมอ
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	 	 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนอืการคาดการณ์และคดีฟ้องร้องที่อาจจะเกิดขึ้น

  แม้ว่�บริษัทได้มีก�รคำ�นวณร�ค�โดยเผื่อค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมเพื่อรองรับคว�มเสี่ยง	(Contingency	Cost)	ไว้แล้วทุกคร้ัง	แต่เน่ือง

จ�กบ�งครั้งมีข้อจำ�กัดในด้�นระยะเวล�ในก�รเตรียมก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์	หรือมีเหตุก�รณ์ซึ่งไม่ส�ม�รถค�ดหม�ยได้ล่วงหน้�เกิดข้ึน  

เช่น	นำ้�ท่วม	อัคคีภัย	หรือภัยธรรมช�ติต่�งๆ	เป็นต้น	ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยกับง�น	โดยไม่ส�ม�รถเรียกร้องจ�กผู้ว่�จ้�งได้	โดยห�ก

เกดิกรณีทีก่ล่�วม�ข้�งต้น	บรษิทัส�ม�รถขอให้เจ้�ของโครงก�รขย�ยระยะเวล�ก�รก่อสร้�งได้	เนือ่งจ�กเป็นเหตกุ�รณ์สดุวสิยั	นอกจ�ก 

นี้บริษัทยังมีคว�มเสี่ยงในกรณีที่บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อสร้�งและง�นวิศวกรรมไฟฟ้�และเครื่องกล	ซึ่ง 

บรษิทัได้เตรยีมม�ตรก�รป้องกนัโดยมกี�รศกึษ�ถงึสภ�พแวดล้อมของสถ�นทีก่่อนก�รก่อสร้�งเพือ่เป็นก�รเกบ็ข้อมลูไว้ในกรณทีีจ่ำ�เป็น

บริษัทมีก�รป้องกันผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อมบริเวณสถ�นที่ก่อสร้�งอย่�งรัดกุม	เช่น	ก�รให้ข้อมูลและทำ�คว�มเข้�ใจกับผู้อยู่อ�ศัย

บริเวณรอบสถ�นที่ก่อสร้�งของบริษัท	ก�รติดตั้งผ้�ใบกันฝุ่นรอบบริเวณก่อสร้�ง	เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้น

จ�กก�รถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอันก่อให้เกิดผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเน้นม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย

โดยเคร่งครัดในก�รทำ�ง�น

	 	 ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากร

	 	 		ธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งทั่วไปและง�นวิศวกรรมไฟฟ้�และเครื่องกลของบริษัท	เป็นธุรกิจที่ต้องอ�ศัยผู้มีคว�มรู้	คว�มเชี่ยวช�ญใน

ก�รออกแบบ	ว�งแผน	และควบคุมก�รก่อสร้�งต�มแผนที่ว�งไว้	ซึ่งได้แก่	วิศวกรในระดับผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร	ผู้จัดก�รโครงก�ร 

และวศิวกรผูค้วบคมุง�น	ดงันัน้	ห�กบรษิทัสญูเสยีบุคล�กรเหล่�นี้ไปอ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นและคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนั

ของบริษัทได้	ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบ�ยในก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลที่ดีและมีก�รให้ผลตอบแทนพนักง�นอย่�งเหม�ะสม

	 	 	ความเสี่ยงจากนโยบายของภาครัฐ

  จ�กนโยบ�ยท�งด้�นก�รเพิ่มอัตร�ค่�แรงง�น	รวมทั้งก�รปรับปรุงสวัสดิก�รท�งด้�นแรงง�นล้วนส่งผลกระทบต่อต้นทุนในก�ร

ดำ�เนินก�รของบริษัท	โดยเฉพ�ะโครงก�รที่บริษัทได้มีก�รเสนอร�ค�	และชนะก�รประมูลก่อนที่มีก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยดังกล่�ว 

ส่งผลต่อประสิทธิภ�พก�รทำ�กำ�ไรของบริษัท	ทั้งนี้	บริษัทได้พย�ย�มดำ�เนินก�รลดต้นทุนก�รดำ�เนินก�รในส่วนอื่นๆ	เพื่อชดเชยค่�ใช้

จ่�ยที่เพิ่มขึ้นจ�กปัจจัยดังกล่�ว

  	อย่�งไรกต็�มสำ�หรบัโครงก�รใหม่ๆ	ท�งบรษิทัได้ทำ�ก�รปรบัร�ค�ก�รประมลูง�นให้ครอบคลมุกบัต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่�ว	ซึง่มี

ผลกระทบต่อก�รประมูลง�นไม่ม�ก	เนื่องจ�กเป็นปัจจัยท่ีกระทบท้ังอุตส�หกรรม	นอกจ�กน้ี	บริษัทได้เพ่ิมม�ตรก�รคัดสรรแรงง�นที่มี

ประสทิธภิ�พม�กขึน้
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จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
  
  1	 หุ้นสามัญ
   	ณ	วนัที	่31	ธันว�คม	2556	บริษทัมทีนุจดทะเบียน	1,659,598,165	บ�ท	แบ่งเป็นหุ้นส�มญัจำ�นวน	1,659,598,165	หุ้น	มลูค่�
ทีต่ร�ไว้หุน้ละ	1	บ�ท	ทนุเรียกชำ�ระแล้ว	1,173,101,298	บ�ท	แบ่งเป็นหุ้นส�มญัจำ�นวน	1,173,101,298	หุ้น	มลูค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ	1	บ�ท

ผู้ถือหุ้น
 
	 	 	ก�รกระจ�ยก�รถือหุ้นต�มจำ�นวนร�ยที่ถือ	โดยแบ่งช่วงจำ�นวนหุ้นที่ถือต�มจำ�นวนร�ยของผู้ถือหุ้นดังร�ยละเอียด	

	 	 (1)	ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น	10	ร�ยแรกของบริษัท	ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	2557	ซ่ึงเป็นก�รปิดสมุดคร้ังล่�สุด	จัดทำ�โดย	บริษัทศูนย์
รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด		

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ	

1.	น�ยชนะชัย ลีนะบรรจง	 231,654,847 19.75

2.	น�ยจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์ 59,254,487 5.05

3.	น�งสมทรง ล�ภ�นันต์รัตน์ 59,104,000 5.04

4.	บริษัท	แคปปิทอล	เอ็นจิเนียริ่ง	เน็ตเวิร์ค	จำ�กัด	(มห�ชน) 59,000,006 5.03

5.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอ�ร์	จำ�กัด 48,702,058 4.15

6.	น�ยณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 42,171,200 3.60

7.	น�ยสุพจน์ ล�ภ�นันต์รัตน์	 24,043,000 2.05

8.	น.ส.อลีน� อริยะทรัพย์ 14,000,000 1.19

9.	น.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ 12,505,700 1.07

10.	บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	เพื่อผู้ฝ�ก	 12,451,414 1.06

ผู้ถือหุ้น

ช่วงจำานวนหุ้นที่ถือ
ณ	12	กุมภาพันธ์	2557

จำานวนหุ้น จำานวนรายที่ถือ %	รายที่ถือ

1	-	999,999 279,722,226 3,929 96.66

1,000,000	-	10,000,000 308,769,460 125 3.07

10,000,000	-	ขึ้นไป 584,609,612 12 0.27

รวม 1,173,101,298 4,066 100.00
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	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
	 	 	ร�ยชื่อผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	3	(EMC-W3)	10	ร�ยแรก	ของบริษัท	ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	2557	ซึ่งเป็นก�รปิดสมุด
ครั้งล่�สุด	จัดทำ�โดย	บริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ	

1.	น�ยบัญช� เกียรติสุขสถิตย์ 23,950,000 8.17

2.	ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เอียมกุลวัฒน์ 14,537,600 4.96

3.	น�ยรังษี มิตรพันธ์พ�นิชย์ 11,500,000 3.92

4.	น.ส.ธัณฐภัทร์ ธนวัฒนชัยบูรณ์ 10,000,000 3.41

5.	น�ยส�มช�ย ลีล�เมธีกุล 6,000,000 2.05

6.	น.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ 6,000,000 2.05

7.	น�ยวรพล จ�งพ�นิชย์ 6,000,000 2.05

8.	น�ยธวัชชัย ศุภวิรัชบัญช� 4,800,000 1.64

9.	น�ยชยพร ว่องวร�ว�ณิชย์ 4,650,000 1.59

10.	น�ยธีรพงษ์ สุขสมัย 4,400,000 1.50

	 	 (2)	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	บริษัทฯ	มีก�รถือหุ้นในบริษัทย่อย	และในบริษัทร่วม	ดังน้ี

  
	 	 (3)	ข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้น	ที่มีผลกระทบต่อก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์	หรือก�รบริห�รง�นของบริษัท	และส�ระสำ�คัญ
ที่มีผลต่อก�รดำ�เนินง�น

	 	 	 -	ไม่มี	-

โครงสร้�งก�รถือหุ้น

บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)
(ทุนจดทะเบียน	1,659,598,165	บ�ท)
(ทุนชำ�ระแล้ว	1,173,101,298	บ�ท)

บริษัท	ซันเค่น-อีเอ็มซี	จำ�กัดบริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด

51% 48%
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หลักทรัพย์แปลงสภาพ
	 	 	ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2551	เมื่อวันที่	3	เมษ�ยน	2551	ได้มีมติอนุมัติ	ดังนี้

  	ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท	ครั้งที่	2	(EMC-W2)

	 	 •	 ให้บรษิทัออกและเสนอข�ยใบสำ�คญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้ส�มญัของบรษิทั	ครัง้ที	่2	(EMC-W2)	จำ�นวนไม่เกนิ	1,380,241,150	
หน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ในอัตร�	3.5	หุ้นเดิมต่อ	1	ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีอ�ยุ	3	ปี	และไม่มีร�ค�เสนอข�ย 
กำ�หนดร�ค�ก�รใช้สทิธิ	0.20	บ�ทต่อหุน้	อตัร�ก�รใช้สทิธ	ิ1	หน่วยใบสำ�คญัแสดงสทิธ	ิส�ม�รถใช้สทิธซิือ้หุ้นส�มญัได้	1	หุ้น	(โดยอตัร�
ก�รใช้สทิธแิละร�ค�ก�รใช้สทิธิอ�จเปลีย่นแปลงได้	ในกรณทีีม่กี�รปรบัสทิธ)ิ

   	ทั้งนี้	อัตร�ส่วนก�รเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท	ครั้งที่	2	(EMC-W2)	ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงไป
จ�กที่ได้รบัอนมัุติ	เนือ่งจ�กบริษทัมรีะยะเวล�และข้ันตอนก�รขออนมุตัิในก�รออกและเสนอข�ยใบสำ�คญัแสดงสทิธดิงักล่�วจ�กสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	(สำ�นักง�น	กลต.)	และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ซึ่งในช่วงเวล�ดัง
กล่�วบริษัทยังคงมีก�รให้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิครั้งที่	1	(EMC-W1)	ทำ�ก�รใช้สิทธิแปลงสภ�พต�มระยะเวล�ที่กำ�หนดของ 
EMC-W1	ทำ�ให้อตัร�ส่วนก�รเสนอข�ยใบสำ�คญัแสดงสทิธ	ิEMC-W2	เปลีย่นแปลงไปต�มก�รคำ�นวณจ�กทนุชำ�ระของบรษิทั	ส่งผลให้
อัตร�ส่วนเปลี่ยนแปลงจ�ก	3.5	หุ้นเดิมต่อ	1	ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	เป็น	4	หุ้นเดิมต่อ	1	ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	และส�ม�รถออกใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิเป็นจำ�นวน	1,378,262,892	หน่วย

	 	 	ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2552	เมื่อวันที่	30	เมษ�ยน	2552	ได้มีมติดังนี้

	 	 •	 อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้	จ�กเดิมหุ้นละ	0.10	บ�ท	เป็นหุ้นละ	1	บ�ท	โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระ
ของบริษัทจะคงเดิม	คือ	724,343,476	บ�ท	และ	586,319,361	บ�ท	ต�มลำ�ดับ
    และเป็นก�รรวมหุน้ส�มญัของบรษิทัจ�ก	7,243,434,760	หุ้น	มลูค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ	0.10	บ�ท	เป็น	724,343,476	หุ้นมลูค่�
ทีต่ร�ไว้หุน้ละ	1	บ�ท	และ	5,863,193,610	หุน้	มลูค่�ทีต่ร�ไว้หุ้นละ	0.10	บ�ท	เป็น	586,319,361	หุ้น	มลูค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ	1	บ�ท

	 	 •	 อนุมัติก�รปรับจำ�นวนหุ้นที่สำ�รองไว้เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	และจำ�นวนของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	
และร�ค�ก�รใช้สิทธิของ	EMC-W2	ให้สอดคล้องกับมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ของบริษัทที่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท	ครั้งที่	2	(EMC-W2)	ภ�ยหลังก�รเปลี่ยนแปลง

	 	 ชนิดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	 	 	 :	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

	 	 เสนอข�ยให้แก่		 	 	 	 	 	 :	 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีร�ยชื่อปร�กฏในสมุดทะเบียน	ผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุด 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทะเบียนพักก�รโอนหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ณ	วันที่	25	สิงห�คม	2551	

	 	 ร�ค�เสนอข�ยต่อหน่วย	 	 	 	 :	 0	บ�ท	(ศูนย์บ�ท)

	 	 จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	 	 	 	 :	 137,826,289	หน่วย

	 	 จำ�นวนหุ้นที่สำ�รองไว้เพื่อก�รใช้สิทธิ	 :	 137,826,289	หุ้น

	 	 วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	 	 	 :	 25	สิงห�คม	2551

	 	 วันที่ครบกำ�หนดอ�ยุ	 	 	 	 	 :	 24	สิงห�คม	2554

	 	 อ�ยุ		 	 	 	 	 	 	 	 	 :	 3	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

	 	 อัตร�ก�รใช้สิทธิ	 	 	 	 	 	 :	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อ	1	หุ้นส�มัญ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ยกเว้นกรณีปรับสิทธิต�มที่กำ�หนดไว้ในประก�ศ	ก.ล.ต.

เดิม ใหม่

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	 		1,378,262,892	 137,826,289

ร�ค�ก�รใช้สิทธิ 	0.20	บ�ท/หุ้น 2	บ�ท/หุ้น

จำ�นวนหุ้นรองรับก�รใช้สิทธิ 1,378,262,892	 137,826,289

มูลค่�ที่ตร�ไว้ 0.10	บ�ท/หุ้น 1	บ�ท/หุ้น



31  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

	 	 ร�ค�ใช้สิทธิ	 	 	 	 	 	 	 :	 2	บ�ท	ยกเว้นกรณีปรับร�ค�ใช้สิทธิ

	 	 ระยะเวล�ก�รใช้สิทธิ	 	 	 	 	 :	 ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่	25	สิงห�คม	2552	และส�ม�รถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทุกวันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือนมีน�คม	มิถุน�ยน	กันย�ยน	และธันว�คมของ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แต่ละปี	ตลอดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	

	 	 จำ�นวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	 	 	 :	 137,607,607	หน่วย
  (ผลจ�กก�รใช้สิทธิครั้งสุดท้�ยเมื่อวันที่	24	สิงห�คม	2554	จำ�นวน	218,682	หน่วย)

	 	 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2555	เมื่อวันที่	29	มีน�คม	2555	ได้มีมติอนุมัติ	ดังนี้

  ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท	ครั้งที่	3	(EMC-W3)	ให้บริษัทออกและเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ส�มัญของบริษัท	ครั้งที่	3	(EMC-W3)	จำ�นวน	293,269,021	หน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ในอัตร�	2	หุ้นเดิมต่อ	1	ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	ใน
กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง	โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีอ�ยุ	2	ปี	และไม่มีร�ค�เสนอข�ย	กำ�หนดร�ค�ก�รใช้สิทธิ	1.50	บ�ทต่อหุ้น	อัตร�ก�รใช้
สิทธิ	1	หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	ส�ม�รถใช้สิทธิซื้อหุ้นส�มัญได้	1	หุ้น	(โดยอัตร�ก�รใช้สิทธิและร�ค�ก�รใช้สิทธิอ�จเปลี่ยนแปลงได้	ใน
กรณีที่มีก�รปรับสิทธิ)

  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท	ครั้งที่	3	(EMC-W3) 
	 	 ชนิดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	 	 	 	:		 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

	 	 เสนอข�ยให้แก่		 	 	 	 	 	 :	 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีร�ยชื่อปร�กฏในสมุดทะเบียน	ผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุด 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทะเบียนพักก�รโอนหุ้นส�มัญของบริษัทฯ	ณ	วันที่	18	เมษ�ยน	2555	

	 	 ร�ค�เสนอข�ยต่อหน่วย	 	 	 	 	:	 0	บ�ท	(ศูนย์บ�ท)

	 	 จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	 	 	 	 		:			 293,269,021	หน่วย	(จัดสรรได้	293,225,105	หน่วย)

	 	 จำ�นวนหุ้นที่สำ�รองไว้เพื่อก�รใช้สิทธิ	 	:	 293,269,021	หุ้น

	 	 วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	 	 	 :		 	30	มีน�คม	2555

	 	 วันที่ครบกำ�หนดอ�ยุ	 	 	 	 	 	:		 28	มีน�คม	2557

	 	 อ�ยุ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	:		 	2	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิิ

	 	 อัตร�ก�รใช้สิทธิ	 	 	 	 	 	 	:	 	ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อ	1	หุ้นส�มัญ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เว้นแต่จะมีก�รปรับสิทธิต�มเงื่อนไขก�รปรับสิทธิ

	 	 ร�ค�ใช้สิทธิ		 	 	 	 	 	 	 :		 1.50	บ�ท	เว้นแต่จะมีก�รปรับสิทธิต�มเงื่อนไขก�รปรับสิทธิ

		 	 ระยะเวล�ก�รใช้สิทธิ	 	 	 	 	 	:	 	ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่	28	กันย�ยน	2555	และส�ม�รถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุก 
             วันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือนมีน�คม	มิถุน�ยน	กันย�ยน	และธันว�คมของแต่ละปี
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตลอดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

	 	 	จำ�นวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	 	 	 	:	 293,204,949	หน่วย

  (ผลจ�กก�รใช้สิทธิเมื่อวันที่	9	ตุล�คม	2555	จำ�นวน	156	หน่วย)

	 	 (ผลจ�กก�รใช้สิทธิเมื่อวันที่	28	มิถุน�ยน	2556	จำ�นวน	20,000	หน่วย)

  ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	15	กุมภ�พันธ์	2556	ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน	และรองรับก�รปรับสิทธิ
ต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท	ครั้งที่	3	(EMC-W3)	ดังนี้

  เดิม
	 	 อัตร�ก�รใช้สิทธิ	 	 	 	 	 	 	:	 		ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อ	1	หุ้นส�มัญ	
	 	 ร�ค�ใช้สิทธิ	 	 	 	 	 	 	 	:	 	1.50	บ�ท	ต่อ	1	หุ้นส�มัญ

   ใหม่
	 	 อัตร�ก�รใช้สิทธิ		 	 	 	 	 	 :	 		ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อ	1.245	หุ้นส�มัญ	
	 	 ร�ค�ใช้สิทธิ	 	 	 	 	 	 	 	:		 1.205	บ�ท	ต่อ	1	หุ้นส�มัญ
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น

ส�ยง�นบริห�ร สำ�นักประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

คณะกรรมก�รบริห�ร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

ส�ยง�นวิศวกรรม	

ผู้อำ�นวยก�ร 
ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
ส�ยง�นจัดซื้อ

รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
ส�ยง�นวิศวกรรมง�นระบบ

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
ส�ยง�นควบคุมงบประม�ณโครงก�ร

รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
ส�ยง�นวิศวกรรมก่อสร้�ง

ผู้จัดก�ร
ฝ่�ยส�รสนเทศ

ผู้จัดก�ร
ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส
ส�ยง�นเทคนิควิศวกรรม

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

เลข�นุก�รบริษัท

กรรมก�รผู้จัดก�ร กรรมก�รผู้จัดก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้�งองค์กรของบริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	ณ	31	ธันว�คม	2556
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   	รายชื่อ	ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ

  	โครงสร้�งคณะกรรมก�รของบริษัท	ประกอบด้วยคณะกรรมก�รจำ�นวน	5	ชุด	คือ	คณะกรรมก�รบริษัท	คณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รบริห�ร	และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ซึ่งมีขอบเขต	อำ�น�จ 
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ	ของกรรมก�รแต่ละชุด	ดังต่อไปนี้

1.			 คณะกรรมการบริษัท
  ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	คณะกรรมก�รบริษัท	ประกอบด้วยกรรมก�ร	ดังต่อไปน้ี

	 	 รักษ�ก�รเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท	:	น�ยชโลธร	ลีล�มะลิ
  
  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
  ชื่อและจำ�นวนกรรมก�รซึ่งมีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อแทนบริษัท

  “	น�ยชนะชัย	ลีนะบรรจง	หรือ	น�ยไพบูลย์	ทองระอ�	หรือ	น�ยศิริพงศ์	ว่องวุฒิพรชัย	หรือ	น�ยชโลธร	ลีล�มะลิ	รวมเป็น 
สองคนและประทับตร�สำ�คญัของบริษทั	”

  	ขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท		
  	คณะกรรมก�รบริษัทฯ	มีหน้�ที่ปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับบริษัท	ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวัง	โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย

  1.	 ต้องปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับบริษัท	ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคว�มซื่อสัตย์
สจุรติ	และระมดัระวงั	โดยคำ�นงึถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่�ย

	 	 2.	 กำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ	แผนง�นและงบประม�ณประจำ�ปีของบริษัท	ควบคุมกำ�กับดูแลก�รบริห�รและก�รจัดก�ร
ของฝ่�ยบริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	เพื่อเพิ่มมูลค่�สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

	 	 3.	 กำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติต�มประก�ศ	ข้อกำ�หนด	และแนวท�งปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	และก�รดำ�เนินก�รใด	ๆ	ที่กฎหม�ยกำ�หนด

  

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง

1. น�ยชนะชัย ลีนะบรรจง		 ประธ�นกรรมก�รบริษัท 27	เมษ�ยน	2550

2. น�ยเชิดศักดิ์ วิทูร�ภรณ์ กรรมก�รบริษัท 14	พฤศจิก�ยน	2550

3. น�ยศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย กรรมก�รบริษัท 21	สิงห�คม	2550

4. น�ยไพบูลย์ ทองระอ� กรรมก�รบริษัท 11	พฤษภ�คม	2550

5. น�งณีรนุช ณ	ระนอง กรรมก�รบริษัท 13	กันย�ยน	2550

6. น�ยกฤษณะ สง่�แสง กรรมก�รบริษัท 14	สิงห�คม	2555

7. น�ยชโลธร ลีล�มะลิ กรรมก�รบริษัท 14	สิงห�คม	2555

8. น�ยตฤณ ปิ่มหทัยวุฒิ กรรมก�รอิสระ 13	กันย�ยน	2550

9. ดร.จุไรรัตน์ อุณหกะ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและอิสระ 13	กันย�ยน	2550

10. น�งสุนีย์		 ศรไชยธนะสุข กรรมก�รตรวจสอบและอิสระ 21	สิงห�คม	2550

11. น�ยชูพงศ์	 ธนเศรษฐกร		 กรรมก�รตรวจสอบและอิสระ 21	สิงห�คม	2550

12. น�ยปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย กรรมก�รตรวจสอบและอิสระ 24	เมษ�ยน	2551
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	 	 4.	 พจิ�รณ�อนมุตัแิละ/หรอืให้คว�มเหน็ชอบต่อร�ยก�รท่ีเกีย่วโยงกนั	ก�รซือ้หรอืข�ยทรพัย์สนิท่ีสำ�คญั	ก�รลงทุนในธรุกจิใหม่
หรอืลงทนุในบรษิทัอ่ืน	ทีต้่องปฏบัิตติ�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	หรอืกฎหม�ยท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท

  เว้นแต่ในเรือ่งดังต่อไปน้ี	คณะกรรมก�รบริษทัต้องได้รบัมตอินมุตัจิ�กทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนก�รดำ�เนนิก�ร	ได้แก่	เรือ่งทีก่ฎหม�ย
กำ�หนดให้ต้องได้รบัมตอินมุตัจิ�กทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เช่น	ก�รเพิม่ทุน	ก�รลดทุน	ก�รออกหุ้นกู	้ก�รข�ยหรอืโอนกจิก�รของบรษัิทท้ังหมด
หรือบ�งส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น	หรือก�รซื้อหรือรับโอนกิจก�รของบริษัทอ่ืนม�เป็นของบริษัท	ก�รแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับ	เป็นต้น

	 	 5.	 พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินในแต่ละไตรม�ส	และงบก�รเงินประจำ�ปีท่ีผ่�นก�รสอบท�นและตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชี	และ
ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว	ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบุคคลท่ัวไป 

	 	 6.	 พิจ�รณ�โครงสร้�งก�รบริห�รง�น	แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	และ
คณะกรรมก�รอื่นต�มคว�มเหม�ะสม

	 	 7.	 ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มแผนง�นและงบประม�ณอย่�งต่อเนื่อง

	 	 8.	 กรรมก�รจะต้องไม่ประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัท	หรือเข้�เป็นหุ้นส่วนใน 
ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ	หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดคว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด	หรือเป็นกรรมก�รของบริษัทเอกชน	หรือบริษัทอื่นท่ี
ประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�งเดียวกัน	และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทไม่ว่�จะทำ�เพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อื่น 
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

	 	 9.	 กรรมก�รต้องแจ้งให้บริษทัทร�บโดยไม่ชกัช้�	ห�กมส่ีวนได้เสยีไม่ว่�โดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญ�ท่ีบรษัิททำ�ขึน้	หรอืถอืหุน้
หรอืหลกัทรพัย์อ่ืนเพิม่ขึน้หรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครอื

	 	 10.	คณะกรรมก�รบริษัทอ�จมอบอำ�น�จให้กรรมก�รคนหนึ่งหรือหล�ยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดแทน
คณะกรรมก�รบริษัทได้	โดยอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของคณะกรรมก�รบริษัทหรืออ�จมอบอำ�น�จเพื่อให้บุคคลดังกล่�วมีอำ�น�จต�มท่ี
คณะกรรมก�รบริษัทเห็นสมควรและภ�ยในระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รบริษัทเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทอ�จยกเลิกเพิกถอน
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำ�น�จหรืออำ�น�จนั้น	ๆ	ได้เมื่อเห็นสมควร 
   ทั้งนี้คณะกรรมก�รบริษัทอ�จมอบอำ�น�จให้คณะกรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รปฏิบัติง�นต่�ง	ๆ	โดยมีร�ยละเอียด
ก�รมอบอำ�น�จต�มขอบเขต	อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร	ซึ่งก�รมอบอำ�น�จนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จที่ทำ�ให้
คณะกรรมก�รบริห�ร	ส�ม�รถพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�รที่คณะกรรมก�รบริห�ร	หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือม ี
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดทำ�กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�และอนุมัติไว้แล้ว

 ในปี	2556	คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รประชุม	รวม	8	ครั้ง

2.		 คณะผู้บริหาร
  ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	คณะผู้บริห�ร	ประกอบด้วยผู้บริห�รระดับสูง	ดังต่อไปน้ี	
        

  
1. น�ยชนะชัย	 ลีนะบรรจง ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

2. น�ยชัยวิวัฒน์ ลีนะบรรจง กรรมก�รผู้จัดก�ร	สำ�นักประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

3. น�ยไพบูลย์ ทองระอ� กรรมก�รผู้จัดก�ร	ส�ยง�นวิศวกรรม

4. น�ยศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย กรรมก�รผู้จัดก�ร	ส�ยง�นบริห�ร

5. น�ยกฤษณะ	 สง่�แสง รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส	ส�ยง�นวิศวกรรมระบบ

6. น�ยพินิจ ก�นติกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�ร	ส�ยง�นเทคนิควิศวกรรม

7. น�ยกรกฤช ประคองวิทย� ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รฝ่�ยกฏหม�ยและควบคุมคุณภ�พ
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3.		 เลขานุการบริษัท	
  ขณะนี้คณะกรรมก�รบริษัทอยู่ระหว่�งสรรห�เลข�นุก�รบริษัทคนใหม่แทนตำ�แหน่งเดิมท่ีว่�งลง	โดยปัจจุบันได้มอบหม�ยให้
น�ยชโลธร	ลีล�มะลิ	ทำ�หน้�ที่รักษ�ก�รเลข�นุก�รบริษัท	โดยร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัท 

	 	 	หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในน�มของบริษัทหรือคณะกรรมก�ร

		 	 1.	 	จัดทำ�และเก็บรักษ�ทะเบียนกรรมก�ร
		 	 2.	 	จัดทำ�และเก็บรักษ�หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�ร	ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รและร�ยง�นประจำ�ปี
		 	 3.		 	จัดทำ�และเก็บรักษ�หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น
		 	 4.		 ติดต�มให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 	 5.		 เก็บรักษ�และส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�รหรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง	ซึ่งมีส่วนได้เสียท่ี
เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รของบริษัทให้ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
		 	 6.	 		ดำ�เนินก�รอื่น	ๆ	ต�มที่พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	กฎหม�ยและข้อบังคับอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งประก�ศและข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน
        
4.				 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  	ในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ปี	2556	เมือ่วนัท่ี	30	เมษ�ยน	2556	ผูถ้อืหุ้นได้มมีตอินมุตักิ�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร
สำ�หรบัปี	2556	ภ�ยในวงเงนิ	4,000,000	บ�ท	ร�ยละเอยีดดงันี้

  เบี้ยประชุม

	 	 -		 ประธ�นคณะกรรมก�รบริษัท,	ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน,	ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบจะ
ได้รับค่�เบี้ยประชุม	30,000	บ�ท	ต่อครั้งที่เข้�ประชุม	
	 	 -	 		กรรมก�รบริษัท,	กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน,	กรรมก�รตรวจสอบ	จะได้รับค่�เบี้ยประชุม	20,000	บ�ท	ต่อ
ครั้งที่เข้�ประชุม

  	ค่�ตอบแทนอื่น	ๆ	ของคณะกรรมก�ร  

	 	 	-		 	ไม่เกินอัตร�ร้อยละ	1	ของกำ�ไรสุทธิิ
	 	 	-	 		สำ�หรับกรรมก�รที่อยู่ในว�ระไม่ครบปี	ให้จ่�ยต�มระยะเวล�ที่ดำ�รงตำ�แหน่งในปีนั้น

8. น�ยธร�ดล สุธีรภัทร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร	ฝ่�ยวิศวกรรมก่อสร้�ง

9	. น�งวนิด� พ่วงบุญม�ก รองกรรมก�รผู้จัดก�รฝ่�ยจัดซื้อ

10. น�ยชโลธร ลีล�มะลิ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีก�รเงิน

11. น�ยไตรจุติ แสงทอง ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสัญญ�และกฎหม�ย
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	 	 บริษัทจ่�ยค่�เบี้ยประชุมกรรมก�รปี	2556	จำ�นวนรวม	3.03	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้น	1.08	ล้�นบ�ท	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	ท่ีมี
จำ�นวน	1.95	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	56.41	โดยมีร�ยละเอียดก�รจ่�ยเป็นร�ยบุคคล	ดังนี้้

  ค่�เบี้ยประชุมรวม

ชื่อ	-	น�มสกุล ตำ�แหน่ง เบี้ยประชุม	(บ�ท)	
ประจำ�ปี	2556

น�ยชนะชัย	 ลีนะบรรจง		 ประธ�นกรรมก�รบริษัท,	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 240,000

น�ยเชิดศักดิ์	 วิทูร�ภรณ์ กรรมก�รบริษัท 120,000

น�ยศิริพงศ์		 ว่องวุฒิพรชัย กรรมก�รบริษัท,	กรรมก�รบริห�ร,	ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยง,	กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

180,000

น�ยไพบูลย์	 ทองระอ� กรรมก�รบริษัท,	กรรมก�รบริห�ร,	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 160,000

น�งณีรนุช	 ณ	ระนอง กรรมก�รบริษัท 160,000

น�ยกฤษณะ		 สง่�แสง กรรมก�รบริษัท,	กรรมก�รบริห�ร,	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 160,000

น�ยชโลธร		 ลีล�มะลิ กรรมก�รบริษัท,	กรรมก�รบริห�ร,	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 160,000

น�ยตฤณ		 ปิ่มหทัยวุฒิ กรรมก�รอิสระ 160,000

ดร.จุไรรัตน์	 อุณหกะ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและอิสระ,	
กรรมก�รบริษัท,	กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

520,000

น�งสุนีย์			 ศรไชยธนะสุข ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน,	
กรรมก�รบริษัท,	กรรมก�รตรวจสอบและอิสระ

	410,000

น�ยชูพงศ์ ธนเศรษฐกร		 กรรมก�รบริษัท,	กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน,	
กรรมก�รตรวจสอบและอิสระ

	360,000

น�ยปัณณ์ณธีร์	 ศรีว่องไทย กรรมก�รตรวจสอบและอิสระ 	400,000

รวมค่�เบี้ยประชุม 3,030,000

  ค่�ตอบแทนอื่น	ๆ

	 	 -	ไม่มี	-

  ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�ร 

	 	 -	ค่�ตอบแทนรวมในรูปเงินเดือน	และร�ยได้อื่น	ๆ	รวมทั้งสิ้น	13,516,125	บ�ท	ประกอบด้วยผู้บริห�รระดับสูงจำ�นวน	5	คน

5.			 บุคลากร

  	บคุล�กรของบรษัิทฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	2556	มจีำ�นวน	405	คน	แบ่งออกได้	ดงันี้

จำ�นวนคน

ผู้บริห�รและพนักง�นสนับสนุนผู้บริห�ร 17

ส�ยง�นวิศวกรรมก่อสร้�ง	 169

ส�ยง�นวิศวกรรมระบบ	 111

ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน+ส�ยง�นบริห�ร 77

ส�ยง�นควบคุมงบประม�ณและจัดซื้อ 31

รวม 405
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  ณ	31	ธันว�คม	2556	ผลตอบแทนรวมของบุคล�กรของบริษัท	รวมทั้งสิ้น	จำ�นวน	230.36	ล้�นบ�ท	(ผลตอบแทนดังกล่�ว
ประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	และผลประโยชน์อ่ืนๆ)	ท้ังน้ีไม่รวมค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�ร
ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ	4  

  นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของบริษัทฯ

	 	 	เนื่องจ�กทรัพย�กรบุคคลเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่�งผลต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจก่อสร้�ง	ท�งบริษัทได้กำ�หนดแนวท�งในก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคล	ภ�ยใต้กรอบก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญทั้ง	3	ประก�รด้วยกัน	คือ

	 	 E		 	 Expertise		 	 	 	 	 	 =		 	 ก�รพัฒน�บุคคลให้มีคว�มชำ�น�ญในง�นที่รับผิดชอบ

	 	 M		 	 Motivation			 	 	 	 	 =			 	 	ก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รทำ�ง�น

	 	 C			 	 Career	Path		 	 	 	 	 =			 	 	ก�รกำ�หนดคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ		

   ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	จึงมุ่งเน้นให้พนักง�นมีคว�มส�ม�รถทั้งในด้�นของทักษะในก�รทำ�ง�นควบคู่ไปกับทักษะในด้�น
ก�รบริห�รง�น	(Technical	and	Managerial	Skill)	เพื่อตอบสนองต่อก�รขย�ยตัวของธุรกิจ	ดังนี้

		 	 1.		 	ก�รสรรห�ทรัพย�กรบุคคลที่มีคุณภ�พ	(Recruitment	and	Selection)	บริษัทฯ	ได้มีก�รเพิ่มช่องท�งในก�รสรรห�บุคล�กร 
ให้มปีระสทิธภิ�พ	อกีทัง้กำ�หนด	Competency	ของทกุตำ�แหน่งง�น	เพือ่นำ�ม�เป็นแนวท�งในก�รสรรห�	คดัเลอืกคนเข้�ทำ�ง�นกบับรษัิท
ได้ตรงต�มคุณสมบัติที่บริษัทกำ�หนด				

	 	 	2.		 	ก�รบริห�รค่�ตอบแทน	(Compensation	Management)	นอกเหนือจ�กก�รปรับโครงสร้�งเงินเดือนให้เป็นม�ตรฐ�นเพื่อให้
ส�ม�รถแข่งขนัได้	เมือ่เทยีบกบัตล�ดแรงง�นในปัจจบุนัแล้ว	ท�งบรษัิทยงัเน้นเรือ่งก�รก�รบรหิ�รค่�ตอบแทนท่ีสะท้อนถงึคว�มส�ม�รถ 
ของพนักง�นอย่�งชัดเจน				

	 	 	3.		 	ก�รประเมินก�รปฏิบัติง�น	(Performance	Appraisal)	มีก�รจัดทำ�ก�รวัดและประเมินผลง�น	โดยมีก�รกำ�หนดตัวชี้วัด
ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น	(Key	Performance	Indicators)	ท่ีชัดเจน

	 	 	4.	 	ก�รพัฒน�บุคล�กร	(Human	Resources	Development	:	HRD)	บริษัทฯ	มีก�รจัดทำ�แผนพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่อง
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้�งคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ท�งด้�นทักษะก�รปฏิบัติง�น	ทักษะก�รบริห�ร	รวมถึงทักษะท�งด้�นเทคนิคต�มส�ยง�น 
หรือต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ง�น	เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับคว�มส�ม�รถของพนักง�น	โดยพัฒน�พนักง�นต�มก�รเติบโตต�ม
ส�ยอ�ชีพ	(Career	Path)	ซึ่งบริษัทฯ		ได้แบ่งออกเป็น	3	แบบด้วยกัน	คือ

	 	 	 	4.1		ก�รฝึกอบรมภ�ยใน	(In-house	Training)	เพื่อพัฒน�พนักง�นในทุก	ๆ	ด้�น	อ�ทิ	หลักสูตรต�มตำ�แหน่งง�น	และ 
เสริมสร้�งแนวคว�มคิดให้กับผู้บริห�รและพนักง�นขององค์กรแต่ละตำ�แหน่งง�นให้มีศักยภ�พ	หลักสูตรด้�นทักษะก�รปฎิบัติง�น 
เป็นต้น

	 	 	 	4.2		ก�รส่งพนกัง�นไปเข้�รับก�รอบรมกบัสถ�บนัภ�ยนอก	(Public	Training)	มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒัน�บคุล�กรให้มคีว�มรู้	
คว�มส�ม�รถ	ก้�วทนักบัก�รเปลีย่นแปลง	มแีนวคดิทันสมยัและพร้อมท่ีจะปรบัตวัเพือ่รองรบัคว�มเปลีย่นแปลงต่�ง	ๆ

		 	 	 4.3					ก�รให้ทุนพนักง�น	นอกเหนือจ�กก�รฝึกอบรม	/	สัมมน�หลักสูตรระยะสั้น	บริษัทฯ	ได้มีก�รสนับสนุนให้พนักง�น
มีโอก�สได้รับก�รฝึกอบรมระยะย�วที่จัดโดยสถ�บันก�รศึกษ�ที่เป็นที่ยอมรับ

		 	 5.		 	ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลของพนักง�น	(Human	Resource	Information	System	:	HRIS)	ให้ส�ม�รถเป็นฐ�นข้อมูลเพื่อ
พัฒน�	บริห�รจัดก�รง�นด้�นทรัพย�กรบุคคลได้ทั้งในปัจจุบันและอน�คต

	 	 	6.	 	ก�รส่งเสริมด้�นก�รเรียนรู้ของพนักง�น	(Knowledge	Management)	บริษัทฯ	มีจุดมุ่งหม�ยท่ีจะพัฒน�พนักง�นให้ทุกคน 
มโีอก�สได้รบัก�รพฒัน�และได้รบัข่�วส�รต่�ง	ๆ	โดยเท่�เทยีมกนัเพือ่พฒัน�ไปสูก่�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรยีนรู	้(Organization	Development) 
นอกเหนือจ�กก�รเผยแพร่ข่�วส�ร	นโยบ�ยต่�ง	ๆ	ผ่�นระบบ	Intranet	  

   สวัสดิการพนักงาน
   	บริษัทฯ	ให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดผลตอบแทนและสวัสดิก�รท่ีเหม�ะสมให้กับพนักง�น	โดยมีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รสวัสดิก�ร
ในสถ�นประกอบก�ร	เพื่อทบทวนนโยบ�ยด้�นสวัสดิก�รพนักง�นอย่�งสมำ่�เสมอ	โดยพิจ�รณ�ให้มีก�รจ่�ยผลตอบแทนและสวัสดิก�ร
ที่เหม�ะสมและเป็นธรรมสำ�หรับพนักง�น



นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  	บริษัทมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ	40	ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้และหักสำ�รองต่�งๆ	ทุกประเภทต�มท่ี
กฏหม�ยกำ�หนด	โดยพิจ�รณ�จ�กงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	ห�กไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใดที่จะต้องใช้เงินดังกล่�ว	และก�รจ่�ยเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นปกติของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ
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  คณะกรรมก�รได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและก�รมีบรรษัทภิบ�ลที่ดี	โดยได้นำ�หลักก�รและแนวปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รต�มหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ย	เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	โดยกำ�หนดนโยบ�ย	ดังนี้

	 	 1.	 คณะกรรมก�รบริษัทจะบริห�รง�นของบริษัทด้วยคว�มรอบคอบ	และระมัดระวังภ�ยใต้กรอบข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและ	
   จริยธรรมท�งธุรกิจ	รับผิดชอบต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มส�ม�รถและประสิทธิภ�พท่ีเพียงพอ	เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์	
      สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	และดูแลมิให้เกิดปัญห�ขัดแย้งท�งผลประโยชน์
	 	 2.	 คณะกรรมก�รบริษัทดำ�เนินง�นด้วยคว�มโปร่งใส	ส�ม�รถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ	เพ่ือสร้�งคว�ม	
      เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่�งเท่�เทียมกัน
	 	 3.	 คณะกรรมก�รบริษทัมกี�รกำ�กบัดแูลก�รปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุ้น	ผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่�งเท่�เทียมกนั	และเป็นธรรมต่อทุกฝ่�ยให้ปฎบิตัิ
   ต�มบทบัญญัติของกฎหม�ยและเป็นไปต�มกฎระเบียบของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
		 	 	 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง	     
	 	 4.	 คณะกรรมก�รบริษัทจัดตั้งคณะทำ�ง�นเฉพ�ะเรื่อง	อันประกอบด้วยคณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รสรรห�และ	
   พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	และอนุคณะกรรมก�รต่�ง	ๆ	ซ่ึงได้มีก�รมอบหม�ยหน้�ที่	คว�ม 
	 	 	 รับผิดชอบให้แก่คณะกรรมก�รทุกคณะไว้อย่�งชัดเจน
	 	 5.	 คณะกรรมก�รบริษัท	มีก�รประชุมโดยสมำ่�เสมอเป็นประจำ�	โดยมีก�รกำ�หนดก�รประชุมและกำ�หนดว�ระก�รประชุมไว้
	 	 				ล่วงหน้�อย่�งชัดเจน	
	 	 6.	 คณะผูบ้รหิ�ร	มกี�รประชมุเพือ่ตดิต�มและกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิก�รโดยละเอยีดของทุกโครงก�ร	อย่�งสมำ�่เสมอทกุสปัด�ห์	 
	 	 	 และอ�จมกี�รประชมุพิเศษต�มคว�มจำ�เป็น	โดยมกี�รกำ�หนดก�รประชมุและระเบยีบว�ระไว้ล่วงหน้�อย่�งชดัเจน
	 	 7.	 	คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของระบบควบคุมภ�ยใน	ท้ังก�รควบคุมท�งก�รเงิน	ก�รดำ�เนินง�น	และก�ร 
   กำ�กับดูแลกิจก�ร	ทั้งนี้	คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในแยกเป็นส่วนง�นหนึ่งของบริษัทและร�ยง�น
	 	 	 ตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
   บริษัทได้นำ�หลักก�รและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รต�มหน้�ท่ี
คว�มรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหม�ย	เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุ้นโดยรวม	แบ่งออกเป็น	4	ข้อหลกั	ซึง่ครอบคลมุแนวปฏบิตัิ 
ที่ดีเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทั้ง	5	หมวด	ดังนี้

	 	 	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้นและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

    คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน	โดยผู้ถือหุ้นทุกร�ย
มีสิทธิและคว�มเท่�เทียมกัน	ดังนี้

	 	 	 	 •	 สิทธิในก�รได้รับใบหุ้น	โอนหุ้น	และสิทธิในก�รรับทร�บข้อมูล	ผลก�รดำ�เนินง�น	นโยบ�ยก�รบริห�รง�น	อย่�ง
สมำ่�เสมอและทันเวล�

	 	 	 	 •	 สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น		แสดงคว�มเห็น	ให้ข้อเสนอแนะ	และร่วมพิจ�รณ�ตัดสินใจในก�รเปลี่ยนแปลง
ทีส่ำ�คญัต่�งๆ	เช่น	ก�รแก้ไขเพ่ิมเตมิหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบงัคบับรษิทัฯ	ก�รแต่งตัง้กรรมก�รบรษิทั	ก�รแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี	เป็นต้น

	 	 	 	 •	 บริษัทได้กำ�หนดแนวท�งในก�รเก็บรักษ�และป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน	โดยกำ�หนดนโยบ�ยและวิธีก�รดูแลมิให้
กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	พนักง�น	และลูกจ้�ง	รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะของบุคคลดังกล่�วนำ�ข้อมูลภ�ยในของบริษัท
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน	
    
    ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 	 	 •	 บริษทัมกี�รจดัประชมุผูถ้อืหุน้ในวนั	เวล�	และสถ�นที	่สะดวกและเหม�ะสม	มกี�รกำ�หนดขัน้ตอนก�รประชมุผูถ้อืหุน้
อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย	ตั้งแต่ก�รเรียกประชุม	ก�รแจ้งว�ระก�รประชุม	ก�รจัดส่งเอกส�ร	ขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รประชุม

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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	 	 	 	 •	 บรษัิทมกี�รจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมท้ังข้อมลูประกอบก�รประชมุต�มว�ระต่�งๆ	โดยในแต่ละว�ระมคีว�มเหน็ 
ของคณะกรรมก�รบริษัทประกอบและมีก�รบันทึกก�รประชุมถูกต้องครบถ้วน	ให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม	7	วัน	หรือ	14 
วัน	(แล้วแต่กรณี)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลดังกล่�วได้อย่�งละเอียด	รวมท้ังมีก�รเปิดเผยข้อมูลใน	Web	Site	ของบริษัท	นอก 
จ�กน้ี	ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นม�ประชุมแทน 
รวมทั้งเสนอชื่อกรรมก�รอิสระเป็นท�งเลือกในก�รรับมอบฉันทะ	โดยมีข้อมูลเก่ียวกับกรรมก�รอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ	เช่น	ชื่อ 
ประวัติ	ที่อยู่	ข้อมูลก�รถือหุ้น	และจำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุมระบุไว้	เพื่อประกอบก�รตัดสินใจ

	 	 	 	 •	 ประธ�นที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทร�บหลักเกณฑ์และวิธีก�รลงคะแนนเสียง	และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทำ�ก�ร
สอบถ�มในประเด็นข้อสงสัยต่�งๆ	ในระหว่�งก�รประชุมพร้อมท้ังให้กรรมก�ร/ผู้บริห�ร	ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยนั้นอย่�งเหม�ะสม 
และเพียงพอรวมถึงก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นระหว่�งกัน

	 	 	 	 •	 บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง	แจกให้ผู้เข้�ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงทุกว�ระ	และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้มีก�ร 
สอบถ�มถึงประเด็นข้อสงสัยต่�งๆ	ในระหว่�งก�รประชุมได้อย่�งเพียงพอ	และเท่�เทียมกัน	

	 	 	 	 •	 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในก�รแต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล	

	 	 	 	 •	 บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น	ให้แล้วเสร็จภ�ยใน	14	วันซ่ึงมีร�ยละเอียดเพียงพอ	รวมท้ังคำ�ถ�มและ
คำ�ตอบทีเ่กิดขึน้ในทีป่ระชมุ	ตลอดจนก�รจดัส่งร�ยง�นก�รประชมุให้เป็นไปต�มหลกัเกณฑ์ของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์
และตล�ดหลักทรัพย์	ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหม�ยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

   	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทฯ	ยังไม่ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอเพิ่มว�ระก�รประชุม	เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจ�รณ�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	รวมทั้งไม่ได้กำ�หนดวิธีก�รสำ�หรับให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอชื่อกรรมก�รบริษัทท่ีเป็น
ตัวแทนผูถ้อืหุน้	ซึง่ไม่เป็นไปต�มหลกัก�รทีต่ล�ดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดโดยบรษิทัฯ	จะพจิ�รณ�ให้มกี�รดำ�เนนิก�รดงักล่�ว
ภ�ยหลัง

	 	 	 2.	 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

    บริษัทฯ	ได้ดูแลและคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสีย	และบริษัทฯ	ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล	และรับฟังคำ�แนะนำ�ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	ดังนี้
	 	 	 	 •	 พนักงาน
     	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีระบบจ่�ยผลตอบแทนต�มผลง�นของแต่ละบุคคล	นอกเหนือไปจ�กเงินเดือนต�มปกติ	โดยมี
ตัววดัทีช่ดัเจนและเป็นธรรม	ซึง่ก่อให้เกดิก�รบรูณ�ก�รท�งคว�มส�ม�รถของพนกัง�นในระดบัชัน้ต่�งๆ	นำ�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ของบรษิทัฯ
ในองค์รวม
     นอกจ�กนี	้บรษิทัฯ	ยงัได้จดัสวัสดกิ�รต่�งๆ	ให้แก่พนกัง�น	เช่น	ก�รประกนัอบุตัเิหต	ุสวสัดกิ�ร	ก�รรกัษ�พย�บ�ล 
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	รวมถึงก�รให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มปลอดภัย	อ�ชีวอน�มัย	และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	ซึ่งบริษัทฯ	ได้
จดัต้ังหน่วยง�นเข้�ม�ดแูลโดยเฉพ�ะ	ประก�ศเป็นนโยบ�ย	และนำ�ไปปฏบิตัอิย่�งเคร่งครดั	มกี�รจดัห�บคุล�กร	เจ้�หน้�ทีค่ว�มปลอดภยั
ระดบัวชิ�ชพี	ระดับหวัหน้�ง�น	และระดบับริห�รซ่ึงได้รับก�รแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมก�รคว�มปลอดภยัและอ�ชวีอน�มยัประจำ�โครงก�ร
ต่�งๆ	ทกุโครงก�ร	ซึง่คณะกรรมก�รฯ	มหีน้�ที่โดยตรงในก�รผลกัดนันโยบ�ยจ�กส่วนกล�งให้บรรลเุป้�หม�ย	ตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�น
และร�ยง�นต่อกรมสวสัดกิ�ร	และคุม้ครองแรงง�นทกุไตรม�ส	ซึง่หม�ยรวมถงึก�รฝึกอบรมพนกัง�นและคนง�นในโครงก�รให้ตระหนกั 
ถึงคว�มปลอดภัย	ก�รวิเคร�ะห์และประเมินจุดทำ�ง�นที่เสี่ยงต่ออันตร�ยเพื่อหลีกเลี่ยงก�รเกิดอุบัติเหตุ	ก�รตรวจสอบอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่�งๆ	ก่อนนำ�ไปใช้ง�นจริง
     บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อทรัพย�กรบุคคล	โดยส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่องในทุกระดับชั้น	เช่น	
ก�รส่งบุคล�กรทุกระดับ	เข้�ฝึกอบรม/สัมมน�ในหลักสูตรต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�ก�รปฏิบัติง�นได้ในอน�คต, 
ก�รจัดฝึกอบรมพัฒน�ฝีมือแรงง�นร่วมกับกรมพัฒน�ฝีมือแรงง�นอย่�งต่อเนื่อง	เป็นต้น	และบริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญด้�น
สุขภ�พและพล�น�มัยของพนักง�น	จึงได้กำ�หนดให้พนักง�นเข้�รับก�รตรวจสุขภ�พเป็นประจำ�ปีทุกปี	ปีละ	1	ครั้ง

	 	 	 	 •	 ผูถ้อืหุน้
     บริษัทได้ทำ�ก�รบริห�รง�นทุกโครงก�รอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ	เพื่อให้ทุกโครงก�รมีผลกำ�ไร	และนำ�ผลกำ�ไรนั้นไป
จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
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	 	 	 	 •	 ลูกค้�

	 	 	 	 	 	บริษัทได้บริห�รโครงก�รต่�ง	ๆ	อย่�งมีคุณภ�พ	และประสิทธิภ�พ	โดยมุ่งเน้นก�รบริห�รเวล�	และงบประม�ณเป็น
สำ�คัญนอกจ�กนี้ท�งบริษัทฯ	ยังได้ทำ�ก�รสื่อส�รกับลูกค้�	โดยกำ�หนดวิธีก�รปฏิบัติและดัชนีชี้วัดอย่�งชัดเจน	เพ่ือทำ�ก�รพัฒน�ระบบ
และคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง

	 	 	 	 •	 คู่ค้�และเจ้�หนี้
     	บริษัทได้จัดทำ�ข้อตกลงหรือสัญญ�	เพ่ือระบุถึงเงื่อนไขต่�งๆ	อย่�งครบถ้วนก่อนก�รดำ�เนินก�รจริง	และบริษัทได้
ปฏิบัติต�มข้อตกลงหรือสัญญ�นั้นๆ	อย่�งเคร่งครัด

	 	 	 	 •	 คู่แข่งท�งก�รค้�
     	บรษิทัได้ทำ�ก�รแข่งขนัท�งก�รค้�อย่�งสจุรติและโปร่งใส	โดยใช้ข้อได้เปรยีบในระบบก�รจดัก�ร	และก�รบรหิ�รง�น
อย่�งมปีระสทิธิภ�พ	เข้�ประมลูโครงก�รต่�งๆ

	 	 	 	 •	 สังคมส่วนรวม
     	บรษิทัได้ทำ�ก�รบรหิ�รโครงก�รต่�งๆ	โดยคำ�นงึถงึระบบก�รจดัก�รด้�นคว�มปลอดภยัอ�ชวีอน�มยั	และสิง่แวดล้อม
ดงัทีก่ล่�วม�ข้�งต้น	รวมถงึก�รบรหิ�รคว�มสมัพันธ์กบัผูถ้อืครองอ�ค�ร	และท่ีดนิในบรเิวณใกล้เคยีง 

	 	 3.	 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

   คณะกรรมก�รบรษิทัให้คว�มสำ�คญัต่อก�รเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วน	ตรงต่อคว�มเป็นจรงิ	เชือ่ถอืได้	สมำ�่เสมอ	โปร่งใส	และ
ทันเวล�	ทั้งในส่วนของข้อมูลท�งด้�นก�รเงินและที่มิใช่ท�งก�รเงินที่มีผลต่อกระบวนก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้รับทร�บอย่�งเท่�เทียมกันซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญ	และยึดถือปฏิบัติม�โดยตลอด	ท้ังน้ี	บริษัทได้เผยแพร่
ข้อมูลข่�วส�รสนเทศ	แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี	ร�ยง�นประจำ�ปี	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทร�บ	ผ่�นท�ง
สื่อก�รเผยแพร่ข้อมูลต่�ง	ๆ	ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ	และ	Web	Site	ของบริษัท	ในรอบปีที่ผ่�นม�บริษัทไม่เคยถูกสำ�นักง�นกลต.	หรือ
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ	ดำ�เนินก�รเนื่องม�จ�กก�รเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปต�มข้อกำ�หนด

   ร�ยง�นของคณะกรรมก�ร

  	 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัท		และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี  
งบก�รเงินดังกล่�วได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณก�รที่
ดีที่สุดในก�รจัดทำ�		รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อร�ยง�นงบก�รเงินของบริษัทฯ	โดยที่ผ่�นม�คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วย	กรรมก�รอิสระ
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ	ให้เข้�ม�ทำ�หน้�ที่สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินและระบบ
ควบคุมภ�ยในของบริษัท	เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�ก�รแสดงฐ�นะก�รเงิน	ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย	และกระแสเงินสดเป็นจริงและสมเหตุ
สมผล	สอบท�นก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดตล�ดหลักทรัพย์ฯ	ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภ�ยนอกและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	โดยได้จัดให้มี
ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน	รวมทั้งป้องกันก�รทุจริตและก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติโดย
มกี�รประชมุร่วมกบัฝ่�ยบญัช	ีซึง่คว�มเหน็ของคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปร�กฏอยู่ในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	และแสดง 
ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

	 	 4.	 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

   	บรษิทัมนีโยบ�ยกำ�หนดให้คณะกรรมก�รบรษิทัมบีทบ�ททีเ่ข้มงวดเพิม่ขึน้	เพือ่ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร
ที่ดี	โดยกรรมก�รของบริษัทจะมีบทบ�ทดังต่อไปนี้
	 	 	 •	 คณะกรรมก�รบริษทัมส่ีวนร่วมในก�รกำ�หนดวสิยัทศัน์	ภ�รกจิ	กลยทุธ์	เป้�หม�ย	แผนธรุกจิ	และงบประม�ณของบรษัิท	
ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจและงบประม�ณที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 
เพือ่เพิม่มลูค่�ท�งเศรษฐกจิสงูสดุให้แก่กจิก�รและคว�มมัน่คงสงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุน้
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   ทัง้นี	้คณะกรรมก�รบริษทัจะให้คว�มเหน็ชอบในก�รกำ�หนดดชันชีีว้ดัและก�รตัง้ค่�เป้�หม�ย	(Key	Performance	Index	:	KPIs)
ท�งก�รเงนิและแผนง�นต่�งๆ	ไว้ตัง้แต่ต้นปี	รวมทัง้ตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นเป็นระยะๆ	โดยในช่วงสิน้ปี	คณะกรรมก�รบรษิทัจะนำ�เสนอ
ผลก�รดำ�เนินง�นในส่วนที่เป็นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทต�มระบบข้อตกลงก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี
	 	 	 •	 คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	เพ่ือกำ�หนดนโยบ�ยและม�ตรก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่มี
ประสทิธิผลรวมทัง้มีก�รตดิต�มก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองดงักล่�วอย่�งสมำ�่เสมอ	โดยบรษิทัมรีะบบก�รควบคมุภ�ยใน	ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน
ทีต้่องร�ยง�นผลก�รปฏบัิตงิ�น	ในก�รประชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบเพือ่กลัน่กรอง	และพจิ�รณ�เป็นประจำ�ทกุเดอืน	พร้อมทัง้นำ�เสนอ
ให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ต่อไป
	 	 	 •	 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�กำ�หนด	ขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ	ระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัท 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รต่�ง	ๆ	และฝ่�ยจัดก�รอย่�งชัดเจน	ต�มโครงสร้�งก�รจัดก�ร	รวมทั้งมีก�รสื่อส�รบทบ�ท 
หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบดังกล่�วต่อกรรมก�ร	ฝ่�ยจัดก�รและพนักง�นของบริษัทอย่�งสมำ่�เสมอ
	 	 	 •	 คณะกรรมก�รมีก�รกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รบริห�รง�นต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งชัดเจน	ทั้งนี้ไม่รวมถึงร�ยก�รท่ีมี
คว�มขดัแย้งหรอืมีส่วนได้เสยี	รวมทัง้ร�ยก�รทีต้่องขอคว�มเหน็จ�กผูถ้อืหุน้ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์
และตล�ดหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   	เพือ่ให้ก�รปฏบิตัหิน้�ทีข่องคณะกรรมก�รมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนด	บรษัิทได้ว�งแนวท�งปฏบิตัิ	
ดงันี้
	 	 	 4.1			องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร
     คณะกรรมก�รบริษทัมจีำ�นวนรวม	12	คน	ประกอบด้วยกรรมก�รทีม่อีำ�น�จควบคมุจำ�นวน	5	คน	กรรมก�รที่ไม่เป็นผูบ้รหิ�ร
2	คน	กรรมก�รอสิระ	5	คน	ทัง้น้ีกรรมก�รอสิระมอีงค์ประกอบ	คณุสมบตั	ิและหน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบในแนวท�งทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ�หนดไว้

   ก�รรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
    ประธ�นกรรมก�รบริษทัมไิด้เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่	ซึง่บรษัิทได้มกี�รกำ�หนดบทบ�ท	อำ�น�จ	และหน้�ที่
คว�มรับผิดชอบที่แยกจ�กกันอย่�งชัดเจนระหว่�งประธ�นกรรมก�รบริษัท	และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	นอกจ�กน้ีบริษัทได้มีก�รแต่งตั้ง
คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ซ่ึงเป็นกรรมก�รอสิระทัง้	4	คน	และถอืเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยท่ีจะทำ�หน้�ท่ีกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิง�น
ของบริษัทให้มีคว�มถูกต้องและโปร่งใส

   	เลข�นุก�รบริษัท
     	ขณะนีค้ณะกรรมก�รบรษิทัอยูร่ะหว่�งสรรห�เลข�นกุ�รบรษัิทคนใหม่แทนตำ�แหน่งเดมิท่ีว่�งลง	โดยปัจจบุนัได้มอบหม�ยให้
น�ยชโลธร	ลีล�มะลิ	ทำ�หน้�ที่รักษ�ก�รเลข�นุก�รบริษัท	โดยร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัท

	 	 	 4.2			คณะกรรมก�รชุดย่อย
     	คณะกรรมก�รบริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมก�รชดุย่อยจำ�นวน	4	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รสรรห� 
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	คณะกรรมก�รบริห�ร	และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	

	 	 	 4.3			บทบ�ท	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
     	ร�ยละเอียดขอบเขต	อำ�น�จ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รแต่ละชุด	(ร�ยละเอียดต�มโครงสร้�งก�ร
จัดก�ร)

	 	 	 4.4		ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

     บรษิทัได้กำ�หนดวนัเวล�ประชมุล่วงหน้�ตลอดท้ังปี	ซึง่จะกำ�หนดว�ระหลกั	และว�ระพจิ�รณ�ตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�น
เป็นประจำ�	อีกทั้งมีก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและเอกส�รก�รประชุมล่วงหน้�เป็นระยะเวล�	7	วันก่อน
วันประชุม	เพื่อให้คณะกรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม	ทั้งนี้อ�จจะมีก�รประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจ�รณ�
เหตุก�รณ์สำ�คัญต่�ง	ๆ	ต�มคว�มจำ�เป็นและเร่งด่วน	โดยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ท่ีในก�รยืนยันกำ�หนดนัดหม�ยก�ร
ประชุมแต่ละครั้ง	หรือทำ�ก�รนัดหม�ยใหม่ในกรณีที่มีก�รเลื่อนกำ�หนดเดิม	หรือเรียกประชุมว�ระเร่งด่วน	และทำ�ก�รจัดเตรียมเอกส�ร
ประกอบก�รประชุมจัดส่งให้กรรมก�ร
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     ก�รประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวล�ประม�ณ	2	ชั่วโมง	ซ่ึงกรรมก�รทุกท่�นมีอิสระในก�รให้คว�มเห็น	และเสนอแนะแนว
ท�งปฏิบัติ	ซึ่งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท	มีหน้�ที่ในก�รจดบันทึกและจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมให้แล้วเสร็จภ�ยใน	14	วัน	ดำ�เนิน
ก�รส่งร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รบริษัท	พร้อมท้ังจัดเก็บรักษ�ร�ยง�นก�รประชุมและเอกส�รประกอบก�ร
ประชุมกรรมก�ร	เพื่อพร้อมสำ�หรับก�รตรวจสอบจ�กคณะกรรมก�ร	ผู้ถือหุ้น	ผู้ตรวจสอบบัญชี	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

     	จำ�นวนครั้งของก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

     	ในปี	2556	กรรมก�รแต่ละท่�นได้เข้�ร่วมก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2556 
1	ครั้ง	คณะกรรมก�รบริษัท	8	คร้ัง	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	13	ครั้ง	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	1	ครั้ง	คณะ
กรรมก�รบริห�ร	8	ครั้ง	คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	1	ครั้ง	โดยมีร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รแต่ละท่�น	ดังนี้

ชื่อ	-	สกุล วิส�มัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี	
2556

ส�มัญ
ผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี	
2556

คณะ
กรรมก�ร
บริษัท

คณะ
กรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมก�ร
สรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน

คณะ
กรรมก�ร
บริห�ร

คณะ
กรรมก�ร
บริห�ร

คว�มเสี่ยง

(8	ครั้ง) (13	ครั้ง) (1	ครั้ง) (8	ครั้ง) (1	ครั้ง)

น�ยชนะชัย						 ลีนะบรรจง เข้� เข้� 8 - - 8 1

น�ยเชิดศักดิ์				 วิทูร�ภรณ์ เข้� เข้� 6 - - - 1

น�ยศิริพงศ์						 ว่องวุฒิพรชัย เข้� เข้� 8 - 1 8 1

น�ยไพบูลย์						 ทองระอ� เข้� เข้� 8 - - 8 1

น�ยกฤษณะ สง่�แสง เข้� เข้� 8 - - 8 1

น�ยชโลธร ลีล�มะลิ เข้� เข้� 8 - - 8 1

น�ยตฤณ								 ปิ่มหทัยวุฒิ เข้� เข้� 8 - - - -

น�งณีรนุช							 ณ	ระนอง เข้� ไม่เข้� 8 - - - -

ดร.จุไรรัตน์						 อุณหกะ เข้� เข้� 7 12 1 - -

น�งสุนีย	์											 ศรไชยธนะสุข ไม่เข้� ไม่เข้� 8 11 1 - -

น�ยชูพงศ	์									 ธนเศรษฐกร ไม่เข้� ไม่เข้� 5 12 1 - -

น�ยปัณณ์ณธีร์ ศรีว่องไทย เข้� เข้� 7 13 - - -
     
     	ก�รประชุมของกรรมก�รร่วมกับผู้สอบบัญชี

     	ในปี	2556	คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มกี�รเข้�ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ี�ยจดัก�รเข้�ร่วมประชมุด้วย	1	ครัง้	
  
	 	 	 4.5			ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร

                ในปี	2556	กรรมก�รของบริษทั	จำ�นวน	12	ท่�น	ได้ประเมนิตนเองต�มแบบประเมนิต�มทีฝ่่�ยกำ�กบัดแูลก�รปฏบิตังิ�น

ได้จัดส่งให้เพื่อประเมินตนเอง	ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับหลักก�รดูแลกิจก�รที่ดี	และหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท 

พร้อมทัง้วัดผลก�รประเมนิและได้นำ�เสนอผลก�รประเมนิต่อท่ีประชมุคณะกรรรมก�รบรษัิท	ครัง้ท่ี	1/2557	เมือ่วนัท่ี	28	กมุภ�พนัธ์	2557

และผลคะแนนก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รได้นำ�ส่งให้ฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐ�น
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	 	 	 	 สรุปคะแนนผลก�รประเมินตนเองโดยรวมของคณะกรรมก�รทั้ง	12	ท่�น	ประจำ�ปี	2556	ดังนี้

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้	(ถั่วเฉลี่ย) เทียบเป็น	%

1.	โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร 50 	45 	90.17

2.	บทบ�ท	หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 90 	76 	84.81

3.	ก�รประชุมคณะกรรมก�ร 40 34 	84.38

4.	ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร 35 31 	88.81

5.	คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร 25 22 	88.67

6.	ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพัฒน�ผู้บริห�ร 30 26 	85.28

			รวม 270 234 	87.02
   
	 	 	 4.6	ค่�ตอบแทนของกรรมก�รและผู้บริห�ร  

               	คณะกรรมก�รบริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนเพือ่ให้ทำ�หน้�ทีก่ำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทน
กรรมก�รและผู้บริห�รอย่�งชัดเจน	ถูกต้อง	โปร่งใส	และเป็นธรรมโดยค่�ตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตส�หกรรมและเหม�ะสมกับ
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย	รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษ�กรรมก�รที่มีคุณสมบัติที่ต้องก�รได้ 
 
	 	 	 4.7				ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

     บริษัทส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกให้มีก�รสัมมน�และอบรมหลักสูตรต่�ง	ๆ	ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย	สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย	และก�รให้คว�มรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท	เช่น	กรรมก�ร 
กรรมก�รตรวจสอบ	ผู้บริห�ร	เลข�นุก�รบริษัท	เป็นต้น	เพื่อให้มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นอย่�งต่อเน่ือง

คณะกรรมการชุดย่อย
    	คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยจำ�นวน	4	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	คณะกรรมก�รบริห�ร	และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

   คณะกรรมการตรวจสอบ
		 	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน	4	ท่�น	และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ต�มที่กำ�หนดโดยคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้		

   1.	 ดร.จุไรรัตน์		 	 	อุณหกะ		 	 	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ		
	 	 	 2.	 น�งสุนีย์		 	 	 	ศรไชยธนะสุข				 กรรมก�รตรวจสอบ
	 	 	 3.	 น�ยชูพงศ์			 	 ธนเศรษฐกร	 	 กรรมก�รตรวจสอบ
	 	 	 4.	 น�ยปัณณ์ณธีร์		 	ศรีว่องไทย		 	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 	 	 เลข�นุก�ร	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	:	น�งส�วณัฐภัสส์	กุลศิริมงคล

   กรรมก�รลำ�ดับที่	1	และ	2	เป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอท่ีส�ม�รถทำ�หน้�ท่ีในก�รสอบท�น	คว�มน่�เชื่อถือ
ของงบก�รเงินได้	กรรมก�รลำ�ดับที่	3	เป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นก�รบริห�รและก�รลงทุน	กรรมก�รลำ�ดับที่	4	เป็นผู้ที่มี
คว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นกฏหม�ย
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   ขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 1.	พิจ�รณ�ก�รเปิดเผยร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันและอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	เพ่ือให้มั่นใจว่�บริษัทฯได้ดำ�เนินก�ร
ต�มกฎเกณฑ์	และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ	อย่�งเคร่งครัด	และร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
	 	 	 2.	พิจ�รณ�งบก�รเงินในแต่ละไตรม�ส	และงบก�รเงินประจำ�ปีที่ผ่�นก�รสอบท�นและตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและฝ่�ยบริห�รก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบุคคลท่ัวไป	ก�รสอบท�นงบก�รเงิน	เพื่อ
ตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลท�งก�รเงินให้มีคว�มสมบูรณ์	เชื่อถือได้และมีคว�มโปร่งใส	โดยเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
รวมทั้งกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 3.	สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน	และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน	และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�น
ตรวจสอบภ�ยใน	ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งโยกย้�ย	เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	หรือ	หน่วยง�น 
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน	รวมถึงสอบท�นระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท
	 	 	 4.	สอบท�นร�ยง�นก�รตรวจสอบภ�ยในที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	ต�มแผนง�นที่กำ�หนดไว้	เพื่อให้หน่วยง�น
ต่�งๆ	มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดีขึ้น	ซึ่งจะส่งผลให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล		 
	 	 	 5.	สอบท�นให้บริษัทฯปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	และ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
	 	 	 6.	พจิ�รณ�คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้	เสนอค่�ตอบแทน	และประเมนิผลง�นของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	รวมทัง้เข้�ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ี�ยจดัก�รเข้�ร่วมประชมุด้วย	อย่�งน้อยปีละ	1	ครัง้
	 	 	 7.	จดัทำ�ร�ยง�นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทั	ซึง่ร�ยง�น
ดงักล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมลูทีต่ล�ดหลกัทรพัย์กำ�หนดอย่�งน้อย	ดงันี้
	 	 	 -	คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
	 	 	 -	คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท
	 	 	 -	คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์	หรือ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 	 -	คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 	 -	คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
	 	 	 -	จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ	และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
	 	 	 -	คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม	ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร
	 	 	 -	ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บ	ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก
คณะกรรมก�รบริษัท

	 	 	 8.	 ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
   	ในปี	2556	คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุม	รวม	13	ครั้ง

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมก�ร	ดังต่อไปนี้

	 	 	 1.	 	น�งสุนีย์	 	 	ศรไชยธนะสุข		 	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

	 	 	 2.		 ดร.จุไรรัตน์			 อุณหกะ				 	 	 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

	 	 	 3.		น�ยชูพงศ์	 	 	ธนเศรษฐกร		 	 	กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

	 	 	 4.		 น�ยศิริพงศ์		 	ว่องวุฒิพรชัย	 	 	กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

	 	 	 เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	:	น�งส�วว�ณี		อ่อนนิ่ม
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   ขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

	 	 	 1.		 พิจ�รณ�สรรห�	ประเมิน	คัดเลือก	บุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รบริษัท
	 	 	 2.	 	พิจ�รณ�บุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�ร	ต�มที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
	 	 	 3.		 	พจิ�รณ�เสนอบคุคลทีจ่ะม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบรษิทั	เพือ่ให้คณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ�เสนอขออนมุตัแิต่งตัง้ต่อ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืให้คณะกรรมก�รบรษิทัพิจ�รณ�อนมุตัแิต่งตัง้เป็นกรรมก�รบรษิทัแทนตำ�แหน่งทีว่่�งลง
	 	 	 4.		 พิจ�รณ�ทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ	ต่อคณะกรรมก�รบริษัท
	 	 	 5.		 พจิ�รณ�และทบทวนโครงสร้�งระบบก�รจ่�ยเงนิเดอืนของบรษิทั	ตลอดจนเสนอแนวท�งและวธิกี�ร	ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมก�รบรษัิท	และคณะกรรมก�รชดุต่�งๆ	ทีค่ณะกรรมก�รบรษิทัแต่งตัง้
	 	 	 6.		 	เสนอนโยบ�ยก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนให้แก่ฝ่�ยจัดก�ร	โดยให้สอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและผลก�ร
ปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�ร
	 	 	 7.		  พิจ�รณ�งบประม�ณก�รขึ้นค่�จ้�ง	ก�รเปลี่ยนแปลงค่�จ้�งและผลตอบแทน	เงินร�งวัลประจำ�ปีของเจ้�หน้�ที่ระดับ
ผู้บริห�ร	ก่อนเสนอคณะกรรมก�รบริษัท

    ในปี	2556	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนมีก�รประชุม	รวม	1	ครั้ง

   	คณะกรรมการบริหาร

		 	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	คณะกรรมก�รบริห�ร	ประกอบด้วยกรรมก�ร	ดังต่อไปนี้									

	 	 	 1.	น�ยชนะชัย		 	ลีนะบรรจง		 	 	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

	 	 	 2.	น�ยไพบูลย์				 ทองระอ�			 	 	 กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 3.	น�ยศิริพงศ์				 ว่องวุฒิพรชัย			 	 กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 4.	น�ยพินิจ		 	 ก�นติกูล	 	 	 		กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 5.	น�ยกฤษณะ		 	สง่�แสง				 	 	 กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 6.	น�ยกรกฤช			 ประคองวิทย�			 	 กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 7.	น�ยชโลธร	 	 	ลีล�มะลิ			 	 	 กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 8.	น�งวนิด�		 	 พ่วงบุญม�ก	 	 		กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 9.	น�ยธร�ดล	 	 	สุธีรภัทร์	 	 	 		กรรมก�รบริห�ร

			 	 	 	รักษ�ก�รเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริห�ร	:	น�ยชโลธร	ลีล�มะลิ

   ขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

	 	 	 1.	 ดำ�เนินกิจก�รและบริห�รกิจก�รของบริษัทต�มวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	นโยบ�ย	ระเบียบ	ข้อกำ�หนด	คำ�สั่ง	และมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมก�ร	และ/หรือ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 	 	 2.	 พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ย	ทิศท�ง	และกลยุทธ์	แผนก�รดำ�เนินธุรกิจและงบประม�ณประจำ�ปีของบริษัท	ก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคล	ก�รลงทุนด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ก�รขย�ยง�น	ก�รประช�สัมพันธ์	และควบคุมกำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนินง�นของ
คณะทำ�ง�นที่แต่งตั้งบรรลุต�มเป้�หม�ยเพ่ือนำ�เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติิ

	 	 	 3.	 พิจ�รณ�เรื่องก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปีต�มที่ฝ่�ยจัดก�รเสนอ	ก่อนที่จะนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�
และอนุมัติ	ทั้งนี้ให้รวมถึงก�รพิจ�รณ�และอนุมัติก�รเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประม�ณประจำ�ปีในระหว่�งที่ไม่มีก�รประชุมคณะ
กรรมก�รบริษัทแต่ต้องอยู่ภ�ยใต้ขอบเขตอำ�น�จที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท	และให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท	เพื่อทร�บ
ในก�รประชุมคร�วต่อไป

	 	 	 4.	 พิจ�รณ�อนุมัติ	และ/หรือให้คว�มเห็นชอบร�ยก�รเก่ียวกับก�รลงทุน	ก�รบริห�รก�รเงิน	ก�รบริห�รง�นท่ัวไป	ก�รจัด
จ้�งและจัดซื้อ	และร�ยก�รอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	ภ�ยใต้ขอบเขตอำ�น�จท่ีได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

	 	 	 5.	พิจ�รณ�อนุมัติก�รใช้จ่�ยเงินลงทุนที่สำ�คัญ	ๆ	ที่ได้กำ�หนดไว้ในงบประม�ณประจำ�ปีต�มที่จะได้รับมอบหม�ยจ�กคณะ
กรรมก�รบริษัท	หรือต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักก�รไว้แล้ว
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	 	 	 6.	 ให้คำ�แนะนำ�ก�รขย�ยธุรกิจและก�รร่วมทุนกับบุคคลอื่นภ�ยใต้ขอบเขตอำ�น�จที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
และนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท	เพื่อให้คว�มเห็นชอบ	/	เพื่อทร�บ	ในก�รประชุมคร�วต่อไป

	 	 	 7.	เป็นคณะที่ปรึกษ�ฝ่�ยจัดก�รในเรื่องเกี่ยวกับนโยบ�ยด้�นก�รเงิน	ก�รตล�ด	ก�รบริห�รง�นบุคคล	และด้�นก�รปฏิบัติ
ก�รอื่นๆ

	 	 	 8.	พจิ�รณ�ผลกำ�ไรและข�ดทนุของบริษทั	ก�รเสนอจ่�ยเงนิปันผลระหว่�งก�ลหรอืเงนิปันผลประจำ�ปี	เพือ่เสนอคณะกรรมก�ร
บรษิทัอนมุตัิ

	 	 	 9.	คณะกรรมก�รบรหิ�รอ�จมอบอำ�น�จช่วงให้กรรมก�รคนหนึง่หรอืหล�ยคนหรอืบคุคลอืน่ใด	ปฏบิตักิ�รอย่�งหนึง่อย่�งใด	
โดยอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของคณะกรรมก�รบริห�ร	หรืออ�จมอบอำ�น�จเพื่อให้บุคคลดังกล่�ว	มีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รเห็น
สมควร	และภ�ยในระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รบริห�รเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมก�รบริห�รอ�จยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข 
บคุคลที่ได้รบัมอบอำ�น�จ	หรอืก�รมอบอำ�น�จนัน้	ๆ	ได้ต�มทีเ่หน็สมควร

   ทัง้นีอ้ำ�น�จของคณะกรรมก�รบริห�ร	และ/หรอืก�รมอบอำ�น�จช่วง	ต้องไม่เป็นก�รอนมุตัริ�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืร�ยก�ร
ใดที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	หรือร�ยก�รใดที่คณะกรรมก�รบริห�ร	หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งกับคณะกรรมก�รบริห�ร
มีส่วนได้เสีย	หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรอืประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์	ซึง่ก�รอนมุตัริ�ยก�รในลกัษณะดงักล่�วจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�รดังกล่�วต�มที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
	 	 	 ในปี	2556	คณะกรรมก�รบริห�ร	มีก�รประชุม	รวม	8	ครั้ง

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมก�ร	ดังต่อไปนี้								

	 	 	 1.	 น�ยศิริพงศ์			 	 ว่องวุฒิพรชัย	 	 	ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 2.	 น�ยไพบูลย์			 	 ทองระอ�		 	 	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	

	 	 	 3.	 	น�ยพินิจ	 	 	 	ก�นติกูล		 	 	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 4.		 น�ยกรกฤช			 	 ประคองวิทย�		 	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 5.		 น�งวนิด�		 	 	 พ่วงบุญม�ก	 	 	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 6.		 น�ยกฤษณะ		 	 สง่�แสง		 	 	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 7.		 น�ยชโลธร	 	 	 	ลีล�มะลิ		 	 	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 8.		 น�ยธร�ดล		 	 	สุธีรภัทร์		 	 	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 รักษ�ก�รเลข�นุก�รคณะกรรมก�รคว�มเสี่ยง	:	น�ยชโลธร	ลีล�มะลิ

   ขอบเขต	อำานาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 1.	 	กำ�หนดแนวท�งในก�รบริห�รและกรอบดำ�เนินง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 	 2.	 ประเมินคว�มเสี่ยงต่�ง	ๆ	ทั้งที่เกิดจ�กปัจจัยภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอก

	 	 	 3.	 	เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	 	 	 4.	 ติดต�ม	ประเมินผล	และปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินง�น	เพื่อลดคว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่องและเหม�ะสมกับสภ�วะก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ

	 	 	 5.		 ทบทวนคว�มเพยีงพอของนโยบ�ยและระบบก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง	โดยรวมถงึคว�มมปีระสทิธผิลของระบบและก�รปฏบิตัิ
ต�มนโยบ�ยทีก่ำ�หนด

   ในปี	2556	คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงมีก�รประชุมรวม	1	คร้ัง	เพ่ือกำ�หนดแนวท�งก�รทำ�ง�น	อย่�งไรก็ต�มบริษัทมี
คณะทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รติดต�มหนี้และโครงก�รที่มีปัญห�	ซึ่งถือเป็นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ	ได้มีก�รประชุมสมำ่�เสมอ	1	วันต่อ
สัปด�ห์
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การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

   ก�รสรรห�กรรมก�รอิสระ

   	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนทำ�หน้�ที่ในก�รสรรห�บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีคว�มเป็นอิสระต�ม

ที่คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน	ดังต่อไปนี้

   1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น

ร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมก�รอิสระร�ยน้ันๆ	ด้วย

	 	 	 	2.		 	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น	ลูกจ้�ง	พนักง�น	ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ�	หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือของผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท			

เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปีก่อนวันที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระ	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้�ม

ดังกล่�วไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมก�รอสิระเคยเป็นข้�ร�ชก�ร	หรอืท่ีปรกึษ�ของส่วนร�ชก�รซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่	หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุ

ของบริษัท

	 	 	 	3.	 	ไม่เป็นบคุคลทีม่คีว�มสมัพันธ์ท�งส�ยโลหติ	หรอืโดยก�รจดทะเบยีนต�มกฎหม�ย	ในลกัษณะท่ีเป็น	บดิ�ม�รด�	คูส่มรส 

พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบุตร	ของผูบ้ริห�ร	ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่	ผูม้อีำ�น�จควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัก�รเสนอให้เป็นผูบ้รหิ�ร

หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

		 	 	 4.	 	ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีมูลค่�ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	20 

ล้�นบ�ทขึน้ไป	แล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ�่กว่�กบับริษทั	บริษทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่	หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษัิท

ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม

ของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท	เว้น

แต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปีก่อนวันที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระ

	 	 	 	(คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ	หม�ยถึงก�รทำ�ร�ยก�รท�งก�รค้�ที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจก�ร	ก�รเช่�หรือให้เช่�อสังห� 

รมิทรพัย์	ร�ยก�รเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรือบรกิ�ร	หรือก�รให้หรอืรบัคว�มช่วยเหลอืท�งก�รเงนิ	ด้วยก�รรบัหรอืให้กูย้มื	คำ�้ประกนั	ก�รให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติก�รณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญ�มีภ�ระหนี้	ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่�ย

หนึ่ง	ทั้งนี้	ก�รคำ�นวณภ�ระหนี้ดังกล่�วให้เป็นไปต�มวิธีก�รคำ�นวณมูลค่�ของร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ

ตล�ดทุนว่�ด้วยหลักเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน)

		 	 	 5.	 	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม

ของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ ่

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่

น้อยกว่�	2	ปีก่อนวันที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระ

		 	 	 6.		 	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ยหรือท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน	

ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่�	2	ล้�นบ�ทต่อปีจ�ก	บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของ

บริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพน้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะ

ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปีก่อนวันที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระ

	 	 	 	7.	 		ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัท	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

		 	 	 8.	 	ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้�งหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น	ลูกจ้�ง	พนักง�น	ที่ปรึกษ�ที่รับเงินเดือนประจำ�	หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ	1	ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน	ซ่ึงประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันท่ีมีนัย

กับกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 	 	 	9.	 	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
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   	ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�ร

   		คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนทำ�หน้�ที่ในก�รสรรห�ผูท้ีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	มคีณุสมบตัแิละประสบก�รณ์
ต�มทีบ่รษิทัฯต้องก�ร	มเีวล�อย่�งเพียงพอทีจ่ะปฏบัิตหิน้�ที่ให้แก่บรษิทัฯ	และนำ�เสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมก�รบรษิทั/ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น
ต�มหลกัเกณฑ์และวิธกี�รดงัน้ี

   1.		 	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับจำ�นวนหุ้นท่ีตนถือ

	 	 	 	2.		 		ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดต�ม	1.	เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้	แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

	 	 	 	3.	 	 บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ที่ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�กับจำ�นวนกรรมก�รท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินกว่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธ�นที่ประชุมเป็นผู้ชี้ข�ด

		 	 	 4.	 	ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง	ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�รใน
ขณะนั้น	ถ้�จำ�นวนกรรมก�รจะแบ่งให้ตรงออกเป็นส�มส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�ม	กรรมก�รซึ่งพ้นจ�ก
ตำ�แหน่งอ�จได้รับเลือกให้กลับเข้�ม�รับตำ�แหน่งอีกได้	กรรมก�รที่จะต้องออกจ�กตำ�แหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น	ให้จับสล�กกัน	ส่วนปีถัดไป	ให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง

		 	 	 5.	 		ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถงึคร�วออกต�มว�ระได้	ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่�
ส�มในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้	ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ทีม่�ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

	การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 	 	 -		เพื่อให้เป็นไปต�มกลไกในก�รกำ�กับดูแลที่ทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมดูแลก�รจัดก�รและรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม	และดูแลรักษ�ผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท	คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รส่งบุคคล	เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็น
กรรมก�รในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น	โดยเป็นไปต�มระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจ�กที่ประชุม
กรรมก�รบริษัท
	 	 	 	-		ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมก�รในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่�ว	จะมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ยสำ�คัญต่อ
ก�รดำ�เนินธุรกิจ	เช่น	ก�รลงทุนในโครงก�รต่�ง	ๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
   เพื่อป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	คณะกรรมก�รบริษัทได้ดูแลอย่�งรอบคอบเมื่อเกิดร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์	รวมทั้งกำ�หนดนโยบ�ยและวิธีก�รดูแลมิให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	พนักง�น	และลูกจ้�ง	รวมท้ังคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภ�วะของบุคคลดังกล่�ว	นำ�ข้อมูลภ�ยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน	ดังนี้
	 	 	 -	 ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
        คณะกรรมก�รบริษัท	ร่วมพิจ�รณ�กับคณะกรรมก�รตรวจสอบในร�ยก�รที่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	ร�ยก�รที่
เกีย่วโยงกนั	และได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมอย่�งรอบคอบทกุครัง้	รวมทัง้มกี�รปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยร�ค�และเงื่อนไขเสมือนทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก	(Arm’s	Length	Basis)
	 	 	 -	 ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 	 	 -	 ก�รซื้อ	ข�ย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์	กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รซึ่งรวมถึงคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่ 
บรรลุนิติภ�วะ	ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ต�มม�ตร�	
59	แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และร�ยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 -	 กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รของบริษัท	ต�มม�ตร�	89/14	แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และประก�ศของ
คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน
	 	 	 -	 ห้�มไม่ให้ผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่ได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในเปิดเผยข้อมูลภ�ยในแก่บุคคลภ�ยนอกหรือบุคคลที่ไม่มี
หน้�ที่เกี่ยวข้อง	และไม่ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือน	ก่อนท่ีเผยแพร่งบก�รเงินต่อส�ธ�รณชน
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี  

ปี ชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่

บริษัท

2554 น�ยอภิช�ติ	ส�ยะสิต 4229 บริษัท	เบเคอร์	ทิลลี่	ออดิท	แอนด์	แอ็ดไวเซอร์รี่	เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย)	จำ�กัด

2555 น�ยอภิช�ติ	ส�ยะสิต 4229 บริษัท	เบเคอร์	ทิลลี่	ออดิท	แอนด์	แอ็ดไวเซอร์รี่	เซอร์วิสเซส	
(ประเทศไทย)	จำ�กัด

2556 น�ยอภิช�ติ	ส�ยะสิต 4229 บริษัท	เบเคอร์	ทิลลี่	ออดิท	แอนด์	แอ็ดไวเซอร์รี่	เซอร์วิสเซส	
(ประเทศไทย)	จำ�กัด

   สรุปร�ยง�นก�รตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่�นม�

   ปี	2554 ผู้สอบบัญชีแสดงคว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขต่องบก�รเงินรวมของบริษัทฯ	บริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�	และ
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัทฯ

   ปี	2555 ผู้สอบบัญชีแสดงคว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขต่องบก�รเงินรวมของบริษัทฯ	บริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�	และ
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัทฯ

   ปี	2556 ผู้สอบบัญชีแสดงคว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขต่องบก�รเงินรวมของบริษัทฯ	บริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�	และ
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัทฯ

   ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี	(Audit	Fee)

	 	 	 •	 ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี	(Audit	Fee)
	 	 	 	 กลุ่มบริษัท	อีเอ็มซี	จ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี	ประจำ�ปี	2556	จำ�นวน	1.93	ล้�นบ�ท	มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 	 	 -		จ่�ยให้แก่บริษัท	เบเคอร์	ทิลลี่	ออดิท	แอนด์	แอ็ดไวเซอร์รี่	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	เป็นค่�สอบบัญชีของ		
	 	 	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จำ�นวนเงินรวม	1.93	ล้�นบ�ท

	 	 	 •	 ในเดอืนตลุ�คม	ปี	2556	ได้มกี�รร่วมทนุร่วมกนัจดัตัง้บรษิทั	ซนัเค่น	-	อเีอม็ซ	ีจำ�กดั	จงึมค่ี�สอบบญัชเีพิม่	30,000	บ�ท

	 	 	 •	 ค่�บริก�รอื่น	(Non-Audit	Fee)	(ถ้�มี)

	 	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-
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     บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(Corperate	Social	Responsibility	: 

CSR)	ด้วยคว�มตระหนักและให้คว�มสำ�คญัในก�รสนบัสนนุก�รดำ�เนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชนโดยรอบ	รวมทัง้ใส่ใจดแูลส่ิงแวดล้อม

อย่�งต่อเนื่อง	โดยยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีจริยธรรม	เค�รพต่อสิทธิมนุษยชน	และผลประโยชน์ของผู้มีส่วน

ได้เสยี	เช่น	ผูถ้อืหุน้	พนกัง�น	ชมุชนทีบ่รษิทัฯ	ประกอบกจิก�รอยู	่ลกูค้�	คูค้่�	และหน่วยง�นภ�ครฐัตลอดจนถงึสงัคมและประเทศช�ติิ

    	ท�งบริษทัฯ	มุง่มัน่พฒัน�ธุรกจิ	โดยควบคูไ่ปกบัคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม	และปฏิบตัติ�มข้อกำ�หนดกฎหม�ย	หรอืข้อกำ�หนด

อ่ืนๆ	รวมทั้งแนวปฏิบัติส�กลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒน�สร้�งร�กฐ�นของคว�มรับผิดชอบอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน	โดยมีนโยบ�ยคว�ม 

รับผิดชอบต่อสงัคม	ร�ยละเอยีดดงัน้ี

  	 1.		 การกำากับดูแลองค์กร	:	บริษัทฯ	มุ่งมั่นท่ีจะเป็นต้นแบบท่ีดีของก�รก่อสร้�ง	ด้วยก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือให้กับผู้ลงทุน

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อก�รดำ�เนินธรุกจิ	เพิม่มลูค่�และส่งเสรมิก�รเตบิโตอย่�งยัง่ยนืขององค์กร	รวมถงึก�รบรหิ�รจดัก�รต�มหลกัก�ร

ทีด่อัีนเป็นส�กลและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย	ทัง้นีเ้พือ่ให้บรรลเุป้�หม�ยและดำ�รงรกัษ�คว�มเป็นเลศิในคณุธรรมอนัเป็นคณุค่�พืน้ฐ�น

ขององค์กรชั้นนำ�

	 	 	 	2.		 	การเคารพสทิธิมนุษยชน	:	บริษทัฯ	ให้คว�มสำ�คญักบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐ�น	เพือ่ส่งเสรมิก�รเค�รพต่อสทิธแิละเสรภี�พ	

ด้วยก�รไม่เลอืกปฏบัิต	ิส่งเสริมคว�มเสมอภ�ค	ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้	ไม่ใช้แรงง�นเดก็	และต่อต้�นก�รคอรปัชัน่ทกุรปูแบบ

	 	 	 	3.	 		การปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม	:	บรษัิทฯ	มกี�รกำ�กบัดแูลให้ค่�จ้�งอยู่ในระดบัท่ีเหม�ะสมกบัอตุส�หกรรมของไทย	

ก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้�ง	และก�รจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำ�เนินก�รอย่�งรับผิดชอบ	โดยอยู่ภ�ยใต้กรอบแห่งกฎหม�ยไทย

รวมทัง้ปฏบิตัติ�มกฎหม�ย

     	บริษัทฯ	จัดตั้งคณะกรรมก�รสวัสดิก�รเพื่อให้พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�นด้�นสวัสดิก�รเป็นสื่อกล�งให้คว�ม

ช่วยเหลอืในเรือ่งสวัสดกิ�รต่�งๆแก่พนกัง�นและดแูลพนกัง�นให้มคีณุภ�พชวีติก�รทำ�ง�นทีด่สี�ม�รถปฏบิตังิ�นได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ

และมีคว�มสุข	รวมทั้งยังมีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	เพื่อสร้�งหลักประกันให้พนักง�น

		 	 	 4.	   การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม	:	บริษทัฯ	มนีโยบ�ยด้�นสิง่แวดล้อมทีช่ดัเจน	และถอืเป็นแนวปฏบิตัอิย่�งเคร่งครดั	โดยปฏบิตัิ

ต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นท�งด้�นสิ่งแวดล้อมต่�งๆ	จัดระบบภ�ยในเพ่ือขจัดปัญห�สิ่งแวดล้อมอย่�งมีระบบและประสิทธิภ�พ	พร้อม

ปรบัปรงุและพฒัน�ให้ดยีิง่ๆ	ขึน้ต่อไป

		 	 	 5.	 	การดำาเนินงานอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการทุจริต	:	บริษัทฯ	มีคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นธรรมและ

มีจริยธรรมใส่ใจในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	เค�รพกฎระเบียบของสังคม	และเป็นองค์กรที่มีคว�มเป็นกล�งท�งก�รเมือง	บริษัทฯมีก�ร

ดำ�เนินก�รอย่�งเข้มงวดในเรื่องของก�รต่อต้�นทุจริตในก�รทำ�ง�นโดยได้มีก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รทำ�ง�นอย่�งรอบคอบและรัดกุมเพ่ือ

ลดโอก�สในก�รเกิดก�รทุจริตรวมทั้งยังมีก�รยำ้�เตือนในเรื่องคว�มซื่อสัตย์ในก�รทำ�ง�นแก่พนักง�นอย่�งต่อเนื่อง

	 	 	 6.	 	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	และผู้จัดหา	:	บริษัทฯ	มุ่งเน้นก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีคุณภ�พ	มีคว�มปลอดภัยสูงสุด	เพื่อคว�ม

พอใจสูงสุดของลูกค้�	มีคว�มจริงใจต่อก�รจัดก�รข้อร้องเรียนของลูกค้�	รวมทั้งพย�ย�มในก�รแก้ไขข้อบกพร่องต่�งๆ	ที่อ�จจะเกิดขึ้น	

ในขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	มีคว�มค�ดหวังที่จะได้รับสินค้�และบริก�รในลักษณะเดียวกันนี้จ�กบริษัทผู้จัดห�สินค้�และผู้รับเหม�ช่วงโดย

มุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งคว�มสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้�และผู้จัดห�

   7.	 	ด้านความปลอดภัย	:	บริษัทฯ	มีคว�มตระหนักและให้คว�มสำ�คัญสูงสุดต่อปัจจัยด้�นคว�มปลอดภัย	และสุขอน�มัย	ทั้ง

ของพนักง�นที่ปฏิบัติหน้�ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้�ง	และชุมชนรอบข้�ง	รวมถึง	ประช�ชนท่ีสัญจรผ่�นบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้�ง	โดยมี

ก�รเข้มงวดในก�รบังคับใช้กฏระเบียบและข้อกำ�หนดต่�งๆ	ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยต�มม�ตรฐ�นส�กล 

ตลอดจนมีนโยบ�ยในก�รสร้�งจิตสำ�นักในคว�มรับผิดชอบและก�รป้องกันคว�มเสี่ยงให้แก่พนักง�นทุกคนได้ตระหนักและคำ�นึงถึง

ตลอดเวล�ที่ปฏิบัติง�นอยู่ในพื้นที่ก่อสร้�ง

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
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  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทคร้ังที่	1/2557	วันท่ี	28	กุมภ�พันธ์	2557	โดยมีกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

ประชุมร่วมกัน	คณะกรรมก�รฯ	ได้ประเมินคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในโดยก�รประเมินที่สำ�นักง�น	ก.ล.ต.	ได้ปรับปรุง	และ

ประก�ศใช้เมื่อเดือนสิงห�คม	2556	ต�มกรอบแนวท�งปฏิบัติด้�นก�รควบคุม	COSO	ฉบับปี	2013	และท�งคณะกรรมก�รได้ให้คว�ม

สำ�คัญต่อระบบก�รควบคุมภ�ยใน	มีว�งระบบบริห�รจัดก�รและติดต�มผลอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อป้องกันและลดคว�มสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นและ

มคีณะกรรมก�รตรวจสอบสอบท�นประเมนิระบบก�รควบคมุภ�ยในควบคูก่นั	โดยมแีผนกตรวจสอบภ�ยในร�ยง�นผลต่อคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบ	ทำ�หน้�ทีส่อบท�นระบบก�รปฏบัิตงิ�นในฝ่�ยต่�ง	ๆ	ของบรษัิทต�มแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี	ท่ีได้รบัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ	ซึ่งมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	

	 	 1.	 	เพื่อคว�มเชื่อถือได้และคว�มถูกต้องของข้อมูล		

	 	 2.	 	เพื่อก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย	แผนง�น	กระบวนก�รปฏิบัติง�นและกฎระเบียบต่�ง	ๆ	

	 	 3.	 	เพื่อก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของสินทรัพย์

	 	 4.	 	เพื่อก�รดำ�เนินง�นอย่�งประหยัดและมีประสิทธิภ�พ

	 	 5.	 	เพื่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้�หม�ยของก�รดำ�เนินง�นหรือโครงก�ร	

	 	 	โดยมีโครงสร้�งก�รควบคุมภ�ยในทั้ง	5	องค์ประกอบ	ต�มม�ตรฐ�น	(Committee	of	Sponsoring	Organization	of	The	Tread	

way	Commission	:	Coso)	ผลก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยใน	สรุปได้	ดังนี้

  

	 	 1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	(Organization	Control	and	Environment)

	 	 	 -	 มีก�รกำ�หนดนโยบ�ย	เป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจไว้อย่�งชัดเจนและก�รกำ�กับดูแลให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้

	 	 	 -	 มีก�รกำ�หนดดัชนีชี้วัดเพื่อแนวท�งก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น	จัดทำ�คู่มือคุณภ�พซึ่งเป็นเอกส�รระดับนโยบ�ยจ�ก 

	 	 	 	 ผู้บริห�รไปสู่ระดับปฏิบัติง�น 

	 	 	 -	 มีระบบ	ISO	9001-2008	และก�รตรวจสอบภ�ยในเป็นเคร่ืองมือและกลไกผลักดัน	สนับสนุน	ให้ฝ่�ยบริห�รส�ม�รถ 

    ควบคุมก�รดำ�เนินง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	เป็นประโยชน์ต่อก�รตัดสินใจในก�รบริห�รง�นและมี

	 	 	 	 ประสิทธิภ�พอย่�งต่อเนื่อง

	 	 	 -	 บริษัททำ�ก�รทบทวนเป้�หม�ยก�รปฏิบัติง�นอย่�งสมำ่�เสมอ	วิเคร�ะห์สิ่งจูงใจให้แก่พนักง�นอย่�งสมเหตุสมผล	โดย 

	 	 	 	 คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญและส�ม�รถสร้�งผลกำ�ไรสูงสุดให้แก่บริษัท

	 	 	 -	 บริษัทมีข้อกำ�หนดห้�มฝ่�ยบริห�รและพนักง�นปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับ 

	 	 	 	 กิจก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษรรวมทั้งบทลงโทษของบริษัท

	 	 	 -	 บริษัทอยู่ระหว่�งก�รกำ�หนดหลักจริยธรรมท่ีละเอียดยิ่งขึ้นสำ�หรับพนักง�น	เพ่ือเป็นแนวท�งในอน�คต	บริษัทยังยึดมั่น

	 	 	 	 ในคุณธรรมต่อคู่ค้�	ให้ก�รดูแลและสนับสนุนก�รทำ�ง�น	ชำ�ระเงินตรงต่อเวล�	ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบคู่ค้�

	 	 2.	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)

   	บรษิทัได้ประเมนิคว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�กภ�ยในและภ�ยนอก	ซึง่อ�จมผีลกระทบต่อก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิทอย่�งมนียัสำ�คญั	

โดยนำ�ปัญห�ต่�งๆ	เข้�พิจ�รณ�ร่วมวิเคร�ะห์ถึงเหตุก�รณ์	เพื่อกำ�หนดม�ตรก�รแก้ไขและป้องกันในก�รเพิ่มคว�มมั่นใจอย่�งสมเหตุ

สมผลว่�คว�มเสยีห�ยหรอืคว�มผดิพล�ดจะไม่เกดิข้ึน	หรือห�กเกดิขึน้จะต้องอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้	และแจ้งให้กบัพนกัง�นและหน่วยง�น 

ทีเ่ก่ียวข้องรบัผดิชอบในก�รตดิต�มเหตกุ�รณ์	เพ่ือให้ปฏบัิตติ�มม�ตรก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งท่ีกำ�หนดไว้

	 	 3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)

   บรษิทักำ�หนดนโยบ�ย	แผนง�น	และขัน้ตอนในก�รปฏบิตังิ�น	ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรโดยต้องได้รบัก�รตอบสนอง

และปฏิบัติต�มจ�กผู้บริห�รและพนักง�นในทุกระดับอย่�งถูกต้องเข้มงวด	และกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และอำ�น�จอนุมัติในแต่ละ

ระดับส�ยง�นไว้อย่�งชัดเจน	รวมทั้งได้กำ�หนดม�ตรก�รก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์

และตล�ดหลกัทรพัย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทุน

ก�รควบคุมภ�ยใน



53  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

	 	 4.	 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication)

   บรษิทัให้คว�มสำ�คญัของข้อมลูทีถ่กูต้องเพยีงพอ	และทนัต่อเหตกุ�รณ์	ส�ม�รถใช้ในก�รประกอบก�รตดัสนิใจ	และส่งเสรมิ

ประสิทธิภ�พของระบบก�รควบคุมภ�ยใน	ได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รทุกเดือน	เพ่ือติดต�มก�รบริห�รง�นของ

คณะผู้บริห�ร	โดยคณะผู้บริห�รจะมีก�รประชุมเป็นประจำ�ทุกสัปด�ห์	ซึ่งจะมีก�รนำ�เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้บริห�รพิจ�รณ�อย่�งครบถ้วน

ทุกแง่มุม	ทั้งข้อมูลด้�นก�รบริห�ร	ข้อมูลท�งเทคนิค	ด้�นก�รเงิน	ก�รบัญชี	กฎหม�ย	เป็นต้น

	 	 5.	 การติดตามและการประเมินผล	(Monitoring)

									 บริษัทกำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ	มีคณะกรรมก�รติดต�มก�รปฏิบัติง�น	ทบทวนและเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�น

ของฝ่�ยบริห�รให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งสมำ่�เสมอ	บริษัทได้จัดให้มีก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มระบบควบคุมภ�ยใน 

โดยให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในเป็นผู้รับผิดชอบ	ซึ่งมีคว�มเป็นอิสระท่ีจะซักถ�มข้อมูล	เพ่ือร�ยง�นผลต่อคณะกรรมก�รบริษัท	หรือคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ	โดยกำ�หนดนโยบ�ยให้ฝ่�ยบริห�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัททันที	ในกรณีที่เกิดเหตุก�รณ์หรือสงสัยก�รทุจริต	

ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย	และ/หรือก�รกระทำ�ที่ผิดปกติใด	ๆ	อันอ�จส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

  คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของบรษิทัฯ	เป็นผูก้ำ�หนดนโยบ�ย	และกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งให้ฝ่�ยจดัก�รนำ�ไปปฏบิตั	ิ

ฝ่�ยจดัก�รเป็นผูร้บัผดิชอบในก�รกำ�หนดและออกแบบระบบง�น	รวมทัง้ก�รระบปัุจจยัเสีย่ง	ซึง่ก�รว�งแผนก�รดำ�เนนิธรุกจิหรอืปฏบิตัิ

ง�นโดยคำ�นึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้	ช่วยให้ฝ่�ยจัดก�รส�ม�รถออกแบบระบบท่ีมีจุดควบคุมเพ่ือควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร

ยอมรบัได้	โดยร�ยละเอยีดปัจจยัคว�มเสีย่งได้มกี�รระบไุว้แล้ว

  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงครั้งที่	1/2556	คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ได้เน้นยำ้�ในเรื่องเกี่ยวกับก�ร

ติดต�มหนี้และโครงก�รที่มีปัญห�	ซึ่งถือเป็นเรื่องสำ�คัญ	โดยให้มีก�รประชุมบริห�รติดต�มเรื่องหนี้	1	วันต่อสัปด�ห์

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

		 	 1.	 ตรวจสอบภ�ยใน	เป็นส่วนสำ�คัญของระบบก�รควบคมุภ�ยใน	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ได้แต่งตัง้	น�งส�วณัฐภัสส์	กลุศริมิงคล

เป็นผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน	โดยมีคุณสมบัติต�มข้อมูลประวัติในเอกส�รแนบ	3	น�งส�วณัฐภัสส์	กุลศิริมงคล	ได้ให้นโยบ�ย

ก�รตรวจสอบภ�ยในต�มม�ตรฐ�นของสม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยใน	(The	Institute	of	Internal	Auditors)	เพื่อให้คว�มเชื่อมั่นกับก�รเพิ่ม

มูลค่�และปรับปรุงกระบวนก�รดำ�เนินง�นขององค์กรให้ดีขึ้นอย่�งประสิทธิภ�พและประสิทธิผลและร�ยง�นผลครบถ้วน	รวมทั้งปฏิบัติ

ต�มกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอย่�งเคร่งครัด

    	ต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	มีอำ�น�จในก�รให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง	

ถอดถอนและโยกย้�ยผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน	ซึ่งได้พิจ�รณ�ถึงคุณสมบัติของผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน	และมีคว�มเห็น

ว่�มีคว�มเหม�ะสมที่จะปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วต่อไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

	 	 2.	 ฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของบริษัท	ขณะนี้คณะกรรมก�รบริษัทอยู่ระหว่�งสรรห�ผู้จัดก�รฝ่�ยกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติ

ง�นคนใหม่แทนตำ�แหน่งเดิมที่ว่�งลง	โดยปัจจุบันได้มอบหม�ยให้	น�ยชโลธร		ลีล�มะลิ	ทำ�หน้�ที่รักษ�ก�รผู้จัดก�รฝ่�ยกำ�กับดูแล

ก�รปฏิบัติง�น	โดยร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัท
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2.		ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	 	 ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่�นม�เป็นร�ยก�รที่เกิดขึ้นจ�ก

	 	 1.	 ร�ยก�รดอกเบี้ยจ่�ยซึ่งจ่�ยสำ�หรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รร่วมค้�	เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ		

	 	 2.	 	ร�ยก�รค่�ธรรมเนยีมทีป่รกึษ�โครงก�รและร�ยได้อ่ืน	ท่ีบรษัิทฯ	เรยีกเกบ็จ�กบรษัิทย่อยและกจิก�รร่วมค้�	เป็นค่�ธรรมเนยีม 

	 	 	 ที่บริษัทเรียกเก็บต�มสัญญ�ที่ตกลงร่วมกัน	ซึ่งร�ยก�รดังกล่�วเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ	

	 	 3.	 ก�รรับเหม�ทำ�ง�นเพื่อดำ�เนินก�รก่อสร้�งโครงก�รแทนบริษัทย่อยฯ	บริษัทฯรับดำ�เนินก�รก่อสร้�งและมีก�รพิจ�รณ�ก�ร

	 	 	 กำ�หนดร�ค�ค่�ก่อสร้�งอย่�งละเอียดรอบคอบ	ซึ่งร�ยก�รดังกล่�วเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ

	 	 4.	 ก�รซือ้วสัดทุี่ใช้เพ่ือดำ�เนนิก�รก่อสร้�งในโครงก�รก่อสร้�ง	บรษิทัฯได้มกี�รเปรยีบเทยีบร�ค�ค่�วสัดตุ�มระเบยีบปฏบิตัขิอง

   บริษัทฯ	และมีก�รพิจ�รณ�คัดเลือกผู้ข�ยวัสดุอย่�งเป็นธรรม	โดยจะพิจ�รณ�ถึงคุณสมบัติของผู้ข�ยวัสดุและร�ค�ค่�วัสดุ 

		 	 	 ซึ่งร�ยก�รดังกล่�วเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ

   โดยกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วเป็นไปต�มลักษณะก�รประกอบธุรกิจทั่วไป	และร�ยได้

และค่�ใช้จ่�ยที่ได้รับและจ่�ยชำ�ระเป็นร�ค�ตล�ดเช่นเดียวกับร�ยก�รที่มีกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

  

3.		มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

  ร�ยก�รระหว่�งกันที่ได้กล่�วในต�ร�งข้�งต้น	คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วมีคว�มเห็นว่�เป็นไปต�ม

ลักษณะก�รค้�ปกติ	สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันที่จะเกิดขึ้นในอน�คตนั้น	บริษัทฯจะมอบหม�ยให้ฝ่�ยง�นที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่

เก่ียวข้องกบัร�ยก�รดงักล่�วเพือ่เสนอให้คณะกรรมก�รตรวจสอบพจิ�รณ�ให้คว�มเห็นว่�ร�ยก�รดงักล่�วเป็นไปต�มลกัษณะธรุกจิท่ัวไป 

และเป็นไปต�มร�ค�ตล�ด	ในก�รนี้	บริษัทฯจะปฏิบัติต�มกฎระเบียบของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	

และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คณะกรรมก�รตรวจสอบจะพิจ�รณ�และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ 

โดยก�รให้คว�มเห็นต่อก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันนั้นจะต้องไม่มีกรรมก�รที่มีส่วนได้เสียร่วมอยู่ด้วย

4.		นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน

  สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันที่จะเกิดข้ึนในอน�คตน้ัน	บริษัทฯมีนโยบ�ยจะกำ�หนดเงื่อนไขต่�งๆ	ให้เหม�ะสมต�มเหตุผลและ

คว�มจำ�เป็นของบริษัทฯ

  ทั้งนี้	ห�กมีร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทฯเกิดขึ้นกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	มีส่วนได้เสียหรืออ�จมีคว�ม

ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในอน�คต	บริษัทฯจะให้คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมของ

ร�ยก�รนัน้	ในกรณีทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มคีว�มชำ�น�ญในก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกนัท่ีอ�จเกดิขึน้	บรษัิทฯจะให้ผูเ้ชีย่วช�ญ

อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�ว	เพ่ือนำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะ

กรรมก�ร	หรอืผูถ้อืหุน้ต�มแต่กรณ	ีทัง้นี	้บรษิทัฯ	จะเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกนัไว้ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิที่ได้รบัก�รตรวจสอบ 

จ�กผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

เรียน			ผู้ถือหุ้น	บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่และขอบเขตต�มข้อบังคับ	ระเบียบ	ประก�ศ	ของคณะกรรมก�รตรวจสอบของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้งกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง	ต�มหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท	
โดยใช้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเป็นแนวท�ง	

	 	 ในปี	2556	ได้มีก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบต�มว�ระปกติ	จำ�นวน	13	ครั้ง	และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้�ร่วมประชุมในว�ระ
ที่เกี่ยวข้องกัน	ได้แก่	ฝ่�ยบริห�ร	บัญชี	กฏหม�ย	ตรวจสอบภ�ยในและผู้ตรวจสอบบัญชี	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	ติดต�มก�รตรวจ
สอบอย่�งใกล้ชิด	ให้มีอย่�งประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
  
  คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระมไิด้เป็นเจ้าหน้าท่ีบรหิารหรอืพนกังานของบรษัิท		จำานวน	4	ท่าน	ได้แก่

	 	 	 1.	 ดร.จุไรรัตน์							 อุณหกะ	 	 	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
	 	 	 2.	 	น�งสุนีย์											ศรไชยธนะสุข	 	 กรรมก�รตรวจสอบ
	 	 	 3.	 	น�ยชูพงศ์									ธนเศรษฐกร	 	 กรรมก�รตรวจสอบ
	 	 	 4.	 น�ยปัณณ์ธีร์								ศรีว่องไทย		 	 กรรมก�รตรวจสอบ

สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่	ดังนี้

1.	 พิจ�รณ�เปิดเผยร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันและอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รต�มกฎเกณฑ์
 และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ	อย่�งเคร่งครัด	และร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	รวม
 ถึงก�รเปิดเผยและปฏิบัติเป็นไปต�มประก�ศ	ข้อกำ�หนด	และแนวท�งท่ี	ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดได้อย่�งถูกต้อง
	 และครบถ้วน

2.	 พิจ�รณ�สอบท�นงบก�รเงินแต่ละไตรม�สและประจำ�ปี	ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่�ยบริห�ร	ก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อตล�ดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทยและบุคคลทั่วไป	เพื่อคว�มถูกต้องของข้อมูลท่ีมีคว�มสมบูรณ์	เชื่อถือได้	มีคว�มโปร่งใส	เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�ร 
	 บัญชี	รวมทั้งกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง	ได้เปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินอย่�งเพียงพอและทันเวล�	เพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น	 
	 นักลงทุน	หรือผู้ใช้งบก�รเงินในก�รตัดสินใจลงทุน

3.	 สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน	พิจ�รณ�ถึงคว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบ 
 ภ�ยใน	ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งโยกย้�ย	เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
 เกี่ยวกับง�นตรวจสอบภ�ยใน	รวมถึงสอบท�นระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท	ว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในมีอย่�งเพียงพอ 
	 และเหม�ะสมในก�รป้องกันและลดคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้น	และไม่พบจุดอ่อนที่เป็นส�ระสำ�คัญ

4.	 สอบท�นร�ยง�นก�รตรวจสอบภ�ยในที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯต�มแผนง�นที่กำ�หนดไว้	โดยได้พิจ�รณ�ขอบเขต	ภ�ระ 
 หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ	คว�มเป็นอิสระและสิทธิในก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบ	เพ่ือให้หน่วยง�นต่�งๆ	มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ 
	 ดีขึ้น	ซึ่งจะส่งผลให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

5.	 สอบท�นให้บริษัทฯ	ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ	และกฎหม�ยที่	
 เกีย่วข้องกบับริษทัฯ	ได้แก่	พรบ.บริษทัมห�ชนจำ�กดั,	พรบ.หลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์,	ข้อกำ�หนดของสำ�นกัง�น	กลต.	รวมถงึ
 ภ�ระผูกพันที่อ�จเกิดขึ้นจ�กสัญญ�ที่กระทำ�กับบุคคลภ�ยนอก	ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดต่�ง	ๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง
 อย่�งเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุด	รวมถึงก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจของบริษัทฯ	ด้วย 
 คว�มเป็นธรรมอย่�งเท่�เทียมกัน	ด้วยคว�มโปร่งใสและส�ม�รถตรวจสอบได้	ท้ังน้ีเพ่ือสร้�งคว�มน่�เชื่อถือให้แก่นักลงทุนและผู้ที่ม ี
	 ส่วนได้เสียต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท		

6.	 พิจ�รณ�คัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เสนอค่�ตอบแทน	และประเมินผลง�นของผู้สอบบัญชีของบริษัท	ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ 
	 พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระ	ผลง�นและประสบก�รณ์ของผู้สอบบัญชี	และคว�มเหม�ะสมของค่�ตอบแทน
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  ในปี	2556	คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติง�นต�มหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยและสอดคล้องกับแนวท�ง
ก�รปฏิบัติที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์ฯ	และกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ	โดยใช้คว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ	และมี
คว�มเป็นอิสระเพียงพอ	โดยไม่มีข้อจำ�กัดในก�รได้รับข้อมูลทั้งจ�กฝ่�ยบริห�ร	พนักง�น	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนได้ให้คว�มเห็น
และข้อเสนอแนะต่�ง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รบริห�รง�นของฝ่�ยบริห�ร	ซ่ึงฝ่�ยบริห�รได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขต�มข้อเสนอแนะ
อย่�งเหม�ะสม	เพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยอย่�งเท่�เทียมกัน	

  โดยสรุปภ�พรวมแล้ว	คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�	คณะกรรมก�รบริษัทตลอดจนผู้บริห�รของบริษัท	มีจริยธรรมและคว�ม
มุ่งมั่นในก�รปฏิบัติหน้�ที่เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของบริษัทอย่�งมีคุณภ�พ	และได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่มีประสิทธิผล	โปร่งใส	และเชื่อถือได้

	 	...........................................	 	 	 	 				...............................................	 	 	 	 			...............................................
	 			(น�งสุนีย์		ศรไชยธนะสุข)	 	 	 	 							(น�ยชูพงศ์		ธนเศรษฐกร)	 	 						 	 		 		(น�ยปัณณ์ธีร์		ศรีว่องไทย)
			 	 		กรรมก�รตรวจสอบ	 	 					 					 	 			กรรมก�รตรวจสอบ		 		 											 	 						กรรมก�รตรวจสอบ

  
........................................
	(ดร.จุไรรัตน์		อุณหกะ)

	ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	
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เสนอ	ผู้ถือหุ้นบริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	บริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�และ
ของเฉพ�ะบริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	ณ	วันที่ 
31	ธันว�คม	2556	และ	งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จเฉพ�ะกิจก�ร	งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพ�ะกิจก�ร	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพ�ะกิจก�ร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่นๆ		

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเหล่�นี้	โดยถูกต้องต�มที่ควรต�ม
ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบ
ก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือ
ข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี	

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รดังกล่�ว	จ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�	
ข้�พเจ้�ได้ปฏบิตังิ�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัช	ีซึง่กำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ	รวมถงึว�งแผน
และปฏบิตังิ�นตรวจสอบเพ่ือให้ได้คว�มเชือ่มัน่อย่�งสมเหตสุมผลว่�งบก�รเงนิรวมและงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมลู 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่		

ก�รตรวจสอบรวมถงึก�รใช้วิธกี�รตรวจสอบเพ่ือให้ได้ม�ซึง่หลกัฐ�นก�รสอบบญัชเีกีย่วกบัจำ�นวนเงนิและก�รเปิดเผยข้อมลูในงบก�รเงนิ
วิธีก�รตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด	ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว	ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�
ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร	เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่
เหม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถปุระสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสทิธผิลของก�รควบคมุภ�ยในของกจิก�ร	ก�รตรวจสอบ 
รวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดย
ผู้บริห�ร	รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม	

ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ความเห็น	 

ข้�พเจ้�เห็นว่�	งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินรวมและฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท  
อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	บริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�	และของเฉพ�ะบริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ
ผลก�รดำ�เนนิง�นรวมและผลก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะกจิก�รและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพ�ะกจิก�รสำ�หรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั
โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

ข้�พเจ้�ขอให้สังเกต

ก)		 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	7	บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งผลข�ดทุนจ�กง�นระหว่�งก่อสร้�งจำ�นวนเงินรวม	718.4	ล้�นบ�ท
   และ	698.5	ล้�นบ�ท	ไว้ในงบกำ�ไรข�ดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรข�ดทุนเบด็เสรจ็เฉพ�ะกจิก�รสำ�หรบัปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัว�คม
		 	 2556	ต�มลำ�ดับ

ข)		 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	34	บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลข�ดทุนจ�กประม�ณก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงก�รก่อสร้�ง 
	 	 แล้วเสร็จจำ�นวนเงินรวม	448.1	ล้�นบ�ท	และ	330.6	ล้�นบ�ท	ไว้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 
	 	 เฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	ต�มลำ�ดับ

ค)		 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงนิ	2	และ	14	บริษทั	บริษทัย่อยและกจิก�รร่วมค้�ได้ถอืปฏิบตัติ�มม�ตรฐ�นก�รบญัชฉีบบัท่ี	12	เรือ่ง	 
  “ภ�ษีเงินได้”	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	2556	ในก�รนี้	บริษัท	บริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�ได้ปรับปรุงย้อนหลัง	
  งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันว�คม	2555	ท่ีแสดงเปรียบเทียบ	ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบ	
  ร�ยก�รปรับปรุงย้อนหลังที่เกี่ยวข้องแล้วและเห็นว่�ร�ยก�รปรับปรุงดังกล่�วเหม�ะสมและได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว	

ง)	 	 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	13	ในปี	2556	บริษัทได้เปลี่ยนวิธีก�รตีร�ค�ที่ดินและอ�ค�รจ�กวิธีร�ค�ทุนเป็นวิธีร�ค�ประเมิน 
		 	 โดยถือต�มร�ยง�นก�รประเมินร�ค�ของบริษัทประเมินร�ค�ทรัพย์สินอิสระ

ทั้งนี้	คว�มเห็นของข้�พเจ้�ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจ�กเรื่องที่เน้นดังกล่�ว

(น�ยอภิช�ติ	ส�ยะสิต)																															
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	4229

บริษัท	เบเคอร์	ทิลลี่	ออดิท	แอนด์	แอ็ดไวเซอร์รี่	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด
กรุงเทพมห�นคร
วันที่	28	กุมภ�พันธ์	2557
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บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	

สินทรัพย์ งบก�รเงินรวม	(บ�ท)

    หม�ยเหตุ 31	ธันว�คม	2556
31	ธันว�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

1	มกร�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 	36,618,311	 	57,911,398	 	176,668,550	
ลูกหนี้ก�รค้�	-	บริษัทอื่น	-	สุทธิ 4,	6,	8,	15,	33 	295,989,854	 	342,016,424	 	349,094,292	
ลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บ	-	สุทธิ 3,	5,	12,	15,	27,	33 	339,151,269	 	930,090,490	 	470,589,522	
ลูกหนี้เงินประกันผลง�นจ�กลูกค้�	-	สุทธิ 4,	6 	150,344,806	 	241,720,993	 	280,208,705	
ง�นระหว่�งทำ�	-	สุทธิ 7,	34 	16,787,526	 	284,008,129	 	389,195,490	
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ย 4,	8,	13,	33 	89,744,455	 	-			 	-			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-	ภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ย	-	สุทธิ 9 	94,342,550	 	187,824,704	 	211,660,166	
-	เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�วัสดุอุปกรณ์	-	สุทธิ 16 	97,308,009	 	151,366,366	 	105,375,562	
-	เงินจ่�ยล่วงหน้�ให้แก่ผู้รับเหม�ช่วง	-	สุทธิ 16 	34,986,677	 	77,713,850	 	58,019,992	
-	อื่น	ๆ	-	สุทธิ 	81,511,477	 	70,555,149	 	54,282,902	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	1,236,784,934	 	2,343,207,503	 	2,095,095,181	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้ 10,	15,	33 	314,958,547	 	352,731,204	 	341,873,963	

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	-	สุทธิ 11 	12,274,047	 	12,274,047	 	12,274,047	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,	12 	4,785,600	 	-			 	-			
ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	-	สุทธิ 8,	13,	15 	181,614,061	 	176,621,609	 	122,462,275	
สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	 2,	14 	47,653,387	 	22,665,654	 	25,026,942	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ 	5,778,388	 	17,512,938	 	21,548,125	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	567,064,030	 	581,805,452	 	523,185,352	

รวมสินทรัพย์ 	1,803,848,964	 	2,925,012,955	 	2,618,280,533	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	

สินทรัพย์	(ต่อ)	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(บ�ท)

    หม�ยเหตุ 31	ธันว�คม	2556
31	ธันว�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

1	มกร�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 	32,114,468	 	54,892,871	 	119,693,216	
ลูกหนี้ก�รค้�	-	สุทธิ
-	บริษัทย่อย 3,	4,	12 	-			 	34,771,238	 	25,677,000	
-	บริษัทอื่น 4,	6,	8,	15,	33 	271,537,354	 	316,949,887	 	332,742,292	
ลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บ	-	สุทธิ 3,	5,	12,	15,	27,	33 	297,416,320	 	885,980,755	 	365,397,902	
ลูกหนี้เงินประกันผลง�นจ�กลูกค้�	-	สุทธิ 4,	6 	150,344,806	 	241,720,993	 	280,208,705	
ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�	-	สุทธิ 3,	12 	1,633,756	 	6,982,906	 	18,521,341	
เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยและดอกเบีย้ค้�งรบั	-	สทุธิ 3,	12 	-			 	75,729,232	 	29,208,596	
ง�นระหว่�งทำ�	-	สุทธิ 7,	34 	15,180,806	 267,036,902 	370,467,294	
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ย 4,	8,	13,	33 	89,744,455	 	-			 	-			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-	ภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ย	-	สุทธิ 9 	92,411,219	 	184,125,119	 	206,369,347	
-	เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�วัสดุอุปกรณ์	-	สุทธิ 16 	91,531,553	 	134,964,958	 	88,160,469	
-	เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาช่วง	-	สุทธิ 16 	34,649,177	 	58,880,861	 	45,446,381	
-	อื่น	ๆ	-	สุทธิ 	65,255,044	 	52,523,674	 	44,274,053	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	1,141,818,958	 	2,314,559,396	 	1,926,166,596	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้ 10,	15,	33 	307,608,547	 	340,381,204	 	314,818,848	
เงินลงทุนระยะย�วอื่น	-	สุทธิ 11 	12,274,047	 	12,274,047	 	12,274,047	
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	สุทธิ 3,	4,	5,	12 	4,800,000	 	-			 	3,600,000	
ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	-	สุทธิ 8,	13,	15 	181,007,220	 	175,611,784	 	121,122,469	
สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	 2,	14 	47,653,387	 	22,665,654	 	25,026,942	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ 	5,706,958	 	16,621,948	 	16,203,401	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	559,050,159	 	567,554,637	 	493,045,707	

รวมสินทรัพย์ 	1,700,869,117	 	2,882,114,033	 	2,419,212,303	

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 งบก�รเงินรวม	(บ�ท)

    
หม�ยเหตุ 31	ธันว�คม	2556

31	ธันว�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

1	มกร�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�รและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 4,	5,	10,	13,	15 	298,088,094	 	196,684,647	 	172,553,396	

เจ้�หนี้ก�รค้�	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 	58,323,060	 	76,873,750	 	87,757,348	

-	บริษัทอื่น 	584,773,824	 	846,749,509	 	647,664,527	

ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
			ภ�ยในหนึ่งปี 13 	779,467	 905,081	 214,552	

ต้นทุนง�นก่อสร้�งที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 	258,290,116	 	321,754,653	 	341,846,877	

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� 16 	129,760,762	 	244,592,661	 	235,737,724	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกรรมก�รและดอกเบี้ยค้�งจ่�ย 3 	61,000,000	 	41,377,424	 	-			

เงินรับล่วงหน้�ค่�ทุนจดทะเบียนบริษัทร่วม 	5,200,000	 	-			 	-			

เจ้�หนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3 	4,800,000	 	-			 	-			

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทอื่น 17 	-			 	10,000,000	 	-			

เงินปันผลค้�งจ่�ย 	2,825,721	 	2,825,721	 	2,825,721	

ประม�ณก�รหนี้สินสำ�หรับค่�เสียห�ยจ�กคดีคว�ม 33 	60,042,106	 	3,663,127	 	463,127	

ประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นจ�กโครงก�รก่อสร้�ง 	9,000,000	 	-			 	1,000,000	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 3 	56,094,186	 	103,656,163	 	83,019,488	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,528,977,336	 1,849,082,736	 1,573,082,760	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�นจ�กผู้รับเหม� 3 	126,845,840	 	119,823,769	 	136,337,294	

หนีส้นิต�มสญัญ�เช่�ก�รเงนิ	-	สทุธจิ�กส่วนทีถ่งึกำ�หนดชำ�ระ 
			ภ�ยในหนึง่ปี

13 	762,968	 1,552,395	 241,215	

ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ 18 	13,548,793	 	15,666,521	 	7,126,612	

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 2,	14 	8,924,391	 	-			 	-			

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 150,081,992	 137,042,685	 143,705,121	

รวมหนี้สิน 1,679,059,328	 1,986,125,421	 1,716,787,881	

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)



64 รายงานประจำาปี 2013

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)	 งบก�รเงินรวม	(บ�ท)

    
หม�ยเหตุ 31	ธันว�คม	2556

31	ธันว�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

1	มกร�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19,	20

-	ทุนจดทะเบียน	(หุ้นส�มัญ		1,659,598,165		หุ้น	ในปี	2556

		และ	879,807,064	หุ้น	ในปี	2555	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท) 	1,659,598,165	 	879,807,064	 	724,343,476	

-	ทนุทีอ่อกและชำ�ระแล้ว	(หุน้ส�มญั	1,173,101,298	หุน้	ในปี	2556

		และ	586,538,199	หุ้น	ในปี	2555	หุ้นละ	1	บ�ท) 1,173,101,298	 586,538,199	 586,538,043	

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ 20 248,582,189	 248,577,085	 248,577,007	

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นจ�กหุ้นทุนซื้อคืน 22,	24 	5,970,478	 	5,970,478	 	-			

หุ้นทุนซื้อคืน 22 	-			 	-			 	(21,765,010)

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สะสม

-	จัดสรรเป็นสำ�รองต�มกฎหม�ย 23 	16,482,791	 	16,482,791	 15,932,110	

-	จัดสรรเป็นสำ�รองสำ�หรับหุ้นทุนซื้อคืน 22 	-			 	-			 21,765,010	

-	ยังไม่ได้จัดสรร	(ข�ดทุนสะสม) 2,	24 (1,245,361,238) 103,173,785	 50,391,105	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	สุทธิ 13,	14 	35,697,564	 	-			 	-			

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	-	สุทธิ 234,473,082 960,742,338 901,438,265

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม (109,683,446) (21,854,804) 54,387	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	สุทธิ 124,789,636	 938,887,534	 901,492,652	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,803,848,964	 2,925,012,955	 2,618,280,533	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)



65  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(บ�ท)

    
หม�ยเหตุ 31	ธันว�คม	2556

31	ธันว�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

1	มกร�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�รและเงินกู้ยืมระยะสั้น
			จ�กสถ�บันก�รเงิน 4,	5,	10,	13,	15 	298,088,094	 	196,684,647	 	172,553,396	

เจ้�หนี้ก�รค้�	

-	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 	58,323,060	 	76,873,750	 	87,757,348	

-	บริษัทอื่น 	573,097,013	 	826,923,377	 	583,781,515	

ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 
			ภ�ยในหนึ่งปี	 13 	779,467	 	905,081	 214,552	

ต้นทุนง�นก่อสร้�งที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 	256,394,108	 	315,427,747	 	276,082,072	
เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� 16 	129,547,211	 	240,531,914	 	179,280,712	
เงนิกูย้มืระยะสัน้จ�กกจิก�รร่วมค้�และกรรมก�ร
			และดอกเบีย้ค้�งจ่�ย 3 	61,000,000	 	54,673,454	 	15,000,000	

เงินรับล่วงหน้�ค่�ทุนจดทะเบียนบริษัทร่วม 	5,200,000	 	-			 	-			
เจ้�หนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3 	4,800,000	 	-			 	-			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทอื่น 17 	-			 	10,000,000	 	-			
เงินปันผลค้�งจ่�ย 	2,825,721	 	2,825,721	 	2,825,721	
ประม�ณก�รหนี้สินสำ�หรับค่�เสียห�ยจ�กคดีคว�ม 33 	60,042,106	 	3,663,127	 	463,127	
ประม�ณก�รผลข�ดทุนที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กโครงก�รก่อสร้�ง 	-			 	-			 	1,000,000	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 3 	49,849,853	 	89,075,794	 	70,631,370	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,499,946,633	 1,817,584,612	 1,389,589,813	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้�หนีเ้งนิประกนัผลง�นจ�กผู้รบัเหม� 3 	123,704,096	 	116,719,923	 	128,052,143	

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน	-	สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 
			ภ�ยในหนึ่งปี 13 	762,968	 	1,552,395	 241,215	

ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ 18 	13,548,793	 	15,666,521	 	7,126,612	

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 2,	14 	8,924,391	 	-			 	-			

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 146,940,248	 133,938,839	 135,419,970	

รวมหนี้สิน 1,646,886,881	 1,951,523,451	 1,525,009,783	

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)



66 รายงานประจำาปี 2013

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)	 งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(บ�ท)

    
หม�ยเหตุ 31	ธันว�คม	2556

31	ธันว�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

1	มกร�คม	2555
“ปรับปรุงใหม่”

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19,	20

-	ทุนจดทะเบียน	(หุ้นส�มัญ	1,659,598,165	หุ้น	ในปี	2556

		และ	879,807,064	หุ้น	ในปี	2555	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท) 	1,659,598,165	 	879,807,064	 	724,343,476	

-	ทนุทีอ่อกและชำ�ระแล้ว	(หุน้ส�มญั	1,173,101,298	หุน้	ในปี

  2556	และ	586,538,199	หุ้น	ในปี	2555	หุ้นละ	1	บ�ท) 1,173,101,298	 586,538,199	 586,538,043	

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ 20 248,582,189	 248,577,085	 248,577,007	

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นจ�กหุ้นทุนซื้อคืน 22,	24 5,970,478	 	5,970,478	 	-			

หุน้ทนุซือ้คนื 22 	-			 	-			 	(21,765,010)

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สะสม

-	จัดสรรเป็นสำ�รองต�มกฎหม�ย 23 16,482,791	 16,482,791	 15,932,110	

-	จัดสรรเป็นสำ�รองสำ�หรับหุ้นทุนซื้อคืน 22 	-			 	-			 21,765,010	

-	ยังไม่ได้จัดสรร	(ข�ดทุนสะสม) 2,	24 (1,425,852,084) 73,022,029	 43,155,360	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	สุทธิ 13,	14 35,697,564	 	-			 	-			

ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	สุทธิ 53,982,236	 930,590,582	 894,202,520	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 1,700,869,117	 2,882,114,033	 2,419,212,303	

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)



67  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	

บาท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    
หม�ยเหตุ 2556

2555
“ปรับปรุงใหม่” 2556

2555
“ปรับปรุงใหม่”

รายได้ 3,	27

ร�ยได้จ�กก�รรับเหม�ก่อสร้�ง 1,596,233,417 3,925,530,456 1,640,158,977 	3,706,841,008	

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมที่ปรึกษ�โครงก�ร 3 	-			 	-			 	-			 	22,730,665	

รวมรายได้ 	1,596,233,417	 	3,925,530,456	 	1,640,158,977	 	3,729,571,673	

ต้นทุนรับเหม�ก่อสร้�งและต้นทุน 
			ค่�ธรรมเนียมที่ปรึกษ�โครงก�ร 3,	27,	29 	(1,644,095,259) 	(3,804,603,619) 	(1,670,060,525) 	(3,576,977,797)

กำาไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 	(47,861,842) 	120,926,837	 	(29,901,548) 	152,593,876	

ดอกเบี้ยรับ 3 	6,916,070	 	13,241,763	 	9,126,095	 	14,418,975	

กลบัร�ยก�รประม�ณก�รผลข�ดทนุทีค่�ดว่� 
			จะเกดิขึน้จ�กโครงก�รก่อสร้�ง 	-			 	1,000,000	 	-			 	1,000,000	

กลับร�ยก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,	5,	6 	3,550,787	 	36,179,036	 	3,550,787	 	36,179,036	

ร�ยได้อื่น 	41,869,217	 	16,624,235	 	41,749,049	 	16,274,371	

หนี้สูญได้รับคืน 	28,702,933	 	-			 	28,702,933	 	-			

ค่�ใช้จ่�ยทั่วไปและบริห�ร 18,	29 	(83,289,307) 	(95,124,132) 	(81,450,717) 	(90,636,338)

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,	4,	5,	6,	12,	29 	(148,986,280) 	(17,176,290) 	(372,558,879) 	(58,177,932)

ตดัจำ�หน่�ยและค่�เผ่ือข�ดทนุทีอ่�จขอคนื 
			ภ�ษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่�ยไม่ได้

9,	29 	(3,934,691) 	(11,513,599) 	(3,528,986) 	(10,546,390)

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -    -    -    (3,600,000)

ตัดจำ�หน่�ยค่�คว�มนิยม 12,	29 	-			 	(4,471,815) 	-			 	-			

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร 3,	29,	30 	(17,275,593) 	(14,925,200) 	(17,275,593) 	(14,925,200)

ประม�ณก�รหนี้สินค่�เสียห�ยจ�กคดีคว�ม 29,	33 	(56,378,979) 	-			 	(56,378,979) 	-			

ผลข�ดทนุจ�กประม�ณก�รต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ให้
			โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสรจ็ 7,	29,	34 	(448,055,667) 	-			 	(330,617,968) 	-			

ผลข�ดทุนง�นระหว่�งก่อสร้�ง 7,	29,	34 	(718,356,193) 	-			 	(698,463,702) 	-			

ส่วนแบ่งข�ดทุนจ�กบริษัทร่วม 12 	(14,400) 	-			 	-			 	-			

ต้นทุนท�งก�รเงิน	 3 	(17,637,783) 	(21,789,685) 	(16,814,338) 	(22,501,003)

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษี 	(1,460,751,728) 	22,971,150	 	(1,523,861,846) 	20,079,395	

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ



68 รายงานประจำาปี 2013

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	

บาท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    
หม�ยเหตุ 2556

2555
“ปรับปรุงใหม่” 2556

2555
“ปรับปรุงใหม่”

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงินได้ 2,	14 	24,388,063	 	(13,311,990) 	24,987,733	 	(11,427,055)

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี 2 	(1,436,363,665) 	9,659,160	 	(1,498,874,113) 	8,652,340	

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ถ�วร	-	สุทธิ 13 44,621,955 	-			 44,621,955 	-			

ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค� 
			สินทรัพย์ถ�วร 14 	(8,924,391) 	-			 	(8,924,391) 	-			

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	35,697,564	 	-			 	35,697,564	 	-			

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2,	13,	14 	(1,400,666,101) 	9,659,160	 	(1,463,176,549) 	8,652,340	

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี

			ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 	(1,348,535,023) 	31,568,351	 	(1,498,874,113) 	8,652,340	

			ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำ�น�จควบคมุ 	(87,828,642) 	(21,909,191) 	-			 	-			

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี 	(1,436,363,665) 	9,659,160	 	(1,498,874,113) 	8,652,340	

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

			ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 	(1,312,837,459) 	31,568,351	 	(1,463,176,549) 	8,652,340	

			ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 	(87,828,642) 	(21,909,191) 	-			 	-			

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	(1,400,666,101) 	9,659,160	 	(1,463,176,549) 	8,652,340	

กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 2,	14,	25

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 	(1.25) 	0.05	 	(1.39) 	0.01	

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด 	(1.25) 	0.05	 	(1.39) 	0.01	

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



งบ
แส

ดง
ก�

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น

งบ
ก�
รเ
งิน
รว
ม	
(บ
�ท

)

กำ�
ไร
สะ
สม

อง
ค์ป

ระ
กอ

บอ
ื่นข

อง
ส่ว
นผ

ู้ถือ
หุ้น

  
หม

�ย
เห
ตุ

 
ทุน

เร
ือน

หุ้น
ที่อ

อก
 

แล
ะช
ำ�ร
ะแ
ล้ว

  
ส่ว
นเ
กิน

มูล
ค่�
หุ้น

ส�
มัญ

ส่ว
นเ
กิน

มูล
ค่�
หุ้น

 
ส�
มัญ

จ�
ก 

หุ้น
ทุน

ซื้อ
คืน

   
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน

จัด
สร
รเ
ป็น

ส่ว
นเ
กิน

ทุน
จ�
กก

�ร
ตีร
�ค
�

สิน
ทร

ัพ
ย์ถ

�ว
ร

ภ�
ษีเ
งิน
ได
้ 

เก
ี่ยว
กับ

 
อง
ค์ป

ระ
กอ

บข
อง

กำ�
ไร
เบ
็จเ
สร
็จอ

ื่น
สุท

ธิ

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นท

ี่เป
็น 

ขอ
งบ
ริษ

ัทใ
หญ

่	
-	
สุท

ธิ

ส่ว
นไ
ด้เ
สีย

ที่
ไม
่มีอ

ำ�น
�จ

คว
บค

ุม
ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น	
-	
สุท

ธิ
สำ�
รอ
งต
�ม

 
กฎ

หม
�ย

สำ�
รอ
งส
ำ�ห

รับ
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน
ยัง
ไม
่ได
้จัด

สร
ร

(ข
�ด
ทุน

สะ
สม

)

ยอ
ดค

งเ
หลื

อ	
ณ
	วั
นที่

	1
	ม
กร
าค
ม	
25
55
	-	

		
	ต
าม
ที่เ
คย

รา
ยง
าน

2
	5
86
,5
38
,0
43
	

	2
48
,5
77
,0
07

	-		
	(2

1,
76
5,
01
0)

	1
5,
93
2,
11
0

	2
1,
76
5,
01
0

	2
5,
36
4,
16
3

	-		
	-		

	-		
	8
76
,4
11
,3
23

	5
4,
38
7

	8
76
,4
65
,7
10

ผล
สะ
สม

จ�
กก

�ร
เป
ลี่ย

นแ
ปล

งน
โย
บ�

ยก
�ร
บัญ

ชี 

		
	เ
กี่ย

วก
ับภ

�ษ
ีเง
ินไ
ด้	

2,
	1
3,
	1
4

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	2
5,
02
6,
94
2	

	-			
	-			

	-			
	2
5,
02
6,
94
2	

	-			
	2
5,
02
6,
94
2	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	1
	ม
กร
าค
ม	
25
55
	-	

		
	ป
รับ
ปร
ุงใ
หม

่
	5
86
,5
38
,0
43
	

	2
48
,5
77
,0
07
	

	-			
	(2

1,
76
5,
01
0)

	1
5,
93
2,
11
0	

	2
1,
76
5,
01
0	

	5
0,
39
1,
10
5	

	-			
	-			

	-			
	9
01
,4
38
,2
65
	

	5
4,
38
7	

	9
01
,4
92
,6
52
	

จำ�
หน

่�ย
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน
22
,	2
4

	-			
	-			

	5
,9
70
,4
78
	

	2
1,
76
5,
01
0	

	-			
	(2
1,
76
5,
01
0)

	2
1,
76
5,
01
0	

	-			
	-			

	-			
	2
7,
73
5,
48
8	

	-			
	2
7,
73
5,
48
8	

ทุน
เร
ือน

หุ้น
เพ
ิ่มข

ึ้นจ
�ก
ก�
รใ
ช้ส

ิทธ
ิต�
ม

		
	ใ
บส

ำ�ค
ัญ
แส

ดง
สิท

ธิ
20
,	2
1

	1
56
	

	7
8	

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	2
34
	

	-			
	2
34
	

สำ�
รอ
งต
�ม

กฎ
หม

�ย
23

	-			
	-			

	-			
	-			

	5
50
,6
81
	

	-			
	(5

50
,6
81
)

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

กำ�
ไร
	(ข

�ด
ทุน

)	
เบ
็ดเ
สร
็จร
วม

สำ�
หร

ับป
ี	-	

		
	ป
รับ
ปร
ุงใ
หม

่
2,
	1
3,
	1
4

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	3
1,
56
8,
35
1	

	-			
	-			

	-			
	3
1,
56
8,
35
1	

	(2
1,
90
9,
19
1)

	9
,6
59
,1
60
	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
5	
-	
 

		
	ป
รับ
ปร
ุงใ
หม

่	
	5
86
,5
38
,1
99
	

	2
48
,5
77
,0
85
	

	5
,9
70
,4
78
	

	-			
	1
6,
48
2,
79
1	

	-			
	1
03
,1
73
,7
85
	

	-			
	-			

	-			
	9
60
,7
42
,3
38
	
	(2

1,
85
4,
80
4)

	9
38
,8
87
,5
34
	

ทุน
เร
ือน

หุ้น
เพ
ิ่มข

ึ้น
19

	5
86
,5
38
,1
99
	

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	5
86
,5
38
,1
99
	

	-			
	5
86
,5
38
,1
99
	

ทุน
เร
ือน

หุ้น
เพ
ิ่มข

ึ้นจ
�ก
ก�
รใ
ช้ส

ิทธ
ิ

		
	ต
�ม

ใบ
สำ�
คัญ

แส
ดง
สิท

ธิ
20
,	2
1

	2
4,
90
0	

	5
,1
04
	

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	3
0,
00
4	

	-			
	3
0,
00
4	

กำ�
ไร
	(ข

�ด
ทุน

)	
เบ
็ดเ
สร
็จร
วม

สำ�
หร

ับป
ี

2,
	1
3,
	1
4

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	(1
,3
48
,5
35
,0
23
)

	4
4,
62
1,
95
5	

	(8
,9
24
,3
91
)

	3
5,
69
7,
56
4	
	(1

,3
12
,8
37
,4
59
)

	(8
7,
82
8,
64
2)

	(1
,4
00
,6
66
,1
01
)

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
6

	1
,1
73
,1
01
,2
98
	

	2
48
,5
82
,1
89
	

	5
,9
70
,4
78
	

	-			
	1
6,
48
2,
79
1	

	-			
	(1

,2
45
,3
61
,2
38
)

	4
4,
62
1,
95
5	

	(8
,9
24
,3
91
)

	3
5,
69
7,
56
4	

	2
34
,4
73
,0
82
		
(1
09
,6
83
,4
46
)

	1
24
,7
89
,6
36
	

หม
�ย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

�ร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

�ร
เง
ินน

ี้

บร
ิษัท

	อ
ีเอ
็มซ

ี	จ
ำาก
ัด	
(ม
หา

ชน
)	
บร
ิษัท

ย่อ
ยแ

ละ
กิจ

กา
รร
่วม

ค้า
งบ
แส

ดง
กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่	
31
	ธ
ันว

าค
ม	
25
56

69  บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน)



งบ
ก�
รเ
งิน
เฉ
พ
�ะ
กิจ

ก�
ร	
(บ
�ท

)

กำ�
ไร
สะ
สม

อง
ค์ป

ระ
กอ

บอ
ื่นข

อง
ส่ว
นผ

ู้ถือ
หุ้น

  
หม

�ย
เห
ตุ

 
ทุน

เร
ือน

หุ้น
ที่อ

อก
 

แล
ะช
ำ�ร
ะแ
ล้ว

  
ส่ว
นเ
กิน

มูล
ค่�
หุ้น

ส�
มัญ

ส่ว
นเ
กิน

มูล
ค่�
หุ้น

 
ส�
มัญ

จ�
ก 

หุ้น
ทุน

ซื้อ
คืน

   
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน

จัด
สร
รเ
ป็น

ส่ว
นเ
กิน

ทุน
จ�
กก

�ร
ตีร
�ค
�

สิน
ทร

ัพ
ย์ถ

�ว
ร

ภ�
ษีเ
งิน
ได
้ 

เก
ี่ยว
กับ

 
อง
ค์ป

ระ
กอ

บข
อง

กำ�
ไร
เบ
็จเ
สร
็จอ

ื่น
สุท

ธิ
ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น	
-	
สุท

ธิ
สำ�
รอ
งต
�ม

 
กฎ

หม
�ย

สำ�
รอ
งส
ำ�ห

รับ
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน
ยัง
ไม
่ได
้จัด

สร
ร

(ข
�ด
ทุน

สะ
สม

)

ยอ
ดค

งเ
หลื

อ	
ณ
	วั
นที่

	1
	ม
กร
าค
ม	
25
55
	-	
ตา
มที่

เค
ยร
าย
งา
น

2
	5
86
,5
38
,0
43
	

	2
48
,5
77
,0
07
	

	-			
	(2

1,
76
5,
01
0)

	1
5,
93
2,
11
0	

	2
1,
76
5,
01
0	

	1
8,
12
8,
41
8	

	-			
	-			

	-			
	8
69
,1
75
,5
78
	

ผล
สะ
สม

จ�
กก

�ร
เป
ลี่ย

นแ
ปล

งน
โย
บ�

ยก
�ร
บัญ

ชีเ
กี่ย

วก
ับภ

�ษ
ีเง
ินไ
ด้	

2,
	1
3,
	1
4

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	2
5,
02
6,
94
2	

	-			
	-			

	-			
	2
5,
02
6,
94
2	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	1
	ม
กร
าค
ม	
25
55
	-	
ปร
ับป

รุง
ให
ม่

	5
86
,5
38
,0
43
	

	2
48
,5
77
,0
07
	

	-			
	(2

1,
76
5,
01
0)

	1
5,
93
2,
11
0	

	2
1,
76
5,
01
0	

	4
3,
15
5,
36
0	

	-			
	-			

	-			
	8
94
,2
02
,5
20
	

จำ�
หน

่�ย
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน
22
,	2
4

	-			
	-			

	5
,9
70
,4
78
	

	2
1,
76
5,
01
0	

	-			
	(2

1,
76
5,
01
0)

	2
1,
76
5,
01
0	

	-			
	-			

	-			
	2
7,
73
5,
48
8	

ทุน
เร
ือน

หุ้น
เพ
ิ่มข

ึ้นจ
�ก
ก�
รใ
ช้ส

ิทธ
ิต�
มใ
บส

ำ�ค
ัญ
แส

ดง
สิท

ธิ
20
,	2
1

	1
56
	

	7
8	

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	2
34
	

สำ�
รอ
งต
�ม

กฎ
หม

�ย
23

	-			
	-			

	-			
	-			

	5
50
,6
81
	

	-			
	(5

50
,6
81
)

	-			
	-			

	-			
	-			

กำ�
ไร
เบ
็ดเ
สร
็จร
วม

สำ�
หร

ับป
ี	-	
ปร
ับป

รุง
ให
ม่

2,
	1
3,
	1
4

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	8
,6
52
,3
40
	

	-			
	-			

	-			
	8
,6
52
,3
40
	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
5	
-	
ปร
ับป

รุง
ให
ม่	

	5
86
,5
38
,1
99
	

	2
48
,5
77
,0
85
	

	5
,9
70
,4
78
	

	-			
	1
6,
48
2,
79
1	

	-			
	7
3,
02
2,
02
9	

	-			
	-			

	-			
	9
30
,5
90
,5
82
	

ทุน
เร
ือน

หุ้น
เพ
ิ่มข

ึ้น
19

	5
86
,5
38
,1
99
	

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	5
86
,5
38
,1
99
	

ทุน
เร
ือน

หุ้น
เพ
ิ่มข

ึ้นจ
�ก
ก�
รใ
ช้ส

ิทธ
ิต�
มใ
บส

ำ�ค
ัญ
แส

ดง
สิท

ธิ
20
,	2
1

	2
4,
90
0	

	5
,1
04
	

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	3
0,
00
4	

กำ�
ไร
	(ข

�ด
ทุน

)	
เบ
็ดเ
สร
็จร
วม

สำ�
หร

ับป
ี

2,
	1
3,
	1
4

	-			
	-			

	-			
	-			

	-			
	-			

	(1
,4
98
,8
74
,1
13
)

	4
4,
62
1,
95
5	

	(8
,9
24
,3
91
)

	3
5,
69
7,
56
4	

	(1
,4
63
,1
76
,5
49
)

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ	
ณ
	ว
ันท

ี่	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
6

	1
,1
73
,1
01
,2
98
	

	2
48
,5
82
,1
89
	

	5
,9
70
,4
78
	

	-			
	1
6,
48
2,
79
1	

	-			
	(1

,4
25
,8
52
,0
84
)

	4
4,
62
1,
95
5	

	(8
,9
24
,3
91
)

	3
5,
69
7,
56
4	

	5
3,
98
2,
23
6	

หม
�ย
เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

�ร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

�ร
เง
ินน

ี้

บร
ิษัท

	อ
ีเอ
็มซ

ี	จ
ำาก
ัด	
(ม
หา

ชน
)	
บร
ิษัท

ย่อ
ยแ

ละ
กิจ

กา
รร
่วม

ค้า
งบ
แส

ดง
กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้น	
(ต
่อ)

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่	
31
	ธ
ันว

าค
ม	
25
56

70 รายงานประจำาปี 2013

งบ
แส

ดง
ก�

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น



71  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บาท
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    
2556

2555
“ปรับปรุงใหม่” 2556

2555
“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับปี 	(1,436,363,665) 	9,659,160	 	(1,498,874,113) 	8,652,340	
ร�ยก�รปรับกระทบกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สำ�หรับปีเป็นเงินสดสุทธิ
			ได้ม�จ�ก	(ใช้ไปใน)

กิจกรรมดำ�เนินง�น:	

ค่�เสื่อมร�ค� 	35,379,248	 	36,721,481	 	34,991,851	 	36,327,426	

(กลับร�ยก�ร)	ผลข�ดทุนจ�กประม�ณก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
			เพื่อให้โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ 	448,055,667	 	(1,000,000) 	330,617,968	 	(1,000,000)

ข�ดทุนง�นระหว่�งก่อสร้�ง 	718,356,193	 	-			 	698,463,702	 	-			
(กลับร�ยก�ร)	ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ 	(2,117,728) 	8,539,909	 	(2,117,728) 	8,539,909	
ค่�เผื่อ	(กลับร�ยก�ร)	หนี้สงสัยจะสูญ	-	สุทธิ 	145,435,493	 	(19,002,746) 	369,008,092	 	21,998,896	

ประม�ณก�รหนี้สินข�ดทุนจ�กคดีคว�ม 	56,378,979	 	3,200,000	 	56,378,979	 	3,200,000	

ข�ดทุน	(กำ�ไร)	จ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ถ�วร 	161,864	 	(172,088) 	139,097	 	(172,088)

ตดัจำ�หน่�ยและค่�เผือ่ข�ดทนุทีอ่�จขอคนืภ�ษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่�ยไม่ได้ 	3,934,691	 	11,513,599	 	3,528,986	 	10,546,390	

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	-			 	-			 	-			 	3,600,000	

ตัดจำ�หน่�ยค่�คว�มนิยม 	-			 	4,471,815	 	-			 	-			
ส่วนแบ่งข�ดทุนจ�กบริษัทร่วม 	14,400	 	-			 	-			 	-			

ดอกเบี้ยรับ 	(6,916,070) 	(13,241,763) 	(9,126,095) 	(14,418,975)
ต้นทุนท�งก�รเงิน 	17,637,783	 	21,789,685	 	16,814,338	 	22,501,003	
ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงินได้ 	(24,388,063) 	13,311,990	 	(24,987,733) 	11,427,055	

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น):

ลูกหนี้ก�รค้� 	(51,665,190) 	33,116,322	 	(135,379,355) 	(8,265,021)
ลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บ 	590,939,221	 	(464,547,257) 	588,256,753	 	(525,629,141)

ลูกหนี้เงินประกันผลง�นจ�กลูกค้� 	4,034,445	 	37,419,646	 	4,034,445	 	37,419,646	

ลูกหนี้อื่นกิจก�รร่วมค้�และบริษัทย่อย 	-			 	-			 	(1,430,370) 	11,538,435	
ง�นระหว่�งทำ� 	(890,191,257) 	105,187,361	 	(777,225,574) 	103,430,392	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	53,380,289	 	(81,809,560) 	41,865,021	 	(68,819,092)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	3,308,877	 	(436,627) 	2,686,697	 	(418,547)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง):

เจ้�หนี้ก�รค้� 	(280,526,375) 	188,201,384	 	(272,377,054) 	232,258,264	
ต้นทุนง�นก่อสร้�งที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 	(63,464,537) 	(20,092,224) 	(59,033,639) 	39,345,675	

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� 	(114,831,899) 	8,854,937	 	(110,984,703) 	61,251,202	

เงินรับล่วงหน้�ค่�ทุนจดทะเบียนบริษัทร่วม 	5,200,000	 	-			 	5,200,000	 	-			

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(47,188,073) 	19,873,701	 	(39,225,941) 	18,444,424	

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�นจ�กผู้รับเหม� 	7,022,071	 	(16,513,525) 	6,984,173	 	(11,332,220)

รับคืนเงินภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ย 	133,091,441	 	70,969,800	 	130,955,292	 	68,838,639	

จ่�ยภ�ษีเงินได้ 	(44,517,553) 	(69,598,639) 	(42,770,378) 	(66,206,568)
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 	(739,839,748) 	(113,583,639) 	(683,607,289) 	3,058,044	

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บาท
งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

    
2556

2555
“ปรับปรุงใหม่” 2556

2555
“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 	-			 	-			 	(67,000,000) 	(124,756,700)
เงินสดรับจ�กก�รรับชำ�ระคืนของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 	-			 	-			 	27,500,000	 	80,400,000	

เงินลงทุนในเงินฝ�กประจำ�ที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 	37,772,657	 	(10,857,241) 	32,772,657	 	(25,562,356)

ซื้อที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์ 	(7,001,900) 	(87,775,643) 	(6,994,720) 	(87,711,569)

เงินสดรับจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ถ�วร 	1,001,836	 	186,916	 	1,001,836	 	186,916	

เงินสดรับจ�กดอกเบี้ย 	7,732,665	 	12,173,059	 	6,980,296	 	11,664,187	

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 	39,505,258	 	(86,272,909) 	(5,739,931) 	(145,779,522)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น	 	101,403,447	 	24,131,251	 	101,403,447	 	24,131,251	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รร่วมค้�และกรรมก�รเพิ่มขึ้น 	190,000,000	 	41,000,000	 	190,000,000	 	61,000,000	

จ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รร่วมค้�และกรรมก�ร 	(170,000,000) 	-			 	(181,800,000) 	(23,200,000)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น 	-			 	10,000,000	 	-			 	10,000,000	

จ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทอื่น 	(10,000,000) 	-			 	(10,000,000) 	-			
จ่�ยชำ�ระหนี้สินภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน 	(915,041) 	(1,118,291) 	(915,041) 	(1,118,291)

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจ�กก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 	30,004	 	234	 	30,004	 	234	
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 	586,538,199	 	-			 	586,538,199	 	-			

เงินสดรับจ�กก�รข�ยหุ้นทุนซื้อคืน 	-			 	27,735,488	 	-			 	27,735,488	

จ่�ยดอกเบี้ย 	(18,015,206) 	(20,649,286) 	(18,687,792) 	(20,627,549)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 	679,041,403	 	81,099,396	 	666,568,817	 	77,921,133	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	-	สุทธิ 	(21,293,087) 	(118,757,152) 	(22,778,403) 	(64,800,345)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 	57,911,398	 	176,668,550	 54,892,871	 119,693,216	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี 36,618,311	 57,911,398	 32,114,468	 54,892,871	

ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด

1)		เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดประกอบด้วย

					-	เงินสด 	9,647,594	 	16,315,594	 9,342,531	 16,310,694	

					-	เงินฝ�กธน�ค�ร 	26,970,717	 	41,595,804	 22,771,937	 38,582,177	

รวม 36,618,311	 57,911,398	 32,114,468	 54,892,871	

2)		ซื้อย�นพ�หนะโดยใช้สัญญ�เช่�ก�รเงิน 	-			 3,120,000	 	-			 3,120,000	
3)		รับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ร�ยหนึ่งเป็นห้องชุด 79,656,000	 	-			 79,656,000	 	-			

4)		ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์	-	สุทธิ 35,697,564	 	-			 35,697,564	 	-			

5)		โอนที่ดินและอ�ค�รบ�งส่วนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ย	 10,088,455	 	-			 10,088,455	 	-			

บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท	อีเอ็มซี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่	31	ธันวาคม	2556	

1.		 ข้อมูลทั่วไป	

บริษัท 

  บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัท”)	เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่	9	มิถุน�ยน	2538	บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับก�รให้บริก�รต�มสัญญ�บริก�รระยะย�วและสัญญ�ก่อสร้�ง	

  ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทต้ังอยู่เลขท่ี	140/66-67	อ�ค�รไอทีเอฟ	ท�วเวอร์	ชั้น	28-30	ถนนสีลม	สุริยวงศ์	บ�งรัก 
กรุงเทพมห�นคร	10500	ประเทศไทย

  ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	คือกลุ่มลีนะบรรจง	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	19.8	และร้อยละ	22.7 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	ต�มลำ�ดับ	

บริษัทย่อย

	 	 บริษัท	บี	อ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด	จดทะเบียนเป็นบริษัทจำ�กัดในประเทศเมื่อวันที่	22	ธันว�คม	2521	และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	
อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	51	บริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับก�รให้บริก�รต�มสัญญ�บริก�รระยะย�วและสัญญ�ก่อสร้�ง		

  ที่อยู ่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่เลขท่ี	140/66	อ�ค�รไอทีเอฟ	ท�วเวอร์	ชั้น	28	ถนนสีลม	สุริยวงศ์	บ�งรัก 
กรุงเทพมห�นคร	10500	ประเทศไทย	

  ที่อยู ่ของสำ�นักง�นบริห�รของบริษัทย่อยตั้งอยู่ท่ี	140/43	อ�ค�รไอทีเอฟ	ท�วเวอร์	ชั้น	20	ถนนสีลม	สุริยวงศ์	บ�งรัก 
กรุงเทพมห�นคร	10500	ประเทศไทย

กิจการร่วมค้า

	 	 บริษัทได้ทำ�สัญญ�กิจก�รร่วมค้�กับบริษัท	เพ�เวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำ�กัด	(มห�ชน)	เมื่อวันที่	20	มิถุน�ยน	2552	โดยมีส่วน
แบ่งร้อยละ	49	และร้อยละ	51	ต�มลำ�ดับ	เพื่อดำ�เนินง�นก่อสร้�งโครงก�รศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติจังหวัดเชียงใหม่	ภ�ย
ใต้ชื่อ	กิจก�รร่วมค้�	อีเอ็มซีและเพ�เวอร์ไลน์	กิจก�รร่วมค้�ได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนกับกรมสรรพ�กรเมื่อวันที่	22	กันย�ยน	2552

	 	 กิจก�รร่วมค้�ได้ทำ�สัญญ�จ้�งแบบปรับร�ค�ได้กับสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและก�รกีฬ�	เพื่อรับจ้�งทำ�ง�นก่อสร้�ง
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติ	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	กันย�ยน	2552	โดยมีกำ�หนดง�นแล้วเสร็จภ�ยใน	730	วัน	และได้
รับก�รอนุมัติให้ขย�ยระยะเวล�ออกไปจนสิ้นสุดวันที่	1	มีน�คม	2555

	 	 ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของกิจก�รร่วมค้�ตั้งอยู่เลขที่	140/66-67	อ�ค�รไอทีเอฟ	ท�วเวอร์	ชั้น	28-30	ถนนสีลม	สุริยวงศ์	บ�งรัก	
กรุงเทพมห�นคร	10500	ประเทศไทย

บริษัทร่วม

  บริษัทได้ทำ�สัญญ�กิจก�รร่วมค้�กับบริษัท	ซันเค่น	เซ็ตสุบิ	เคียวโก	จำ�กัด	และน�ยสุเมธ	ใจโต	เมื่อวันที่	10	กันย�ยน	2556 
โดยมสีดัส่วนก�รถอืหุน้ร้อยละ	48	ร้อยละ	49	และร้อยละ	3	ต�มลำ�ดบั	เพือ่ประกอบธรุกจิก่อสร้�งง�นระบบวศิวกรรม	ภ�ยใต้ชือ่	บรษิทั
ซันเค่น	-	อีเอ็มซี	จำ�กัด	บริษัทร่วมได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนกับกรมพัฒน�ธุรกิจเมื่อวันที่	4	ธันว�คม	2556

  ที่อยู ่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทร่วมตั้งอยู ่เลขที่	140/66	อ�ค�รไอทีเอฟ	ท�วเวอร์	ชั้น	28	ถนนสีลม	สุริยวงศ์	บ�งรัก 
กรุงเทพมห�นคร	10500	ประเทศไทย

	 	 บริษัท	บริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�	รวมกันเรียกว่�	“กลุ่มบริษัทอีเอ็มซี”

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
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หลักเกณฑ์การจัดทำางบการเงินและหลักการจัดทำางบการเงินรวม 

  ก)	 งบก�รเงินนี้จัดทำ�เป็นเงินบ�ทและเป็นภ�ษ�ไทยต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินของประเทศไทย	ทั้งนี้งบก�รเงิน
   รวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รมีวัตถุประสงค์ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อแสดงฐ�นะก�รเงิน	ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดต�ม
	 	 	 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินของประเทศไทยเท่�นั้น					

   งบก�รเงนินี้ได้จดัทำ�ขึน้โดยถอืหลกัเกณฑ์ก�รบนัทึกต�มร�ค�ทุนเดมิ	ยกเว้นท่ีได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิ

   เพื่อคว�มสะดวกของผู้อ่�นงบก�รเงิน	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีได้จัดทำ�งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษขึ้นจ�กงบก�รเงินฉบับ
	 	 	 ภ�ษ�ไทยนี้	ซึ่งได้นำ�เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของก�รร�ยง�นท�งก�รเงินเพื่อใช้ในประเทศเท่�นั้น
  
	 	 ข)	 งบก�รเงินรวมประกอบด้วยงบก�รเงินของบริษัท	บริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�

บริษัทย่อย

  บริษัทย่อยเป็นกิจก�รที่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของบริษัท	ก�รควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำ�น�จควบคุมทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
ในนโยบ�ยท�งก�รเงนิและก�รดำ�เนินง�น	เพือ่ได้ม�ซ่ึงประโยชน์จ�กกจิกรรมของบรษิทัย่อย	ในก�รพจิ�รณ�เรือ่งก�รควบคมุได้พจิ�รณ�
ถึงสิทธิในก�รออกเสียงที่จะได้ม�ในปัจจุบัน	ไม่ว่�พึงได้จ�กก�รใช้สิทธิหรือจ�กก�รแปลงสภ�พตร�ส�ร	งบก�รเงินของบริษัทย่อยได้
รวมอยู่ในงบก�รเงินรวมนับแต่วันที่มีก�รควบคุมจนถึงวันที่ก�รควบคุมสิ้นสุดลง

กิจการร่วมค้า

  กิจก�รร่วมค้�เป็นกิจก�รที่บริษัทมีส่วนร่วมในก�รควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต�มท่ีตกลงไว้ในสัญญ�	งบก�รเงินรวมได้รวม
สินทรัพย์	หนี้สิน	ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของกิจก�รร่วมค้�	โดยใช้วิธีรวมต�มสัดส่วนและนำ�เฉพ�ะส่วนที่เป็นของบริษัทม�รวมกับร�ยก�ร
ชนิดเดียวกันต�มเกณฑ์แต่ละบรรทัดนับแต่วันที่มีก�รร่วมควบคุมจนถึงวันที่ก�รร่วมควบคุมสิ้นสุดลง

	 	 งบก�รเงินรวมสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	ได้รวมงบก�รเงินของกลุ่มบริษัทอีเอ็มซี	ดังนี้

สัดส่วน	(ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ 2556 2555

บริษัทย่อย	

บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด รับเหม�ก่อสร้�ง 51 51

กิจการร่วมค้า	(รวมตามสัดส่วน)	

บริษัท	อีเอ็มซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	

และบริษัท	เพ�เวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำ�กัด	(มห�ชน)	

(ชื่อต�มที่จดทะเบียน	“กิจก�รร่วมค้�	อีเอ็มซีและเพ�เวอร์ไลน์”)	 รับเหม�ก่อสร้�ง 49 49

	 	 ร�ยก�รบัญชีระหว่�งกลุ่มบริษัทอีเอ็มซีที่มีนัยสำ�คัญได้ถูกตัดบัญชีออกจ�กงบก�รเงินรวมนี้แล้ว
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	 	 ร�ยก�รของกจิก�รร่วมค้�ทีร่วมอยู่ในงบก�รเงนิรวมสำ�หรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัว�คม	2556	และ	2555	มดีงันี้

พันบ�ท

2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน 5,805 22,148

ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์	-	สุทธิ 591 987

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,402 8,030

หนี้สินหมุนเวียน 1,370 17,407

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,322 1,862

ร�ยได้ 6,356 148,757

ค่�ใช้จ่�ย 6,547 141,282

2.	นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดในมือเป็นเงินที่กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีเก็บไว้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ัวไป	ส่วนร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเป็นเงินฝ�กออมทรัพย ์
เงนิฝ�กประจำ�ระยะสัน้และเงนิฝ�กกระแสร�ยวัน	ซ่ึงเป็นเงนิลงทุนท่ีมสีภ�พคล่องสงูและพร้อมท่ีจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจำ�นวนทีแ่น่นอน
และมีคว�มเสี่ยงในก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�น้อย

ลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 	 ลูกหนี้แสดงในร�ค�ต�มใบแจ้งหนี้สุทธิจ�กค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

	 	 กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่�กับจำ�นวนหนี้ที่ค�ดว่�จะเรียกเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้	ทั้งนี้	โดยก�รประม�ณจ�ก
ประสบก�รณ์ในก�รเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินปัจจุบันของลูกหนี้

งานระหว่างทำา
  
  ง�นระหว่�งทำ�ประกอบด้วยต้นทุนของค่�วัสดุ	ค่�แรงง�น	ค่�ง�นผู้รับเหม�	ค่�บริก�ร	และค่�ใช้จ่�ยอ่ืน	แสดงในร�ค�
ทุนหรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะตำ่�กว่�

เงินลงทุนในหุ้นทุน

  เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดซึ่งถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงต�มร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผื่อ
ก�รด้อยค่�

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท	บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีร�ค�ทุนหักค่�เผื่อก�ร
ด้อยค่�	(ถ้�มี)	ส่วนก�รบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบก�รเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

	 	 ต้นทุนของเงินลงทุนที่จำ�หน่�ยในระหว่�งปีคำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก	(ถ้�มี)
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สินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย

  สินทรัพย์ถือไว้เพื่อข�ยแสดงมูลค่�ด้วยจำ�นวนที่ตำ่�กว่�ระหว่�งมูลค่�ต�มบัญชีและร�ค�ท่ีค�ดว่�จะข�ยได้หักต้นทุนในก�รข�ย 
ผลข�ดทุนจ�กก�รลดมูลค่�รับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน	อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักด้วยค่�เสื่อมร�ค�สะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�  
(ถ้�มี)	เมื่อสินทรัพย์ถูกข�ยหรือตัดออกจ�กบัญชี	ต้นทุนและค่�เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วจะถูกตัดออกจ�กบัญชี	กำ�ไรหรือ
ข�ดทุนจ�กก�รข�ยหรือตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ	

  ที่ดิน	และอ�ค�รแสดงในร�ค�ประเมินหักด้วยค่�เสื่อมร�ค�สะสม	ก�รตีร�ค�ใหม่ดำ�เนินก�รโดยผู้ประเมินร�ค�อิสระอย่�ง
สมำ่�เสมอเพื่อให้มั่นใจว่�ร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับก�รประเมินไม่แตกต่�งอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญจ�กมูลค่�ยุติธรรม	ณ	วันที่ใน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

	 	 บริษัทบันทึกส่วนต่�งซึ่งเกิดจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ดังต่อไปนี้

	 	 -		 บริษัทบันทึกร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มข้ึนจ�กก�รตีร�ค�ใหม่ไปยังกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน	และรับรู้จำ�นวนสะสม
   ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภ�ยใต้บัญชี	“ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ถ�วร”	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทรับรู้ส่วนเพ่ิมจ�กก�รตี 
	 	 	 ร�ค�ใหม่ในกำ�ไรหรือข�ดทุนไม่เกินจำ�นวนที่ตีร�ค�สินทรัพย์ดังกล่�วลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

	 	 -	 บริษัทรับรู้ร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจ�กก�รตีร�ค�ใหม่ในกำ�ไรหรือข�ดทุน	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทนำ�ส่วนท่ีลดลง
   จ�กก�รตีร�ค�ใหม่ไปรับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำ�นวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือด้�นเครดิตที่มีอยู่ในบัญชีส่วนเกินทุน
   จ�กก�รตรี�ค�สนิทรพัย์ของสนิทรพัย์ร�ยก�รเดยีวกนันัน้	โดยก�รรบัรูส่้วนทีล่ดลงในกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็อืน่	จะมผีลทำ�ให้
	 	 	 บัญชี	“ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ถ�วร”	ที่สะสมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต�มไปด้วย	

	 	 ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ถ�วรนี้จะนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้

ค่าเสื่อมราคา
  
	 	 ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณดังต่อไปนี้

ปี

อ�ค�ร 20

ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร 5

เครื่องมือ	เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5	-	10	

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักง�น 3	-	10

ย�นพ�หนะ 5

การด้อยค่าของสินทรัพย์

  กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีจะพิจ�รณ�ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์	เม่ือมีเหตุก�รณ์หรือก�รเปล่ียนแปลงสภ�พแวดล้อมที่มีข้อบ่งชี้
ว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน	(ร�ค�ข�ยสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ	หรือมูลค่�จ�กก�รใช้แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่�)	ตำ่�กว่�ร�ค�
ต�มบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่�ว	โดยที่ก�รสอบท�นจะพิจ�รณ�สินทรัพย์แต่ละร�ยก�ร	หรือพิจ�รณ�จ�กหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ
ให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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  ในกรณีที่ร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีจะรับรู้ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�โดย
ก�รลดร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้นให้เท่�กับมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนและบันทึกก�รปรับลดมูลค่�ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จหรือ
ปรับลดส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�ของสินทรัพย์ในกรณีที่สินทรัพย์เหล่�นั้นเคยมีก�รตีร�ค�เพิ่มขึ้นม�ก่อน	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีจะบันทึก
กลับร�ยก�รผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ซึ่งได้บันทึกไว้ในปีก่อน	ๆ	เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่�ก�รด้อยค่�ดังกล่�วจะไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่
แต่เป็นไปในท�งที่ลดลงโดยบันทึกไว้ในบัญชีโอนกลับร�ยก�รค่�เผื่อก�รด้อยค่�	หรือนำ�ไปเพิ่มส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�ของสินทรัพย์
แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้จำ�นวนเงินที่เกิดจ�กก�รกลับร�ยก�รน้ีจะต้องไม่สูงกว่�มูลค่�ต�มบัญชี	(สุทธิจ�กค่�เสื่อมร�ค�หรือร�ยจ่�ยตัดบัญชีที ่
เกี่ยวข้อง)

ค่าความนิยม

  ค่�คว�มนยิมทีเ่กดิจ�กก�รซือ้กจิก�รของบรษิทัย่อยรบัรูใ้นบญัชสีนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่	ค่�คว�มนยิมถกูวดัมลูค่�	ณ	วนัทีซ่ือ้ 
โดยวดัจ�กมลูค่�ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนที่โอนให้ซ่ึงรวมถงึก�รรบัรูจ้ำ�นวนส่วนได้เสยีที่ไม่มอีำ�น�จควบคมุในผูถ้กูซือ้	หกัด้วยมลูค่�สทุธิ
(มูลค่�ยุติธรรม)	ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้ม�และหนี้สินที่รับม�ซึ่งวัดมูลค่�	ณ	วันที่ซื้อ	ภ�ยหลังจ�กก�รรับรู้เริ่มแรก	ค่�คว�มนิยมจะ
ถูกวัดมูลค่�ด้วยวิธีร�ค�ทุนหักค่�เผื่อก�รด้อยค่�	(ถ้�มี)

ประมาณการหนี้สิน

	 	 กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีบันทึกประม�ณก�รหนี้สินต�มภ�ระหนี้สินต�มกฎหม�ย	 หรือคว�มเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้เกิดภ�ระหนี้สินจ�ก
เหตุก�รณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตีและมคีว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ท่ีจะต้องจ่�ยชำ�ระหนีต้�มภ�ระหนีส้นิดงักล่�วและส�ม�รถประม�ณจำ�นวนเงนิ
ได้อย่�งน่�เชื่อถือ	บริษัทจะพิจ�รณ�มูลค่�ของประม�ณก�รหนี้สิน	ณ	วันที่ในงบแสดงฐ�ะนะก�รเงินและปรับปรุงมูลค่�ของประม�ณก�ร
หนี้สินต�มประม�ณก�รที่เหม�ะสมที่สุดในปัจจุบัน	ในกรณีที่มูลค่�ของเงินถูกกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของเวล�	
จำ�นวนเงินประม�ณก�รหนี้สินที่ค�ดว่�จะต้องจ่�ยเพื่อชำ�ระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่�ปัจจุบัน

ประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

  ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุคำ�นวณจ�กก�รประม�ณจำ�นวนผลประโยชน์ท่ีพนักง�นควรได้รับเป็น
ก�รตอบแทนสำ�หรับบริก�รทีพ่นกัง�นให้ในงวดปัจจบุนัและในงวดก่อน	โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยท่ีประม�ณก�รไว้โดยผูเ้ชีย่วช�ญอสิระ
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้พิจ�รณ�ว่�ก�รบริก�รในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในก�รได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น	และวัดมูลค่�
แต่ละหน่วยแยกจ�กกันเพื่อรวมเป็นภ�ระผูกพันงวดสุดท้�ย	ต้นทุนบริก�รในอดีตรับรู้ต�มวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอ�ยุง�นเฉลี่ยจนกว่� 
ผลประโยชน์ทีป่รบัเปลีย่นน้ันจะตกเป็นสทิธิข�ดของพนกัง�น	บรษิทัรบัรูก้ำ�ไรข�ดทนุจ�กก�รลดขน�ดโครงก�รลงและก�รชำ�ระผลประโยชน์
ของโครงก�รเมือ่มกี�รลดขน�ดโครงก�รลงและก�รชำ�ระผลประโยชน์เกดิขึน้	ผลกำ�ไรหรอืข�ดทุนจ�กก�รประม�ณต�มหลกัคณติศ�สตร์
ประกนัภยัจะรบัรูท้นัทีในงบกำ�ไรข�ดทนุเบ็ดเสร็จ	หนีส้นิโครงก�รผลประโยชน์พนกัง�นวดัค่�โดยวธิคีดิส่วนลดมลูค่�ปัจจบุนัของประม�ณ
ก�รกระแสเงินสดในอน�คตโดยใช้อัตร�ส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบ�ล

การใช้ประมาณการ

  ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	ฝ่�ยบริห�รมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ประม�ณก�รและ               
ข้อสมมตฐิ�นทีก่ระทบต่อร�ยได้	ร�ยจ่�ย	สนิทรพัย์	และหนีส้นิ	เพือ่ประโยชน์ในก�รกำ�หนดมลูค่�ของสนิทรพัย์	หนีส้นิ	ตลอดจนหนีส้นิ
ที่อ�จเกิดขึ้น	ด้วยเหตุดังกล่�ว	ผลของร�ยก�รเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอ�จแตกต่�งไปจ�กที่ได้ประม�ณก�รไว้

  ก�รประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�นที่เกี่ยวข้องในก�รจัดทำ�งบก�รเงินนี้ได้มีก�รสอบท�นอย่�งสมำ่�เสมอ	ก�รเปลี่ยนแปลงก�ร
ประม�ณก�รท�งบัญชีจะรับรู้ในงวดบัญชีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงมีผลต่องวดบัญชีนั้น	หรือจะรับรู้
ในงวดบัญชีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงหรือในงวดอน�คตถ้�ผลของก�รเปลี่ยนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบันและอน�คต
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การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีรับรู้ร�ยได้จ�กสัญญ�ก่อสร้�งต�มวิธีอัตร�ร้อยละของง�นที่แล้วเสร็จ	อัตร�ร้อยละของง�นที่แล้วเสร็จนี้จะ
ประเมินโดยวิศวกรโครงก�รของบริษัทควบคู่กับก�รพิจ�รณ�ต้นทุนง�นที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดของโครงก�รที่ประม�ณไว้	ซึ่ง
ต้นทุนทั้งหมดของโครงก�รที่ประม�ณไว้นี้ประม�ณขึ้นโดยวิศวกรหรือผู้รับผิดชอบดูแลโครงก�รของกลุ่มบริษัทอีเอ็มซี	ซ่ึงอ�จจะมีก�ร
เปลี่ยนแปลงได้	ส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง	ในกรณีท่ีมีเหตุก�รณ์ชี้ให้เห็นว่�ต้นทุนท้ังหมดของโครงก�รท่ีประม�ณไว้
สูงกว่�ร�ยได้ทัง้หมดจ�กสญัญ�ก่อสร้�ง	กลุม่บริษทัอเีอม็ซีจะบนัทกึผลข�ดทนุทีอ่�จเกดิขึน้ดงักล่�วเป็นค่�ใช้จ่�ยในรอบระยะเวล�บญัชนีัน้

	 	 ดอกเบี้ยรับ	รับรู้เป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์สัดส่วนของเวล�โดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

	 	 ร�ยได้อื่นบันทึกต�มเกณฑ์คงค้�ง

	 	 ค่�ใช้จ่�ยบันทึกต�มเกณฑ์คงค้�ง
 
ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา

  ร�ยจ่�ยในก�รซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�	บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยเม่ือเกิดร�ยจ่�ยน้ัน	ส่วนร�ยจ่�ยท่ีมีลักษณะเป็นร�ยจ่�ยฝ่�ยทุนได้
บันทึกรวมไว้ในบัญชีอ�ค�รและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเช่าการเงิน

  ก�รเช่�ซึง่กลุม่บริษทัอเีอม็ซีได้รับส่วนใหญ่ของคว�มเสีย่งและผลตอบแทนจ�กก�รครอบครองทรพัย์สนิทีเ่ช่�นัน้ๆ	ให้จดัประเภท 
เป็นสัญญ�เช่�ก�รเงิน	สินทรัพย์ที่ได้ม�โดยทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่�ยุติธรรมหรือมูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวน
เงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�แล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ่�กว่�หักด้วยค่�เสื่อมร�ค�สะสม	ค่�เช่�ที่ชำ�ระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นต้นทุนท�ง
ก�รเงินและส่วนที่จะหักจ�กหนี้ต�มสัญญ�	เพื่อทำ�ให้อัตร�ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตร�คงที่สำ�หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน	ต้นทุนท�ง
ก�รเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  สัญญ�เช่�สินทรัพย์ซึ่งคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ยังตกเป็นของผู้ให้เช่�จะบันทึกบัญชีโดยถือเป็น
สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น	ค่�เช่�ที่เกิดจ�กสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นดังกล่�วจะบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอ�ยุสัญญ�เช่�																		

ต้นทุนทางการเงิน

	 	 ดอกเบี้ยจ่�ยและค่�ใช้จ่�ยในทำ�นองเดียวกันบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วเกิดขึ้น	ดอกเบี้ยซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของค่�งวดต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 	 ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศในระหว่�งปีแปลงค่�เป็นเงินบ�ทด้วยอัตร�แลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดร�ยก�รสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตร�ต่�งประเทศซึ่งคงอยู่	ณ	วันสิ้นปี	แปลงค่�เป็นเงินบ�ทต�มอัตร�แลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	กำ�ไรหรือ
ข�ดทุนจ�กก�รแปลงค่�บันทึกเป็นร�ยได้หรือค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ						
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ภาษีเงินได้

  ตั้งแต่วันที่	1	มกร�คม	2556	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับท่ี	12	เร่ือง	ภ�ษีเงินได้	ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตัง้แต่วนัที	่1	มกร�คม	2556	ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับนีร้ะบใุห้กจิก�รต้องบนัทึกสนิทรพัย์และหนีส้นิภ�ษีเงนิได้รอก�รตดับญัชีในงบก�รเงนิ

  ภ�ษีเงินได้คำ�นวนจ�กผลกำ�ไรสำ�หรับปีโดยพิจ�รณ�ถึงภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีแสดงถึงผลกระทบ
ท�งภ�ษีสุทธิของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	กลุ่มบริษัท 
อีเอ็มซี	วัดมูลค่�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีด้วยอัตร�ภ�ษีที่ค�ดว่�จะต้องใช้ในงวดท่ีกลุ่ม
บริษัทอีเอ็มซีจะได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์หรือจะต้องจ่�ยชำ�ระหนี้สิน	ก�รวัดมูลค่�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สิน
ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสะท้อนให้เห็นถึงผลท�งภ�ษีที่จะเกิดขึ้นต�มลักษณะที่บริษัทค�ดว่�จะได้รับประโยชน์จ�กร�ค�ต�มบัญชีของ
สินทรัพย์และจ่�ยชำ�ระร�ค�ต�มบัญชีของหนี้สิน	ณ	วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

  กลุม่บรษิทัอเีอม็ซรีบัรูส้นิทรพัย์ภ�ษเีงนิได้รอก�รตดับญัชเีมือ่มคีว�มเป็นไปได้ว่�กำ�ไรท�งภ�ษีมเีพยีงพอสำ�หรบัก�รใช้ประโยชน์
ของสินทรพัย์ภ�ษเีงนิได้รอก�รตดับัญชี	ณ	วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงนิ	กลุม่บรษัิทอเีอม็ซไีด้ประเมนิสนิทรพัย์ภ�ษีเงนิได้รอก�รตดับญัช ี
ที่ไม่ได้รบัรูใ้หม่	กลุม่บรษิทัอเีอม็ซรีบัรูส้นิทรพัย์ภ�ษเีงนิได้รอก�รตดับญัชทีี่ไม่ได้รบัรูใ้นอดตีเท่�กบัจำ�นวนทีพ่บว่�มคีว�มเป็นไปได้ค่อน
ข้�งแน่นอนที่กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีจะได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีนั้น	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีลดร�ค�ต�มบัญชีของ
สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีลงด้วยจำ�นวนที่กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�มีคว�มน่�จะเป็นไม่ถึงระดับคว�มเป็นไปได้
ค่อนข้�งแน่อีกต่อไปทีก่ลุม่บรษิทัอเีอม็ซจีะมกีำ�ไรท�งภ�ษเีพยีงพอทีจ่ะนำ�สนิทรพัย์ภ�ษเีงนิได้รอก�รตดับญัชทีัง้หมดหรอืบ�งส่วนม�ใช้

ผลกระทบจ�กก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับดังกล่�ว	มีร�ยละเอียดดังนี้

งบก�รเงินรวมและ
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

			ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555 25,027

			ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555 22,666

กำาไรสะสมเพิ่มขึ้น

			ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555 25,027

			ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 22,666

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2555	เพิ่มขึ้น	 2,361

กำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2555	ลดลง	(บ�ท) (0.0040)

กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

  กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่คำ�นวณโดยก�รห�รกำ�ไร	(ข�ดทุน)	ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่สำ�หรับปีด้วย
จำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักที่ออกในระหว่�งปี

3.		 รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  สนิทรพัย์	หน้ีสนิ	ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยส่วนหนึง่ของบรษัิทเกดิขึน้จ�กร�ยก�รกบักจิก�รท่ีเกีย่วข้องกนัและกรรมก�ร	กจิก�รเหล่�นี้ 
เกี่ยวข้องกันโดยก�รมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมก�รร่วมกัน	งบก�รเงินนี้ได้รวมผลของร�ยก�รดังกล่�ว



80 รายงานประจำาปี 2013

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	ยอดคงเหลือกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

งบก�รเงินรวม	(พันบ�ท)

31	ธันว�คม	2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 31	ธันว�คม	2556

เจ้าหนี้การค้า	:

บริษัท	เอื้อวิทย�	จำ�กัด	(มห�ชน) 76,874 23,645 (42,196) 58,323

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน:

บริษัท	เอื้อวิทย�	จำ�กัด	(มห�ชน) 2,203 41 - 2,244

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก:

คุณชนะชัย	ลีนะบรรจง 41,000 190,000 (170,000) 61,000

ดอกเบี้ยค้างจ่าย:

คุณชนะชัย	ลีนะบรรจง 377 - (377) -

รวม 41,377 190,000 (170,377) 61,000

เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม:

บริษัท	ซันเค่น	-	อีเอ็มซี	จำ�กัด - 4,800 - 4,800
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งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

31	ธันว�คม	2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 31	ธันว�คม	2556

ลูกหนี้การค้า	:

บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด 75,773 104,706 (21,606) 158,873

หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(หม�ยเหตุ	12) (41,002) (117,871) - (158,873)

สุทธิ 34,771 (13,165) (21,606) -

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ	:

บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด 63,447 - (63,140) 307

หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(หม�ยเหตุ	12) - (307) - (307)

สุทธิ 63,447 (307) (63,140) -

ลูกหนี้อื่น	:

บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด 6,983 - (203) 6,780

หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(หม�ยเหตุ	12) - (6,780) - (6,780)

สุทธิ 6,983 (6,780) (203) -

กิจก�รร่วมค้�	อีเอ็มซีและเพ�เวอร์ไลน์ - 1,634 - 1,634

รวม 6,983 (5,146) (203) 1,634

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น:

บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด 72,357 67,000 (27,500) 111,857

หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(หม�ยเหตุ	12) - (111,857) - (111,857)

สุทธิ 72,357 (44,857) (27,500) -

ดอกเบี้ยค้างรับ	:

บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด 3,372 2,370 - 5,742

หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(หม�ยเหตุ	12) - (5,742) - (5,742)

รวม 75,729 (48,229) (27,500) -

เจ้าหนี้การค้า	:

บริษัท	เอื้อวิทย�	จำ�กัด	(มห�ชน) 76,874 23,645 (42,196) 58,323

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	:

บริษัท	เอื้อวิทย�	จำ�กัด	(มห�ชน) 2,203 41 - 2,244
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งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

31	ธันว�คม	2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 31	ธันว�คม	2556

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก	:

กิจก�รร่วมค้�	อีเอ็มซีและเพ�เวอร์ไลน์ 11,800 - (11,800) -

คุณชนะชัย	ลีนะบรรจง 41,000 190,000 (170,000) 61,000

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	:

กิจก�รร่วมค้�	อีเอ็มซีและเพ�เวอร์ไลน์ 1,496 93 (1,589) -

คุณชนะชัย	ลีนะบรรจง 377 - (377) -

รวม 54,673 190,093 (183,766) 61,000

เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท	ซันเค่น	-	อีเอ็มซี	จำ�กัด - 4,800 - 4,800

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น)	:

กิจก�รร่วมค้�	อีเอ็มซีและเพ�เวอร์ไลน์ 321 - - 321

ร�ยก�รซึ่งมีส�ระสำ�คัญที่เกิดขึ้นกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีดังนี้

พันบ�ท
นโยบ�ยก�ร งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

คว�มสัมพันธ์ กำ�หนดร�ค� 2556 2555 2556 2555

บริษัท	บีอาร์	ก่อสร้าง	จำากัด	: บริษัทย่อย
-	ร�ยได้จ�กก�รรับเหม�ก่อสร้�ง ร�ค�ต�มที่ตกลงร่วมกัน - - 97,856 100,848
-	ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ	6.50	-	ร้อยละ	6.87 

	ต่อปี
- - 2,370 2,164

กิจการร่วมค้า	อีเอ็มซีและเพาเวอร์ไลน์	: กิจก�รร่วมค้�
-	ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมที่ปรึกษ�โครงก�ร ร�ค�ต�มที่ตกลงร่วมกัน - - - 22,731
-	ดอกเบี้ยจ่�ย ร้อยละ	7	ต่อปี - - 93 1,496
คุณชนะชัย	ลีนะบรรจง กรรมก�รบริษัท
-	ดอกเบี้ยจ่�ย ร้อยละ	7	ต่อปี - 377 - 377

บริษัท	เอื้อวิทยา	จำากัด	(มหาชน)	: ผูถ้อืหุน้และ	
กรรมก�รร่วมกนั

-	ต้นทุนรับเหม�ก่อสร้�ง ร�ค�ต�มที่ตกลงร่วมกัน 13,862 120,793 13,862 120,793
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4.		 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

	 	 ก�รวิเคร�ะห์อ�ยุลูกหนี้ก�รค้�	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีร�ยละเอียดดังนี้

	พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

•	อยู่ในกำ�หนดระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้ 113,067 66,642 113,067 41,819

•	ค้�งชำ�ระเกินกำ�หนดระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้

							-	น้อยกว่�	3	เดือน 44,638 153,744 124,891 153,500

							-	ม�กกว่�	3	เดือนถึง	6	เดือน 67,922 89,418 67,922 89,418

							-	ม�กกว่�	6	เดือนถึง	12	เดือน 73,991 6,799 73,991 82,573

							-	ม�กกว่�	12	เดือนขึ้นไป 43,562 136,476 97,729 136,476

รวม 343,180 453,079 477,600 503,786
หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (47,190) (111,063) (206,063) (152,065)

สุทธิ 295,990 342,016 271,537 351,721

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในระหว่�งปี (21,587) (7,319) (139,458) (48,321)

กลับร�ยก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระหว่�งปี 3,551 36,030 3,551 36,030

ตัดจำ�หน่�ยลูกหนี 81,909 						- 81,909 						-

  ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	บริษัทได้ทำ�ก�รโอนสิทธิก�รรับเงินจ�กลูกหน้ีก�รค้�ของบริษัทบ�งร�ยจำ�นวนเงินรวม 
173.9	ล้�นบ�ท	และ	167.9	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงินต�มที่กล่�วไว้ใน
หม�ยเหตุ	15	และ	33

	 	 ลูกหนี้ก�รค้�ที่ค้�งชำ�ระน�นม�กกว่�	6	เดือนในงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2556	ซึ่งมีจำ�นวน
เงินรวมทั้งสิ้น	171.7	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วย

พันบ�ท สถ�นะของลูกหนี้

ก. โครงก�ร	Kool	Residence		 19,400 บริษัทได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จำ�นวนเงิน	19.4	ล้�นบ�ท	ต�ม
ที่อธิบ�ยไว้ในวรรคต่อไป

ข. โครงก�รก่อสร้�งของ 
บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด

54,167 ลูกหนี้คือบริษัทย่อย	บริษัทได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวนเงิน 
54.2	ล้�นบ�ท	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	12

ค. โครงก�ร	Aloft	Hotel 17,615 บริษัทได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จำ�นวน	17.6	ล้�นบ�ท

ง. โครงก�ร	Airport	Link	Square	-	Building	D 24,824 บรษิทัไม่ได้ตัง้ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ผูบ้รหิ�รอยูร่ะหว่�งก�รตดิต�ม 
ทวงถ�มอยู่	และค�ดว่�จะได้รับชำ�ระหนี้ทั้งหมดภ�ยในปี	2557

จ. โครงก�ร	Shibuya	19 19,620 บรษิทัตัง้ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	จำ�นวนเงนิ	3.6	ล้�นบ�ท	เนือ่งจ�ก
มีก�รตกลงยอมคว�มในชั้นศ�ลให้ลดหนี้จำ�นวนดังกล่�ว	และ
ผู้บริห�รค�ดว่�จะได้รับชำ�ระหนี้ที่เหลือภ�ยในปี	2557

ฉ. โครงก�รโชว์รูม	BMW	พระร�ม	3 6,144 บรษิทัไม่ได้ตัง้ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ผูบ้รหิ�รอยูร่ะหว่�งก�รตดิต�ม 
ทวงถ�มอยู่	และค�ดว่�จะได้รับชำ�ระหนี้ทั้งหมดภ�ยในปี	2557

ช. โครงก�รโชวร์รูม	ฮอนด้�	พัฒน�ก�ร 5,849 บรษิทัไม่ได้ตัง้ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ผูบ้รหิ�รอยูร่ะหว่�งก�รตดิต�ม 
ทวงถ�มอยู่	และค�ดว่�จะได้รับชำ�ระหนี้ทั้งหมดภ�ยในปี	2557
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พันบ�ท สถ�นะของลูกหนี้

ซ โครงก�รอ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ
มห�วิทย�ลัยนเรศวร

13,936 บริษัทไม่ได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	เนื่องจ�กเป็นร�ยก�รที่ถูกหัก
ไว้เป็นค่�ปรับล่�ช้�	ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิคืนต�มมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี	25	พฤศจิก�ยน	2556	เรื่องก�รพิจ�รณ�ให้คว�มช่วย
เหลือผู้ประกอบก�รก่อสร้�งที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รข�ดแคลน
แรงง�นอนัเนือ่งม�จ�กก�รปรบัค่�จ้�งขัน้ตำ�่	300	บ�ท	โดยค�ดว่�
จะได้รับชำ�ระหนี้ทั้งหมดภ�ยในปี	2557

ฌ โครงก�รอื่นๆ 10,165 บรษัิทได้ตัง้ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	จำ�นวนเงนิ	6.5	ล้�นบ�ท	ผูบ้รหิ�ร
เชื่อว่�ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่�วเพียงพอสำ�หรับผลข�ดทุนที่
อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเรียกเก็บเงินจ�กลูกหนี้ดังกล่�วไม่ได้

รวม 171,720

โครงก�ร	Kool	Residence

  ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	บริษัทมียอดลูกหนี้คงค้�งทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รดังกล่�วจำ�นวนเงินรวม	21.0 
ล้�นบ�ท	โดยมีร�ยละเอียดก�รเคลื่อนไหวดังนี้

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

31	ธันว�คม	2555 เพิ่มขึ้น ได้รับชำ�ระ 31	ธันว�คม	2556

•	ลูกหนี้ก�รค้� 19,400 - - 19,400
•	ลูกหนี้เงินประกันผลง�น	(หม�ยเหตุ	6) 1,616 - - 1,616

รวม 21,016 - - 21,016
หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,016) - - (21,016)

สุทธิ 									- - - 									-

5.		 ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ	-	สุทธิ

	 	 ลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีร�ยละเอียดดังนี้

พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

•	โครงก�รที่อยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�ร 339,151 930,090 297,416 891,027

•	โครงก�รที่หยุดชะงักม�กกว่�	12	เดือนขึ้นไป 77,936 77,629 77,936 72,582

รวม 417,087 1,007,719 375,352 963,609

หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (77,936) (77,629) (77,936) (77,629)

สุทธิ 339,151 930,090 297,416 885,980

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในระหว่�งปี (307) (5,047) (307) (5,047)

กลับร�ยก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระหว่�งปี - 149 - 149
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	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	บริษัทได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�กลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บของโครงก�รที่หยุด
ชะงักจำ�นวนเงินรวม	77.9	ล้�นบ�ท	และ	77.6	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	และได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�กลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บ
จ�กบริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด	เต็มจำ�นวน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	12	ผู้บริห�รเชื่อว่�ค่�เผื่อหนี้สงสัย
จะสูญดังกล่�วเพียงพอสำ�หรับผลข�ดทุนที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเรียกเก็บเงินจ�กลูกหนี้ดังกล่�วไม่ได้

  บริษัทได้ทำ�ก�รโอนสิทธิก�รรับเงินจ�กลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บของบริษัทบ�งร�ยเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกันวงเงิน
สินเชื่อจ�กธน�ค�รต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	15	และ	33

6.		 ลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า	-	สุทธิ

	 	 ลูกหนี้เงินประกันผลง�นจ�กลูกค้�	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีร�ยละเอียดดังนี้

พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

•	เงินประกันผลง�น 150,345 244,046 150,345 244,046

•	ส่วนของเงนิประกนัผลง�นทีค้่�งชำ�ระเกนิกำ�หนด 
		ระยะเวล�ก�รชำ�ระหน้ีม�กกว่�	12	เดอืนข้ึนไป 92,825 3,158 92,825 3,158

รวม 243,170 247,204 243,170 247,204

หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(หม�ยเหตุ	4) (92,825) (5,483) (92,825) (5,483)

สุทธิ 150,345 241,721 150,345 241,721

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในระหว่�งปี (87,342) (2,973) (87,342) (2,973)

กลับร�ยก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระหว่�งปี - 1,905 - 1,905

  บริษัทได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�กลูกหนี้เงินประกันผลง�นที่ค้�งชำ�ระเกิน	12	เดือนและโครงก�ร	Kool	Residence	ต�มท่ี
กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	4	จำ�นวนเงินรวม	92.8	ล้�นบ�ท	และ	5.5	ล้�นบ�ท	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	ต�มลำ�ดับ	ผู้บริห�ร
เชื่อว่�ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่�วเพียงพอสำ�หรับผลข�ดทุนที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเรียกเก็บเงินจ�กลูกหนี้ดังกล่�วไม่ได้

7.		 งานระหว่างก่อสร้าง	-	สุทธิ

พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ง�นระหว่�งก่อสร้�ง 735,144 284,008 713,645 267,037

หัก	ค่�เผื่อผลข�ดทุนของง�นระหว่�งก่อสร้�ง (718,356) 					- (698,464) 							-

สุทธิ 16,788 284,008 15,181 267,037

  ผู้บริห�รได้พิจ�รณ�ว่�ง�นระหว่�งก่อสร้�ง	4	โครงก�รของบริษัท	และ	2	โครงก�รของบริษัทย่อยจะไม่ส�ม�รถเรียกเก็บเงิน
จ�กเจ้�ของโครงก�รได้	(ต�มที่กล่�วในหม�ยเหตุ	34)	ผู้บริห�รจึงได้ตั้งค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กง�นระหว่�งก่อสร้�งของโครงก�รดังกล่�ว
จำ�นวนเงินรวม	718.4	ล้�นบ�ท	และ	698.5	ล้�นบ�ท	ไว้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จเฉพ�ะกิจก�ร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556
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8.		 	สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

  สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ยเป็นห้องชุดจำ�นวน	7	ห้อง	ท่ีบริษัทได้รับชำ�ระหน้ีม�จ�กลูกหน้ีร�ยหน่ึงในระหว่�งไตรม�สท่ีหน่ึงของปี 
2556	โดยบรษิทับนัทกึห้องชดุดงักล่�วในมลูค่�ต�มร�ค�ประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระจำ�นวนเงนิ	79.7	ล้�นบ�ท	ต�มร�ยง�นก�รประเมนิ
ร�ค�ลงวันที่5	มีน�คม	2556	นอกจ�กนี้ต�มที่ได้กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	13	บริษัทได้โอนที่ดินและอ�ค�รบ�งส่วนซึ่งมีมูลค่�ต�มบัญชี
จำ�นวนเงนิ	10.0	ล้�นบ�ท	ม�เป็นสนิทรัพย์ทีถ่อืไว้เพ่ือข�ย	เนือ่งจ�ก	บรษิทัได้ทำ�บนัทกึข้อตกลงกบับรษิทัแห่งหนึง่เมือ่วนัที	่3	มกร�คม
2557	ที่จะโอนห้องชุด	ที่ดินและอ�ค�รเพื่อเป็นก�รชำ�ระหนี้ให้กับบริษัทดังกล่�ว	ดังนั้นบริษัทจึงบันทึกสินทรัพย์ดังกล่�วไว้ในบัญช ี
“สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ย”ในงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556

  ห้องชดุดังกล่�วได้จดจำ�นองไว้เพ่ือเป็นหลกัทรัพย์คำ�้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่จ�กสถ�บนัก�รเงนิต�มทีก่ล่�วไว้ในหม�ยเหต	ุ33

9.		 	ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	-	สุทธิ

พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555
•	ถูกหักไว้ในระหว่�งปี	2553 - 57,032 - 57,032

•	ถกูหกัไว้ในระหว่�งปี	2554 - 76,146 - 73,952

•	ถกูหกัไว้ในระหว่�งปี	2555 58,608 58,647 57,141 57,141

•		ถกูหกัไว้ในระหว่�งปี	2556	 43,234 						- 42,770 								-

รวม 101,842 191,825 99,911 188,125

หัก	ค่�เผื่อข�ดทุนที่อ�จขอคืน

				ภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ยไม่ได้ (7,500) (4,000) (7,500) (4,000)

สุทธิ 94,342 187,825 92,411 184,125
 
  ในระหว่�งปี	2555	บริษัทได้รับเงินภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ยสำ�หรับปี	2552	คืนจ�กกรมสรรพ�กรจำ�นวนเงิน	68.8	ล้�นบ�ท 
ดังนั้น	บริษัทจึงตัดจำ�หน่�ยภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ยของปี	2552	ท่ีขอคืนไม่ได้จำ�นวนเงิน	6.6	ล้�นบ�ท	เป็นค่�ใช้จ่�ยในงบก�รเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2555

	 	 ในระหว่�งปี	2556	กิจก�รร่วมค้�ได้รับเงินภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ยสำ�หรับปี	2554	คืนจ�กกรมสรรพ�กรจำ�นวนเงิน	2.1	ล้�น
บ�ท	ดังนั้น	กิจก�รร่วมค้�จึงตัดจำ�หน่�ยภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ยของปี	2554	ที่ขอคืนไม่ได้จำ�นวนเงิน	0.3	ล้�นบ�ท	เป็นค่�ใช้จ่�ย
ในงบก�รเงินรวมสำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556

  ในระหว่�งปี	2556	บริษัทได้รับเงินภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่�ยสำ�หรับปี	2554	และ	2553	คืนจ�กกรมสรรพ�กรจำ�นวนเงิน 
130.9	ล้�นบ�ท	ดังนั้น	บริษัทจึงตัดจำ�หน่�ยภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ท่ีจ่�ยของปี	2554	ท่ีขอคืนไม่ได้จำ�นวนเงิน	28,986	บ�ท	เป็นค่�ใช้
จ่�ยในงบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556

  กลุ่มบริษัทอีเอ็มซี	ได้ยื่นขอคืนเงินจ�กกรมสรรพ�กรสำ�หรับภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ท่ีจ่�ยท่ีเกิดขึ้นในระหว่�งปี	2555	จำ�นวนเงิน
รวม	58.6	ล้�นบ�ท	สำ�หรับงบก�รเงินรวม	และจำ�นวนเงินรวม	57.1	ล้�นบ�ท	สำ�หรับงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  บริษัทได้ตั้งค่�เผื่อผลข�ดทุนที่อ�จขอคืนภ�ษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ท่ีจ่�ยไม่ได้จำ�นวนเงิน	7.5	ล้�นบ�ท	และ	4.0	ล้�นบ�ท	ณ	วันที ่
31	ธันว�คม	2556	และ	2555	ต�มลำ�ดับ
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10.	 เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำากัดในการใช้

  เงนิลงทนุในเงนิฝ�กสถ�บันก�รเงนิทีม่ข้ีอจำ�กดัในก�รใช้ของบรษัิท	(มอัีตร�ดอกเบีย้ร้อยละ	1.5	ถงึร้อยละ	3.2	 ต่อปี	ณ	วนัที	่31	
ธนัว�คม	2556	และร้อยละ	1.0	ถงึร้อยละ	3.0	ต่อปี	ณ	วนัท่ี	31	ธนัว�คม	2555)	ได้ใช้เป็นหลกัทรพัย์คำ�้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ท่ีบรษิทัได้รบั
จ�กสถ�บนัก�รเงนิดงักล่�วและหนงัสอืคำ�้ประกนัทีส่ถ�บนัก�รเงนิออกให้ในน�มของบรษิทัและของบรษิทัย่อย	ต�มทีก่ล่�วไว้ในหม�ยเหต	ุ15	
และ	33	
  เงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้ของกิจก�รร่วมค้�และบริษัทย่อยท่ีรวมอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม 
ณ	วนัที	่31	ธันว�คม	2556	และ	2555	จำ�นวนเงนิ	7.4	ล้�นบ�ท	และ	12.4	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดบั	(มอีตัร�ดอกเบีย้ร้อยละ	1.5	ต่อปี	และ
อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ	0.25	ถึงร้อยละ	1.89	ต่อปี	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	ต�มลำ�ดับ)	ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกันให้
กับสถ�บันก�รเงินจ�กก�รออกหนังสือคำ้�ประกันแก่กิจก�รร่วมค้�และบริษัทย่อยต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	33	 

11.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	สุทธิิ

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

2556 2555

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

บริษัท	เอ็ม.วัน	พร็อพเพอร์ตี้	จำ�กัด 12,000 12,000

บรษิทั	เวฟ	ดเีวลลอปเม้นท์	จำ�กดั 10,000 10,000

บรษิทั	ศนูย์ก�รแพทย์ไทย	จำ�กดั	(มห�ชน) 5,000 5,000

บริษัท	บ�งกอกคลับ	จำ�กัด 1,000 1,000

อื่น	ๆ - 65

รวม 28,000 28,065

หักค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน (15,726) (15,791)

สุทธิ 12,274 12,274

	 	 เมื่อวันที่	3	กุมภ�พันธ์	2540	บริษัทได้ลงทุนในหุ้นส�มัญของบริษัท	เวฟ	ดีเวลลอปเม้นท์	จำ�กัด	จำ�นวน	150,000	หุ้น	ในร�ค�
หุน้ละ	130	บ�ท	(มลูค่�ทีต่ร�ไว้หุน้ละ	100	บ�ท)	รวมมลูค่�	19.5	ล้�นบ�ท	โดยได้ชำ�ระเงนิงวดแรก	ณ	วนัโอนหุน้จำ�นวน	10	ล้�นบ�ท
อย่�งไรก็ต�ม	จำ�นวนเงินที่เหลือ	9.5	ล้�นบ�ท	บริษัทไม่ต้องจ่�ยให้แก่ผู้ข�ยหุ้นแล้ว	เน่ืองจ�กหน้ีดังกล่�วข�ดอ�ยุคว�มฟ้องร้องต�ม
กฎหม�ยประมวลแพ่งและพ�ณิชย์	ม�ตร�	193/14

  ในระหว่�งไตรม�สทีส่องของปี	2554	บรษิทัได้ลงทนุในหุน้ส�มญัของบรษิทั	เอม็.วนั	พรอ็พเพอร์ตี	้จำ�กดั	จำ�นวน	120,000	หุน้
ในร�ค�ต�มมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	100	บ�ท	รวมเป็นจำ�นวนเงิน	12.0	ล้�นบ�ท	บริษัทมีสัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทดังกล่�วร้อยละ	10 
ของทุนจดทะเบียน	บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่�วต�มวิธีร�ค�ทุน	เน่ืองจ�กบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญในบริษัท
ดังกล่�ว	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	บริษัทดังกล่�วยังอยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�งโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์แห่งหนึ่งใน
จังหวัดภูเก็ต	อย่�งไรก็ต�ม	จ�กแผนประม�ณก�รร�ยได้ของบริษัทดังกล่�วสำ�หรับปี	2557	ถึง	2566	แสดงผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น
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12.		 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	สุทธิ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีดังนี้

จดทะเบียน
ในประเทศ

ประเภทของ
ธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้�นบ�ท)

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

งบก�รเงินรวม		
(พันบ�ท)

วิธีส่วนได้เสีย

2556 2555 2556 2555

บริษัทร่วม

บริษัท	ซันเค่น	-	อีเอ็มซี	จำ�กัด ประเทศไทย รับเหม�ก่อสร้�ง 10 48 - 4,786 							-

รวม 4,786 						-

จดทะเบียน
ในประเทศ

ประเภทของ
ธุรกิจ

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้�นบ�ท)

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

งบก�รเงินเฉพ�ะ
กิจก�ร		(พันบ�ท)

วิธีร�ค�ทุน

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด ประเทศไทย รับเหม�ก่อสร้�ง 60 51 51 3,600 3,600

บริษัทร่วม

บริษัท	ซันเค่น	-	อีเอ็มซี	จำ�กัด ประเทศไทย รับเหม�ก่อสร้�ง 10 48 - 4,800 								-

รวม 8,400 3,600

หัก	ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน (3,600) (3,600)

สุทธิ 4,800 								-

  ในเดอืนมกร�คม	2553	บรษิทัได้ลงทนุในบรษิทั	บอี�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กดั	และมสีดัส่วนก�รลงทนุร้อยละ	51	โดยบรษิทัชำ�ระค่�หุน้
เป็นจำ�นวนเงิน	3.6	ล้�นบ�ท	ในก�รนี้บริษัทได้บันทึกค่�คว�มนิยมจำ�นวนเงิน	4.5	ล้�นบ�ท	ไว้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่นในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2554	อย่�งไรก็ต�ม	ค่�คว�มนิยมดังกล่�วได้ถูกตัดบัญชีเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบ 
ก�รเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2555	เนื่องจ�กบริษัทประเมินว่�จะไม่ได้ประโยชน์จ�กค่�คว�มนิยมดังกล่�ว

  บรษิทัย่อยมผีลข�ดทนุสทุธสิำ�หรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัว�คม	2556	และ	2555	จำ�นวนเงนิ	179.2	ล้�นบ�ท	และ	44.7	ล้�นบ�ท
ต�มลำ�ดับ	และมีข�ดทุนสะสมเกินทุน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	เป็นจำ�นวนเงิน	223.8	ล้�นบ�ท	และ	44.6	ล้�นบ�ท 
ต�มลำ�ดับ	ดังนั้น	บริษัทจึงได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ก�รค้�บริษัทย่อยดังกล่�วจำ�นวนเงิน	158.9	ล้�นบ�ท	ค่�เผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำ�นวนเงิน	111.9	ล้�นบ�ท	ค่�เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียค้�งรับจำ�นวนเงิน	5.7	ล้�นบ�ท	ค่�เผื่อหน้ีสงสัยจะ
สญูลกูหนีอ้ืน่จำ�นวนเงนิ	6.8	ล้�นบ�ท	และค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีก้�รค้�ทีย่งัไม่เรยีกเกบ็จำ�นวนเงนิ	0.3	ล้�นบ�ท	ไว้ในงบก�รเงนิ
เฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และได้ตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนเป็นจำ�นวนเงิน	3.6	ล้�นบ�ท	และค่�
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้บริษัทย่อยดังกล่�วจำ�นวนเงิน	41.0	ล้�นบ�ทไว้ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม 
2555	(ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	3	4	5	และ	12)

	 	 เมื่อวันที่	4	ธันว�คม	2556	บริษัทได้ลงทุนในบริษัท	ซันเค่น	-	อีเอ็มซี	จำ�กัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	1



89  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

13.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	

งบก�รเงินรวม	(พันบ�ท)

 
 
 
 

ที่ดิน

 
 
 
 

อ�ค�ร

 
 

ส่วน 
ปรับปรุง 
อ�ค�ร

 
เครื่องมือ
เครื่องจักร

และ
อุปกรณ์

เครื่อง 
ตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เครื่องใช้ 
สำ�นักง�น

 
 
 
 

ย�นพ�หนะ

 
 
 
 

รวม

ราคาประเมิน

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555	และ	

31	ธันว�คม	2555 20,425 45,000 					- 					- 					- 					- 65,425

ตีร�ค�ใหม่ 3,605 42,283 					- 					- 					- 					- 45,888

ปิดบัญชี 						- (15,635) 					- 					- 					- 					- (15,635)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 24,030 71,648 					- 					- 					- 					- 95,678

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555	 						- 9,857 					- 					- 					- 					- 9,857

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 						- 2,256 					- 					- 					- 					- 2,256

31	ธันว�คม	2555 						- 12,113 					- 					- 					- 					- 12,113

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 						- 3,522 					- 					- 					- 					- 3,522

ปิดบัญชี 						- (15,635) 					- 					- 					- 					- (15,635)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 						- 										- 					- 					- 					- 					- 											-

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555 9,501 5,499 28,539 61,839 49,662 23,949 178,989

เพิ่มขึ้น 					- - - 85,414 2,351 3,131 90,896

จำาหน่าย 					- - - - (80) (2,238) (2,318)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 9,501 5,499 28,539 147,253 51,933 24,842 267,567

เพิ่มขึ้น - - - 3,459 1,763 1,780 7,002

จำ�หน่�ย - - - (557) (1,232) (970) (2,759)

โอน	(หม�ยเหตุ	8) (9,501) (5,499) - - 					- 					- (15,000)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 - - 28,539 150,155 52,464 25,652 256,810

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555 					- 4,360 22,094 33,319 31,577 20,745 112,095

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 					- 276 5,723 21,015 6,468 983 34,465

จำ�หน่�ย 					- 			- 								- - (79) (2,224) (2,303)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 					- 4,636 27,817 54,334 37,966 19,504 144,257

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 					- 276 610 24,857 5,853 1,528 33,124

จำ�หน่�ย 					- 			- - (439) (1,156) - (1,595)

โอน	(หม�ยเหตุ	8) (4,912) - - 					- 					- (4,912)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 					- 			- 28,427 78,752 42,663 21,032 170,874
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งบก�รเงินรวม	(พันบ�ท)

 
 
 
 

ที่ดิน

 
 
 
 

อ�ค�ร

 
 

ส่วน 
ปรับปรุง 
อ�ค�ร

 
เครื่องมือ
เครื่องจักร

และ
อุปกรณ์

เครื่อง 
ตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เครื่องใช้ 
สำ�นักง�น

 
 
 
 

ย�นพ�หนะ

 
 
 
 

รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556

กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท		 24,030 71,648 112 71,403 9,801 1,668 178,662

สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - - - 2,952 2,952

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 29,926 33,750 722 92,919 13,967 1,488 172,772

สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - - - 3,850 3,850

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

 
 
 
 

ที่ดิน

 
 
 
 

อ�ค�ร

 
 

ส่วน 
ปรับปรุง 
อ�ค�ร

 
เครื่องมือ
เครื่องจักร

และ
อุปกรณ์

เครื่อง 
ตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เครื่องใช้ 
สำ�นักง�น

 
 
 
 

ย�นพ�หนะ

 
 
 
 

รวม

ราคาประเมิน

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555	และ	

31	ธันว�คม	2555 20,425 45,000 					- 					- 					- 					- 65,425

ตีร�ค�ใหม่ 3,605 42,283 					- 					- 					- 					- 45,888

ปิดบัญชี 						- (15,635) 					- 					- 					- 					- (15,635)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 24,030 71,648 					- 					- 					- 					- 95,678

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555	 						- 9,857 					- 					- 					- 					- 9,857

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 						- 2,256 					- 					- 					- 					- 2,256

31	ธันว�คม	2555 						- 12,113 					- 					- 					- 					- 12,113

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 						- 3,522 					- 					- 					- 					- 3,522

ปิดบัญชี 						- (15,635) 					- 					- 					- 					- (15,635)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 						- 										- 					- 					- 					- 					- 											-

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555 9,501 5,499 28,539 60,633 48,953 23,949 177,074

เพิ่มขึ้น 					- - - 85,354 2,347 3,131 90,832

จำาหน่าย 					- - - - (80) (2,238) (2,318)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 9,501 5,499 28,539 145,987 51,220 24,842 265,588
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งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

 
 
 
 

ที่ดิน

 
 
 
 

อ�ค�ร

 
 

ส่วน 
ปรับปรุง 
อ�ค�ร

 
เครื่องมือ
เครื่องจักร

และ
อุปกรณ์

เครื่อง 
ตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เครื่องใช้ 
สำ�นักง�น

 
 
 
 

ย�นพ�หนะ

 
 
 
 

รวม

เพิ่มขึ้น - - - 3,451 1,763 1,780 6,994

จำ�หน่�ย - - - (557) (1,170) (970) (2,697)

โอน	(หม�ยเหตุ	8) (9,501) (5,499) - - 					- 					- (15,000)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 - - 28,539 148,881 51,813 25,652 254,885

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกร�คม	2555 					- 4,360 22,094 32,992 31,329 20,745 111,520

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 					- 276 5,724 20,766 6,322 983 34,071

จำ�หน่�ย 					- 			- 								- - (79) (2,224) (2,303)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 					- 4,636 27,818 53,758 37,572 19,504 143,288

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 					- 276 609 24,603 5,719 1,528 32,735

จำ�หน่�ย 					- 			- - (439) (1,116) - (1,555)

โอน	(หม�ยเหตุ	8) (4,912) - - 					- 					- (4,912)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 					- 			- 28,427 77,922 42,175 21,032 169,556

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท		 24,030 71,648 112 70,959 9,638 1,668 178,055

สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - - - 2,952 2,952

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 29,926 33,750 721 92,229 13,648 1,488 171,762

สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - - - 3,850 3,850

	 	 บริษัทมีสัญญ�เช่�ก�รเงินหล�ยฉบับกับบริษัทลิสซิ่งหล�ยแห่งเพื่อเช่�ย�นพ�หนะบ�งร�ยก�ร

  บริษัทได้นำ�ที่ดิน	อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�งบ�งส่วนซ่ึงมีมูลค่�ต�มบัญชี	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	จำ�นวนเงิน	95.7 
ล้�นบ�ท	(ร�ค�ประเมิน)	และ	53.3	ล้�นบ�ท	(ต�มร�ค�ทุน)	ต�มลำ�ดับ	ไปจดจำ�นองไว้กับสถ�บันก�รเงินเพ่ือคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัทต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	15

  มูลค่�ต้นทุนของสินทรัพย์ถ�วรบ�งร�ยก�รของบริษัทซ่ึงตัดค่�เสื่อมร�ค�เต็มจำ�นวนแล้ว	แต่บริษัทยังส�ม�รถใช้ประโยชน์ใน
สนิทรพัย์เหล่�นัน้ได้	ณ	วันที	่31	ธนัว�คม	2556	และ	2555	มจีำ�นวนเงนิรวมประม�ณ	106.7	ล้�นบ�ท	และ	60.0	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดบั

  ในปี	2556	บริษัทได้ตีร�ค�ที่ดิน	และอ�ค�รเพิ่มขึ้นโดยถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่	16	ที่อนุญ�ตให้มีก�รบันทึก
มูลค่�ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์ในร�ค�ประเมิน	ในก�รเสนองบก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	บริษัทได้บันทึกที่ดิน	และอ�ค�รใน 
ร�ค�ที่ประเมิน	(โดยถือต�มร�ยง�นก�รประเมินร�ค�โดยบริษัทประเมินร�ค�ทรัพย์สินอิสระลงวันที่	29	กรกฎ�คม	2556	และวันที่	30 
กรกฎ�คม	2556)	ร�ค�ประเมินส่วนที่สูงกว่�ร�ค�ทุนเดิมจำ�นวน	35.7	ล้�นบ�ท	(สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจำ�นวนเงิน	8.9 
ล้�นบ�ท)	ได้แสดงไว้ในบัญชี	“องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	สุทธิ”	ภ�ยใต้	“ส่วนของผู้ถือหุ้น”	ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	ณ 
วันที่	31	ธันว�คม	2556	ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ถ�วรนี้จะนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้
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	 	 มูลค่�สุทธิต�มบัญชีของที่ดิน	อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�รห�กแสดงโดยใช้วิธีร�ค�ทุน	มีดังนี้

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

ที่ดิน อ�ค�ร รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

วิธีร�ค�ประเมินใหม่ 24,030 71,648 95,678

หกั	ส่วนเกนิทนุจ�กก�รตรี�ค� (3,605) (41,017) (44,622)

วธิรี�ค�ทนุ 20,425 30,631 51,056

  ในเดือนเมษ�ยน	2554	สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี	ฉบับที่	18/2554	อนุญ�ตให้กิจก�รส�ม�รถใช้ข้อ
ผ่อนปรนวิธีก�รบันทึกบัญชีเมื่อมีก�รตีร�ค�สินทรัพย์ใหม่	(ต�มประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี	ฉบับท่ี	25/2549	เร่ือง	ก�รบัญชีเมื่อมีก�รตี
ร�ค�ใหม่)	ต่อไปได้จนถึงรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มก่อนวันที่	1	มกร�คม	2559	ซึ่งกิจก�รส�ม�รถเลือกปฏิบัติสำ�หรับสินทรัพย์ที่เคยใช้
ข้อผ่อนปรนอยู่เดิมโดยคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ที่ตัดไปสู่ส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กร�ค�ต้นทุนเดิมแทนท่ีจะคำ�นวณจ�กร�ค�ท่ีตีใหม่ 
ทั้งนี้	บริษัทเลือกที่จะใช้ข้อผ่อนปรนดังกล่�วต่อไป	อย่�งไรก็ต�ม	ห�กบริษัทคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ท่ีตัดไปสู่ส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน
จ�กร�ค�ที่ตีใหม่	ข�ดทุน	สำ�หรับปีและข�ดทุนต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

งบก�รเงินรวม/
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556

ข�ดทุนสำ�หรับปีเพิ่มขึ้น	(พันบ�ท) 1,266

ข�ดทุนต่อหุ้นเพิ่มขึ้น	(บ�ทต่อหุ้น) (0.001)

14.	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 	 ค่�ใช้จ่�ย	(ร�ยได้)	ภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	ประกอบด้วย

งบก�รเงินรวม	(พันบ�ท)

2556
2555

“ปรับปรุงใหม่”

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ต�มแบบแสดงร�ยก�ร 	(600)	 	(10,951)

ผลกระทบจ�กค่�ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�ว

-	ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 	16,631 	3,390

-	ประม�ณก�รหนีส้นิผลประโยชน์พนักง�นเมือ่เกษยีณอ�ยุ 	(423)	 	1,707

-	ค่�เผือ่ข�ดทนุทีอ่�จขอคนืภ�ษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่�ยไม่ได้ 	(800)	 	800

-	ประม�ณก�รหนีส้นิสำ�หรับค่�เสยีห�ยจ�กคดคีว�ม 	11,276 	640

-	ผลข�ดทนุสะสมท�งภ�ษี 	-			 	(7,131)

-	ก�รเปลีย่นแปลงอตัร�ภ�ษเีงนิได้ - (3,263)

-	อืน่ๆ (1,696) 1,496

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงนิได้ 24,388 	(13,312)	
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งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

2556
2555

“ปรับปรุงใหม่”

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ต�มแบบแสดงร�ยก�ร 	-			 	(9,066)	

ผลกระทบจ�กค่�ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�ว

-	ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 	16,631 	3,390

-	ประม�ณก�รหน้ีสนิผลประโยชน์พนักง�นเมือ่เกษยีณอ�ยุ 	(423) 	1,707

-	ค่�เผือ่ข�ดทนุทีอ่�จขอคนืภ�ษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่�ยไม่ได้ 	(800) 	800

-	ประม�ณก�รหน้ีสนิสำ�หรับค่�เสยีห�ยจ�กคดคีว�ม 11,276 	640

-	ผลข�ดทนุสะสมท�งภ�ษี 	-			 	(7,131)

-	ก�รเปลีย่นแปลงอตัร�ภ�ษเีงนิได้ - (3,263)

-	อืน่ๆ 	(1,696) 1,496

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษเีงนิได้ 24,988 (11,427)	

  ร�ยก�รกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่�งร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงินได้กับผลคูณของกำ�ไร	(ข�ดทุน)	ท�งบัญชีโดยใช้อัตร�ภ�ษี
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีดังนี้

งบก�รเงินรวม	(พันบ�ท)

2556
2555

“ปรับปรุงใหม่”

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ก่อนภ�ษีท�งบัญชี (1,460,752) 22,971

ภ�ษีเงินได้คำ�นวณในอัตร�ร้อยละ	20	ในปี	2556	และร้อยละ	23	ในปี	2555 292,150 (5,283)	

ผลกระทบท�งภ�ษีของค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ส�ม�รถนำ�ม�หักภ�ษีได้ (34,480) (8,029)	

ผลข�ดทุนจ�กประม�ณก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ (89,611) 							-

ผลข�ดทุนง�นระหว่�งก่อสร้�ง (143,671) 							-

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงินได้ 24,388 (13,312)	

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

2556
2555

“ปรับปรุงใหม่”

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ก่อนภ�ษีท�งบัญชี (1,523,862) 20,079

ภ�ษีเงินได้คำ�นวณในอัตร�ร้อยละ	20	ในปี	2556	และร้อยละ	23	ในปี	2555	 	304,772 (4,618)	

ผลกระทบท�งภ�ษีของค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ส�ม�รถนำ�ม�หักภ�ษีได้ (73,967) (6,809)	

ผลข�ดทุนจ�กประม�ณก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ (66,124) 							-

ผลข�ดทุนง�นระหว่�งก่อสร้�ง (139,693) 							-

ร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงินได้ 24,988 (11,427)	
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ร�ยละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีดังนี้	

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

1	มกร�คม	2556
“ปรับปรุงใหม่”

บันทึกเป็นร�ยได้
(ค่�ใช้จ่�ย)	ในข�ดทุน

สำ�หรับปี 31	ธันว�คม	2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 16,304 16,631 32,935

ประม�ณก�รหนีส้นิผลประโยชน์พนักง�นเมือ่เกษยีณอ�ยุ 3,133 (423) 2,710

ค่�เผือ่ข�ดทนุทีอ่�จขอคนืภ�ษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่�ยไม่ได้ 800 (800) -

ประม�ณก�รหนีส้นิสำ�หรับค่�เสยีห�ยจ�กคดคีว�ม 733 11,276 12,009

อืน่ๆ 1,696 (1,696) -

รวม 22,666 24,988 47,654

งบก�รเงินรวม/งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	(พันบ�ท)

1	มกร�คม	2556
“ปรับปรุงใหม่”

บันทึกเป็นร�ยก�ร
บวก	(หัก)	ในส่วน

ของผู้ถือหุ้น 31	ธันว�คม	2556

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ถ�วร - (8,924) (8,924)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้

  ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซี	ไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของข�ดทุนสะสมท�ง
ภ�ษีของบริษัทและบริษัทย่อยจำ�นวนเงิน	161.7	ล้�นบ�ท	และ	9.0	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	(ของบริษัทย่อยจำ�นวนเงิน	11.7	ล้�นบ�ท
และ	9.0	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ)	เนื่องจ�กไม่มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ที่กลุ่มบริษัทอีเอ็มซี	จะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอท่ีจะ
นำ�ข�ดทุนสะสมท�งภ�ษีไปใช้ประโยชน์ได้

15.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		

งบก�รเงินรวมและงบ
ก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร		

(พันบ�ท)

ประเภทเงินกู้ยืม 2556 2555 วัตถุประสงค์ อัตร�ดอกเบี้ย เง่ือนไขก�รชำ�ระ หลักประกัน

เงินเบิกเกินบัญชี								
(วงเงิน	35	ล้�นบ�ท)

24,144 28,770 เพื่อเป็นเงินทุน 
หมนุเวยีนในก�ร
ประกอบธุรกิจ

MOR	 และ	MLR 
ต่อปี	(7.38%	-	8.00%	
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	
2556	และ	7.48%	-	
7.78%	ณ	วันที่	31	
ธันว�คม	2555)

- คำ�้ประกนัโดยทีด่นิพร้อม
สิ่งปลูกสร้�งบนที่ดิน 
เขตประเวศ	 เงินฝ�ก
ประจำ�	 และกรรมก�ร
ของบริษัทท่�นหนึ่ง
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งบก�รเงินรวมและงบ
ก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร		

(พันบ�ท)

ประเภทเงินกู้ยืม 2556 2555 วัตถุประสงค์ อัตร�ดอกเบี้ย เง่ือนไขก�รชำ�ระ หลักประกัน

ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	-
ธน�ค�รกสิกรไทย

40,000 40,000 เพื่อเป็นเงินทุน 
หมนุเวียนในก�ร 
ประกอบธุรกิจ

MLR	ต่อปี	(6.75%	
-	7.48%	ณ	วนัที	่31 
ธนัว�คม	2556	และ 
7.00%	-	7.48%	ณ 
วันที่	31	 ธันว�คม 
2555)

ชำ�ระดอกเบีย้ทกุ
สิ้นเดือน	 และ
เมื่อครบกำ�หนด
วนัทีใ่นต๋ัวสญัญ� 
ใช้เงิน

คำ�้ประกนัโดยทีด่นิพร้อม
อ�ค�รบนที่ดินที่อ�ค�ร
ไอทีเอฟชั้น	28-30	เป็น
จำ�นวนเงิน	40	ล้�นบ�ท	
และ	 ในส่วนที่เหลือคำ้�
ประกันโดยก�รโอนสิทธิ
ก�รรบัเงนิจ�กลกูหนีก้�ร
ค้�ของบรษิทัต�มทีก่ล่�ว
ไว้ในหม�ยเหต	ุ4	และ	5

สินเชื่อแฟคตอริ่ง	-
ธน�ค�รออมสิน

- 39,958 เพื่อเป็นเงินทุน 
หมนุเวยีนในก�ร
ประกอบธุรกิจ

MOR	+	0.5%	ต่อปี	
(7.875%	-	8.375%	
ณ	วันที	่31	ธนัว�คม	
2555)

ชำ�ระดอกเบีย้เมือ่
ผู้กู้นำ�ตั๋วสัญญ�
ใช้เงนิม�ข�ยลด

คำ้�ประกันโดยก�รโอน
สิทธิก�รรับเงินจ�กลูก
หนีก้�รค้�ของบรษิทัต�ม
ทีก่ล่�วไว้ในหม�ยเหต	ุ4	
และ	5

ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	-
ธน�ค�รซีไอเอ็มบี	ไทย

45,874 - เพื่อเป็นเงินทุน 
หมนุเวยีนในก�ร
ประกอบธุรกิจ

MLR	-	1.00%	ต่อปี	
(6.625%	 ณ	 วันที่	
31	ธันว�คม	2556)

ชำ�ระดอกเบีย้ทกุ
สิน้เดอืนและเมือ่
ครบกำ�หนดวนัที่
ในตัว๋สญัญ�ใชเ้งนิ

คำ้�ประกันโดยวงเงินสิน
เชื่อของบริษัทก�รโอน
สิทธิก�รรับเงินจ�กลูก
หนีก้�รค้�ของบรษิทัต�ม
ทีก่ล่�วไว้ในหม�ยเหต	ุ4		
และ	5	และกรรมก�รของ
บริษัทท่�นหนึ่ง

ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	-
ธน�ค�รกรุงเทพ

88,070 87,957 เพื่อเป็นเงินทุน 
หมนุเวยีนในก�ร
ประกอบธุรกิจ

MLR	ต่อปี	(6.88% 
-	7.00%	ณ	วันท่ี
31	 ธันว�คม	2556 
และ	 7 .00%	 -	
7.125%)	 ณ	 วันที่					
31	ธันว�คม	2555)

ชำ�ระดอกเบีย้เม่ือ
ผู้กู้นำ�ตั๋วสัญญ�
ใช้เงินม�ข�ยลด

คำ้�ประกันโดย	 ก�รโอน
สิทธิก�รรับเงินจ�กลูก
หนีก้�รค้�ของบรษิทัต�ม
ทีก่ล่�วไว้ในหม�ยเหต	ุ4	
และ	5	และกรรมก�รของ
บริษัทท่�นหนึ่ง	

ตั๋วแลกเงิน	-	บริษัท
หลักทรัพย์	เอเชีย	 
พลัส	จำ�กัด	(มห�ชน)

100,000 - เพื่อเป็นเงินทุน 
หมนุเวยีนในก�ร
ประกอบธุรกิจ

(5.25%	-	5.30%	ณ	
วันที่	31	 ธันว�คม	
2556)

ชำ�ระดอกเบีย้เม่ือ
ครบกำ�หนดวนัที่
ในตั๋วแลกเงิน

-

รวม 298,088 196,685

  ตั๋วสัญญ�ใช้เงินของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นภ�ยใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจ�กสถ�บันก�รเงินบ�งแห่งเป็นจำ�นวนเงินรวม	718  
ล้�นบ�ท	นอกจ�กนี้	บริษัทได้มีวงเงินสินเชื่อจ�กก�รข�ยลดลูกหนี้ก�รค้�กับธน�ค�รในประเทศแห่งหนึ่งจำ�นวนเงิน	200	ล้�นบ�ท
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16.	 เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วง	และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

  เงินจ่�ยล่วงหน้�แก่ผู้รับเหม�ช่วงเป็นเงินจ่�ยล่วงหน้�แก่ผู้รับเหม�ช่วงในอัตร�ร้อยละต่�ง	ๆ	กันของจำ�นวนเงินในสัญญ�	เงิน
จ่�ยล่วงหน้�แก่ผู้รับเหม�ช่วงนี้จะถูกหักจ�กจำ�นวนเงินที่เรียกเก็บจ�กผู้รับเหม�ช่วงต�มอัตร�ร้อยละที่ตกลงกัน

  เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�เป็นเงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�ในอัตร�ร้อยละต่�งๆ	กันของจำ�นวนเงินรวมต�มสัญญ�รับเหม�ก่อสร้�ง 
เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�นี้จะถูกหักจ�กจำ�นวนเงินที่เรียกเก็บจ�กลูกค้�ต�มอัตร�ร้อยละที่ตกลงกัน

17.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทอื่น	เป็นเงินกู้ยืมต�มตั๋วสัญญ�ใช้เงิน	ซึ่งไม่มีหลักประกันและไม่มีดอกเบี้ย	เงินกู้นี้มีกำ�หนดชำ�ระคืน
เมื่อทวงถ�มโดยบริษัทกู้ยืมม�เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในก�รประกอบธุรกิจ	บริษัทได้จ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมดังกล่�วทั้งจำ�นวนในปี	2556

18.	 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	
(พันบ�ท)

2556 2555

ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ	ณ	วันที่	1	มกร�คม	 15,667 7,127

รับรู้ผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุจนถึงวันที่	31	ธันว�คม	2553	 				- 1,618	

กลับร�ยก�รประม�ณหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ 		(5,988) -

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน 3,557 6,390

ต้นทุนดอกเบี้ย 313 532

ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	 13,549 15,667

  ในระหว่�งปี	2556	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีได้จัดทำ�ร�ยง�นประม�ณก�รหน้ีสินผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุใหม่	เน่ืองจ�ก
ผู้บริห�รระดับสูงหล�ยท่�นได้ล�ออก	จ�กข้อมูลต�มร�ยง�นฉบับใหม่ลงวันที่	26	กุมภ�พันธ์	2556	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีได้กลับร�ยก�ร
ประม�ณก�รหนีส้นิผลประโยชน์พนักง�นเมือ่เกษยีณอ�ยจุำ�นวน	6	ล้�นบ�ท	ในงบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็
เฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556

	 	 จำ�นวนที่รับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีดังนี้

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	
(พันบ�ท)

2556 2555

รับรู้ผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุจนถึงวันที่	31	ธันว�คม	2553 								- 1,618

กลับร�ยก�รประม�ณหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ 		(5,988) 											-

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน 3,557 6,390

ต้นทุนดอกเบี้ย 313 532

รวม (2,118) 8,540
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ข้อสมมติฐ�นในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

2556 2555

อัตร�คิดลด ร้อยละ	3.2742 ร้อยละ	3.9079

อัตร�ก�รเพิ่มของเงินเดือนที่ค�ดไว้ ร้อยละ	5.0000 ร้อยละ	5.0000

อัตร�ก�รหมุนเวียนของพนักง�น ร้อยละ	5.0000 ร้อยละ	5.0000

อัตร�มรณะ ต�มต�ร�งอัตร�มรณะปี	2551 ต�มต�ร�งอัตร�มรณะปี	2551

19.	 ทุนเรือนหุ้น

	 	 ในที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2555	เมื่อวันที่	29	มีน�คม	2555	ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้:
	 	 ก.	 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ก	724.3	ล้�นบ�ท	(แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ	724,343,476	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท)	เป็น	586.5 
    ล้�นบ�ท	(แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ	586,538,043	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท)	โดยตัดหุ้นส�มัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำ�หน่�ย
	 	 	 จำ�นวน	137,805,433	หุ้น

	 	 ข.	 เสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทคร้ังท่ี	3	(EMC-W3)	จำ�นวน	293,269,021	หน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้น
   เดิมของบริษัท	โดยไม่คิดมูลค่�	ซึ่งจัดสรรต�มสัดส่วนของจำ�นวนหุ้นท่ีถืออยู่ในอัตร�ส่วน	2	หุ้นเดิม	ต่อ	1	หน่วยใบสำ�คัญ
	 	 	 แสดงสิทธิ	ร�ค�ก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิจะเท่�กับ	1.50	บ�ทต่อหุ้น

	 	 ค.	 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ก	586.5	ล้�นบ�ท	(แบ่งเป็น	586,538,043	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท)	เป็น	879.8	ล้�นบ�ท	 
   (แบ่งเป็น879,807,064	หุน้	มลูค่�หุน้ละ	1	บ�ท)	โดยก�รออกหุน้ส�มญัเพิม่ทนุใหม่จำ�นวน	293,269,021	หุน้ส�มญั	มลูค่�
   ที่ตร�ไว้หุ้นละ	1	บ�ท	สำ�รองไว้เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่เสนอข�ยให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 	 	 ของบริษัท	

  บริษัทจดทะเบียนก�รลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	5	เมษ�ยน	2555	และจดทะเบียนก�รเพิ่มทุนจดทะเบียน
กับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	10	เมษ�ยน	2555

	 	 ในก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	15	กุมภ�พันธ์	2556	ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติดังนี้

	 	 ก.	 เพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษทัจ�ก	879.8	ล้�นบ�ท	(แบ่งเป็น	879,807,064	หุน้	มลูค่�หุน้ละ	1	บ�ท)	เป็น	1,542.3	ล้�นบ�ท 
    (แบ่งเป็น1,542,290,525	หุน้	มลูค่�หุน้ละ	1	บ�ท)	โดยก�รออกหุ้นส�มญัเพิม่ทุนใหม่จำ�นวน	586,538,199	หุ้นให้แก่ผูถ้อืหุน้
   เดมิต�มสดัส่วนของจำ�นวนหุน้ทีถ่อือยู่ในอตัร�ส่วน	1	หุ้นเดมิ	ต่อ	1	หุ้นใหม่และออกหุ้นส�มญัใหม่จำ�นวน	75,945,262	หุน้
	 	 	 สำ�รองไว้เพื่อรองรับก�รใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

	 	 ข.	 อนุมัติให้มีก�รปรับเปลี่ยนร�ค�และอัตร�ก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	EMC-	W3	ดังนี้

เดิม ใหม่

ร�ค�ก�รใช้สิทธิ	(บ�ทต่อหุ้น) 1.5 1.205

อัตร�ก�รใช้สิทธิ	(ใบสำ�คัญแสดงสิทธิต่อหุ้นส�มัญ) 1	:	1 1	:	1.245

	 	 บริษัทจดทะเบียนก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนและก�รเพิ่มทุนที่ออกชำ�ระแล้วกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	18	มีน�คม	2556
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	 	 ในที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2556	เมื่อวันที่	30	เมษ�ยน	2556	ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้:

	 	 ก.	 เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัแบบมอบอำ�น�จทัว่ไป	(General	Mandate)	จ�ก	1,542.3	ล้�นบ�ท	(แบ่งเป็น	1,542,290,525
    หุน้	มูลค่�หุน้ละ	1	บ�ท)	เป็น	1,659.6	ล้�นบ�ท	(แบ่งเป็น	1,659,598,165	หุ้น	มลูค่�หุ้นละ	1	บ�ท)	โดยก�รออกหุ้นส�มญั
	 	 	 เพิ่มทุนใหม่จำ�นวน	117,307,640	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท

	 	 ข.	 อนมุตักิ�รจัดสรรหุน้เพ่ิมทนุแบบมอบอำ�น�จทัว่ไป	(General	Mandate)	จำ�นวน	117,307,640	หุน้มลูค่�หุน้ละ	1	บ�ท	โดย
   จัดสรรหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวนไม่เกิน	117,307,640	หุ้น	เพื่อเสนอข�ยให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด	ทั้งนี้	มอบหม�ยให้คณะ
   กรรมก�รบริษัท	และ/หรือ	บุคคลที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริษัท	มีอำ�น�จพิจ�รณ�เสนอข�ยหุ้นส�มัญเพ่ิมทุน
   ของบริษัทในคร�วเดียวกันหรือหล�ยคร�วก็ได้	รวมถึงก�รกำ�หนดร�ค�เสนอข�ย	วันและเวล�ที่เสนอข�ย	และร�ยละเอียด
   และเงื่อนไขต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดสรรหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนดังกล่�ว	โดยก�รจัดสรรหุ้นส�มัญเพ่ิมทุนให้ดำ�เนินก�รให้
   แล้วเสร็จภ�ยในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในคร้ังถัดไป	หรือภ�ยในวันท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องจัดให้มี
	 	 	 ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในครั้งถัดไป	ทั้งนี้	แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

	 	 บริษัทจดทะเบียนก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	14	พฤษภ�คม	2556

20.	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

  ส่วนเกินมูลค่�หุ้นได้แก่ส่วนต่�งของจำ�นวนเงินที่บริษัทได้รับจ�กก�รออกจำ�หน่�ยหุ้นสูงกว่�มูลค่�หุ้นท่ีจดทะเบียนไว้	ส่วนเกิน
มูลค่�หุ้นนี้จะนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้

21.	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

  ในที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2555	เมื่อวันที่	29	มีน�คม	2555	ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเสนอข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทครั้งที่	3	(“EMC-W3”)	จำ�นวน	293,269,021	หน่วยโดยมีร�ยละเอียดที่สำ�คัญดังนี้

ร�ยละเอียด

ชนิดของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือ	และส�ม�รถโอนเปลี่ยนมือได้

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 293,269,021	หน่วย	(จำ�หน่�ยได้จำ�นวน	293,225,105	หน่วย)

ร�ค�เสนอข�ยต่อหน่วย หน่วยละ	0	บ�ท	

อัตร�ก�รใช้สิทธิ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นส�มัญได้	1.245	หุ้น	เว้นแต่กรณีมีก�รปรับอัตร�ก�รใช้
สิทธิต�มเงื่อนไขก�รปรับสิทธิ

ร�ค�ก�รใช้สิทธิ 1.5	บ�ทต่อหุ้น	เว้นแต่กรณีมีก�รปรับอัตร�ก�รใช้สิทธิต�มเงื่อนไขก�รปรับสิทธิ

อ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 2	ปีนับแต่วันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ	(วันที่	30	มีน�คม	2555)

วิธีก�รเสนอข�ย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตร�ส่วนหุ้นส�มัญเดิม	2	หุ้นต่อ	1	หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ระยะเวล�ก�รใช้สิทธิ ใช้สิทธิครัง้แรกวันท่ี	28	กันย�ยน	2555	โดยวนักำ�หนดก�รใช้สทิธติ�มใบสำ�คัญแสดงสทิธคืิอวนัทำ�ก�ร
สุดท้�ยของทุกๆไตรม�สของแต่ละปีปฏิทินภ�ยหลังจ�กวันเริ่มใช้สิทธิตลอดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดง
สิทธิและกำ�หนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้�ยจะตรงกับวันที่ใบสำ�คัญแสดงสิทธิมีอ�ยุครบ	2	 ปี	(วันที่	28	
มีน�คม	2557)
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  บริษัทไม่ส�ม�รถข�ยใบสำ�คัญแสดงสิทธิจำ�นวนรวม	43,916	หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้น	ทำ�ให้มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่
ผู ้ถือหุ้นเดิมคงเหลือรวม	293,225,105	หน่วย	ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัทครั้งที่	3	(EMC-W3)	จำ�นวนรวม 
293,225,105	หน่วยเริ่มทำ�ก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่	9	พฤษภ�คม	2555

	 	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นได้มีก�รใช้สิทธิครั้งที่	1	 เมื่อวันที่	28	กันย�ยน	2555	โดยมีจำ�นวนหน่วยของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ใช้
สิทธิจำ�นวน	156	หน่วย	(คงเหลือใบสำ�คัญแสดงสิทธิจำ�นวน	293,224,949	หน่วย)	บริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนก�รเปลี่ยนแปลงทุน
ที่ออกและชำ�ระแล้วที่เป็นผลจ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิจ�กเดิมหุ้นส�มัญจำ�นวน	586,538,043	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท	เพิ่ม
เป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน	586,538,199	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท	ต่อกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	9	ตุล�คม	2555	บริษัทได้รับส่วนเกินมูลค่�
หุ้นจ�กก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่�วจำ�นวนเงิน	78	บ�ท

	 	 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นได้มีก�รใช้สิทธิครั้งที่	4	 เมื่อวันที่	28	มิถุน�ยน	2556	โดยมีจำ�นวนหน่วยของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ใช้
สิทธิจำ�นวน	20,000	หน่วย	(คงเหลือใบสำ�คัญแสดงสิทธิจำ�นวน	293,204,949	หน่วย)	บริษัทได้ดำ�เนินก�รจดทะเบียนก�รเปลี่ยนแปลง
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้วที่เป็นผลจ�กก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิจ�กเดิมหุ้นส�มัญจำ�นวน	1,173,076,398	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท	
เพิ่มเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน	1,173,101,298	หุ้น	มูลค่�หุ้นละ	1	บ�ท	ต่อกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่	11	กรกฎ�คม	2556	บริษัทได้รับส่วน
เกินมูลค่�หุ้นจ�กก�รใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่�วจำ�นวนเงิน	5,104	บ�ท

22.	 หุ้นทุนซื้อคืน

  ต�มทีป่ระชุมคณะกรรมก�รบริษทัคร้ังที	่6/2551	เมือ่วนัที	่22	สงิห�คม	2551	ทีป่ระชมุได้มมีตอินมุตัใิห้ซือ้หุน้ส�มญัทีอ่อกจำ�หน่�ย
คืนเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน	192	ล้�นบ�ท	และจำ�นวนหุ้นไม่เกินร้อยละ	10	ของหุ้นท่ีจำ�หน่�ยได้แล้วท้ังหมด	โดยมีกำ�หนดระยะเวล�ใน
ก�รซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่	8	กันย�ยน	2551	ถึงวันที่	7	มีน�คม	2552

  ต�มที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่	7/2551	เมื่อวันท่ี	14	พฤศจิก�ยน	2551	ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขวงเงินก�รซื้อ
คืนหุ้นส�มัญจ�กเดิมจำ�นวนเงินไม่เกิน	192	ล้�นบ�ท	เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน	145	ล้�นบ�ท	

  จนถึงวนัทีส่ิน้สดุระยะเวล�ก�รซ้ือคนืบริษทัได้ซือ้หุน้ส�มญัคนืเป็นจำ�นวน	16,118,010	หุน้	คดิเป็นเงนิรวม	21.8	ล้�นบ�ท	ต�มที่
ประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัครัง้ที	่6/2554	เมือ่วนัที	่11	สงิห�คม	2554	ทีป่ระชมุได้มมีตอินมุตัใิห้จำ�หน่�ยหุน้ทีซ่ือ้คนืโดยมรี�ยละเอยีด	ดงันี้

	 	 1.	 จำ�นวนหุ้นที่จะจำ�หน่�ยคืนมีจำ�นวน	16,118,010	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.75	ของหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด

	 	 2.		วธีิก�รในก�รจำ�หน่�ยหุน้ทีซ้ื่อคนื	คอื	จำ�หน่�ยผ่�นตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมรีะยะเวล�ตัง้แต่วนัที	่25	สงิห�คม
		 	 	 2554	ถึง	วันที่	6	มีน�คม	2555

	 	 3.	 ร�ค�เสนอข�ยหุน้ส�มญัต้องไม่น้อยกว่�ร�ค�ปิดของหุ้นส�มญัเฉลีย่	5	วนัทำ�ก�รซือ้ข�ยก่อนหน้�นัน้	หักด้วยจำ�นวนร้อยละ	
	 	 	 15	ของร�ค�ปิดเฉลี่ยดังกล่�ว

	 	 บริษัทได้จำ�หน่�ยหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่�วไปทั้งหมดในระหว่�งเดือนมกร�คม	2555	และกุมภ�พันธ์	2555	โดยมีส่วนเกินมูลค่�หุ้น
จำ�นวนเงิน	6	ล้�นบ�ท	บริษัทได้บันทึกไว้ในบัญชี	“ส่วนเกินมูลค่�หุ้นจ�กหุ้นทุนซื้อคืน”	ภ�ยใต้	“ส่วนของผู้ถือหุ้น”	ในงบแสดงฐ�นะ
ก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555
 
23.	 สำารองตามกฎหมาย
 
	 	 ต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	พ.ศ.	2535	กำ�หนดให้บริษัทต้องจัดสรรเป็นทุนสำ�รองอย่�งน้อยร้อยละ	5	ของกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีหลังจ�กหักข�ดทุนสะสมยกม�	(ถ้�มี)	จนกว่�ทุนสำ�รองดังกล่�วมีจำ�นวนเท่�กับร้อยละ	10	ของเงินทุนจดทะเบียน	สำ�รองต�ม
กฎหม�ยนี้จะนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้
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24.	 	สำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน
 
  เพื่อให้เป็นไปต�มบันทึกของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฏีก�	เลขท่ี	756/2547	บริษัทต้องกันกำ�ไรสะสมไว้เป็นเงินสำ�รอง
เท่�กบัจำ�นวนเงนิที่ได้จ่�ยซ้ือหุน้คนืจนกว่�จะมกี�รจำ�หน่�ยหุ้นท่ีซือ้คนืได้หมดภ�ยในระยะเวล�ไม่เกนิ	3	ปีนบัจ�กวนัท่ีซือ้หุ้นคนืเสรจ็สิน้
หรอืลดทนุทีช่ำ�ระแล้วโดยวิธตีดัหุน้ซือ้คนืทีจ่ำ�หน่�ยไม่หมด	แล้วแต่กรณ	ีซึง่เป็นต�มข้อกำ�หนดของพระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2544	สำ�รองดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผลได้		

  ในระหว่�งปี	2555	บริษัทได้โอนสำ�รองสำ�หรับหุ้นทุนซื้อคืนไปเป็นกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	เนื่องจ�กบริษัทได้จำ�หน่�ยหุ้น
ทุนซื้อคืนทั้งหมดแล้ว

25.		 กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

  กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ขั้นพ้ืนฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไร	(ข�ดทุน)	ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่สำ�หรับ
แต่ละปีด้วยจำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักที่ออกในระหว่�งปี

	 	 จำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก	(ขั้นพื้นฐ�น)	สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	คำ�นวณได้ดังนี้

ล้�นหุ้น

2556 2555

จำ�นวนหุ้นที่มีอยู่	ณ	วันที่	1	มกร�คม 586.5 586.4

ผลกระทบจ�กหุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยในระหว่�งปี 491.7 0.1

จำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก	(ขั้นพื้นฐ�น)	 1,078.2 586.5

  กำ�ไร	(ข�ดทนุ)	ต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ปรบัลดคำ�นวณโดยห�รกำ�ไร	(ข�ดทนุ)	ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่สำ�หรบัแต่ละปี
หลังจ�กที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด	และจำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักท่ีออกในระหว่�งปีหลังจ�กท่ีได้ปรับปรุงผลกระทบ
ของหุ้นปรับลด

	 	 จำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก	(ปรับลด)	สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	คำ�นวณได้ดังนี้

ล้�นหุ้น

2556 2555

จำ�นวนหุ้นต�มวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในระหว่�งปี	(ขั้นพื้นฐ�น) 1,078.2 586.5

ผลกระทบจ�กสิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ - 19.5

จำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักที่ออกในระหว่�งปี 
			ต�มวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก	(ปรับลด)	 1,078.2 606.0

  บริษัทไม่ได้แสดงกำ�ไร	(ข�ดทุน)	ต่อหุ้นปรับลดของผลกระทบจ�กสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556 
เน่ืองจ�กร�ค�ที่ต้องจ่�ยซื้อหุ้นส�มัญต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิสูงกว่�มูลค่�ยุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุ้นส�มัญในระหว่�งปีสิ้นสุดวันท่ี	31	
ธันว�คม	2556
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26.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานที่จดทะเบียน

  บรษิทัมกีองทนุสำ�รองเลีย้งชพีประเภทจ่�ยสมทบสำ�หรบัพนกัง�นต�มพระร�ชบญัญตักิองทุนสำ�รองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	ก�รเข้�
เป็นสม�ชกิกองทุนเป็นไปต�มคว�มสมคัรใจของพนกัง�น	โดยพนกัง�นจ่�ยสะสมและบรษิทัจ่�ยสมทบเข้�กองทนุเป็นร�ยเดอืนในอตัร� 
ร้อยละ	2	และ	3	ของเงินเดือนพนักง�น	กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�นบริห�รโดยผู้จัดก�รกองทุนต�มข้อกำ�หนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2532)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530

	 	 บริษัทจ่�ยสมทบเข้�กองทุนดังกล่�วข้�งต้นเป็นเงินรวมประม�ณ	1.1	ล้�นบ�ท	และ	2.4	ล้�นบ�ท	สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	
ธันว�คม	2556	และ	2555	ต�มลำ�ดับ

27.		 สัญญารับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างทำา

	 	 ข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับสัญญ�รับเหม�ก่อสร้�งที่อยู่ระหว่�งทำ�	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีดังนี้

พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนก�รก่อสร้�งที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน 6,499,445 5,766,682 5,026,769 5,442,597

ปรับปรุงด้วยกำ�ไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน 7,595,901 335,778 7,757,519 354,070

ร�ยได้จ�กก�รก่อสร้�งทีเ่กดิข้ึนจนถงึปัจจบัุน 14,095,346 6,102,460 12,784,288 5,796,667

หกั		เงนิงวดทีเ่รียกเกบ็จ�กผูจ้้�ง (13,756,195) (5,172,369) (12,486,872) (4,910,686)

ลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บ 339,151 930,091 297,416 885,981

28.	 การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน

  สินทรัพย์ท�งก�รเงินและหนี้สินท�งก�รเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รได้รวม
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�วัสดุอุปกรณ์	เงินจ่�ยล่วงหน้�ให้
แก่ผู้รับเหม�ช่วง	เงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้	เงินลงทุนระยะย�ว	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ�กสถ�บันก�รเงิน	เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�	เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รร่วมค้�	กรรมก�ร	และบริษัทอื่น 
และหนี้สินภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน	นโยบ�ยก�รบัญชีสำ�หรับก�รบันทึกและก�รวัดมูลค่�ของร�ยก�รเหล่�นี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบ�ย
ก�รบัญชีที่เกี่ยวข้องในหม�ยเหตุ	2

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

  คว�มเสีย่งด้�นสภ�พคล่องเกดิจ�กปัญห�ในก�รจดัห�เงนิทนุให้มจีำ�นวนเพยีงพอและทนัเวล�เพือ่จ่�ยชำ�ระหนีส้ำ�หรบัภ�ระผกูพนั
ต�มที่กำ�หนดไว้ในงบก�รเงิน	จ�กก�รประเมินฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทอีเอ็มซี	ข้อมูลเหล่�นี้ช้ีให้เห็นว่�
กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีไม่มีปัญห�คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 กลุ่มบริษทัอเีอม็ซไีม่มรี�ยก�รค้�ทีเ่ป็นเงนิตร�ต่�งประเทศทีม่จีำ�นวนเงนิซึง่มสี�ระสำ�คญัซึง่ก่อให้เกดิคว�มเสีย่งจ�กก�รเปลีย่นแปลง
ของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  คว�มเสีย่งด้�นก�รให้สนิเชือ่เกดิจ�กก�รทีคู่ส่ญัญ�ไม่ส�ม�รถหรอืไม่ประสงค์จะปฏบิตัติ�มข้อตกลงที่ให้ไว้กบักลุม่บรษิทัอเีอม็ซ ี
กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีได้มีนโยบ�ยในก�รป้องกันคว�มเสี่ยงนี้โดยก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินของคู่ค้�

  ร�ค�ต�มบญัชขีองลกูหน้ีทีบั่นทกึในงบแสดงฐ�นะก�รเงนิและงบแสดงฐ�นะก�รเงนิรวมสทุธจิ�กค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญู	เป็นมลูค่� 
สูงสุด	ที่เกิดจ�กคว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยเกิดจ�กก�รผันผวนของอัตร�ดอกเบ้ียในท้องตล�ดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
ทัง้ในปัจจบุนัและอน�คต	บรษิทัมคีว�มเสีย่งจ�กอตัร�ดอกเบีย้อนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝ�กสถ�บนัก�รเงนิ	เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษัิทย่อย 
และ	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รร่วมค้�	กรรมก�รและบริษัทอ่ืน	และหนี้สิน
ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน	

  อย่�งไรกต็�ม	เนือ่งจ�กสนิทรัพย์และหนีส้นิท�งก�รเงนิส่วนใหญ่มอีตัร�ดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงต�มอตัร�ตล�ดหรอืมอีตัร�ดอกเบีย้ 
คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ตล�ดในปัจจุบัน	ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบ้ียมีน้อย	บริษัทจึงไม่ได้ทำ�สัญญ�เพ่ือป้องกัน
คว�มเสี่ยงดังกล่�ว

  ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	2556	และ	2555	สนิทรัพย์และหนีส้นิท�งก�รเงนิทีส่ำ�คญัส�ม�รถจดัต�มประเภทอตัร�ดอกเบีย้	และสำ�หรบั
สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่มีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ส�ม�รถแยกต�มวันที่ครบกำ�หนด	หรือวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่	(ห�กวันที่มีก�ร
กำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

งบก�รเงินรวม

	2556	(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
 
 
 

ภ�ยใน 
1	ปี 1	ถึง	5	ปี

 
 
 

ม�กกว่� 
5	ปี

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�

ดอกเบี้ย

 
 
 
 

รวม

 
อัตร� 

ดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง	 

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 	- 	- 26,971 9,647 36,618 0.50	-	0.75

ลูกหนี้ก�รค้�	-	สุทธิ - 	- 	- 										- 295,990 295,990 -

ลูกหนี้เงินประกันผลง�นจ�กลูกค้�	-	สุทธิ - 	- 	- 										- 150,345 150,345 -

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�วัสดุอุปกรณ์	-	สุทธิ - 	- 	- 										- 97,308 97,308 -

เงินจ่�ยล่วงหน้�ให้แก่ผู้รับเหม�ช่วง	-	สุทธิ - 	- 	- 				- 34,987 34,987 -

เงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มี

			ข้อจำ�กัดในก�รใช้ 314,920 	- 	- 39 - 314,959 1.50	-	3.20

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	-	สุทธิ 					- 					- 					- 					- 		12,274 			12,274 -

รวม 314,920 					- 					- 		27,010 600,551 	942,481
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งบก�รเงินรวม

2556	(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
 
 
 

ภ�ยใน 
1	ปี 1	ถึง	5	ปี

 
 
 

ม�กกว่� 
5	ปี

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

 
 
 
 

รวม

 
อัตร� 

ดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง	 

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

			จ�กสถ�บันก�รเงิน - 	- 	- 298,088 - 298,088 5.25	-	8.00

เจ้�หนี้ก�รค้� - 	- 	- 		- 643,097 643,097 -

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� - 	- 	- 									- 129,761 129,761 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกรรมก�ร - - 	- 							- 61,000 61,000 -

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น - 	- 	- 								- 126,846 126,846 -

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 				779 			763 					- 					- 						- 			1,542 1.88	-	5.50

รวม 					779 			763 					- 298,088 960,704 1,260,334

งบก�รเงินรวม

2555	(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
 
 
 

ภ�ยใน 
1	ปี 1	ถึง	5	ปี

 
 
 

ม�กกว่� 
5	ปี

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

 
 
 
 

รวม

 
อัตร� 

ดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง	 

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - 41,595 16,316 57,911 0.25	-	1.75

ลูกหนี้ก�รค้�	-	สุทธิ - - - - 342,016 342,016 -

ลกูหนีเ้งนิประกันผลง�นจ�กลูกค้�	-	สุทธิ - - - - 241,721 241,721 -

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�วัสดุอุปกรณ์ - - - - 151,366 151,366 -

เงินจ่�ยล่วงหน้�ให้แก่ผู้รับเหม�ช่วง - - - - 77,714 77,714 -

เงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มี

			ข้อจำ�กัดในก�รใช้ 330,934 - - 21,797 - 352,731 1.00	-	3.00

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	-	สุทธิ 		-							 		-					 		-					 			-				 			12,274 				12,274 -

รวม 	330,934 		-			 		-			 			63,392 841,407 1,235,733
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งบก�รเงินรวม
2555	(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
 
 
 

ภ�ยใน 
1	ปี 1	ถึง	5	ปี

 
 
 

ม�กกว่� 
5	ปี

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

 
 
 
 

รวม

 
อัตร� 

ดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง	 

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

			จ�กสถ�บันก�รเงิน - - - 196,685 - 196,685 7.00	-	8.375

เจ้�หนี้ก�รค้� - - - - 			923,623 923,623 -

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� - - - - 244,593 244,593 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกรรมก�รและ

			ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย 41,000 - - - 377 41,377 7.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทอื่น - - - - 10,000 10,000 -

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น - - - - 119,824 119,824 -

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 			905 			1,552 				-					 		-								 						-							 		2,457 5.01	-	6.85

รวม 		41,905 		1,552 			-					 		196,685 1,298,417 1,538,559

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
2556	(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
 
 
 

ภ�ยใน 
1	ปี 1	ถึง	5	ปี

 
 
 

ม�กกว่� 
5	ปี

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

 
 
 
 

รวม

 
อัตร� 

ดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง	 

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - 	- 	- 22,772 9,342 32,114 0.50	-	0.75

ลูกหนี้ก�รค้�	-	สุทธิ - 	- 	- 										- 271,537 271,537 -

ลกูหนีเ้งนิประกนัผลง�นจ�กลกูค้�-สทุธิ - 	- 	- 										- 150,345 150,345 -

ลูกหนีอ้ืน่บรษิทัย่อยและกจิก�รร่วมค้�-สทุธิ - 	- 	- 										- 1,634 1,634 -

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�วัสดุอุปกรณ์-สุทธิ - 	- 	- 										- 91,532 91,532 -

เงนิจ่�ยล่วงหน้�ให้แก่ผูร้บัเหม�ช่วง-สทุธิ - 	- 	- 					- 34,649 34,649 -

เงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มี   

			ข้อจำ�กัดในก�รใช้ 307,570 				- 			- 39 - 307,609 1.50	-	3.20

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	-	สุทธิ 					- 					- 					- 					- 		12,274 			12,274 -

รวม 307,570 					- 					- 		22,811 571,313 	901,694



105  บริษัท อีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
2556	(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
 
 
 

ภ�ยใน 
1	ปี 1	ถึง	5	ปี

 
 
 

ม�กกว่� 
5	ปี

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

 
 
 
 

รวม

 
อัตร� 

ดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง	 

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

			จ�กสถ�บันก�รเงิน - 	- 					- 298,088 - 298,088 5.25	-	8.00

เจ้�หนี้ก�รค้� - 	- 					- 									- 631,420 631,420 -

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� - 	- 					- 									- 129,547 129,547 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกรรมก�ร	 - 	- 					- 					- 61,000 61,000 -

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น - 	- 					- 									- 123,704 123,704 -

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 		779 					763 					- 					- 						- 				1,542 1.88	-	5.50

				รวม 		779 				763 					- 298,088 945,671 1,245,301

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
2555	(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
 
 
 

ภ�ยใน 
1	ปี 1	ถึง	5	ปี

 
 
 

ม�กกว่� 
5	ปี

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

 
 
 
 

รวม

 
อัตร� 

ดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง	 

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - 38,582 16,311 54,893 0.25	-	1.75

ลูกหนี้ก�รค้�	-	สุทธิ - - - - 351,721 351,721 -

ลกูหนีเ้งนิประกนัผลง�นจ�กลกูค้�-สทุธิ - - - - 241,721 241,721 -

ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย - - - - 6,983 6,983 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและ

			ดอกเบี้ยค้�งรับ 72,357 - - - 3,372 75,729 6.50	-	6.87

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�วัสดุอุปกรณ์ - - - - 134,965 134,965 -

เงินจ่�ยล่วงหน้�ให้แก่ผู้รับเหม�ช่วง - - - - 58,881 58,881 -

เงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มี

			ข้อจำ�กัดในก�รใช้ 323,584 - - 16,797 - 340,381 1.00	-	3.00

เงินลงทุนระยะย�วอื่น	-	สุทธิ 		-								 		-					 		-					 			-					 			12,274 				12,274 -

รวม 	395,941 			-					 			-					 			55,379			 	826,228 1,277,548
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งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
2555	(พันบ�ท)

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่
 
 
 

ภ�ยใน 
1	ปี 1	ถึง	5	ปี

 
 
 

ม�กกว่� 
5	ปี

อัตร�
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ต�มร�ค�
ตล�ด

ไม่มี
อัตร�ดอกเบี้ย

 
 
 
 

รวม

 
อัตร� 

ดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง	 

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จ�กสถ�บันก�รเงิน - - - 196,685 - 196,685 7.00	-	8.375

เจ้�หนี้ก�รค้� - - - 		- 903,797 903,797 -

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� - - - 		- 240,532 240,532 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รร่วมค้�	

			กรรมก�ร	และดอกเบี้ยค้�งจ่�ย 	52,800 - - 		- 1,873 			54,673 7.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทอื่น - - - 		- 10,000 10,000 -

เจ้�หนี้เงินประกันผลง�น - - - 		- 116,720 116,720 -

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 					905 				1,552 			-					 		-				 						-				 			2,457 5.01	-	6.85

รวม 		53,705 				1,552 				-					 	196,685			 1,272,922 1,524,864

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  มูลค่�ยุติธรรมหม�ยถึง	จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือท�งก�รเงินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่�ยมีคว�มรอบรู้
และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีคว�มเก่ียวข้องกัน	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซี
ใช้วิธีก�รและสมมติฐ�นดังต่อไปนี้ในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

  ลกูหนีก้�รค้�และลกูหนีอ้ืน่	เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย	เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จ�กสถ�บนัก�รเงนิ	เงนิกูย้มื 
ระยะสั้นจ�กกิจก�รร่วมค้�	กรรมก�รและบริษัทอื่น	และเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น	:	มีร�ค�ต�มบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่�ยุติธรรม	เนื่อง 
จ�กสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินเหล่�นี้จะครบกำ�หนดในระยะเวล�อันสั้น

	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	:	หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด	มูลค่�ยุติธรรม	ไม่ส�ม�รถคำ�นวณได้อย่�งเหม�ะสม

  เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดและเงินลงทุนในเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช้	มีร�ค�ต�มบัญชีไม่แตกต่�ง
จ�กร�ค�ยตุธิรรมอย่�งเป็นส�ระสำ�คญั	เนือ่งจ�กสนิทรพัย์ท�งก�รเงนิเหล่�นีม้อีตัร�ดอกเบีย้ลอยตวั	หรอือตัร�ดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคยีง
กับอัตร�ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ด

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งไม่มีร�ค�ข�ยในตล�ด:	มูลค่�ยุติธรรมท่ีส�ม�รถคำ�นวณได้อย่�งมีเหตุผลคำ�นวณจ�กสินทรัพย์สุทธิ
ของเงินลงทุนดังกล่�วซึ่งมีมูลค่�ใกล้เคียงกับมูลค่�ยุติธรรม

  หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินซึ่งมีอัตร�ดอกเบี้ยคงท่ี	มีร�ค�ต�มบัญชีไม่แตกต่�งจ�กร�ค�ยุติธรรมอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ	เนื่อง
จ�กมีอัตร�ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตร�ดอกเบี้ยต�มท้องตล�ด
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29.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 	 ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะที่สำ�คัญสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	ได้แก่

พันบ�ท

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

ก�รเปลี่ยนแปลงในง�นระหว่�งทำ� 463,548 105,187 459,020 103,430

ค่�อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้�งใช้ไป 	865,772	 1,523,846 	852,213 1,400,302

ค่�จ้�งผูเ้หม�ช่วง 	1,039,791	 1,409,098 	996,558 1,159,858

ค่�แรงง�นท�งตรง 368,438 419,136 363,770 414,828

ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น 183,935 220,864 181,256 213,504

ค่�เสื่อมร�ค� 36,646 36,722 36,258 36,327

ค่�ใช้จ่�ยอื่น 162,242 232,962 341,260 426,615

รวม 3,120,372 3,947,815 3,230,335 3,754,864

30.	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 	 ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริห�รสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	มีดังนี้

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	
(พันบ�ท)

ประเภทของค่�ตอบแทน 2556 2555

เงินเดือน	 14,476 12,975

เบี้ยประชุม 2,800 1,950

รวม 17,276 14,925

31.	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน		

  กลุม่บรษัิทอเีอม็ซีไม่ได้เปิดเผยข้อมลูท�งก�รเงนิจำ�แนกต�มส่วนง�นไว้ในงบก�รเงนินี	้เนือ่งจ�กกลุม่บรษิทัอเีอม็ซดีำ�เนนิกจิก�ร
ในส่วนง�นหลักท�งธุรกิจ	คือ	ก�รให้บริก�รต�มสัญญ�ก่อสร้�งระยะย�วเพียงธุรกิจเดียว	นอกจ�กนี้ฝ่�ยบริห�รก็ถือว่�	เมื่อพิจ�รณ�ถึง
เกณฑ์ทำ�เลที่ต้ังของก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทอีเอ็มซีและเกณฑ์ตล�ดแล้ว	กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีมีส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์เพียงส่วน
ง�นเดียว	เนื่องจ�กกลุ่มบริษัทอีเอ็มซีไม่มีร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของส่วนง�นในต่�งประเทศ	
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32.	 สัญญาเช่าระยะยาว

  บริษัทได้ทำ�สัญญ�เช่�ระยะย�วหล�ยฉบับเพื่อเช่�ที่ทำ�ก�รรวมท้ังสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	อุปกรณ์สำ�นักง�นและย�นพ�หนะ	ซึ่ง
สัญญ�เช่�ดังกล่�วมีระยะเวล�เช่�สิ้นสุดในระยะเวล�ต่�ง	ๆ	กัน	จนถึงปี	2559	ดังนี้้

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	
(พันบ�ท)

2556 2555

ระยะเวล�ที่ไม่เกิน	1	ปี 3,409 3,531

ระยะเวล�ที่เกิน	1	ปีแต่ไม่เกิน	5	ปี 2,694 3,144

รวม 6,103 6,675

33.	 อื่น	ๆ

	 	 ก.	 บริษัทและกิจก�รร่วมค้�มีหนังสือคำ้�ประกันที่ออกโดยสถ�บันก�รเงินในน�มบริษัทและกิจก�รร่วมค้�	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภ�ระ 
	 	 	 ผูกพันท�งปฏิบัติบ�งประก�รต�มปกติธุรกิจโดยมียอดคงเหลือของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	จำ�นวนเงิน	1,034.3 
    ล้�นบ�ท	และ	ณ	วันที	่31	ธนัว�คม	2555	จำ�นวนเงนิ	1,315.5	ล้�นบ�ท	และยอดคงเหลอืของบรษิทัย่อยและกจิก�รร่วมค้�
		 	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม		2556	และ	2555	จำ�นวนเงิน	137.7	ล้�นบ�ท	และ	147.4	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ

	 	 	 หนงัสอืคำ�้ประกนัดงักล่�วคำ�้ประกนัโดยเงนิฝ�กสถ�บนัก�รเงนิของบรษิทั	บรษิทัย่อยและกจิก�รร่วมค้�	สนิทรพัย์ทีถ่อืไว้เพือ่ 
	 	 	 ข�ย	รวมทั้งก�รโอนสิทธิก�รรับเงินจ�กลูกหนี้ก�รค้�ของบริษัทต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	4,	5,	8	และ	10

	 	 ข.	 ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	2556	และ	2555	บริษทัได้มกี�รนำ�เงนิลงทนุในเงนิฝ�กสถ�บนัก�รเงนิทีม่ข้ีอจำ�กดัในก�รใช้จำ�นวนเงนิ
    18.2	ล้�นบ�ท	และ	20.5	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	ซ่ึงใช้เป็นหลักทรัพย์คำ้�ประกันจ�กก�รท่ีธน�ค�รในประเทศแห่งหน่ึงออก
	 	 	 หนังสือคำ้�ประกันให้กับบริษัทย่อยเป็นจำ�นวนเงิน	36.5	ล้�นบ�ท

	 	 ค.	 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ยจำ�นวนหล�ยคดี	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	

	 	 	 1)	 เมื่อวันที่	1	กุมภ�พันธ์	2551	บริษัทถูกฟ้องจ�กบริษัท	ก�รบินไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ในข้อห�ท่ีทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
    อ�ค�รครัว	ก�รบิน		ณ	สน�มบินสุวรรณภูมิ	โดยบริษัท	ก�รบินไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้เรียกร้องให้บริษัทชำ�ระค่�
    เสียห�ยจำ�นวน	73.1	ล้�นบ�ท	พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ	7.5	ต่อปีนับจ�กวันท่ีเกิดเหตุ	(วันท่ี	18	มกร�คม	2549)	จนถึง
    วันฟ้องจำ�นวน	11.1	ล้�นบ�ท	รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจำ�นวน	84.2	ล้�นบ�ท	โดยคดีอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลแพ่ง
     อย่�งไรกต็�ม	ฝ่�ยบริห�รของบริษทัเชือ่ว่�จะไม่มหีนีส้นิทีเ่ป็นส�ระสำ�คญัเกดิขึน้จ�กผลของคดบีรษิทัจงึไม่ได้ตัง้ประม�ณ
	 	 	 	 ก�รหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องดังกล่�วไว้ในบัญชี

	 	 	 2)	 บริษัทถูกฟ้องร้องจ�กบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง	ในคดีคว�มซึ่งขัดต่อพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	พ.ศ.	2535
     ม�ตร�	21	ซ่ึงบัญญัติห้�มมิให้บริษัทมห�ชนจำ�กัด	เข้�เป็นหุ้นส่วนในห้�งหุ้นส่วนส�มัญหรือห้�งหุ้นส่วนไม่จำ�กัด
    คว�มรับผิดชอบในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด	ซ่ึงอ�จมีผลทำ�ให้ก�รจัดตั้งกิจก�รร่วมค้�	อีเอ็มซีและเพ�เวอร์ไลน์	เป็นโมฆะ  
	 	 	 	 อย่�งไรก็ต�ม	ฝ่�ยบริห�รของบริษัทเชื่อว่�ผลก�รตัดสินคดีจะไม่เกิดคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัท	เนื่องจ�ก 
	 	 	 	 ก�รจัดตั้งกิจก�รร่วมค้�ของบริษัทมห�ชนนั้นได้จัดตั้งกันอย่�งแพร่หล�ยในประเทศไทย
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	 	 	 3)	 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ยจ�กหน่วยง�นร�ชก�รแห่งหน่ึงในข้อห�ผิดสัญญ�เป็นจำ�นวนเงิน	8.3	ล้�นบ�ท	เมื่อ
	 	 	 	 วันที่	13	กุมภ�พันธ์	2555	ศ�ลชั้นต้น	(ศ�ลแพ่ง)	ได้มีคำ�พิพ�กษ�ให้บริษัทชำ�ระเงินจ�กก�รเรียกร้องค่�เสียห�ยจำ�นวน 
    เงินรวม	6.3	ล้�นบ�ท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตร�ร้อยละ	7.5	ต่อปี	จนกว่�ชำ�ระเสร็จ	บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่�วกับ
    ศ�ลอุทธรณ์	ซึ่งผลที่สุดของคดีไม่ส�ม�รถทร�บได้ในปัจจุบัน	ในก�รนี้	บริษัทได้บันทึกประม�ณก�รหนี้สินสำ�หรับค่�
    เสียห�ยจ�กคดีคว�มดังกล่�วไว้ในงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2556	และ	2555 
     เป็นจำ�นวนเงิน	9.0	ล้�นบ�ท	และ	3.2	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	ฝ่�ยบริห�รเชื่อว่�ประม�ณก�รหนี้สินดังกล่�วเพียงพอ
	 	 	 	 สำ�หรับผลข�ดทุนที่อ�จเกิดขึ้นจ�กคดีคว�มดังกล่�ว

	 	 	 4)	 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ยจ�กบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง	(โจทก์)	ในข้อห�ผิดสัญญ�ว่�จ้�งช่วงเรียกค่�เสียห�ย 
    เป็นจำ�นวนเงิน	32,191,657.64	บ�ท	เมื่อวันที่	14	พฤษภ�คม	2555	ศ�ลชั้นต้น	(ศ�ลแพ่ง)	ได้มีคำ�พิพ�กษ�ดังนี้	“ให้
    จำ�เลยชำ�ระเงิน	32,191,65.64	บ�ท	แก่โจทก์”	พร้อมดอกเบ้ียอัตร�ร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของต้นเงินรวม	5,947,728.46
     บ�ท	จนกว่�จะชำ�ระเสร็จ	ในก�รนี้	บริษัท	สำ�นักง�นกฎหม�ย	อรุณแสง	จำ�กัด	ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัท	มี
    คว�มเห็นว่�ยอดหนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�ศ�ลจำ�นวนเงิน	“32,191,65.64	บ�ท”	นั้น	ไม่อ�จบังคับได้ต�มกฎหม�ย	เพร�ะ
    จำ�นวนตัวเลขดังกล่�วไม่อ�จกำ�หนดนับได้ต�มหลักท�งคณิตศ�สตร์ว่�จะเป็นจำ�นวนเต็มท่ีแน่นอนเท่�ใด	และในร�ย
    ละเอียดต�มคำ�วินิจฉัยของศ�ลก็ไม่ได้วินิจฉัยให้บริษัทต้องรับผิดในค่�เสียห�ยต�มฟ้อง	จึงไม่ส�ม�รถแปลคว�มได้ว่�
    คำ�พิพ�กษ�	“32,191,65.64	บ�ท”	เป็นค่�เสียห�ยในจำ�นวนเงิน	“32,191,657.64	บ�ทได้”	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2555
     คดีดังกล่�วโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์	และบริษัทก็ได้ยื่นอุทธรณ์ในกรณีฟ้องแย้งและแก้อุทธรณ์ของโจทก์	คดีอยู่ระหว่�งก�ร 
    พิจ�รณ�ของศ�ลอทุธรณ์	ซ่ึงผลทีส่ดุไม่ส�ม�รถทร�บได้	ณ	วนัดงักล่�ว	บรษิทัจงึไม่ได้บนัทกึประม�ณก�รหนีส้นิสำ�หรบั
    ค่�เสยีห�ยจ�กคดดีงักล่�วไว้ในงบก�รเงนิสำ�หรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัว�คม	2555	อย่�งไรกต็�ม	เมือ่วนัที	่1	พฤศจิก�ยน
     2556	ศ�ลอทุธรณ์ได้มคีำ�พิพ�กษ�ให้บรษัิทชำ�ระเงนิ	28.4	ล้�นบ�ท	แก่โจทย์พร้อมดอกเบีย้อตัร�ร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของ
    ต้นเงนิรวม	7.7	ล้�นบ�ทจนกว่�จะชำ�ระเสรจ็ดงันัน้บรษิทัจงึได้บนัทกึประม�ณก�รหนีส้นิสำ�หรบัค่�เสยีห�ยจ�กคดคีว�ม
    ดังกล่�วไว้ในงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม2556	เป็นจำ�นวนเงิน	36.6
		 	 	 	 ล้�นบ�ท

	 	 	 5)	 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ยจ�กโครงก�รก่อสร้�งของบริษัทเป็นจำ�นวนเงินรวมประม�ณ	10.6	ล้�นบ�ท	โดยคดี
    อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลชั้นต้น	(ศ�ลแพ่ง)	อย่�งไรก็ต�ม	ฝ่�ยบริห�รของบริษัทเชื่อว่�จะไม่มีหน้ีสินที่เป็นส�ระ 
    สำ�คัญเกิดขึ้นจ�กผลของคดีบริษัทจึงไม่ได้ตั้งประม�ณก�รหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รถูกฟ้องร้องดังกล่�วไว้ในบัญชี

	 	 	 6)	 บริษัทได้ตั้งประม�ณก�รหนี้สินสำ�หรับค่�เสียห�ยจ�กคดีคว�มอ่ืน	(ซ่ึงศ�ลชั้นต้นได้	คำ�พิพ�กษ�ให้บริษัทจ่�ยชำ�ระค่�
    เสียห�ยสำ�หรับคดีคว�มที่บริษัทอยู่ระหว่�งก�รถูกฟ้องในศ�ลชั้นต้น	ซึ่งฝ่�ยบริห�รค�ดว่�บริษัท	อ�จจะแพ้คดีคว�ม
    และสำ�หรับคดีคว�มอื่นที่บริษัทได้ตกลงประนีประนอมค่�เสียห�ยกับผู้ฟ้องร้องเรียบร้อยแล้ว)	เป็นจำ�นวนเงินรวม	14.4
		 	 	 	 ล้�นบ�ทไว้ในงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2556
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34.	 สัญญาเช่าระยะยาว

  ผู้บริห�รของบริษัทได้พิจ�รณ�ปรับปรุงงบประม�ณต้นทุนก�รก่อสร้�ง	4	โครงก�รของบริษัท	และ	2	โครงก�รของบริษัทย่อย 
ซึ่งมีผลให้ต้องรับรู้ผลข�ดทุนจ�กประม�ณก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จเป็นจำ�นวนเงินรวม	448.1	ล้�นบ�ทและ	
330.6	ล้�นบ�ท	ไว้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันว�คม	2556 
ต�มลำ�ดับ	โดยมีส�เหตุหลักดังนี้

โครงการ สถ�นะของโครงก�ร

ผลข�ดทุนจ�กประม�ณ
ก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้
โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ	

	(พันบ�ท)

โครงก�ร	
The	Breeze

ก�รก่อสร้�งโครงก�รล่�ช้�กว่�กำ�หนด	จึงต้องเร่งรัดง�นในช่วงไตรม�สที่	2	3	และ	4	
ของปี	2556	เพื่อไม่ให้ถูกคิดค่�ปรับง�นล่�ช้�	ทำ�ให้มีต้นทุนโสหุ้ยก�รก่อสร้�งสูงขึ้น	
โดยเฉพ�ะในปี	2556	ที่มีก�รปรับค่�จ้�งแรงง�นขั้นตำ่�เป็น	300	บ�ท/วัน	นอกจ�ก
ทำ�ให้ต้นทุนค่�แรงง�นสูงขึ้นแล้ว	 ยังทำ�ให้เกิดปัญห�ข�ดแคลนแรงง�นจำ�นวนม�ก	
บริษัทจึงจำ�เป็นต้องว่�จ้�งกลุ่มผู้รับเหม�ร�ยวันซี่งมีต้นทุนสูงกว่�เข้�ม�ทำ�ง�นแทน	
นอกจ�กนัน้	ก�รเร่งรดัง�นก่อสร้�งโดยเฉพ�ะในช่วงทีต้่องขอเปิดใช้อ�ค�ร	(อ.6)	พบ
ว่�	มีปัญห�ด้�นคุณภ�พง�นจำ�นวนม�กที่ต้องแก้ไข	รวมถึงก�รรื้อถอนและก่อสร้�ง
ใหม่ด้วย	และปัจจุบนัอยู่ในช่วงทีท่�งโครงก�รเริม่ให้ลกูค้�เข้�ตรวจสอบห้องชุดทีจ่อง
ไว้	ซึ่งมีก�รตรวจรับมอบอย่�งละเอียดเนื่องจ�กเป็นห้องชุดที่มีร�ค�สูง	จึงมีง�นต้อง
ซ่อมแซมหล�ยร�ยก�ร	ซึ่งบริษัทมีคว�มรับผิดชอบในก�รต้องปรับปรุงซ่อมแซมข้อ
บกพร่องของห้องชุดทั้งหมดต�มที่ลูกค้�และผู้ว่�จ้�งแจ้งบริษัทค�ดว่�ก�รส่งมอบ
ห้องชดุให้ลูกค้�จะใช้เวล�น�นไปถงึเดอืนกมุภ�พนัธ	์2557	โดยบรษิทัได้ตัง้ค่�เผือ่ผล
ข�ดทุนจ�กง�นระหว่�งก่อสร้�งโครงก�รนี้จำ�นวนเงิน	78.5	ล้�นบ�ท	ต�มที่กล่�วไว้
ในหม�ยเหตุ	7	อย่�งไรก็ต�ม	โครงก�รนี้ค�ดว่�จะส่งมอบง�นได้ครบทั้งหมดภ�ยใน
เดือนกุมภ�พันธ์	2557	โดยไม่มีค่�ปรับง�นล่�ช้�

82,291.3

โครงก�รอ�ค�ร
สหวิช�น�น�ช�ต	ิ
จุฬ�	(กรุงเทพ)

ก�รก่อสร้�งล่�ช้�กว่�กำ�หนดจงึประสบปัญห�ค่�จ้�งแรงง�นเพิม่สงูขึน้และข�ดแคลน
แรงง�น	ทำ�ให้มต้ีนทุนโสหุ้ยก�รก่อสร้�งสงูขึน้	อกีทัง้โครงก�รนีม้รีปูแบบง�นสถ�ปัตยกรรม
ที่ซับซ้อน	ซึ่งไม่มีร�ยละเอียดชัดเจนตั้งแต่แรก	เมื่อทำ�รูปแบบร�ยละเอียดออกม�ใน
ภ�ยหลัง	พบว่�มีร�ยละเอียดง�นที่ต้องทำ�ม�กกว่�ที่ประม�ณก�รไว้	นอกจ�กนี้	ใน
ส่วนของง�นครุภัณฑ์และง�นสถ�ปัตยกรรมหล�ยร�ยก�รที่ต้องเริ่มดำ�เนินก�รในป	ี
2556	ซึ่งท�งบริษัทค�ดว่�จะส�ม�รถเปลี่ยนแปลงวัสดุเป็นยี่ห้ออื่นที่มีคุณภ�พเทียบ
เท่�ได้	แต่มีร�ค�ที่ตำ่�กว่�	เพื่อใช้ทดแทนกันได้	แต่ผู้ออกแบบยืนยันต้องเป็นไปต�ม
รปูลกัษณ์และรปูแบบทีก่ำ�หนดเท่�นัน้	ทำ�ให้ต้องใช้สนิค้�ต�มรุน่และแบบทีก่ำ�หนดซึง่
มีต้นทุนที่สูงกว่�ประม�ณก�รม�ก	โดยบริษัทได้ตั้งค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กง�นระหว่�ง
ก่อสร้�งโครงก�รนี้จำ�นวนเงิน	80.9	ล้�นบ�ท	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	7	โครงก�ร
นี้ค�ดว่�จะส�ม�รถส่งมอบง�นได้ทั้งหมดภ�ยในเดือนเมษ�ยน	2557

37,000.0
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โครงการ สถ�นะของโครงก�ร

ผลข�ดทุนจ�กประม�ณ
ก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้
โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ	

	(พันบ�ท)

โครงก�ร	 
Airport	Link

โครงก�รนีม้ปัีญห�ด้�นก�ยภ�พท่ีเป็นอุปสรรคในก�รก่อสร้�ง	และมีก�รเปลีย่นแปลง
แก้ไขแบบหล�ยร�ยก�ร	ทำ�ให้ง�นก่อสร้�งมคีว�มย�กลำ�บ�กและล่�ช้�กว่�ทีป่ระม�ณ
ก�รไว้เป็นอย่�งม�ก	โดยก�รก่อสร้�งมีคว�มล่�ช้�ถึง	14	เดือน	จึงมีค่�ใช้จ่�ยดำ�เนิน
ง�นค่อนข้�งสงู	อกีทัง้ยงัได้รบัผลกระทบจ�กก�รปรบัค่�จ้�งแรงง�นและปัญห�แรงง�น
ข�ดแคลนในปี	2556	อย่�งไรก็ต�ม	บริษัทมีก�รเจรจ�ตกลงกับผู้ว่�จ้�งเพื่อขอขย�ย
ระยะเวล�ก่อสร้�ง	และขอชดเชยค่�ใช้จ่�ยท่ีเกดิขึน้บ�งส่วนในรปูของง�นเพ่ิม	รวมถงึ
ง�นเพิ่มที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมแบบอีกประม�ณ	72	ล้�นบ�ท	จน
กระทั่งในไตรม�สที่	3	ผู้ว่�จ้�งได้พิจ�รณ�ขย�ยระยะเวล�ก่อสร้�งให้ถึง	30	กันย�ยน	
2556	 แต่ไม่ชดเชยค่�ใช้จ่�ยให้	 นอกจ�กนั้น	 บริษัทยังมีต้นทุนเพิ่มเติมที่ใช้ในก�ร
เร่งรัดง�นก่อสร้�งและก�รแก้ไขง�นต่�งๆ	 จำ�นวนหล�ยร�ยก�รเพื่อให้ส�ม�รถผ่�น
ก�รส่งมอบง�นเพือ่ขอเปิดใช้อ�ค�ร	(อ.6)	ให้ได้ทนัภ�ยในกำ�หนด	โดยบรษิทัได้ตัง้ค่�
เผื่อผลข�ดทุนจ�กง�นระหว่�งก่อสร้�งโครงก�รนี้จำ�นวนเงิน	102.5	ล้�นบ�ท	ต�มที่
กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	7	บริษัทค�ดว่�จะส่งมอบง�นได้ในเดือนมีน�คม	2557	ซึ่งอ�จะ
มีค่�ปรับง�นล่�ช้�ประม�ณ	34	วัน	หรือคิดเป็นเงินค่�ปรับโดยประม�ณจำ�นวนเงิน	
30.4	ล้�นบ�ท	ซึ่งได้ถูกรวมอยู่ในงบประม�ณต้นทุนที่ปรับปรุงใหม่แล้ว	

87,580.0

โครงก�ร	
Futsal	Stadium		
4	สัญญ�

เจ้�ของโครงก�รได้เร่งรดัให้บรษิทัดำ�เนนิก�รก่อสร้�งเพือ่เร่งให้เปิดใช้สน�มในก�รก�ร
แข่งฟุต	ซอลโลกในไตรม�สที่	4	ปี	2555	ซึ่งก�รเร่งรัดง�นดังกล่�ว	บริษัทต้องระดม
คนง�นเป็นจำ�นวนม�กกว่�	3,000	คน	เข้�ม�ทำ�ง�นในโครงก�รนี้เป็นเวล�น�นเกือบ	
2	เดือน	หลังจ�กนั้น	ในปี	2556	เจ้�ของโครงก�รได้ให้บริษัทรื้อถอนง�นก่อสร้�ง	ไม่
ว่�จะเป็นง�นโครงสร้�ง	ง�นสถ�ปัตยกรรม	ง�นครภุณัฑ์	และง�นภมูทิศัน์	เพือ่ทำ�ก�ร
ก่อสร้�งและติดตั้งใหม่ทั้งหมดให้เป็นไปต�มแบบท่ีกำ�หนดไว้ในสัญญ�โดยละเอียด	
ซึ่งทำ�ให้บริษัทมีภ�ระต้นทุนค่�ก่อสร้�งเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก	ทั้งค่�วัสดุก่อสร้�ง	ค่�เช่�
เครื่องจักรอุปกรณ์	 และค่�จ้�งแรงง�น	 ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประม�ณต้นทุนก่อสร้�งม�
ก่อน	ในก�รนี้	บริษัทได้ยื่นเรื่องเพื่อขอให้เจ้�ของโครงก�รพิจ�รณ�เป็นง�นเพิ่มเติม
เพือ่ชดเชยภ�ระค่�ใช้จ่�ยทีเ่กดิขึน้ดงักล่�วเป็นจำ�นวนเงนิประม�ณ	410	ล้�นบ�ท	โดย
ได้ยื่นเรื่องในช่วงระหว่�งไตรม�สที่	1	และ	3	ของปี	2556	จนถึงปัจจุบัน	ผู้ว่�จ้�งก็ยัง
ไม่มกี�รอนมุตังิ�นเพิม่ดงักล่�วให้แก่บริษทั	นอกจ�กนี	้ก�รทีบ่ริษทัต้องเสยีเวล�ไปใน
ก�รรื้อถอนและทำ�ง�นซำ้�ใหม่ต�มที่กล่�วถึงแล้วนั้น	รวมถึงมีก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แบบหล�ยร�ยก�ร	ก็ส่งผลให้ง�นก่อสร้�งเกิดปัญห�ล่�ช้�	จำ�เป็นต้องขอขย�ยระยะ
เวล�ก่อสร้�งจ�กเดือนเมษ�ยน	2556	เป็นเดือนกุมภ�พันธ์	2557	ถึงเดือนเมษ�ยน	
2557	 ซึ่งก�รขย�ยระยะเวล�ดังกล่�วทำ�ให้บริษัทต้องมีค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น
ทุกเดือนจนกว่�จะส่งมอบง�นแล้วเสร็จ	โดยเฉพ�ะค่�เช่�อุปกรณ์เครื่องจักร	และค่�
จ้�งแรงง�น	รวมถึงค่�จ้�งเหม�แรงง�นร�ยวันอันเนื่องม�จ�กปัญห�ก�รข�ดแคลน
แรงง�น	โดยบริษัทได้ตั้งค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กง�นระหว่�งก่อสร้�งโครงก�รนี้จำ�นวน
เงิน	436.6	 ล้�นบ�ท	 ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	7	 บริษัทค�ดว่�จะส่งมอบง�นได้
ทั้งหมดในเดือนเมษ�ยน	2557

123,746.7

รวม 330,618.0



112 รายงานประจำาปี 2013

โครงการ สถ�นะของโครงก�ร

ผลข�ดทุนจ�กประม�ณ
ก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้
โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ	

	(พันบ�ท)

โครงก�รของ
บริษัทย่อย	2	
โครงก�ร

โครงก�รป้องกันนำ้�ท่วมชุมชนเมืองปัตต�นี	ระยะท่ี	1	และโครงก�รป้องกันนำ้�ท่วม
ชุมชนเมืองรูสะมิแล	ปัตต�นี	ซ่ึงก�รก่อสร้�งล่�ช้�กว่�กำ�หนดเนื่องจ�กพื้นที่ที่
ก่อสร้�งมคีว�มไม่สงบและเป็นพืน้ทีอ่นัตร�ย	มกี�รเปลีย่นผูร้บัเหม�บ่อยเพร�ะผลง�น 
ก่อสร้�งไม่ได้ม�ตรฐ�น	นอกจ�กนี้	ผู้รับเหม�ก่อสร้�งในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณภ�พก็เสนอ 
ร�ค�ค่�รับเหม�ก่อสร้�งที่แพงม�ก	ทำ�ให้ต้นทุนก�รก่อสร้�งเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก  
บริษัทย่อยได้ตั้งค่�เผื่อผลข�ดทุนจ�กง�นระหว่�งก่อสร้�งโครงก�รนี้จำ�นวนเงิน 
19.9	ล้�นบ�ท	ต�มที่กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ	7	บริษัทค�ดว่�จะส่งมอบง�นได้ทั้งหมด
ในระหว่�งเดือนกุมภ�พันธ์	2557	ถึงเดือนเมษ�ยน	2557

117,437.7

รวมทั้งสิ้น 448,055.7

35.	 การบริหารจัดการส่วนทุน				

  ผู้บริห�รของกลุ่มบริษัทอีเอ็มซี	มีนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รส่วนทุนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ก�รบริห�รกระแสเงินสดท่ีดีอย่�งต่อเนื่อง 
และรักษ�ไว้ซึ่งคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555	อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนมีดังนี้	

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2556 2555 2556 2555

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน 13.5	:	1	 2.1	:	1 30.5	:	1	 2.1	:	1

  กลุ่มบริษัทอีเอ็มซีไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์	นโยบ�ยและกระบวนก�รจัดก�รส่วนทุนของบริษัทในระหว่�งปีสิ้นสุด 
วันที่	31	ธันว�คม	2556	และ	2555

36.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก/ปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้							

  กลุม่บรษิทัอเีอม็ซียังไม่ได้ใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิท่ีออก/ปรบัปรงุใหม่ท่ียงัไม่มกี�รบงัคบัใช้	ณ	วนัท่ีร�ยง�น	ดงัต่อไปนี	้

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน เรื่อง ปีมีผลบังคับใช้

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ	ฉบับที	่2	(ปรับปรุง	2555) ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2557

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับท่ี	3	(ปรับปรุง	2555) ก�รรวมธุรกิจ 2557

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	4 สัญญ�ประกันภัย 2559

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับท่ี	5	(ปรับปรุง	2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและ 
			ก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก 2557

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ	ฉบับที	่8	(ปรับปรุง	2555) ส่วนง�นดำ�เนินง�น 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555) งบกระแสเงินสด 2557
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			ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน เรื่อง ปีมีผลบังคับใช้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555) ภ�ษีเงินได้ 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555) สัญญ�เช่� 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555) ร�ยได้ 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555) ผลประโยชน์ของพนักง�น 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)
ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยน 
				เงินตร�ต่�งประเทศ

2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555) ก�รเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิก�รท่ีเกีย่วข้องกนั 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555) ส่วนได้เสียในก�รร่วมค้� 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555) งบก�รเงินระหว่�งก�ล 2557

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	1	 ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน	 
			ก�รบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน

2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	4	 ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่ 2557
ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	5	 สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอน	ก�รบูรณะและ

ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม
2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	7	 ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	
29	เรื่อง	ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่มี
เงินเฟ้อรุนแรง

2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	10	 งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่� 2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	12 ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 2557
ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้� 2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	17 ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้�ของ 2557
ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	ฉบับที่	18 ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค้� 2557
ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	15 สิ่งจูงใจสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น 2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	27 ก�รประเมินเนื้อห�ของร�ยก�รที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
กฎหม�ยต�มสัญญ�เช่�

2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	29 ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 2557

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	ฉบับที่	32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์ 2557

	 	 ผู้บริห�รค�ดว่�จะนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ต�มประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชีม�ใช้และถือปฏิบัติ	
โดยผูบ้รหิ�รอยูร่ะหว่�งก�รพิจ�รณ�ถงึผลกระทบท่ีอ�จเกดิขึน้จ�กก�รใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ดงักล่�ว
ต่องบก�รเงินของบริษัท

37.	 การอนุมัติงบการเงิน

	 	 คณะกรรมก�รของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบก�รเงินนี้เมื่อวันที่	28	กุมภ�พันธ์	2557
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ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

ภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
	 	 บรษิทั	อเีอม็ซี	จำ�กดั	(มห�ชน)	เป็นบรษิทัทีด่ำ�เนนิธรุกจิหลกัเกีย่วกบัก�รให้บรกิ�รต�มสญัญ�บรกิ�รระยะย�วและสญัญ�กอ่สร้�ง	
ในระหว่�งปี	2552	บริษัทฯ	ได้ทำ�สัญญ�กิจก�รร่วมค้�กับบริษัท	เพ�เวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำ�กัด	(มห�ชน)	โดยมีส่วนแบ่งร้อยละ	49	
และร้อยละ	51	ต�มลำ�ดับ	เพื่อดำ�เนินง�นก่อสร้�งโครงก�รของส่วนร�ชก�รแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่	และในระหว่�งปี	2553	บริษัทฯ	
ได้ลงทุนในบริษัท	บีอ�ร์	ก่อสร้�ง	จำ�กัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจก�รให้บริก�รต�มสัญญ�บริก�รและสัญญ�ก่อสร้�งโดยมีสัดส่วนก�ร
ลงทุนร้อยละ	51	(บริษัทฯ	บริษัทย่อย	และกิจก�รร่วมค้�	รวมกันเรียกว่�	“กลุ่มบริษัทฯ”)	ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้เข้�ร่วมลงทุนกับบริษัท	
ซันเค่น	เซ็ตสุบิ	เคียวโก	จำ�กัด	จ�กประเทศญี่ปุ่น	เพื่อประกอบธุรกิจก่อสร้�งง�นระบบวิศวกรรมภ�ยใต้ชื่อ	บริษัท	ซันเค่น-อีเอ็มซี	จำ�กัด	
โดยมีสัดส่วนก�รถือหุ้นร้อยละ	48	ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

	 	 ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีร�ยได้จ�กก�รรับเหม�ก่อสร้�งรวม	1,596.23	ล้�นบ�ท	ลดลงร้อยละ	59.34	ซึ่งเป็นร�ยได้จ�กสอง
ส�ยง�นหลัก	ได้แก่	ส�ยง�นก่อสร้�งทั่วไป	และส�ยง�นก่อสร้�งง�นระบบ	โดยมีต้นทุนก�รรับเหม�ก่อสร้�งรวม	1,644.10	ล้�นบ�ท	มี
ข�ดทุนขั้นต้น	47.86	 ล้�นบ�ท	คิดเป็นอัตร�ข�ดทุนขั้นต้นประม�ณร้อยละ	3	 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�	มีส�เหตุจ�กปริม�ณง�น
ก่อสร้�งของบริษัทลดลง	ประกอบกับมีก�รรับรู้ต้นทุนก�รก่อสร้�งที่สูงขึ้นในบ�งโครงก�ร	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่�ใช้จ่�ยทั่วไปและบริห�รรวม
กับค่�ตอบแทนผู้บริห�รเป็นจำ�นวน	100.57	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีที่แล้วร้อยละ	8.60	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.31	จ�กยอดร�ยได้	และในปี
นี้มีก�รบันทึกข�ดทุนที่มีนัยสำ�คัญ	ดังนี้
  
	 	 1.	รับรู้ผลข�ดทุนจ�กโครงก�รก่อสร้�งในปัจจุบันของบริษัทฯ	จำ�นวน	4	โครงก�ร	และของบริษัทย่อย	2	โครงก�ร	โดยค�ดว่�จะ
มีผลข�ดทุนรวมทั้งสิ้น	874.5	ล้�นบ�ท	และ	134.8	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ	ส�เหตุส่วนใหญ่เกิดจ�กปัญห�ก�รก่อสร้�งล่�ช้�	และก�รไม่
ได้รบัอนมุตังิ�นเพิม่ที่ไดด้ำ�เนนิก�รไปแลว้		ในปี	2556	จงึมกี�รรบัรูผ้ลข�ดทนุรวมถงึก�รกลบัร�ยก�รกำ�ไรทีม่กี�รรบัรูไ้ปแลว้ในโครงก�ร
ดังกล่�ว	 รวมเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น	1,166.5	 ล้�นบ�ท	 โดยแยกบันทึกเป็นผลข�ดทุนในง�นระหว่�งก่อสร้�ง	718.4	 ล้�นบ�ท	 และผล
ข�ดทุนจ�กประม�ณก�รต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จ	448.1	ล้�นบ�ท	ร�ยละเอียดก�รข�ดทุนของโครงก�รดังกล่�ว
ได้สรุปแสดงไว้ในในต�ร�งด้�นล่�งนี้

ชื่อโครงก�ร ประม�ณก�รข�ดทุน ส�เหตุก�รข�ดทุน

โครงก�รเดอะบีซ 170.0	ล้�นบ�ท ง�นก่อสร้�งมีคว�มล่�ช้�กว่�กำ�หนด	จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องเร่งรัดก�รก่อสร้�ง
เพื่อให้ส�ม�รถส่งมอบง�นได้ทันในปี	2556	อีกทั้งมีง�นแก้ไขและซ่อมแซม
จำ�นวนม�ก	โดย	เฉพ�ะง�น	Finishing	ที่มีก�รตรวจรับมอบอย่�งละเอียด
เนื่องจ�กเป็นห้องชุดหรูที่มีร�ค�สูง	และลูกค้�ขอให้แก้ไขซ้ำ�หล�ยครั้งจนเป็นที ่
พอใจก่อนที่จะส่งมอบห้องได้	นอกจ�กนั้น	ยังได้รับผลกระทบจ�กก�รปรับ 
ค่�จ้�งแรงง�นและปัญห�ข�ดแคลนแรงง�น	ทำ�ให้มีต้นทุนก�รก่อสร้�งสูงกว่�ที่
ประม�ณก�รไว้

โครงก�รแอร์พอร์ต
ลิ้งค์สแควร์

166.5	ล้�นบ�ท โครงก�รนี้มีปัญห�สภ�พพื้นที่และสิ่งปลูกสร้�งใกล้เคียงที่เป็นอุปสรรคต่อก�ร 
ก่อสร้�ง	และมีก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบหล�ยครั้งหล�ยร�ยก�ร	ทำ�ให้ง�น 
ก่อสร้�งมีคว�มย�กลำ�บ�กและล่�ช้�กว่�ที่ประม�ณก�รไว้	จึงมีค่�ใช้จ่�ยดำ�เนิน 
ง�นค่อนข้�งสูง	โดยเฉพ�ะในปี	2556	ที่ต้องเร่งรัดก�รก่อสร้�ง	แก้ไขปัญห�ที่ 
เป็นอุปสรรคต่อก�รก่อสร้�ง	และแก้ไขง�นหล�ยร�ยก�ร	เพ่ือให้ส�ม�รถส่งมอบ 
ได้ทันกำ�หนด	โดยบริษัทฯ	ได้รับอนุมัติง�นเพ่ิมท่ีดำ�เนินก�รไปแล้วเพียงบ�งส่วน 
เท่�นั้น	อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจ�กก�รปรับค่�จ้�งแรงง�นและปัญห�แรงง�น
ข�ดแคลนในปี	2556	ทำ�ให้มีต้นทุนก�รก่อสร้�งสูงกว่�ที่ประม�ณก�รไว้
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ชื่อโครงก�ร ประม�ณก�รข�ดทุน ส�เหตุก�รข�ดทุน

โครงก�รอ�ค�รสหวิช�
น�น�ช�ติจุฬ�ฯ

129.0	ล้�นบ�ท ง�นก่อสร้�งมีคว�มล่�ช้�กว่�กำ�หนดจึงทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รสูงข้ึน	โดยเฉพ�ะ 
ค่�จ้�งแรงง�นท่ีเพ่ิมข้ึน	รวมถึงปัญห�ข�ดแคลนแรงง�น	นอกจ�กน้ี	โครงก�รน้ี 
มีรูปแบบง�นสถ�ปัตยกรรมที่ซับซ้อนและไม่มีร�ยละเอียดชัดเจนตั้งแต่แรก	
เมื่อทำ�รูปแบบร�ยละเอียดออกม�ในภ�ยหลังพบว่�มีร�ยละเอียดง�นที่ต้องทำ� 
ม�กกว่�ท่ีประม�ณก�รไว้	อีกท้ังง�นครุภัณฑ์และง�นสถ�ปัตยกรรมหล�ยร�ยก�ร 
มีต้นทุนเพ่ิมข้ึนกว่�ท่ีประม�ณก�รไว้ม�ก	เน่ืองจ�กไม่ส�ม�รถห�สินค้�คุณภ�พ 
เทียบเท่�ม�ทดแทนได้	จึงทำ�ให้มีต้นทุนก�รก่อสร้�งสูงกว่�ที่ประม�ณก�รไว้

โครงก�รสน�มกีฬ� 
ฟุตซอล

409.0	ล้�นบ�ท โครงก�รน้ีถูกเร่งรัดก�รก่อสร้�งเพ่ือให้เปิดใช้สน�มแข่งชันฟุตซอลโลกในไตรม�ส 
ท่ี	4	ปี	2555	และต่อม�ในปี	2556	ต้องทำ�ก�รร้ือถอนง�นท่ีทำ�ไปแล้วเพ่ือทำ�ก�ร 
ก่อสร้�งและติดตั้งใหม่ให้เป็นต�มแบบในสัญญ�	ไม่ว่�จะเป็นง�นโครงสร้�ง 
ง�นสถ�ปัตยกรรม	ง�นครุภัณฑ์	และง�นภูมิทัศน์	รวมท้ังมีก�รเปล่ียนแปลงแก้ไข 
แบบหล�ยร�ยก�ร	ส่งผลให้ง�นก่อสร้�งเกิดปัญห�ล่�ช้�	และมีค่�ใช้จ่�ยนอก 
ประม�ณก�รเกิดข้ึนจำ�นวนม�ก	โดยเฉพ�ะค่�เช่�อุปกรณ์เคร่ืองจักร	และค่�จ้�ง 
แรงง�น	รวมถึงค่�จ้�งเหม�แรงง�นร�ยวันอันเนื่องม�จ�กปัญห�ก�รข�ดแคลน
แรงง�น	และค�ดว่�จะไม่ได้รับก�รอนุมัติง�นเพิ่มที่ได้ดำ�เนินก�รไปแล้วเพื่อ 
ชดเชยต้นทุนง�นก่อสร้�งที่เพิ่มขึ้นดังกล่�ว

โครงก�รของบริษัทย่อย	
2	โครงก�ร	ระบบ 
ป้องกันน้ำ�ท่วมใน 
จ.	ปัตต�นี

134.8	ล้�นบ�ท โครงก�รนี้ประสบปัญห�และอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้�งหล�ยประก�ร	ได้แก่	
ปัญห�คว�มไม่สงบและเป็นพื้นท่ีอันตร�ย	ซึ่งเป็นอุปสรรคในจัดห�บุคล�กร 
ลงไปควบคมุง�นในพืน้ท่ี	ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น	ผูร้บัเหม�ไม่ได้คณุภ�พ 
และท้ิงง�น	ก�รข�ดแคลนวัสดุก่อสร้�งในพ้ืนท่ี	ตลอดจนปัญห�ผลกระทบต่อ 
ชุมชนต�มแนวเส้นท�งก่อสร้�งซ่ึงเป็นอุปสรรคในก�รเข้�พ้ืนท่ีก่อสร้�ง	และมี 
เหตุต้องชดใช้ค่�เสียห�ยให้ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รก่อสร้�ง	รวมถึง	
ปัญห�สภ�พอ�ก�ศที่มีฝนม�กและปัญห�อุทกภัย	ส่งผลให้ง�นก่อสร้�งมีปัญห�
ล่�ช้�	และมีต้นทุนก่อสร้�งสูงกว่�ที่ประม�ณก�รไว้ม�ก

  
	 	 2.	มีก�รตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญของโครงก�รต่�งๆ	โดยเป็นส่วนลูกหนี้ก�รค้�	21.9	ล้�นบ�ท	ลูกหนี้เงินประกันผลง�น	87.3 
ล้�นบ�ท	และลูกหนี้อื่น	ๆ	39.8	ล้�นบ�ท
	 	 3.	มีก�รตั้งประม�ณก�รหนี้สินจ�กคดีคว�มที่บริษัทฯ	ตกเป็นจำ�เลย	เป็นจำ�นวนเงิน	56.4	ล้�นบ�ท
 
  ส่งผลให้ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนดอกเบี้ยและภ�ษี	(EBIT)	รวม	1,443.11	ล้�นบ�ท	สูงกว่�ปี
ทีแ่ล้วร้อยละ	3,324	นอกจ�กน้ี	กลุม่บริษทัฯ	มภี�ระต้นทุนท�งก�รเงนิ	17.64	ล้�นบ�ท	และร�ยได้	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงนิได้	24.39	ล้�นบ�ท 
ทำ�ให้มีผลก�รดำ�เนินง�นเป็นข�ดทุนสุทธิจำ�นวน	1,436.36	ล้�นบ�ท	แต่ห�กพิจ�รณ�เฉพ�ะส่วนของบริษัทใหญ่	จะมีข�ดทุนสุทธิ	
1,348.54	ล้�นบ�ท

รายได้
  ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีร�ยได้จ�กก�รรับเหม�ก่อสร้�งรวม	1,596.23	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีก่อนร้อยละ	59.34	เนื่องจ�ก 
บริษัทฯ	ชะลอก�รรับง�นใหม่ชั่วคร�วเพื่อเร่งรัดง�นก่อสร้�งโครงก�รเดิมที่มีปัญห�ล่�ช้�ให้แล้วเสร็จให้ทัน	และในช่วงปล�ยปีจึงเริ่มรับ
ง�นก่อสร้�งโครงก�รใหม่	จึงทำ�ให้มีร�ยได้ลดลง

	 	 กลุ่มบริษัทฯ	มีร�ยได้อื่นจำ�นวนทั้งสิ้น	52.34	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วย	ร�ยได้ดอกเบี้ยรับจำ�นวน	6.92	ล้�นบ�ท	ร�ยได้จ�กก�ร
โอนกลับร�ยก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน	3.55	ล้�นบ�ท	และร�ยได้อื่นๆ	อีกจำ�นวน	41.87	ล้�นบ�ท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร�ยได้จ�กก�ร
ข�ยเศษซ�กวัสดุก่อสร้�งที่ไม่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ได้แล้ว
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ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง	และกำาไรขั้นต้น
	 	 ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนรับเหม�ก่อสร้�งรวม	1,644.10	ล้�นบ�ท	ทำ�ให้มีอัตร�ข�ดทุนขั้นต้น	47.86	ล้�นบ�ท	หรือคิด
เป็นร้อยละ	3	เนื่องจ�กในปี	ในปี	2556	มีบ�งโครงก�รที่ประสบปัญห�ต้นทุนก่อสร้�งสูงขึ้น	โดยมีส�เหตุม�จ�กปัญห�ง�นก่อสร้�งล่�ช้�	
ทำ�ให้มีค่�ใช้จ่�ยโครงก�รเพิ่มขึ้น	และผลกระทบจ�กก�รปรับขึ้นค่�แรงขั้นตำ่�ทั่วประเทศเป็น	300	บ�ทต่อวัน	ทำ�ให้เกิดปัญห�ข�ดแคลน
แรงง�น	จึงจำ�เป็นต้องว่�จ้�งแรงง�นร�ยวันที่มีต้นทุนสูงทดแทน	ทำ�ให้มีต้นทุนก่อสร้�งเพิ่มขึ้น	ตลอดจนมีก�รรับรู้ผลข�ดทุนขั้นต้นใน
บริษัทย่อยอีก	18	ล้�นบ�ท

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร
  ค่�ใช้จ่�ยทัว่ไปและบริห�รรวมค่�ตอบแทนผูบ้ริห�รสำ�หรบัปี	2556	มจีำ�นวนรวม	100.57	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วยเงนิเดอืน	ค่�จ้�ง
สวัสดิก�รต่�งๆ	ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น	ค่�ส�ธ�รณูปโภค	ค่�เสื่อมร�ค�	ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ	และค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ	6.31	ของร�ยได้	ซ่ึงห�กเทยีบกบัปีก่อนทีม่ค่ี�ใช้จ่�ยทัว่ไปและบรหิ�รรวมค่�ตอบแทนผูบ้รหิ�รเป็นจำ�นวน	110.05
ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	2.80	ของร�ยได้	จะเห็นได้ว่�มีค่�ใช้จ่�ยลดลงจ�กปีก่อน	เกิดจ�กบริษัทฯ	รับรู้ค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับผลประโยชน์
พนักง�นม�กเกินไปในปี	2555	จึงปรับลดลงในปี	2556	จำ�นวน	10.84	ล้�นบ�ท
 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ค่าเผื่อขาดทุน	และรายการตัดจำาหน่าย	
  ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีก�รติดต�มหนี้	จนทำ�ให้ส�ม�รถรับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ก�รค้�เป็นเงิน	28.70	ล้�นบ�ท	ในขณะ
เดียวกัน	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ตั้งสำ�รองค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้ก�รค้�ค่�ก่อสร้�งที่ค้�งชำ�ระเป็นระยะเวล�น�น	ซึ่งประกอบด้วย 
ค่�รับเหม�ก่อสร้�ง	และเงินประกันผลง�นที่ลูกค้�หักไว้	เป็นจำ�นวนรวม	148.99	ล้�นบ�ท	ซึ่งส�เหตุส่วนใหญ่ม�จ�กลูกหนี้มีปัญห�
ด้�นก�รเงิน	และ/หรือ	มีปัญห�ก�รแก้ไขซ่อมแซมง�นที่ยังไม่ส�ม�รถตกลงกันได้
	 	 นอกจ�กนั้น	เพื่อให้ก�รแสดงฐ�นะก�รเงินเป็นไปอย่�งระมัดระวัง	กลุ่มบริษัทฯ	จึงได้ตั้งสำ�รองค่�เผื่อข�ดทุนที่อ�จขอคืนภ�ษีถูก
หัก	ณ	ที่จ่�ยไม่ได้อีก	3.93	ล้�นบ�ท	แต่อย่�งไรก็ต�ม	ในระหว่�งปีบริษัทฯ	ส�ม�รถขอคืนภ�ษีหัก	ณ	ที่จ่�ยประจำ�ปี	2554	และ	2553	
จำ�นวนเงิน	130.90	ล้�นบ�ท	ปัจจุบันบริษัทฯ	อยู่ระหว่�งในขั้นตอนก�รขอคืนภ�ษีหัก	ณ	ที่จ่�ยประจำ�ปี	2555		

ประมาณการหนี้สินค่าเสียหายจากคดีความ
  ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�รตั้งประม�ณหนี้สินค่�เสียห�ยจ�กข้อพิพ�ทที่เป็นคดีคว�มระหว่�งกลุ่มบริษัทฯ	กับผู้รับหม�และ
เจ้�ของโครงก�ร	ซึ่งประกอบด้วยคดีที่ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ให้บริษัทฯ	ต้องชดใช้ค่�เสียห�ยให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น	7	คดี	และคดีที่มีก�รประนี
ประนอมยอมคว�มทั้งสิ้น	4	คดี	รวมเป็นจำ�นวนเงิน	56.38	ล้�นบ�ท

ผลขาดทุนจากประมาณการต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ	และผลขาดทุนงานระหว่างก่อสร้าง
  ในปี	2556	กลุม่บรษิทัฯ	มกี�รปรบัประม�ณก�รต้นทนุ	6	โครงก�ร	ซึง่ทำ�ให้เกดิผลข�ดทนุรวมก�รกลบัร�ยก�รกำ�ไรทีม่กี�รรบัรู้
ไปแล้วในโครงก�รดังกล่�ว	เป็นยอดข�ดทุนทั้งสิ้น	1,166.41	ล้�นบ�ท	โดยมีแยกบันทึกร�ยก�รเป็นผลข�ดทุนง�นระหว่�งก่อสร้�ง 
718.36	ล้�นบ�ท	ซึง่เป็นต้นทนุทีเ่กดิขึน้แล้ว	และบันทกึเป็นผลข�ดทนุจ�กประม�ณก�รต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ให้โครงก�รก่อสร้�งแล้วเสรจ็ 
448.05	ล้�นบ�ท	ซึ่งเป็นประม�ณก�รต้นทุนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในอน�คต	สำ�หรับส�เหตุก�รข�ดทุนได้แสดงไว้ในหัวข้อภ�พรวมผลก�ร
ดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�แล้ว

ต้นทุนทางการเงิน
  ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนท�งก�รเงินทั้งสิ้น	17.64	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีที่แล้ว	เนื่องจ�กกลุ่มบริษัทฯ	มีก�รลดภ�ระ
หนังสอืคำ�้ประกนัทีอ่อกโดยสถ�บันก�รเงนิลงต�มปรมิ�ณง�นก่อสร้�งท่ีลดลง	จงึทำ�ให้ต้นทุนท�งก�รเงนิท่ีเกดิจ�กค่�ธรรมเนยีมหนงัสอื
คำ้�ประกันลดลง

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีผลก�รดำ�เนินง�นเป็นข�ดทุนสุทธิและมีร�ยได้ภ�ษีเงินได้จำ�นวน	24.39	ล้�นบ�ท	ส่วนใหญ่เกิดจ�ก
ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�รตั้งประม�ณก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น	และประม�ณก�รหนี้สินสำ�หรับค่�เสียห�ยจ�กคดีคว�ม 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภ�ษีจำ�นวน	16.63	และ	11.28	ล้�นบ�ท	ต�มลำ�ดับ
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
  สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ	1,803.85	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีก่อน	1,121.16	ล้�นบ�ท	โดยเป็นก�รลดลงจ�กก�รตั้งสำ�รองใน
สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ	871.28	ล้�นบ�ท	ซึ่งได้แก่	ลูกหน้ึก�รค้�	ลูกหน้ีเงินประกันผลง�น	ลูกหน้ีอ่ืน	และง�นระหว่�งก่อสร้�ง	ที่เหลือ 
เป็นก�รลดลงจ�กก�รดำ�เนินง�นปกต ิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนในเงินฝากประจ�าที่มีข้อจ�ากัดในการใช้
	 	 ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	เป็นจำ�นวน	36.62	ล้�นบ�ท	และมีเงินลงทุนในเงินฝ�กประจำ�ที่มี
ข้อจำ�กัดในก�รใช้	เป็นจำ�นวน	314.96	ล้�นบ�ท	รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น	351.58	ล้�นบ�ท	ลดลง	59.06	ล้�นบ�ท	เมื่อเทียบกับปีก่อน	
เนื่องจ�กในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำ�นวนม�กในก�รเร่งรัดง�นก่อสร้�งที่มีปัญห�ล่�ช้�ให้ส�ม�รถส่งมอบได้ทัน
ต�มกำ�หนด	และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำ�หรับโครงก�รใหม่ในช่วงปล�ยปี

ลูกหนี้การค้า
	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	2556	กลุม่บริษทัฯ	มยีอดลกูหนีก้�รค้�จำ�นวน	343.18	ล้�นบ�ท	ลดลง	109.90	ล้�นบ�ทเมือ่เทียบกบัปีก่อน 
เนื่องจ�กมีร�ยได้จ�กก�รรับเหม�ก่อสร้�งลดลง	และมีก�รตัดจำ�หน่�ยลูกหนี้ที่ค�ดว่�จะไม่ส�ม�รถติดต�มหนี้ได้เป็นจำ�นวนเงิน	81.91 
ล้�นบ�ท	 ห�กพิจ�รณ�จ�กต�ร�งแสดงอ�ยุหนี้ที่แสดงไว้จะเห็นว่�	 ลูกหนี้ก�รค้�ของกลุ่มบริษัทฯ	 ร้อยละ	33.0	 เป็นลูกหนี้ก�รค้�ที่ยัง 
ไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ	ร้อยละ	32.8	เป็นลูกหนี้ค้�งชำ�ระไม่เกิน	6	เดือน	และร้อยละ	34.2	เป็นลูกหนี้ค้�งชำ�ระน�นเกินกว่�	6	เดือน	โดยใน
ปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเป็นจำ�นวนเงิน	21.59	ล้�นบ�ท	ซึ่งครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่ค้�งชำ�ระน�นเกิน	12	
เดือนทั้งหมด	ทำ�ให้มีลูกหนี้คงเหลือสุทธิ	295.99	ล้�นบ�ท	โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีคว�มเชื่อมั่นว่�ส่วนใหญ่จะส�ม�รถติดต�มและได้รับชำ�ระ
หนี้ได้ในที่สุด	เพร�ะกลุ่มบริษัทฯ	ได้มีก�รติดต�มอย่�งใกล้ชิดกับท�งลูกค้�ที่มียอดหนี้ค้�งชำ�ระ	นอกจ�กนี้เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รเรียก
เก็บเงินจ�กลูกค้�ไม่ได้	ท�งกลุ่มบริษัทฯ	จึงมีนโยบ�ยในก�รพิจ�รณ�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของลูกค้�อย่�งละเอียดก่อนพิจ�รณ�
รับง�นจ�กลูกค้�แต่ละร�ย

  สำ�หรับลูกหนี้ก�รค้�ที่แสดงไว้ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัทฯ	 ได้รวมลูกหนี้ก�รค้�ที่เป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงที่มีหน้ี 
ค้�งชำ�ระจำ�นวน	158.87	ล้�นบ�ท	และได้มีก�รตั้งสำ�รองค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน	158.87	ล้�นบ�ท	ในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของ 
บริษัทฯ	แล้ว

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(หน่วย	:	ล้�นบ�ท)
 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

อยู่ในกำ�หนดระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้ 113.07 32.95 66.64 14.7 159.47 32.6 41.82 8.3 143.12 28.8 221.33 47.9

ค้�งชำ�ระเกินกำ�หนดระยะเวล� 

ก�รชำ�ระหนี้

			น้อยกว่�	3	เดือน 44.64 13.01 153.74 33.9 115.62 23.65 153.5 30.5 115.62 23.2 70.65 15.3

			ม�กกว่�	3	เดือนถึง	6	เดือน 67.92 19.79 89.42 19.74 21.58 4.41 89.42 17.7 35.59 7.1 30.11 6.5

			ม�กกว่�	6	เดือนถึง	12	เดือน 73.99 21.56 6.80 1.50 40.27 8.24 82.57 16.4 51.93 10.4 13.24 2.9

			ม�กกว่�	12	เดือนขึ้นไป 43.56 12.69 136.48 30.12 151.93 31.08 136.48 27.1 151.93 30.5 124.45 		27.4

รวม 343.18 100.00 453.08 100.0 488.87 100.0 503.79 100.0 498.19 100.0 461.78 100.0

หัก	ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (47.19) (13.75) (111.06) (24.51) (139.78) (28.59) (152.07) (30.2) (139.77) (28.1) (123.33) (26.7)

สุทธิ 295.99 86.25 342.02 75.49 349.09 71.41 351.72 69.8 358.42 71.9 338.45 73.3
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ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ และลูกหนี้เงินประกันผลงานจากลูกค้า
  ลูกหนี้ก�รค้�ที่ยังไม่เรียกเก็บสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2556	มีจำ�นวน	339.15	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปี	2555	เป็นจำ�นวน 
590.94	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	63.5	เป็นผลม�จ�กในช่วงปล�ยปี	2555	มีผลง�นก�รก่อสร้�งของกลุ่มบริษัทฯ	หล�ยโครงก�รท่ี 
ดำ�เนนิก�รแล้วเสรจ็แล้วแต่ยงัไม่ส�ม�รถออกใบแจ้งหน้ีเรียกเกบ็ค่�บรกิ�รง�นก่อสร้�งได้ทนัภ�ยในปี	2555	ต้องออกใบแจ้งหนี้ในปี	2556
   สำ�หรับลูกหนี้เงินประกันผลง�นจ�กลูกค้�สุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2556	มีจำ�นวน	150.34	ล้�นบ�ท	เปลี่ยนแปลงลดลง
จ�กปี	2555	เป็นจำ�นวน	91.38	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	37.8	เนื่องจ�กในระหว่�งปีกลุ่มบริษัทฯ	ได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
เงินประกันผลง�นที่ค้�งชำ�ระเกินกว่�	12	เดือน	เป็นจำ�นวนเงิน	87.34	ล้�นบ�ท	อย่�งไรก็ต�มกลุ่มบริษัทฯ	ค�ดว่�จะส�ม�รถติดต�ม
หนี้ที่ตั้งสำ�รองไว้แล้วได้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	30-40

งานระหว่างก่อสร้าง
  ง�นระหว่�งก่อสร้�งสทุธขิองกลุม่บรษิทัฯ	ณ	สิน้ปี		2556	มจีำ�นวน	16.79	ล้�นบ�ท	เปลีย่นแปลงลดลงจ�กปี	2555	เป็นจำ�นวน
267.22	ล้�นบ�ท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	94.1	เนือ่งจ�กในระหว่�งปี	กลุม่บรษิทัฯ	มกี�รตดัข�ดทนุจ�กง�นระหว่�งก่อสร้�ง	4	โครงก�รของ 
บริษัทฯ	และ	2	โครงก�รของบริษัทย่อย	ที่ค�ดว่�จะไม่ส�ม�รถเรียกเก็บเงินได้	เป็นจำ�นวนเงินรวม	718.36	ล้�นบ�ท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ในระหว่�งปี	2556	บริษทัได้ตรี�ค�ทีด่นิ	และอ�ค�รเพิม่ขึน้	ต�มร�ยง�นก�รประเมนิร�ค�โดยบรษิทัประเมนิร�ค�ทรพัย์สนิอสิระ 
โดยร�ค�ประเมินส่วนทีส่งูกว่�ร�ค�ทนุเดมิจำ�นวน	35.7	ล้�นบ�ท	(สทุธจิ�กภ�ษีเงนิได้รอก�รตดับญัชจีำ�นวนเงนิ	8.9	ล้�นบ�ท)	ได้แสดง
ไว้ในบัญชี	“องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	สุทธิ”	ภ�ยใต้	“ส่วนของผู้ถือหุ้น”	ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม 
2556	ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ถ�วรนี้จะนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้	
	 	 ในระหว่�งปี	2556	ก�รลงทุนในก�รซื้อสินทรัพย์ถ�วรเป็นเพียงก�รซื้อเพื่อทดแทนส่วนที่ชำ�รุดเสียห�ยหรือเพิ่มเติมเฉพ�ะส่วนที่
จำ�เป็น	ไม่มกี�รลงทุนในทรพัย์สนิถ�วรทีม่มีลูค่�สงู	ดงันัน้เมือ่หกัค่�เสือ่มร�ค�และค่�สกึหรอระหว่�งปีแล้ว		ทำ�ให้กลุม่บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์
ถ�วรสุทธิหลังค่�เสื่อมร�ค�สะสมแล้วเป็นจำ�นวน	181.61	ล้�นบ�ท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	10.1	ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจ�กปีที่แล้ว
เพียงร้อยละ	2.8

หนี้สิน
	 	 หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ	1,679.06	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีก่อน	307.07	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็นร้อยละ	15.5	เนื่องจ�กเจ้�หนี้ก�ร
ค้�ลดลง	280.53	ล้�นบ�ท	เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�ลดลง	114.83	ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ	มีก�รตั้งประม�ณก�รหนี้สินสำ�หรับค่�
เสียห�ยจ�กคดีคว�มเพิ่มขึ้น	56.38	ล้�นบ�ท	

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	จำ�นวน	298.09	ล้�นบ�ท	
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	101.40	ล้�นบ�ท	เนื่องจ�กกลุ่มบริษัทฯ	มีคว�มต้องก�รใช้เงินทุนหมุนเวียนจำ�นวนม�ก	ในก�รเร่งรัดก�ร
ดำ�เนินง�นก่อสร้�งโครงก�รต่�งๆ	ในช่วงปล�ยปี	เพื่อให้ส�ม�รถส่งมอบง�นได้ทันกำ�หนด

เจ้าหนี้การค้า และต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ
	 	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	มียอดคงเหลือของบัญชีเจ้�หนี้ก�รค้�ของกลุ่มบริษัทฯ	จำ�นวน	643.10	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีก่อน	
280.52	ล้�นบ�ท	และยอดต้นทุนง�นก่อสร้�งที่ยังไม่เรียกเก็บจำ�นวน	258.29	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปีก่อน	63.47	ล้�นบ�ท	ซึ่งส�เหตุม�
จ�กในปีนี้มีปริม�ณโครงก�รก่อสร้�งที่ลดลง	ทำ�ให้มีก�รสั่งซื้อสั่งจ้�ง	และยอดเจ้�หนี้ก�รค้�ใหม่ลดลงไปด้วย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
	 	 ในปล�ยปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มจำ�นวนม�กเพื่อใช้เร่งรัดง�นก่อสร้�งในช่วงปล�ยปี	ซึ่ง
ในขณะนั้น	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีเงินทุนหมุนเวียนภ�ยในไม่เพียงพอเนื่องจ�กยังอยู่ระหว่�งรอเรียกเก็บเงินจ�กผลง�นก่อสร้�งโครงก�รต่�งๆ	
โดยเฉพ�ะโครงก�รขน�ดใหญ่ของหน่วยง�นร�ชก�ร	ดังนั้น	เพื่อเป็นก�รเพิ่มสภ�พคล่องชั่วคร�ว	ท�งกลุ่มบริษัทฯ	จึงได้ออกตั๋วสัญญ�
ใช้เงินเพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นจ�กกรรมก�รท่�นหนึ่งของบริษัทฯ	ซึ่งมียอดคงค้�ง	ณ	สิ้นปี	2556	เป็นจำ�นวนเงิน	61	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�ก
ปีที่แล้ว	20	ล้�นบ�ท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	2556	บริษทัฯ	มทีนุทีอ่อกและชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวนเงนิ	1,173.10	ล้�นบ�ท	เพิม่ขึน้จ�กสิน้ปีทีแ่ล้ว	586.56
ล้�นบ�ท	โดยม�จ�กก�รเพิ่มทุนด้วยวิธีเสนอข�ยหุ้นเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ในสัดส่วน	1	หุ้นเดิม	:	1	หุ้นใหม่	ท่ีร�ค�เสนอข�ย 
1.00	บ�ท/หุน้	เป็นจำ�นวนเงนิ	586.54	ล้�นบ�ท	และจ�กก�รใช้สทิธซิือ้หุน้เพิม่ทนุต�มใบสำ�คญัแสดงสทิธซิือ้หุน้	จำ�นวน	20,000	หน่วย
คิดเป็นจำ�นวนเงิน	24,900	บ�ท	
  อย่�งไรก็ต�ม	กลุ่มบริษัทฯ	มีผลประกอบก�รประจำ�ปีข�ดทุน	1,312.84	ล้�นบ�ท	(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	ทำ�ให้มียอด
ข�ดทุนสะสม	1,245.36	ล้�นบ�ท	และทำ�ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	ลดลงจ�ก	960.74	ล้�นบ�ท	ณ	สิ้นปี	2555	เป็น 
234.47	ล้�นบ�ท	ณ	สิ้นปี	2556	หรือคิดเป็นมูลค่�ท�งบัญชีต่อหุ้น	ลดลงจ�ก	1.64	บ�ทต่อหุ้น	เป็น	0.20	บ�ทต่อหุ้น

กระแสเงินสด	และสภาพคล่อง
  ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	ประสบปัญห�ข�ดทุนในโครงก�รต่�งๆ	รวม	6โครงก�ร	และมีสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พเพิ่มขึ้น	ทำ�ให้ผล
ประกอบก�รของกลุ่มบริษัทฯ	ข�ดทุนสูงถึง	1,436.36	ล้�นบ�ท	ส่งผลกระทบต่อสภ�พคล่องของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นอย่�งม�ก	เนื่องจ�ก
กลุ่มบริษัทฯ	มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนไปจำ�นวนม�กเพ่ือเร่งรัดง�นก่อสร้�งโครงก�รต่�งๆให้เสร็จทันกำ�หนด	ในขณะที่
โครงก�รขน�ดใหญ่หล�ยโครงก�รประสบผลข�ดทนุ	จงึมกีระแสเงนิสดรบัจ�กโครงก�รดงักล่�วน้อยกว่�เงนิทุนหมนุเวยีนท่ีใช้ไป	จงึทำ�ให้
กระแสเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นติดลบถึง	739.84	ล้�นบ�ท
  กลุ่มบริษัทฯ	ได้จัดห�เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำ�ม�ใช้รักษ�สภ�พคล่องภ�ยในองค์กรให้มีเพียงพอ	โดยมีกระแสเงินสดสุทธิจ�ก
กิจกรรมจัดห�เงินทั้งสิ้น	679.04	ล้�นบ�ท	ซึ่งประกอบด้วย	เงินจ�กก�รเพ่ิมทุนของบริษัทฯ	586.54	ล้�นบ�ท	เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ก
สถ�บันก�รเงินและจ�กแหล่งอื่นๆ	111.40	ล้�นบ�ท	ซึ่งทำ�ให้ในปี	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดรวมสุทธิลดลง	21.29	ล้�นบ�ท

 2556 2555 2554

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 0.81 1.27 1.33

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 90 43 49

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน) 133 79 41

  เมื่อพิจ�รณ�จ�กอัตร�ส่วนสภ�พคล่องของกลุ่มบริษัทฯ	พบว่�	ยังลดลงอย่�งต่อเนื่อง	และตำ่�กว่�ระดับ	1	เท่�	ในปัจจุบัน	อีก
ทั้งยังมีระยะเวล�ก�รเก็บหน้ีและชำ�ระหน้ีน�นข้ึน	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่�	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีปัญห�สภ�พคล่องที่ตึงตัว	อย่�งไรก็ต�ม  
ผลกระทบด้�นกระแสเงินสดติดลบจ�กโครงก�รที่ประสบปัญห�ข�ดทุนค�ดว่�จะหมดไปภ�ยในครึ่งปีแรกของปี	2557	และในครึ่งปีหลัง 
ของปี	2557	กระแสเงนิสดจ�กกจิกรรม	ก�รดำ�เนินง�นจะเริ่มดีขึ้นด้วยผลก�รดำ�เนินง�นก่อสร้�งในโครงก�รใหม่ๆ	ที่มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้น
สูงกว่�โครงก�รเดิม

แหล่งที่มาของเงินทุน

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ร�ยก�ร 2556 2555 2554 2556 2555 2554

 ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท %

หนี้สินหมุนเวียน 1,528.98 84.76 1,849.09 63.22 1,573.08 		60.08	1,499.95 88.19 1,817.58 63.06 1389.59 57.44

หนี้สินไม่หมุนเวียน 150.08 8.32 137.04 4.69 143.71 				5.49	 146.94 8.64 133.94 4.65 135.42 5.60

หนี้สินรวม 1,679.06 93.08 1,986.12 67.90 1,716.79 		65.57	1,646.89 96.83 1,951.52 67.71 1,525.01 63.04

ส่วนของผู้ถือหุ้น 124.79 6.92 938.89 32.10 901.49 		34.43	 53.98 3.17 930.59 32.29 894.20 36.96

รวม 1,803.85 100.00 2,925.01 100.00 2,618.28 100.00	1,700.87 100.00 2,882.11 100.00 2,419.21 100.00
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	 	 จ�กต�ร�งข้�งต้นจะเห็นได้ว่�แหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ	ส่วนใหญ่ประม�ณร้อยละ	85	ม�จ�กหนี้สินหมุนเวียน	เนื่องม�จ�ก
ลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ต้องใช้เงินทุนเป็นจำ�นวนม�กเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ก�รก่อสร้�ง	ก�รจ่�ยค่�จ้�งเหม�และค่�แรง
ง�นก่อสร้�งโครงก�รต่�งๆ	เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้�	ลักษณะของเงินทุนส่วนม�กจึงอยู่ในรูปของสินเชื่อที่ได้รับจ�กเจ้�หนี้ก�รค้�	เงินรับ
ล่วงหน้�จ�กลูกค้�	 ต้นทุนง�นก่อสร้�งที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน	 และเนื่องจ�กกลุ่ม
บริษัทฯ	ไม่เน้นก�รลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรขน�ดใหญ่	ดังนั้น	จึงไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนระยะย�ว	ในส่วน
ของทุนยังคงมีสัดส่วนที่ตำ่�	เนื่องจ�กมีผลข�ดทุนสะสมที่สูง	ทำ�ให้มีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับสูงถึง	13	เท่�

ภาระผูกพัน
  ณ	วนัที	่31	ธันว�คม	2556	กลุม่บริษทัฯ	มภี�ระผกูพนัต�มสญัญ�เช่�ระยะย�วหล�ยฉบบัเพือ่เช่�ท่ีทำ�ก�ร	สิง่อำ�นวยคว�มสะดวก
อุปกรณ์สำ�นักง�นและย�นพ�หนะ	ซึ่งสัญญ�เช่�ดังกล่�วมีระยะเวล�เช่�สิ้นสุดในระยะเวล�ต่�ง	ๆ	กัน	จนถึงปี	2559	โดยเสียค่�เช่�รวม
ในปี	2557	จำ�นวน	3.41	ล้�นบ�ท	และปี	2558	-	2559	จำ�นวน	2.69	ล้�นบ�ท

หนังสือคำ้าประกัน
  กลุ่มบริษัทฯ	มีหนังสือคำ้�ประกันที่ออกโดยสถ�บันก�รเงินในน�มกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภ�ระผูกพันด้วยสัญญ�ก�รค้�
ต�มปกติธุรกิจ	โดยมียอดคงเหลืออยู่	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2556	เป็นจำ�นวน	1,034.3	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กสิ้นปีที่แล้ว	281.2	ล้�นบ�ท	
หนังสือคำ้�ประกันดังกล่�ว	คำ้�ประกันโดยเงินฝ�กสถ�บันก�รเงินของกลุ่มบริษัทฯ	ที่ดินและอ�ค�ร	รวมทั้งก�รโอนสิทธิก�รรับเงินจ�ก
ลูกหนี้ก�รค้�ของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
	 	 ปัจจัยที่จะมีผลต่อก�รดำ�เนินง�นหรือฐ�นะก�รเงินในอน�คตของกลุ่มบริษัทฯ	คือ	คว�มผันผวนของร�ค�วัสดุก่อสร้�ง	ก�รข�ด 
แคลนแรงง�นก่อสร้�ง	ภ�วะเศรษฐกิจของประเทศ	และนโยบ�ยของภ�ครัฐบ�ล	เป็นต้น
  ร�ค�วสัดกุ่อสร้�งมผีลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุก�รก่อสร้�งของกลุม่บรษิทัฯ	โดยเฉพ�ะสนิค้�ประเภท	เหลก็	ปนู	คอนกรตี	ส�ยไฟ 
ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในก�รก่อสร้�ง	อย่�งไรก็ต�ม	กลุ่มบริษัทฯ	จะทำ�ก�รติดต�มภ�วะร�ค�วัสดุก่อสร้�งอย่�งใกล้ชิดเพ่ือประโยชน์ใน
ก�รว�งแผนง�นก�รจัดซื้อให้มีประสิทธิภ�พ	เพื่อควบคุมต้นทุนให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ในแต่ละโครงก�ร
  จ�กนโยบ�ยก�รปรับขึ้นค่�แรงขั้นตำ่�เป็น	300	บ�ทต่อวันทั่วประเทศ	ได้ก่อให้เกิดปัญห�ข�ดแคลนแรงง�น	ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�งของกลุ่มบริษัทฯ	ที่อ�จทำ�ให้เกิดปัญห�ง�นก่อสร้�งล่�ช้�และไม่ส�ม�รถส่งมอบง�นได้ทันต�มกำ�หนด 
อย่�งไรก็ต�ม	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงนี้	และได้เตรียมแผนก�รจัดห�แรงง�นต่�งช�ติบ�งส่วนเข้�ม�ทดแทนไว้แล้ว 
รวมถึงได้มีก�รปรับค่�จ้�งแรงง�นก่อสร้�งให้อยู่ในระดับที่ส�ม�รถแข่งขันได้ในอุตส�หกรรมก่อสร้�ง	ซ่ึงเชื่อว่�จะช่วยบรรเท�ปัญห�
ข�ดแคลนแรงง�นมิให้มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทฯ	ได้	 	
  ภ�วะเศรษฐกจิและนโยบ�ยของภ�ครฐับ�ลของประเทศถอืได้ว่�เป็นอกีปัจจยัหนึง่ท่ีมผีลกระทบต่อก�รดำ�เนนิง�นของกลุม่บรษิทัฯ
ห�กภ�วะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น	ก�รลงทุนมีก�รขย�ยตัวทั้งในภ�ครัฐและภ�คเอกชนจะส่งผลให้ปริม�ณง�นของกลุ่ม
บริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	อย่�งไรก็ต�ม	ปัญห�คว�มสงบท�งก�รเมืองในปัจจุบัน	ได้ส่งผลให้เกิดคว�มไม่แน่นอนต่อแผนก�รลงทุนขน�ดใหญ่ 
ในโครงสร้�งพื้นฐ�นของประเทศ	รวมถึงกระทบต่อแผนก�รลงทุนของภ�คเอกชนด้วย	ซึ่งห�กสถ�นก�รณ์มีคว�มยืดเยื้อต่อไป	ย่อมจะ
ส่งผลลบต่อภ�คธุรกิจก�รก่อสร้�ง	รวมถึงผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ	อย่�งไรก็ต�ม	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ปรับกลยุทธ์โดยเพิ่มสัดส่วน
ก�รรับง�นในภ�คเอกชนที่มีคว�มเสี่ยงตำ่�มีระยะเวล�ก่อสร้�งไม่น�นเกินไป	และมีอัตร�กำ�ไรท่ีดี	โดยไม่เน้นท่ีปริม�ณโครงก�ร	ซ่ึงจะ
ทำ�ให้ผลก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับผลกระทบไม่ม�กปัจจัยเสี่ยงดังกล่�ว

	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

	 •	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	
	 	 กลุ่มบริษัท	อีเอ็มซี	จ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี	ประจำ�ปี	2556	จำ�นวน	1.93	ล้�นบ�ท	ให้แก่	บริษัท	เบเคอร์	ทิลลี่	ออดิท	
แอนด์	แอ็ดไวเซอร์รี่	เซอร์วิสเซส	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	เป็นค่�สอบบัญชีของ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

 •	 ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	(ถ้ามี)
		 	 -		ไม่มี	-
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