


About Us
เกี่ยวกับซิโน-ไทย

ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นหนึ่งในบริษัท
ก่อสร้างชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505  
โดยด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ
งานเครือ่งกล เช่น  งานด้านสาธารณปูโภค งานด้านอาคาร งานด้าน
พลังงาน  งานด้านอุตสาหกรรม และงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

บรษิทั มุง่เน้นผลติผลงานก่อสร้างทีม่คีณุภาพสงู โดยมเีป้าหมาย
สูงสุด  คือ มาตรฐานของผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และ
ราคายุติธรรม โดยค�านึงถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย 
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ

ซโิน-ไทย ได้สร้างสรรค์ผลงานแห่งความส�าเรจ็ด้วยความเชีย่วชาญ
และประสบการณ์อนัยาวนานให้แก่ลกูค้าจนได้รบัชือ่เสยีงและเป็นที่
ยอมรับในงานก่อสร้างมานานกว่า 50 ปี

After its successful business recognition since 1962, Sino-Thai 
Engineering and Construction Public Company Limited became 
the top leading construction company that serves both civil 
work and mechanical work, our services include Infrastructure, 
Buildings, Energy and Power Generation Plants, Industrial, 
and Environment. 

The company strongly emphasizes on best and high quality 
construction where its highest goal is to undertake the engineering 
and construction business in every aspect to meet customers’ 
stringent requirements regarding quality, on-time delivery, fair 
prices, with high health, safety and environmental standard.

Sino-Thai continues to move forward and became the leading 
Engineering and Construction firm in Thailand by handing over 
quality projects with all experts and experiences for more than 
50 years of reputation.



2013 Highlights
ข้อมูลส�ำคัญ

CG Ranking by Thai Institute of Directors (IOD)

2013: Very Good

+14% +27% +59% -1% -10%
Increase in

Total Revenue
Increase in
Net Profit

Decrease in
Book Value per

Share 

Decrease in
Backlog Order

2012 : Bt  20,169 mn
2013 : Bt 22,948 mn

2012 : Bt   1,643 mn
2013 : Bt  2,094 mn

2012 : Bt   1,096 mn
2013 : Bt  1,741 mn

2012 : Bt 5.15
#share=1,186 mn

2013 : 5.10
#share=1,525 mn

2012 : Bt   56,685 mn
2013 : Bt  51,088 mn

Increase in
Gross Profit

Revenue Gross Prof it Backlog
OrderNet Prof it Book Value

per Share

Construction Revenue by Type of Work in 2013 Construction Revenue by Type of Client in 2013

Infrastructure

43.5%

12.2% 1.6%

42.7%

Environment
0.0%

Building

Energy

Industrial

Private Sector

55%

45%
Public Sector
(Including State Enterprise)

Company Credit Rating (2013): “A-”
by TRIS Rating Co., Ltd.

MRTA - Purple Line
(Bangyai - Bangsue) Contract 2

MRTA - Blue Line
(Tha Phra - Lak Song) Contract 4

Propylene Glycol Project
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F inancial Highlights
สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน

2552 2553 2554 2555 2556

2009 2010 2011 2012 2013

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท) Balance Sheet (Bt mn)

สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets 5,377 7,291 11,688 15,925 19,863

สินทรัพย์รวม Total Assets 8,784 10,208 16,074 20,296 25,010

หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities 4,131 5,533 10,006 13,664 16,694

หนี้สินรวม Total Liabilities 4,276 5,629 10,236 14,184 17,233

ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders' Equity 4,509 4,579 5,838 6,111 7,777

งบก�ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท) Income Statement (Bt mn)

รายได้จากการก่อสร้าง Construction Income 11,914 9,193 14,815 19,748 22,242

รายได้รวม Total Revenue 12,108 9,361 15,023 20,169 22,948

ต้นทุนงานก่อสร้าง Cost of construction 11,359 8,351 13,608 18,105 20,148

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Selling & Administrative Expense 335 441 482 561 539

ดอกเบี้ยจ่าย Interest Expense 31 11 12 18 29

ก�าไรขั้นต้น Gross Profit 556 842 1,207 1,643 2,094

ก�าไรสุทธิ Net Profit 308 443 906 1,096 1,741

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน F inancial Ratio

อัตราส่วนทุนสภาพคล่อง (เท่า) Current Ratio (Times) 1.30 1.32 1.17 1.17 1.19

ระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน) Collection Period(Days) 43 37 38 37 38

ระยะเวลาช�าระหนี ้(วนั) Payment Period(Days) 74 71 48 52 54

อัตราก�าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (%) Gross Profit Margin(%) 4.66% 9.16% 8.15% 8.32% 9.41%

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) Net Profit Margin(%) 2.55% 4.74% 6.03% 5.43% 7.58%

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) Return on Equities(%) 6.89% 9.76% 17.40% 18.34% 25.07%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) Return on Asset(%) 2.91% 4.67% 6.90% 6.03% 7.68%

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) Total Assets Turnover (Times) 1.14 0.99 1.14 1.11 1.01

อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) Debt to Equity Ratio (Times) 0.95 1.23 1.75 2.32 2.22

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย Interest Coverage Ratio (Times) 11.24 41.73 77.88 81.00 76.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) Book Value per Share (Baht) 3.80 3.86 4.92 5.15 5.10

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) Earning per Share (Baht) 0.26 0.37 0.76 0.72 1.14

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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สำรจำกประธำนกรรมกำร
Message from the Chairman

เมื่อปีที่แล้วพวกเราชาวซิโน-ไทยได้ฉลองในโอกาสครบรอบ 
50 ปี ของการก่อตัง้บรษิทัด้วยความชุม่ชืน่หวัใจ เนือ่งจากบรษิทั
ประสบความส�าเรจ็ในการประกอบธรุกจิทกุๆ ด้านจนเป็นองค์กรที่
มคีวามเป็นปึกแผ่นมัน่คง เจรญิก้าวหน้าอย่างยิง่ ซึง่กจิการทีบ่รษิทั
ได้ด�าเนินการไปนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและประชาชน 
ทั้งเป็นผลดีต่อผู้ลงทุน ต่อเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนอีกด้วย

ในห้วงหนึ่งปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทก็ยังคงเป็นไปอย่าง
ราบรืน่เช่นเดมิ โครงการต่างๆ ยงัด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง นบัเป็น
ที่ชื่นชมยินดีของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กล่าวคือ

ด้านนโยบายและบรหิาร คณะกรรมการบรษิทัได้ร่วมกนัพจิารณา
ก�าหนดนโยบาย แนวทาง การประกอบธรุกจิของบรษิทัให้เหมาะสม 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ของประเทศและของตลาดโลก กรรมการ
ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ยิ่ง

ด้านบริหาร คณะผู้บริหารภายใต้การบริหารจัดการของ 
คณุภาคภมู ิศรชี�าน ิกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยทีมงานทุกท่าน
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับพนักงานทุกท่าน 
ช่วยกันน�าพาบริษัทของเราให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

จากความมุ่งมั่น พลังแห่งความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ
ของทกุฝ่ายดงักล่าวข้างต้น จงึก่อให้เป็นผลส�าเรจ็ในการประกอบ
ธรุกจิ มผีลก�าไรอย่างต่อเนือ่ง เป็นทีเ่ชือ่ถอืไว้วางใจของผูใ้ช้บรกิาร 
และประชาชนทั่วไป

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณ
ต่อคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทพลัง
กายพลังใจ ร่วมกันท�างานจนบริษัทของเราประสบความส�าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ เป็นองค์กรชั้นน�าอยู่ต่อไปครับ

   ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

	 	 	ศาสตราจารย์พิเศษ	เรวัต	ฉํ่าเฉลิม

	 	 	 ประธานกรรมการ

จำกควำมมุ่งมั่น พลังแห่งควำมสำมัคคี 

กำรร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ำย

ก่อให้เป็นผลส�ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจ 

มีผลก�ำไรอย่ำงต่อเนื่อง

เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของผู้ใช้บริกำร 

และประชำชนทั่วไป
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Last year, Sino-Thai Engineering & Construction Public 
Company Limited celebrated on the occasion of the 50th 

anniversary of company foundation since the Company was 
successful in all aspects of the business as an enterprise 
with solidarity and stability. The company business resulted 
in the development of the country and its people, also good 
for the investors, officers and employees. 

In the period a year ago, the Company’s affair was 
operating smoothly, including the projects were performing 
continuously. It made all concerned parties grateful. This 
is to say:

Policy and Management: the Board of Directors 
considered to set the policies and direction of the Company 
properly which should be in accord with the situation of the 
country and the world market. Also, the Board of Directors 
gave their useful opinion.

Management: the Executives under the management 
of Mr.Pakpoom Srichamni, President, with his team who 
help to perform their duties with all employees, support 
our company to move forward continuously.

The intention and power of unity from the cooperation 
of all parties mentioned above contributed to the success 
of the business, profit, trust from clients and general public.

On this occasion, I’m grateful and thankful to the Board 
of Directors and employees who dedicate themselves and 
perform this great achievement for our business as the 
leader company forever.  

    
    Best	wishes,

	 	 	

	 	 	 Professor	Rawat	Chamchalerm

	 	 	Chairman	of	the	Board	of	Directors

The intention and power of unity

from the cooperation of all parties

mentioned above contributed to

the success of the business, profit,

trust from clients and general public.
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Vision
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและ
ก่อสร้างชั้นน�าของไทยและอาเซียน
ที่ส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้า
ในระดับมาตรฐานสากล

The Company continues to move 
forward and become
the leading Engineering and 
Construction firm in Thailand
and eventually the region, while 
delivering projects that 
consistently meet international 
standards.

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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Mission
พันธกิจ

1.  ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างโดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศ
ในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า

 โดยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ราคา
ยุติธรรม โดยค�านึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
3.  มุง่เน้นให้องค์กรเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืตลอดไป
4.  สร้างธรุกจิใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั Core Business เพือ่

เป็นการกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยง

1.  To undertake the engineering and construction 
business with a focus on becoming the 
cost leadership while building excellence in 
every aspect to meet customers’ stringent 
requirements regarding quality, on-time  
delivery, safety and environmental concerns. 

2.  To develop an effective management that 
stresses productivity, perpetual development 
of the organization and instilling a good work 
ethics in all personnel. 

3.  To build value for the organization in order to 
become a unique and distinct firm. 

4.  To remain focused on controlledorganizational 
growth and recognizing those who contribute 
to this growth.

Annual Report 2013
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Corporate Values 
คุณค่าองค์กร

1. ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร

2. ยึดมั่นในพันธะสัญญา 

3. คุณธรรมและความซื่อสัตย์ 

4. การปรับตัวและมีความยืดหยุ่น 

5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

6. ความไว้วางใจ 

7. ความพึงพอใจของลูกค้า 

1. People

2. Commitment

3. Integrity

4. Adaptability & Flexibility

5. Continuous Learning

6. Trust

7. Customer Satisfaction

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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Strategy 
กลยุทธ์

กลยุทธ์ของซิโน-ไทยในการสร้างเสริมการเติบโตขององค์กร
อย่างมั่นคงและสร้างก�าไร โดย

•  มุ่งเน้นธุรกิจหลัก – ธุรกิจก่อสร้าง

•  ส่งมอบงานทีม่คีณุภาพสงู ตรงเวลา ด้วยมาตรฐานความ
ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของเรา

•  มุ่งเน้นในการเป็นผู้น�าทางด้านต้นทุน

•  รักษาความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

•  คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน

•  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Sino-Thai’s strategy is to deliver sustainable and  
profitable growth through

•  Focus on core business in construction.

•  Delivering the best quality services, on time with 
high safety standard to our valued customers.

•  Emphasize on cost leadership.

•  Maintaining healthy financial strength.

•  Maintaining an operational excellence.

•  Developing human capital continuously.

Annual Report 2013
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Project Highlights
โครงการส�าคัญ

Purple Line (Bangyai-Bangsue) Contract 2
The third Mass Rapid Transit Project ever undertaken 

by STECON, elevated structure 11 k.m. in length, one 
railway bridge 330 m. across Chao Phraya River and 8 
elevated stations.

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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MRT-Blue Line (Tha Phra-LakSong) Contract 4
The latest Mass Rapid Transit Project which is currently 

under construction, elevated structure 10.5 k.m. in length 
and 7 elevated stations with two  car park buildings and 
one depot building.

GJP – 7SPPs Cogeneration Power Plants
STECON is proud to be the contractor of GJP – 7SPPs projects for 

on-shore portion of construction works which including civil & building, 
steel structure, piping and equipment installation and related works. 
We always target to deliver the best quality and on time schedule to 
our client in connection with international standard. 

Annual Report 2013

13

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 

Our Profile



Policy
นโยบำยบริษัท

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited

บริษัท	เอช	ที	อาร์	จํากัด
HTR	Corporation	Limited

บริษัท	แมทเทอร์	
ซัพพลาย	จํากัด

Metter	Supply	Co.,	Ltd.

บริษัท	ดีเคเค	ซิโน-ไทย	
เอ็นจีเนียริ่ง	จํากัด
DKK	Sino-Thai	

Engineering	Co.,	Ltd.

ความสัมพันธ์
Relationship:

บริษัทย่อย
Subsidiary Company

บริษัทย่อย
Subsidiary Company

บริษัทร่วม
Affiliate Company

ประเภทธุรกิจ
Type	of	Business:

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Development

รับจ้างท�าโมลด์
Manufacture of 

Machine-Tool (Mold)

รับเหมาติดตั้งงานระบบสายส่ง
และโทรคมนาคม

Telecommunications and 
Transmission Lines

ทุนจดทะเบียน	(บาท)
Registeres	Capital	(Baht):

500,000,000 5,000,000 8,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น
%	Share	Holding:

80.90 99.99 35.00

จํานวนหุ้น
No.	of	Shares:

40,449,995 49,996 27,997

มูลค่าเงินลงทุน	(บาท)
Cost	(Baht):

440,090,005 4,999,600 2,799,700

Investment
เงินลงทุน

Annual Report 2013
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Our Business
ธุรกิจของซิโน - ไทย

Construction : Wide range of services

Infrastructure 
• Mass Transit • Elevated Road • Road & Highway
• Bridge

 Building
• Off ice Building • Convention Center 

• Exhibition Center • Hospital • Condominium 
• Special Building

Power & Energy 
• Power Plant • Ref inery

Environment
• Waste Water Treatment Plant 
• Water Supply System • Irrigation System

Industrial
• Petrochemical Plant • Industrial Plant

• Steel Structure & Piping • Pre-Assembly Module

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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Infrastructure Industrial Building Energy Environment

Private Sector Public Sector
(Including State Enterprise)

26.7%

40.8%

30.0%

2.2% 0.3%

47.3%

13.2%

27.0%

10.6% 2.0%

28.0%

38.1%

18.5%

15.3%
0.0%

36.9%

15.0%9.2%

38.9%

0.0%

26.3%

51.1% 62.1%

58.1% 57.6%

42.4% 45.0%

55.0%

41.9%

37.9%48.9%

73.7%

43.2%

6.0%3.9%

46.9%

0.0%

42.7%

1.6%12.2%

43.5%

0.0%

2008 2009 2010

2011 2012 2013

2008 2009 2010

2011 2012 2013

Construction Revenue Structure by Type of Clients

Construction Revenue Structure by Type of Works
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ภำพรวมธุรกิจ

ภำพรวมของธุรกิจก่อสร้ำง 
บริษัทด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โดย 

มุ ่งเน้นผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง มีเป้าหมายสูงสุด คือ 
มาตรฐานของผลงานก่อสร้างทีม่คีณุภาพ ตรงเวลา ราคายตุธิรรม 
โดยค�านงึถงึ ความปลอดภยั สิง่แวดล้อมและสขุอนามยั เพือ่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า 

ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างในปี 2556 มีการเติบโตและขยายตัว 
อย่างต่อเนื่องจากปี 2555 ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ฐานของรฐับาล อาทเิช่น การพฒันาโครงข่ายระบบคมนาคม 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค และการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล เป็นต้น ในขณะที่ภาคเอกก็มีทิศทางเติบโต 
มากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ก�าลังขยายตัว
สูงขึ้น ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น
ประกอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 
ภาครัฐ ท�าให้ภาคเอกชนมีการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

ในปี 2556 ปรมิาณงานก่อสร้างทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน
มีการเติบโตที่ดี สภาวะการแข่งขันในธุรกิจก่อสร้างยังคงมีการ
แข่งขนัทีส่งูพอสมควร ยกเว้นแต่โครงการขนาดใหญ่ทีม่คีูแ่ข่งขนั
ไม่มากนกัจะมกีารแข่งขนัทีร่นุแรงน้อยกว่า บรษิทัสามารถประมลู
งานก่อสร้างใหม่ๆได้หลายโครงการ ท�าให้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัท
มีงานก่อสร้างคงเหลือในมือรวม  51,088 ล้านบาท  ซึ่งประกอบ
ไปด้วยงานก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน ส�าหรับงานก่อสร้าง
ภาครฐัยงัคงเป็นงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
เป็นหลกั ในส่วนของงานก่อสร้างภาคเอกชนจะเน้นหนกัไปทีง่าน
ก่อสร้างด้านพลงังานและงานก่อสร้างด้านอตุสาหกรรมเป็นหลกั

ลักษณะลูกค้ำ
บรษิทัมคีวามสามารถในการรบังานก่อสร้างหลากหลายประเภท 

ลูกค้างานก่อสร้างของบริษัท จึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน
ไปตามประเภทงาน และบริษัทมีความสามารถในการรับงาน
ก่อสร้างได้จากทัง้ลกูค้าภาคราชการ รฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน

ในปี 2557 บรษิทัมเีป้าหมายในการรบังานก่อสร้างจากภาครฐัที่
มโีครงการลงทนุในโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 
เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญที่จะรองรับ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีงาน
ก่อสร้างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับลูกค้าในภาคเอกชนในปี 2557 บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะ
รับงานก่อสร้างในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และงานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม 
เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
1.	งานภาครฐั	(งานราชการและรฐัวสิาหกจิ)	 ประกอบด้วย 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท  กรมชลประทาน  
กรมทางหลวง    การไฟฟ้านครหลวง  เป็นต้น 

2.	งานภาคเอกชน ประกอบด้วย โรงงานปิโตรเคมีและ
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องรวมไปถงึโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาด
กลาง เช่น กลุ่มบริษัท ปตท. บริษัทเอกชนขนาดใหญ่จากต่าง
ประเทศ (EPC Contractors) ที่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง
โรงงานปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า เป็นต้น

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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Business Overview

The company operates mega project by focusing on 
the maintenance of high quality. With the ultimate goal of 
the work is the construction of a fair price, considering the 
quality, timeliness, safety, health and to satisfy customers.

In 2013, the overall construction business has grown and 
expanded since the year 2012 according to the investment 
of government’s infrastructure projects, such as improving 
infrastructure project, transportation system, and other 
basic infrastructure projects in Bangkok. The real estate 
sector has expanded, which was driven by the economy 
began to recover in consequences of the government’s 
infrastructure development. 

In 2013, the construction of both public and private sectors 
grew well. The competitive situation in the construction 
business remains high except for mega projects where 
the competition situation was less than in mega projects 
market. Therefore, the companies can bid more on new 
construction projects at the end of 2013, the Company had 
remaining the projects on hand amounting to 51,088 million 
baht, which includes the construction projects especially 
on power and energy projects and industrial projects that 
derived from public and private sector. 

Type of Customer 
The Company is a well diverse construction company 

capable of acquiring projects in many different work fields.  
For this reason, the Company has a varied customer base, 
all depending on the type of project.  The company has the 
capabilities to take on projects in the private, government, 
or state enterprise sectors.

In 2014, the Company plans to target projects within 
the government sector that has an investment framework 
for large scale public transportation projects similar to the 
current Airport Rail Link Project with the State Railway of 
Thailand and Mass Rapid Transit Authority. These large scale 
infrastructure projects will create a significant foundation to 
support the economic status and recovery of the country. 

As for our client base in the private sector for 2014, the 
Company is still focusing on three key areas: Energy (small 
to large power plants), Industrial (petrochemical plants) 
and Pre-Assembly Modules (LNG). 

The Target Customer
1.	Public	Sector (Government and State Enterprise) 

consists of the following: The Department of Rural Road, 
Department of Irrigation, Department of Highway, Bangkok 
Metropolitan Authority, Municipal Governments, Mass Rapid 
Transit Authority, State Railway of Thailand, Expressway 
Authority of Thailand, Metropolitan Electricity Authority, 
Electricity Generating Authority of Thailand, Metropolitan 
Waterworks Authority, etc.

2.	 Private	Sector consists of large foreign multi-national 
EPC’s in the following areas: Petro Chemical process plants, 
Small and Large Power Plants  and Pre-Assembly modules.

Annual Report 2013
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งำนก่อสร้ำงด้ำนสำธำรณูปโภค

บรษิทัร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างรากฐานของประเทศ และ
ร่วมสร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผ่านโครงการก่อสร้างใน
งานด้านสาธารณปูโภคต่างๆ มากมายเช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ทางยกระดับ ทางด่วน ถนน สะพาน เขื่อน และงานทางทะเล 

ในปีทีผ่่านมาตลาดงานก่อสร้างด้านสาธารณปูโภคยงัคงมงีาน
อยูอ่ย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครฐัหลายโครงการทีม่กีารประมลูและเริม่งานก่อสร้าง อาทเิช่น 
โครงการรถไฟสายสแีดง (บางซือ่-รงัสติ) สญัญาที ่1 เป็นต้น  งาน
ก่อสร้างด้านสาธารณปูโภคของภาครฐัถอืเป็นแหล่งงานก่อสร้าง
ที่ส�าคัญของบริษัท ส�าหรับปี 2556 บริษัทรับรู้รายได้จากงาน
ก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคในสัดส่วนที่สูง โดยมีการรับรู้รายได้
จากงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคเป็นมูลค่า  9,496 ล้านบาท
หรอืคดิเป็นร้อยละ 43 ของรายได้จากการก่อสร้างทัง้หมด บรษิทั
ยงัคงมุง่เน้นงานก่อสร้างในตลาดงานก่อสร้างด้านสาธารณปูโภค
อย่างต่อเนือ่งตามแผนการพฒันาประเทศของรฐับาลทีไ่ด้วางไว้ 
และจะท�าการพจิารณาคดัเลอืกโครงการอย่างระมดัระวงัก่อนการ
ประมลูงานทัง้ในเรือ่งของต้นทนุงานและอตัราก�าไรทีบ่รษิทัจะได้รบั 

โครงการที่บริษัทได้ด�าเนินงานแล้วเสร็จในปี 2556 ได้แก่  
ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที ่3 ทางหลวง
หมายเลข 217 สาย อ. พบิลูมงัสาหาร-ช่องเมก็ (ส่วนที ่2) โครงการ
ก่อสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน�้าท่วม นิคมไฮเทค Box 
Segment Construction and Installation Erection Works 
for BTS Project  และ Renovation Lat Pho Health Park and 
Industrial Ring Road Museum Building 

งานก่อสร้างด้านสาธารณปูโภคคงเหลอืในมอื ณ สิน้ปี 2556 
ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง (บางซือ่-บางใหญ่) สญัญาที ่2 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน (ท่าพระ-หลักสอง) สัญญาที่ 4 
งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน�้าเงิน สะพานต่างระดับ (จรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก) 

งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิโครงการรถไฟฟ้า
สายสม่ีวง ถนนต่อเชือ่มถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษกและ
งานวางท่อประปา ทางหลวงสาย 3 (บางปู-บ้านคลองกระบือ) 
โครงการรถไฟสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) สัญญาที่ 1 

ส�าหรบัทศิทางของงานก่อสร้างด้านสาธารณปูโภคในอนาคต
คาดว่า จะยงัมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยมปัีจจยัหนนุจาก
การลงทนุภาครฐัผ่านโครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคใหม่ๆ 
และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ อย่างไรกต็าม
การแข่งขนัในงานด้านสาธารณปูโภคยงัคงมกีารแข่งขนัทีส่งู ท�าให้
บรษิทัต้องมกีารปรบัปรงุการบรหิารต้นทนุให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้
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Infrastructure

The company is proud to be a part of Thailand’s 
economic growth through infrastructure projects such as 
Mass Rapid Transit, the elevated roads, highways, roads, 
bridges, dams, and marine works.

Construction projects in infrastructure had been launched 
consistently last year, especially mega projects such as the 
Construction of Mass Transit System Project in Bangkok 
(Red Line) (I) Contract 1 :  Civil Works for Bang Sue Grand 
Station and Depots etc. For the company, infrastructure 
projects launched by the governmental sector became the 
main source. The company got its new high on the revenue 
from construction of infrastructure amounting to 9,496 million 
baht or 43 % of the total revenue from construction last year. 
The company intends to continue on infrastructure projects 
as development planned by the government sector. The 

company will carefully plan about cost and gross margin 
before enter to bid such construction projects as usual.

The company delivered many construction projects in 
2013 such as the construction of Highway No.217 Route 
A.Piboonmangsaharn - Chongmeg Section 2 between km. 
68+100 to 86+630 approximately totaling 18.53 km., the 
construction and Improvement of Flood Protection System 
for Hi-Tech Industrial Estate, and the Box Segment  
Construction and Installation Erection Works for BTS Project  
and Renovation Lat Pho Health Park and Industrial Ring 
Road Museum Building 

Infrastructure projects on hand at the end of 2013 
such as the construction of MRT Purple Line Project, Bang 
Yai - Ratburana, Bang Yai - Bang Sue Section Contract 2: 
Elevated Structure (West), the construction of the Manhole 
and Underground Duct Bank incorporate with the Blue Line 
Extension Project, Contract 4: Tha Pra – Bang Khae Section, 
the construction of MRT Purple Line project: Ratchapreuk-
Karnchanapisek Extension road and Piping Work line 3 
(Bangpoo-Klongkrabue), The Construction of Mass Transit 
System  Project in Bangkok (Red Line) (I) Contract 1 :  Civil 
Works for Bang Sue Grand Station and Depots.

Trend of infrastructure keeps on expanding mainly 
supported by the infrastructure projects from governmental 
sector like mega projects toward mass rapid transit. The 
company has to admit that there would be a high competition 
amongst the contractors for infrastructure projects, the 
management team will strictly focus on the cost of construction 
to compete the others as a key strength.
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งำนก่อสร้ำงด้ำนอำคำร

บริษัทให้บริการงานก่อสร้างอาคารในหลากหลายประเภท 
เช่น อาคารส�านักงาน คอนโดมิเนียม  อาคารศูนย์ซ่อมเครื่องบิน 
สนามกฬีา โรงเรยีน โรงพยาบาล คลงัสนิค้า พพิธิภณัฑ์ หอประชมุ 
อาคารผู้โดยสารเครื่องบิน เป็นต้น  

ตลาดงานก่อสร้างด้านอาคาร ปี 2556 โดยรวมยงัคงเตบิโตขึน้
เลก็น้อยจากปี 2555 การลงทนุในภาคทีอ่ยูอ่าศยัและพาณชิยกรรม 
ยงัคงเตบิโต มกีารแข่งขนัของผูป้ระกอบการจ�านวนมากในตลาด 
จ�านวนทีอ่ยูอ่าศยัเปิดตวัใหม่เพิม่สงูขึน้และราคาขายทีเ่พิม่สงูขึน้ 
ด้วย ในขณะที่ความต้องการด้านที่อยู ่อาศัยเริ่มชะลอตัวลง 
เล็กน้อย ส่วนการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐถึงแม้จะมีโครงการ 
ก่อสร้างใหม่ๆ ออกมาบ้างแต่ไม่มากนกั อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงมี 
งานก่อสร้างด้านอาคารอย่างต่อเนือ่งโดยมทีัง้งานก่อสร้างอาคาร 
ของภาครัฐและภาคเอกชน ในปี 2556 บริษัทมีการรับรู้รายได้
จากงานก่อสร้างด้านอาคารเป็นมูลค่า 2,714 ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากการก่อสร้างทั้งหมด 

โครงการที่บริษัทได้ด�าเนินงานแล้วเสร็จในปี 2556 ได้แก่ 
อาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, อาคารจอดรถ โครงการ
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เป็นต้น

งานก่อสร้างด้านอาคารคงเหลือในมือ ณ สิ้นปี 2556 ได้แก่ 
งานก่อสร้างลานจอดรถและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริหาร
องค์กรกีฬา โครงการก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์  
โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์  โครงการพฒันาท่าอากาศยานภเูกต็ 
โครงการก่อสร้างอาคารทีท่�าการศาลฎกีา โครงการก่อสร้างอาคาร

โครงการสถาบนัผูน้�าเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ โครงการออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่และอาคารแวดล้อม บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ�ากดั(มหาชน)  โครงการก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่ง
ใหม่  Clubhouse Construction and Renovation for Pattaya 
Country Club Burirum International Circuit HuaHin Waterpark 
และ Building System for CPLC MPE Package 2

ส�าหรับทิศทางงานก่อสร้างด้านอาคารในอนาคตคาดว่าจะ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามทศิทางการลงทนุของภาครฐัและ
ภาคเอกชน และเศรษฐกิจของประเทศ 
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The company has various services of buildings, which 
are office buildings, condominiums, aircraft maintenance 
centers, sport centers, school buildings, hospitals, museum, 
convention, cargo, air terminals etc.

In 2013, the market overview of buildings’ construction 
continues to grow slightly than the year of 2012. There was 
some growth in investment of the residential and commercial. 
There was high competitiveness in buildings’ market. The 
new launch of housing sales and prices increased while the 
demand for housing started to a bit slow down. However, 
the company still has the construction of the buildings 
derived from public and private sector, in 2013, therefore, 
the Company has its revenue from construction in building 
is amounting to 2,714 million baht or equal to 12% of total 
revenue from construction. 

The company delivered many construction projects in 
2013 such as the construction of the Dictionary and Therapy 
Building at Somdejprapinklao Hospital, the Construction of  
Parking Building for Central Festival Chiang Mai.

Building projects on hand at the end of 2013 such as 
the construction of Parking area, Landscape and Facilities 
Improvement at Sport Center Administration of Sport 
Authority of Thailand,  the Construction of Medical Building 
Service at Mettapracharuk Hospital, the Construction of 
Phuket International Airport, the Construction of Office 
Building of the Supreme Court, the Construction of Building 
for Leadership Institute of CP Group, the project of Design 
and Build of Head Quarter and surrounding building for CAT 
Telecom, the Construction of New Parliament and associated 
building, Clubhouse Construction and Renovation for 
Pattaya Country Club Burirum International Circuit HuaHin 
Waterpark and Building System for CPLC MPE Package 2.

Trend of the building construction projects remain growth 
according to the investment in building projects derive by 
government and private sector.

Building
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งำนก่อสร้ำงด้ำนพลังงำน

บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานในงาน
ก่อสร้างด้านพลงังานโดยเฉพาะอย่างยิง่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก
การขยายตวัของความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าของประเทศทีเ่พิม่
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้มแีผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตอกี
มาก เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของภาคเอกชน  
ทั้งขนาดใหญ่(IPP)  ขนาดกลาง(SPP) และขนาดเล็ก(VSPP)

ตลาดงานก่อสร้างด้านพลงังานถอืเป็นแหล่งงานก่อสร้างทีส่�าคญั 
อกีแหล่งหนึง่ของบรษิทั การขยายตวัของความต้องการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้มี
ปรมิาณงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ามจี�านวนเพิม่ขึน้ด้วย ทัง้งานก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และ
โรงไฟฟ้าของภาคเอกชน(IPP, SPP,VSPP)  โดยในปี 2556 บรษิทั
มีการรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างด้านพลังงานเป็นมูลค่า 9,679 
ล้านบาท หรอื  คดิเป็นร้อยละ 43 ของรายได้จากการก่อสร้างทัง้หมด 

โครงการที่บริษัทได้ด�าเนินงานแล้วเสร็จในปี 2556 ได้แก่  
Saraburi B Cogeneration Project (SBC) Industrial Cogeneration 
Project (ICC) Saraburi A Cogeneration Project (SAC) 
Chachoengsao Cogeneration (CCC) RIL Cogeneration Pathum 
Cogeneration Combined Heat and Power Cogeneration

งานก่อสร้างด้านพลงังานคงเหลอืในมอื ณ สิน้ปี 2556 ได้แก่ 
Nong Saeng Power Plant  U Thai Power Plant และ  Khanom 
Combined Cycle Power Plant

ส�าหรบัอนาคตของงานก่อสร้างทางด้านพลงังานของประเทศ
ยงัคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ตามแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า
ของประเทศ (PDP 2010 Rev.3) โดยแผนดงักล่าวจะมกี�าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มตั้งแต่ปี 2553-2573 รวมประมาณ 55,130 
เมกะวัตต์ รวมทั้งงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นเช่นกัน จากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐทางด้านพลังงาน
ทดแทนและพลงังานหมนุเวยีน ซึง่จะก่อให้เกดิงานก่อสร้างด้าน
พลังงานจ�านวนมากอย่างต่อเนื่องในอนาคต
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The power and energy projects are one of the main 
construction projects of the company. The company has 
played in a major role in power and energy sector especially 
power plants. There was an expansion of using power 
generation in the country so there will be lot of power plants 
construction plans like power plant project of Electricity 
Generating Authority of Thailand, Power plants of private 
sector including IPP, SPP and VSPP. In 2013, the Company 
had its revenue of construction in the Power and Energy 
Sector was amounted to Baht 9,679 million, or 43% of the 
total construction revenue.

The company delivered many construction projects 
in 2013 such as Saraburi B Cogeneration Project (SBC) 
Industrial Cogeneration Project (ICC) Saraburi A Cogeneration 
Project (SAC) Chachoengsao Cogeneration (CCC) RIL 
Cogeneration Pathum Cogeneration Combined Heat and 
Power Cogeneration.

The company delivered many construction projects in 
2013 such as Nong Saeng Power Plant  U Thai Power Plant 
and  Khanom Combined Cycle Power Plant.

The construction projects of energy are expanded 
consistently according to the PDP 2010 Rev. 3 plan. Power 
plant has commenced since 2011 – 2030 totaling 55,130 
MW including the power plant derived from private sector 
as well. The constructions of power plants are going to 
increase relevant with the supportive of the government on 
the alternative energy and circulative energy.

Power and Energy
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งำนก่อสร้ำงด้ำนอุตสำหกรรม

งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมเป็นอีกงานก่อสร้างที่บริษัท มี
ความช�านาญโดยเฉพาะการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ เช่น การก่อสร้างโรงกลั่นน�้ามัน โรงงานปิโตรเคมี  โรงงาน
เคมี โรงงานผลิตเหล็ก งานโครงสร้างเหล็ก งานวางท่อก๊าซและ
น�้ามัน  เป็นต้น

ส�าหรับตลาดงานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม ปี 2556 ขยาย
ตัวใกล้เคียงกับปี 2555 การลงทุนในโครงการใหม่ๆ ยังคงมีอยู่  
บรษิทัยงัคงมงีานก่อสร้างด้านอตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง โดยใน
ปี 2556 บรษิทัมกีารรบัรูร้ายได้จากงานก่อสร้างด้านอตุสาหกรรม
เป็นมลูค่า 352 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการ
ก่อสร้างทั้งหมด  

โครงการก่อสร้างด้านอตุสาหกรรมทีบ่รษิทัได้ด�าเนนิงานแล้ว
เสรจ็ในปี 2556 ได้แก่ PNG EPC4 Project : HGAP Area(Pipe) 
และ General Mechanical Services for ERU Retrofit Project 
เป็นต้น 

งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมคงเหลือในมือ ณ สิ้นปี 2556 
ได้แก่ Erection and Assembly (Package 3) for Ichthys  
Onshore LNG project
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ส�าหรบัทศิทางงานก่อสร้างด้านอตุสาหกรรมในปี 2557 อาจ
จะขยายตวัต�่ากว่าปี 2556 การลงทุนใหม่หรือการลงทนุเพือ่เพิม่
ก�าลังการผลิต จะขยายตัวในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจจะชะลอตัวลงจากปัญหาความไม่
แน่นอนทางด้านการเมือง 

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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Industrial projects are one of the company’s best 
constructions and expertise. Sino-Thai as a leader 
in construction of industrial plants such as refineries, 
petrochemicals, chemical plants, steel mill, steel fabrication 
and erection piping.

In 2013, the industrial projects were expanded as same 
as the year of 2012, therefore the company has the industrial 
projects continually. In 2013, the company had its revenue 
from construction in the part of industrial projects amounting 
to 352 million baht or equivalent to 2%.

The company delivered many construction projects in 
2013 such as PNG EPC4 Project : HGAP Area(Pipe), and 
General Mechanical Services for ERU Retrofit Project.

Trend of the industrial projects in 2014 might lower than 
the year of 2013 caused by the uncertainty of politic and 
the economic growth.
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งำนก่อสร้ำงด้ำนสิ่งแวดล้อม

บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็น 
ผูก่้อสร้างโครงการทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมต่างๆ เช่น โครงการระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย โครงการอ่างเก็บน�า้ โครงการผลิตน�้าประปา งาน
วางระบบท่อต่างๆ 

ส�าหรบัตลาดงานก่อสร้างด้านสิง่แวดล้อม ปี 2556 มกีารขยาย
ตวัต�า่กว่าปี 2555 โดยทีต่ลาดยงัคงรอความชดัเจนของโครงการ
บริหารจัดการน�้ามูลค่า 350,000 ล้านบาท 

งานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อมคงเหลือในมือ ณ สิ้นปี 2556 
ได้แก่ Nakornrachsima Water Supply Project (Extension)

ส�าหรบัทศิทางงานก่อสร้างด้านสิง่แวดล้อมในปี 2557 คาดว่า
จะขยายตัวใกล้เคียงปี 2556 โดยคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคง
สานต่อโครงการบริหารจัดการน�้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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The company becomes a part of environmental concerns 
by committing to construct environmental projects such as 
waste water treatment project, water supply project, and 
piping installation. 

The expansion of environment projects in 2013 had 
slow down than the year of 2012 because there was the 
uncertainty of water management project where its value 
of 350,000 million baht.

The company delivered many construction projects 
in 2013 such as Nakornrachsima Water Supply Project 
(Extension).

The new government will move on the water management 
projects in 2014, it is therefore, trend of the construction 
of environmental projects still expand as same as the year 
of 2013.

Environment
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ภำวะตลำดและกำรแข่งขัน

ภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำงในปี 2556
ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างในปี 2556 มีขยายตัวเล็กน้อยจากปี 

2555 โดยมีแรงผลักดันที่ส�าคัญจากโครงการต่างๆ ของภาครัฐ 
อาท ิโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ทีเ่ป็นโครงการ
ต่อเนื่องมาจาก ปี 2555 ได้แก่ การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ในกรุงเทพและปริมณฑล ส�าหรับการก่อสร้างในภาคเอกชนก็มี
ทศิทางเตบิโตขึน้เช่นกนั งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนยงัคงมกีาร
ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีภ่าคอสงัหารมิทรพัย์ทีย่งัคงมี
การขยายตวั ซึง่ได้รบัปัจจยับวกจากภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศ ประกอบกับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานของภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองและความเจริญ 
ในพืน้ทีท่�าให้ประชาชนเข้าไปตัง้ถิน่ฐานทัง้เพือ่เป็นอยูอ่าศยัและ
ประกอบอาชพีมากขึน้ ภาคเอกชนมกีารเข้าไปลงทนุในโครงการ
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รวมถึงโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร นอกจากนี้การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ

ยังคงมีการขยายตัวเช่นกัน โดยผ่านการลงทุนก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และ
อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น

ศักยภำพในกำรแข่งขันและส่วนแบ่งกำรตลำด
ในปี 2556 อุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงมีโครงการก่อสร้าง

ใหม่ๆ เปิดประมูลอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
บริษัทยังคงเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างในประเภทต่างๆเพื่อการ
สะสมปริมาณงานในมือให้เพิ่มขึ้น โดยที่บริษัทสามารถชนะการ
ประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ได้จ�านวนหลายโครงการ ท�าให้
บริษัทมีงานในมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้
จากการก่อสร้างให้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา
หลายปีที่ผ่านมา

ในปี 2556 บรษิทัมส่ีวนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 3 ในแง่รายได้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัก่อสร้างทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยรวม 24 บริษัท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2556

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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Industry and Competition

Construction Industry in 2013
The construction industry in 2013 grew a little from the 

year 2012 with the primary driver being the government’s 
construction projects, such as mass rapid transit construction 
projects in Bangkok, which was a mega infrastructure 
project continued from 2012. Construction in the private 
sector also witnessed a satisfactory growth. A number of 
power plants of the private sector were under construction. 
The real estate sector continued to grow as a result of 
positive economic situation of the country together with 
development of government infrastructures, which drew a 
lot of people to live or work in the development areas. The 
private sector invested in condominium projects along the 
sky train line as well as building projects. Furthermore, direct 
investment from foreign countries also continued to grow 
through investment in construction of industrial factories, 
such as electronic and automobile industries. 

Competitiveness and Market Share
In 2013, there were many new construction projects 

launched for bidding continually from both the public and 
private sectors. The Company participated in the bidding 
processes with a purpose to accumulate the construction 
projects on hand and was able to win many mega construction 
projects, causing it to have many projects on hand and be 
able to generate more revenue from construction consistently 
during the past years.

The Company had its market share in the 3rd rank in 
terms of revenue comparing to other construction companies 
listed in the Stock Exchange of Thailand (SET), totaling 24 
companies at the end of the 3rd quarter of 2013.

Annual Report 2013

31

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 

Our Business



แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขัน

ในอนำคต
ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวใน

อตัราทีช่ะลอลงจากปี 2556 ซึง่มผีลมาจากอตุสาหกรรมก่อสร้าง
ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ภายหลังจากที่รัฐบาลได้
ประกาศยบุสภาและจดัให้มกีารเลอืกตัง้ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2557 
ส่งผลให้การพิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ ชะลอออกไป 
นอกจากนี้ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ภายใต้ร่าง
พระราชบัญญัติให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (พ.ร.บ.กู้เงิน 
2 ล้านล้านบาท) ยงัคงหยดุชะงกั เนือ่งจากต้องรอค�าวนิจิฉยัของ
ศาลรัฐธรรมนูญว่าเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และยังต้อง
รอนโยบายลงทุนจากรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ดีแม้แผนการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านคมนาคมฯดงักล่าวจะล่าช้าออกไป แต่
การก่อสร้างภาครัฐในปี 2557 จะยังได้รับอานิสงส์จากโครงการ
ขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ท�าให้การก่อสร้าง
โครงการภาครัฐน่าจะยังขับเคลื่อนไปได้ เช่น โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และโครงการขยาย
สนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2

ส�าหรับทิศทางการก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2557 โดยภาพ
รวมคาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมา
จากกิจกรรมการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศยั ทีค่าดว่าการลงทนุโครงการใหม่ในปี 2557 คงจะชะลอตวั
ลง โดยเฉพาะในกลุ่มการพัฒนาคอนโดมิเนียม เนื่องจากตลาด
ที่อยู่อาศัยมีปัจจัยเฉพาะที่เข้ามากดดันกิจกรรมการลงทุน เช่น 
ก�าลงัซือ้ทีอ่่อนตวัลงเนือ่งจากปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ขณะทีผู่บ้รโิภค
มีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี กิจกรรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท 
พาณชิยกรรมคาดว่าจะยงัคงขยายตวัได้ด ีโดยเฉพาะภาคเอกชน
รายใหญ่ อาท ิกลุม่ธรุกจิค้าปลกี และกลุม่ธรุกจิค้าวสัดกุ่อสร้าง ยงั
คงมแีผนการขยายการลงทนุไปในต่างจงัหวดั เพือ่รองรบักบัการ
เติบโตของสังคมเมือง ประกอบกับจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ของ 
เออีซี และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยวยังมีภาพของกิจกรรม
การลงทุนในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรบัการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมต่างๆ บางธรุกจิอาจจะ
มกีารเลือ่นแผนการลงทนุในการขยายธรุกจิออกไปอกีระยะหนึง่ 
เพือ่เฝ้ารอความชดัเจนทางการเมอืงทีย่งัคงมคีวามไม่แน่นอนอยู่ 
อย่างไรก็ดี ภาพรวมการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในปี 
2557 น่าจะเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเป็นหลัก โดย
เฉพาะอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัแรงผลกัดนัจากกลุม่ผูผ้ลติสนิค้าทีมุ่ง่
เน้นการส่งออกที่ยังคงมีการขยายตัวได้ดี 

อย่างไรกต็ามธรุกจิก่อสร้างอาจจะยงัคงเผชญิกบัปัจจยัเสีย่ง
ที่ยังคงมีอยู่ ดังต่อไปนี้

1.  ปัจจัยความไม่แน่นอนทางด้านการเมือง ซึ่งจะส่งผล
ต่อทิศทางการลงทุนโครงการก่อสร้างของภาครัฐ รวม
ทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.  ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ 
โดยคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในอนาคต 

3.  ราคาวสัดกุ่อสร้างทีอ่าจจะปรบัตวัสงูขึน้บ้าง จากความ
ต้องการวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาวัตถุดิบใน
การผลติวสัดกุ่อสร้างปรบัตวัสงูขึน้ โดยเฉพาะปนูซเีมนต์ 
และเหล็ก

4.  การปรบัขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่ เป็นวนัละ 300 บาท ทัว่ประเทศ 
ส่งผลให้ต้นทนุค่าแรงสงูขึน้ตลอดห่วงโซ่อปุทาน ตัง้แต่
การผลิตวัตถุดิบ การผลิตวัสดุก่อสร้าง รวมถึงต้นทุน
ค่าแรงของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น

รำยงำนประจ�ำปี 2556 

32

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



Trends of the Industry and Competitions in 
the Future

In 2014, the construction industry is expected to grow 
lower than the year 2013. This is due to many risk factors 
after the Government dissolved the parliament and held a 
general election in February 2014, causing slowdown of 
many investment projects. Furthermore, the government’s 
mega project scheme under the bill, which authorizes the 
Ministry of Finance to apply for loans to develop transportation 
infrastructures of the country (the Two Trillion Baht Loan Act), 
is suspended in wait for the Constitutional Court to decide 
whether the mega project is in violation of the constitution 
or not. We also have to wait for investment policies of the 
new government. Although such transportation infrastructure 
project is delayed, the public construction projects for 
the year 2014 are those mega projects that have already 
been approved by the government. As a result, the public 
construction projects should continue to go well and the 
projects that the Company will implement include the BTS 
Green Line project: Mochit–Saphanmai–Khukhot and the 
2nd phase of Suvarnabhumi Airport expansion project.

As for the private construction in 2014, it is expected 
that the overall growth rate will slow down partially because 
decreasing in the investment in residential construction projects, 
especially in the sector of condominium development, 
since the residential market is experiencing certain risk 
factors, such as weak purchasing power as a result of 
economic factors, while consumers are worried about the 
political situation. 

Revenues	of	listed	construction	companies	at	the	end	of	the	3rd	quarter	of	2013

(Unit:Million Baht)

However, it is expected that investment in commercial 
real estate will continue to grow, especially among large 
private organizations, such as retail and construction 
material businesses, which plan to expand their investment 
outside Bangkok to meet urban expansions. Furthermore, 
investment in the construction is expected to grow 
continuously in provinces that are strategic targets of AEC 
as well as tourism provinces.

Regarding to the investment in different industries, some 
enterprises may postpone their investment in business 
expansion and wait for political clarity. However, as a whole 
the construction of industrial plants in 2014 should occur 
primarily in industrial estates, especially those industrial 
estates with manufacturers emphasizing on export, which 
continues to grow consistently. 

However, the construction business may face certain 
few risk factors as follows:

1. Political instability, which affects the government’s 
investment in construction projects and budget 
disbursement.

2. Shortage of labor, especially skilled labor, which 
is expected to be more serious in the future.

3. Potential increase in prices of construction materials 
due to a growing need for construction materials 
and an increasing in the cost of construction 
 materials, especially cements and steels.

4. Minimum wage of 300 Baht nationwide, causing 
an increasing in labor cost throughout the supply 
chain from raw materials to construction materials 
and increased labor cost of the entrepreneurship.

STEC
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค�าตอบแทน

The Nomination and
Remuneration Committee

คณะที่ปร�กษากรรมการผู�จัดการ
Assistant to President

เลขานุการบร�ษัท
Company Secretary

ตัวแทนผู�บร�หารคุณภาพ
Quality Management Representative

สำนักกรรมการผู�จัดการ
Executive Office

คณะกรรมการบร�หาร
Board of Executive Directors

กรรมการผู�จัดการ
President

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit Section

คณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee

รองกรรมการผู�จัดการ สายงานปฏิบัติการ
Senior Executive Vice President

Operation Division

กรรมการรองผู�จัดการ สายงานการเง�นและบร�หาร
Senior Executive Vice President

Financial & Administration Division

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ส�วนงานปฏิบัติการ 1

Senior Vice President
Operation Division 1

ผู�จัดการฝ�าย
ปฏิบัติการ 1

VP - Operation 1
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ปฏิบัติการ 2

VP - Operation 2
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ปฏิบัติการ 3

VP - Operation 3
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ปฏิบัติการ 4

VP - Operation 4
Dept.

ผู�จัดการฝ�ายปฏิบัติการ
โครงการพ�เศษ

VP - Operation Dept.
(Special Project)

ผู�จัดการฝ�าย
ว�ศวกรรม

VP - Engineering 
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
บร�การงานก�อสร�าง

VP - Construction 
Service Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ประมาณราคา

VP - Estimation
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
พัฒนาธุรกิจ

VP - Business
Development Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ธุรการ

VP - Administration
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ทรัพยากรบุคคล
VP - Human

Resources Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
จัดซื้อ

VP - Procurement 
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
การเง�นและการลงทุน
VP - Financial &
Investment Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
บัญชี

VP - Accounting 
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
VP - Information
Technology Dept.

สำนักกฎหมาย
Legal Office

แผนก
ว�ศวกรรม

Engineering
Service
Section

ศูนย�
เคร�่องจักรกล
Construction
Equipment

Center

แผนก
ประมาณราคา
Estimation

Section

แผนก
พัฒนาธุรกิจ
Business

Development
Section

แผนก
ประชาสัมพันธ�

Public
Relations
Section

แผนก
ธุรการทั่วไป

General
Administration

Section

แผนก
ธุรการสนาม

Field
Administration

Section

แผนก
บร�หารงานบุคคล

Human Resources
Management

Section

แผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

Human Resources
Development

Section

แผนก
จัดซื้องานโยธา

Civil Procurement
Section

แผนกจัดซื้อ
งานเคร�่องกล
Machanical

Procurement
Section

แผนก
เสนอราคา
Proposal
Section

ศูนย�บร�หารพัสดุ
และอุปกรณ�ก�อสร�าง

Construction
Asset and

Inventory Center

แผนก
บร�หารคุณภาพ

Quality
Management

Section

แผนกวางแผน
และควบคุม

Planning &
Control
Section

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ส�วนงานการตลาด

Senior Vice President
Marketing Division

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ส�วนงานบร�หาร

Senior Vice President
Administration Division

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ส�วนงานปฏิบัติการ 2

Senior Vice President
Operation Division 2

แผนกความปลอดภัย
Safety Section

Organization Chart
โครงสร้ำงองค์กร
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค�าตอบแทน

The Nomination and
Remuneration Committee

คณะที่ปร�กษากรรมการผู�จัดการ
Assistant to President

เลขานุการบร�ษัท
Company Secretary

ตัวแทนผู�บร�หารคุณภาพ
Quality Management Representative

สำนักกรรมการผู�จัดการ
Executive Office

คณะกรรมการบร�หาร
Board of Executive Directors

กรรมการผู�จัดการ
President

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit Section

คณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee

รองกรรมการผู�จัดการ สายงานปฏิบัติการ
Senior Executive Vice President

Operation Division

กรรมการรองผู�จัดการ สายงานการเง�นและบร�หาร
Senior Executive Vice President

Financial & Administration Division

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ส�วนงานปฏิบัติการ 1

Senior Vice President
Operation Division 1

ผู�จัดการฝ�าย
ปฏิบัติการ 1

VP - Operation 1
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ปฏิบัติการ 2

VP - Operation 2
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ปฏิบัติการ 3

VP - Operation 3
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ปฏิบัติการ 4

VP - Operation 4
Dept.

ผู�จัดการฝ�ายปฏิบัติการ
โครงการพ�เศษ

VP - Operation Dept.
(Special Project)

ผู�จัดการฝ�าย
ว�ศวกรรม

VP - Engineering 
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
บร�การงานก�อสร�าง

VP - Construction 
Service Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ประมาณราคา

VP - Estimation
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
พัฒนาธุรกิจ

VP - Business
Development Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ธุรการ

VP - Administration
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
ทรัพยากรบุคคล
VP - Human

Resources Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
จัดซื้อ

VP - Procurement 
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
การเง�นและการลงทุน
VP - Financial &
Investment Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
บัญชี

VP - Accounting 
Dept.

ผู�จัดการฝ�าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
VP - Information
Technology Dept.

สำนักกฎหมาย
Legal Office

แผนก
ว�ศวกรรม

Engineering
Service
Section

ศูนย�
เคร�่องจักรกล
Construction
Equipment

Center

แผนก
ประมาณราคา
Estimation

Section

แผนก
พัฒนาธุรกิจ
Business

Development
Section

แผนก
ประชาสัมพันธ�

Public
Relations
Section

แผนก
ธุรการทั่วไป

General
Administration

Section

แผนก
ธุรการสนาม

Field
Administration

Section

แผนก
บร�หารงานบุคคล

Human Resources
Management

Section

แผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

Human Resources
Development

Section

แผนก
จัดซื้องานโยธา

Civil Procurement
Section

แผนกจัดซื้อ
งานเคร�่องกล
Machanical

Procurement
Section

แผนก
เสนอราคา
Proposal
Section

ศูนย�บร�หารพัสดุ
และอุปกรณ�ก�อสร�าง

Construction
Asset and

Inventory Center

แผนก
บร�หารคุณภาพ

Quality
Management

Section

แผนกวางแผน
และควบคุม

Planning &
Control
Section

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ส�วนงานการตลาด

Senior Vice President
Marketing Division

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ส�วนงานบร�หาร

Senior Vice President
Administration Division

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
ส�วนงานปฏิบัติการ 2

Senior Vice President
Operation Division 2

แผนกความปลอดภัย
Safety Section
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Board of Directors
คณะกรรมกำรบริษัท

Chairman of the Board of Directors /  Independent Director
Age  69 years
Education
• The National Defence Course for Joint-State-Private College Class No. 1, 
 National Defence College (Wor.Por.Ror.Or.)
• LL.M., Chulalongkorn University (First place in the written test)
• Thai Barrister at Law
• LL.B., Thammasart University
• Certificate of The National Defence College Class No. 29
Experiences
Current
• Chairman of the Board of Directors, Independent Director, 
 Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited
• Adjunct Professor, Faculty of Law, Chulalongkorn University
• Adjunct Professor, Institute of Legal Education of the Thai Barrister
• Adjunct Professor, Faculty of Law, Mahidol University
• Adjunct Professor, Faculty of Law, Mae Fah Luang University
• Vice President, Don Muang Tollway Public Company Limited
• Vice President, Nakhon Luang Leasing – Factoring Company Limited
• Distinguished Director, Ministry of Foreign Affairs
• Distinguished Director, Small and Medium Enterprises
• Executive Director, National Science and Technology Development Agency
• Advisor, Athletic Association of Thailand
• Director, Office of the Council of State
• Distinguished Director in Law, Office of the Civil Service Commission –Ministry 
 of Agriculture and Cooperatives
Past
• Attorney General, Office of The Attorney General
• Deputy Attorney General, Office of The Attorney General
• Director-General, Technical Affairs Division
• Director-General, Training and Development Division of the Attorney General
Company Stock holding in percentage
• 0.003%
Family relationship
• -

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
อายุ 69  ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• ปรญิญาบตัรหลกัสตูรภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ.) รุน่ที ่1 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 29 
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระบมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
• ศาสตราจารย์พิเศษ. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ศาสตราจารย์พิเศษ ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
• ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
• รองประธานกรรมการ บจก. นครหลวงลิซซิ่ง-แฟคเตอร์ริ่ง
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการบรหิารส�านกังานวสิาหกจิขนาดกลางและ
 ขนาดย่อม
• กรรมการบริหาร ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• ที่ปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
• กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายใน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีต
• อัยการสูงสุด  กรมอัยการ ส�านักงานอัยการ
• รองอัยการสูงสุด กรมอัยการ ส�านักงานอัยการ
• อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ  กรมอัยการ ส�านักงานอัยการ
• อธิบดีอัยการ  ฝ่ายพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ส�านักงานอัยการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• 0.003 %
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
• -

1. ศำสตรำจำรย์พิเศษเรวัต ฉ�่ำเฉลิม 1. Professor Rawat Chamchalerm

1
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3. พลต�ำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
กรรมกำรอสิระ, ประธำนกรรมกำรสรรหำและ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน, กรรมกำรตรวจสอบ
อายุ 61 ปี
ประวัติกำรศึกษำ
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.4515)
ประวัติกำรท�ำงำน
ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ 
 ก�าหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ 
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซอิท
• กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ)
• กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ
• ที่ปรึกษา(ด้านกฎหมาย) บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• -

3. Police General Jate Mongkolhutthi
Independent Director, Chairman of the 
Nomination and Remuneration Committee,  
Member of the Audit Committee
Age 61 years
Education
• LL.M., Chulalongkorn University
• LL.B., Ramkhamhaeng University
• Certificate of The National Defence College 
 Class No. 4515
Experiences
Current
• Independent Director, Chairman of the Nomination 
 and Remuneration Committee and Member of the Audit 
 Committee, Sino-Thai Engineering and 
 Construction Plc.
• Independent Director and Member of the Audit 
 Committee, STP & I Plc.
• Independent Director and Member of the Audit
 Committee Southeast Insurance Public Company 
 Limited
• Independent Director and Member of the Audit 
 Committee Southeast Life Insurance Public 
 Company Limited
• Independent Director and Member of the Audit
 Committee Lease It Public Company Limited
• Director, Government Housing Bank 
 (Excise Department)
•  Honorary Director, the Committee of Information 
 Center Office
• Advisor(Legal Department), National Credit 
 Bureau Company Limited
Company Stock holding in percentage
• -

2. นำยช�ำนิ จันทร์ฉำย
กรรมกำรอิสระ,
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
อายุ  57 ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 สถาบันพระปกเกล้า 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ 
• ประธานกรรมการ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
• กรรมการผู้อ�านวยการ บจก. ซี.เจ.มอร์แกน 
• กรรมการผู้อ�านวยการ บจก. ซีเจเอ็ม คอนซัลท์
อดีต 
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร 
• ที่ปรึกษาประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  การเคหะแห่งชาติ
• ประธานกรรมการ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น
• ประธานกรรมการ บจก.เหล็กบูรพา อุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ สถาบันเหล็กและ
 เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
• ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและ 
 โทรคมนาคมประจ�าคณะกรรมาธิการการสื่อสารและ
 โทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทาง
 แก้ไขปัญหาการด�าเนินกิจการด้านการสื่อสารและ
 สารสนเทศ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหาร 
 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
• รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ 
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.นครไทยสติปมิล
• กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
 บมจ. เอ็นทีเอส สตีลกรุ๊ป
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• - 

2. Mr. Chamni Janchai
Independent Director,
Chairman of the Audit Committee
Age  57 years
Education
• Graduate Diploma in Management of Public 
 Economy, King Prajadhipok’s Institute
• MBA, Thammasat University
• B. Account, Thamasat University
Experiences
Current
• Independent Director , Chairman of the Audit 
 Committee, Sino-Thai Engineering and 
 Construction Plc.
• Director and Member of the Audit Committee, 
 STP & I Plc.
• Chairman of  the Director, 
 Max Metal Corporation Plc.
• President, CJ Morgan Co., Ltd.
• President, CJM Consult Co., Ltd
Past
• Director and Member of the Audit Committee, 
 Thai Theparos Food Products Plc.
• The Advisory of Director, 
 Provincial Electricity Authority
• The Advisory of Committee, 
 National Housing Authority
• Chairman of the Board of Directors, 
 Thai Capital Corporation Plc.
• Chairman of the Board of Directors, 
 Burapa Steel Industries Co., Ltd.
• Chairman of the Advisory Board, 
 Iron and Steel Institute of Thailand
• Chairman of the Advisory Communications and 
 Transportation Commission
• The Advisory of Subcommittee in Solutions for 
 Communications and Information Technology
• Qualified Director and Executive Director,
 Iron and Steel Institute of Thailand
• Vice Chairman, Chairman of the Executive 
 Committee and President Nakornthai Strip Mill Plc.
• Director and Vice President, NTS Steel Group Plc.
Company Stock holding in percentage
• -
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4. นำยสุชัย ภูพิชญ์พงษ์
กรรมกำรอิสระ,
กรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
อายุ 66 ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• ปริญญาโท MBA Economics, East Texas State University, Texas, USA
• ปริญญาตรี B.SC. Marketing,Woody College, Los Angeles, California, USA 
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
อดีต 
• ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบและประเมินผล (ระดับ9) 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
• ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบและประเมินผล (ระดับ 8) 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
• ผู้อ�านวยการกองคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• - 

5. นำยธนำธิป วิทยะสิรินันท์
กรรมกำรอิสระ
อายุ 47 ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 รุ่นที่ 15/2012 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการค้าและการพาณิชย์
 รุ่นที่ 6/2013 โดยสถาบันวิทยาการการค้าและการพาณิชย์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  Cornell University, USA 
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)  Cornell University,  USA 
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• กรรมการอิสระ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
• กรรมการผู้จัดการ บจก. เซจแคปปิตอล 
อดีต 
• กรรมการบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
• กรรมการบริหาร บจก.หลักทรัพย์ฟินันซ่า
• กรรมการบริหาร บจก.ฟินันซ่า
• กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บจก.หลักทรัพย์ คาเธ่ย์แคปปิตอล 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• 0.001%

4. Mr.Suchai Poopichayapongs

Independent Director, Member of the Audit Committee, 
Member of the Nomination and Remuneration Committee 
Age  66 years
Education
• MBA Economics, East Texas State University, Texas, USA
• B.SC. Marketing, Woody College, Los Angeles, California, USA
Experiences
Current
• Independent Director, Member of the Audit Committee, 
 Member of the Nomination and Remuneration Committee 
 Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
Past
• Director, Inspection, Evaluation Bureau (Level 9), 
 Office of the Permanent Secretary, Ministry of Finance
• Director, Inspection and Evaluation Bureau (Level 8), 
 Office of the Permanent Secretary, Ministry of Finance
• Director, Finance Division, Office of the Permanent Secretary, 
 Ministry of Finance
Company Stock holding in percentage
• -

5. Mr. Thanathip Vidhayasirinun

Independent Director
Age  47 years
Education
• Capital Market Academy Class no. 15 (2012)
• Top Executive Program in Commerce Trade Class No.6/2013
 (TEPCot 6/2013), Commerce Academy
• MBA Finance, Cornell University – USA
• M.S. Electrical Engineering, Cornell University – USA
Experiences
Current
• Independent Director, Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
• Managing Director, Sage Capital Co., Ltd.
Past
• Executive Director, Forest Industry Organization
• Executive Director, Finansa Securities Co., Ltd.
• Executive Director, Finansa Co., Ltd.
• Senior Executive Vice President, Cathay Capital Co., Ltd.
Company Stock holding in percentage
• 0.001%
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6. นำยมำศถวิน ชำญวีรกูล
กรรมกำร
อายุ 42 ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 รุ่นที่ 11/2010 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• กรรมการ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสทีพี แอนด์ไอ 
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. เอสทีไอที 
อดีต 
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สยามซีเมนต์ กิจการร่วมค้าดาวเคมิคอล  
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• 1.669 %
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
• พี่ชายคุณอนิลรัตน์

7. นำงอนิลรัตน์ นิติสำโรจน์
กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร
อายุ  37 ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์  สหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• กรรมการ, กรรมการบริหาร บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย บมจ. เอสทีที แอนด์ ไอ 
อดีต 
• ผู้จัดการ  บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ 
• ผู้จัดการ บจก ครูจท์ ซิโน-ไทย
• ผู้จัดการการลงทุน บจก อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล 
• นักวิเคราะห์ บจก อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล 
• พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
• ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บจก ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• 1.669 %
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
• น้องสาวคุณมาศถวิน

6. Mr. Masthawin Charnvirakul

Director
Age  42 years
Education
• Capital Market Academy Class no. 11 (2010)
• MBA. International Business, University of Southern California – USA
• B. Business Administration, Chulalongkorn University
Experiences
Current
• Director, Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
• Director and Managing Director, STP & I Plc.
• Director and Managing Director, STIT Co., Ltd.
Past
• Marketing Manager, Siam Cement – Dow Chemical Joint Venture
Company Stock holding in percentage
• 1.669 %
Family relationship
• Mrs. Anilrat’s Brother

7. Mrs. Anilrat  Nitisaroj

Director,
Executive Director
Age  37  years
Education
• MBA. Finance & Strategy Sloan School of Management Massachusetts 
 Institute of Technology USA
• B. Business Administration, Chulalongkorn University
Experiences
Current
• Director  and Executive Director, 
 Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
• Business Development & Legal Dept. Manager, STP & I Plc.
Past
• Commercial Manager STP & I Plc.
• Commercial Manager Clough Sino-Thai Co., Ltd.
• Associate Manage AIG Investment Corporation (Asia) Ltd, 
 and AIGIC (Thailand) Ltd.
• Analyst - Direct Investment AIG Investment Corporation (Asia) Ltd, 
 and AIGIC (Thailand) Ltd.
• Business Development Officer Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
• Assistant Auditor Ernst & Young Bangkok Office Limited
Company Stock holding in percentage
• 1.669 %
Family relationship
• Mr. Masthawin’ s Sister
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8. นำยวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
อายุ  62 ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง 
 (บยป.) รุ่นที่ 4 ส�านักงานศาลปกครอง
• การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3
 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ.มส.3)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8)
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ
 และเอกชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.2)
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• กรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
• กรรมการ บจก.ดีเคเค ซิโน-ไทย 
 เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
อดีต 
• กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
• กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
• นายกสมาคม นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• กรรมการ บจก.พี.พี.คอรัล รีสอร์ท
• กรรมการ บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ
• กรรมการรองผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 
 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• - 

8. Mr. Vallop Rungkijvorasathien

Director, Chairman of the Board of 
Executive Directors, Member of the Nomination and
Remuneration Committee
Age  62  years
Education
• Training course on Administrative Justice for Executives Class No.4, 
 The Administrative Court (2013)
• Advanced Security Management Program (ASMP 3), 
 The National Defence College Association of Thailand
• Capital Market Academy Class no. 8 (2009)
• SPP Certificate Class. 2549, National Defence College of Thailand
• Graduate Diploma in Management of Government and Private Sectors 
 Class 2, King Prajadhipok’s Institute
• Executive MBA, Chulalongkorn University
• B.S Engineering, Chiang Mai University    
Experiences
Current
• Director, Chairman of the Board of Executive Directors, 
 Member of the Nomination and Remuneration Committee
 Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
• Director, DKK Sino-Thai Engineering Co., Ltd.
Past
• President  Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
• Director, Thai Contractors Association Under H.M. The King’s Patronage
• Director and Chairman, Chiang Mai University Alumni Association, 
 Chiang Mai University
• Director, PP Coral Co., Ltd.
• Director, STP & I Plc.
• Senior Executive Vice President Operation Division, 
 Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
Company Stock holding in percentage
• -
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10. นำยวรพันธ์ ช้อนทอง
กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรจัดกำร
กรรมกำรรองผู้จัดกำรสำยงำนกำรเงินและบริหำร
อายุ 59 ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
 รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• กรรมการ, กรรมการบริหาร,กรรมการจัดการ, กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงิน
 และบริหาร บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
• กรรมการ บจก. เอช ที อาร์  
• กรรมการ บจก. ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 
• กรรมการ บจก. ชิโยดะ (ประเทศไทย) 
• กรรมการ บจก. ปทุมวันเรียลเอสเตทส์ 
• กรรมการ บจก. กิจประชาธานี
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• 0.081%

9. นำยภำคภูมิ  ศรีช�ำนิ
กรรมกำรผู้จัดกำร, กรรมกำร, 
กรรมกำรบริหำร, ประธำนกรรมกำรจัดกำร
อายุ  52 ปี
ประวัติกำรศึกษำ 
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2554)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงาน
 ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติกำรท�ำงำน 
ปัจจุบัน 
• กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ, กรรมการบริหาร, 
 ประธานกรรมการจัดการ 
 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
อดีต 
• กรรมการบริหาร, รองกรรมการรผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ  
 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
• กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการรผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 
 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
• ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 3 
 บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 
• - 

10. Mr. Woraphant Chontong

Director, Executive Director,
Member of the Management Committee 
SEVP.  Financial and Administration Division
Age  59   years
Education
• Certificate in Management of Public Economy for High-Level Management, 
 King Prajadhipok’s Institute
• MPA. Public Policy & Project Management, NIDA
• BBA. Finance & Banking, Thammasat University
Experiences
Current
• Director, Executive Director, Member of the Management Committee , 
 SEVP. Financial and Administrative Division, Sino-Thai Engineering and 
 Construction Plc.
• Director, HTR Corporation Ltd.
• Director, DKK Sino-Thai Engineering Co., Ltd.
• Director, Chiyoda (Thailand) Co., Ltd.
• Director, Patumwan Real Estate Co., Ltd.
• Director, KijprachaTanee Co., Ltd.
Company Stock holding in percentage
• 0.081%

9. Mr. Pakpoom Srichamni

President, Director, Executive Director
Chairman of the Management Committee
Age  52  years
Education
• SPP Certificate Class. 2554, 
 National Defence College of Thailand
• Certificate, Management of Government and 
 Private Sectors, King Prajadhipok’s Institute 
• MBA Thammasat University
• Bachelor of Engineering (Civil Engineering), 
 Kasetsart University
Experiences
Current
• President, Director, Executive Director, 
 Chairman of the Management Committee, 
 Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
Past 
• Director, Senior Executive Vice President 
 Operation Division, 
 Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
• Director, Senior Vice President Operation Division, 
 Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
• Vice President Operation Department 3 , 
 Sino-Thai Engineering and Construction Plc.
Company Stock holding in percentage
• - 
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The Board of Executive Directors
คณะกรรมกำรบริหำร

1.		นายวัลลภ		รุ่งกิจวรเสถียร	
 ประธานกรรมการบริหาร      
	 Mr.	Vallop		Rungkijvorasathien
 Chairman of the Board of Executive Directors

2.	 นายภาคภูมิ		ศรีชํานิ	
 กรรมการบริหาร
	 Mr.	Pakpoom		Srichamni
 Executive Director  

3.		นายวรพันธ์		ช้อนทอง
 กรรมการบริหาร
	 Mr.	Woraphant		Chontong
 Executive Director 

4.		นางอนิลรัตน์		นิติสาโรจน์
 กรรมการบริหาร
	 Mrs.	Anilrat		Nitisaroj
 Executive Director

1

2

3

4
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The Nomination and Remuneration Committee
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

The Audit Committee
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.	 พลตํารวจเอกเจตน์	มงคลหัตถี	 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

	 Police	General	Jate	Mongkolhutthi	 Chairman	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee

2.		นายสุชัย	ภูพิชญ์พงษ์	 	 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

	 Mr.	Suchai	Poopichayapongs	 Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee

3.		นายวัลลภ	รุ่งกิจวรเสถียร	 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

	 Mr.	Vallop	Rungkijvorasathien	 Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee

 

1.		นายชํานิ	จันทร์ฉาย	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 Mr. Chamni Janchai  Chairman of the Audit Committee

2.	 พลตํารวจเอกเจตน์	มงคลหัตถี	 กรรมการตรวจสอบ

	 Police	General	Jate	Mongkolhutthi	 Member	of	the	Audit	Committee

3.		นายสุชัย	ภูพิชญ์พงษ์	 	 กรรมการตรวจสอบ

 Mr. Suchai Poopichayapongs Member	of	the	Audit	Committee
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The Management Committee
คณะกรรมกำรจัดกำร

1.		นายภาคภูมิ		ศรีชํานิ	 ประธานกรรมการจัดการ       

	 Mr.	Pakpoom		Srichamni	 Chairman of Management Committee 

2.		นายวรพันธ์		ช้อนทอง	 กรรมการจัดการ

  			Mr.	Woraphant		Chontong Member of Management Committee

3.		นายวรัช		กุศลมโนมัย	 กรรมการจัดการ 

	 Mr.	Varatt		Kusolmanomai	 Member of Management Committee 

4.		นายชาญชัย		ธารรักประเสริฐ	 กรรมการจัดการ 

	 Mr.	Chanchai		Thanrukprasert	 Member of Management Committee 

5.		นายประเสริฐ		คงเคารพธรรม	 กรรมการจัดการ 

	 Mr.	Prasert		Kongkauroptham	 Member of Management Committee

6.		นายธีรพงศ์		วิชิรานนท์	 กรรมการจัดการ

	 Mr.	Teeraphong		Wichiranon	 Member of Management Committee

7.		นายวรฉัตร	สุวศิน	 กรรมการจัดการ

	 Mr.	Worachat	Suwasin	 Member of Management Committee

1357 2 4 6
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Assistant to President
คณะที่ปรึกษำ

Company Secretary
เลขำนุกำรบริษัท

1 32

1	.	นายสมชาย			วัฒนะวีระชัย	 ที่ปรึกษา

	 Mr.	Somchai		Wattanaweerachai		 Assistant	to	President

2.		Mr.	Robert	L.	De	Sonier	 Special	Assistant	to	President	 	

3.		Mr.	Robin	Mullin	 	 Assistant	to	President

1.		นายไชยาพร	อิ่มเจริญกุล

 เลขานุการบริษัท

					Mr.	Chaiyaporn	Imcharoenkul

 Company Secretary

1
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Management Team
คณะผู้บริหำร

1.	 นายคมสิน	ศรีศรกําพล	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	1	
 Mr. Comsin Srisonkompon Vice President Operation Department 1
2.		 นายพีระ		นาควิมล	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	2
 Mr. Pheera  Nakwimol Vice President Operation Department 2
3.	 นายเทพนิกร		จันขัน	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	3
 Mr. Thepnikorn  Junkhun Vice President Operation Department 3
4.		 นายสมคิด	ศิริอภินันท์	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	4
 Mr. Somkid  Siriapinun Vice President Operation Department 4
5.	 นายราเกซ		กาเลีย	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโครงการพิเศษ
 Mr. Rakesh Kalia Vice President Operation Department Special Project
6.		 นายวิฑูรย์		สลิลอําไพ	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 Mr. Vitoon  Salilampai Vice President Engineering
7.		 นายจักรพันธ์		ลีลาพร	 ผู้จัดการฝ่ายบริการงานก่อสร้าง
 Mr. Charkphan  Leelaporn Vice President Construction Service Department
8.	 นายสมเจตน์	อยู่สนิท	 ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา
 Mr. Somjade U-Sanit Vice President Estimation Department

1
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	9.	 นายไพรัช		สุชาตะวัฒน์	 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 Mr. Pairat  Sushatawat Vice President Procurement Department
10.		 นายสมศักดิ์		ทองซ้อนกลีบ	 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 Mr. Somsak  Thongsorngleeb Vice President Business Development Department
11.		 นางพัชรี		สุชีวบริพนธ์	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 Mrs. Patcharee  Suchewaboripont Vice President  Human Resources Department
12.		 นายพงษ์เอก		ตันพานิช	 ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 Mr. Pong-Aik  Tanphanich Vice President  Administration Department
13.		 นางฉัตรา		ปุณณรุจาวงศ์	 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
 Mrs. Chatra  Punnarujawong Vice President Financial & Investment Department
14.			นางใจแก้ว		เตชะพิชญะ	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Mrs. Jaikaew  Tejapijaya Vice President Accounting Department
15.		 นายสุรชาติ		เอาเจริญพร	 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mr. Surachart  Owcharoenporn Vice President Information Technology Department
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Shareholders’ Structure
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	ราย	ณ	บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่	27	ธันวาคม	2556

As	of	the	latest	registration	book	closing	on	December	27th,	2013,	the	10	largest	shareholders	are:

No.
ชื่อผู้ถือหุ้น	
Shareholders

หุ้นสามัญ	
Member	of	shares %

1 นายเศรณี ชาญวีรกูล (Mr.Seranee Charnvirakul) 117,043,394 7.674

2 นางสาวนัยน์ภัค ชาญวีรกูล (Mrs.Naiyapak Charnvirakul) 117,043,394 7.674

3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล (Mr.Anutin Charnvirakul) 68,978,700 4.523

4 บริษัท อิควิตี้ พลัส จ�ากัด (Equity Plus Company Limited) 45,902,841 3.010

5 นายมาศถวิน ชาญวีรกูล (Mr.Masthawin Charnvirakul) 25,457,142 1.669

6 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จ�ากัด (Best Quality Skill Company Limited) 7,135,714 0.468

7 นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล (Mrs.Pranee Piriyamaskul) 4,435,714 0.291

8 นางพัชรา จิรรัตน์สถิต (Mrs. Patchara Jiraratsatit) 2,341,838 0.154

9 นางอัมพวรรณ วิเศษกุล (Miss.Ampawan viseshakul) 1,939,114 0.127

10 นางสาวปรียา วงศ์ส่องจ้า (Mrs.Preeya Wongsongja) 1,413,771 0.093
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Management Structure
โครงสร้ำงกำรจัดกำร

โครงสร้างการจดัการของ บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5. คณะกรรมการจัดการ

6. กรรมการผู้จัดการ

7. ผู้บริหาร

The company’s management structure can be divided 
as follows:

1. The Board of Directors

2. The Board of Executive Directors

3. The Audit Committee

4. The Nomination and Remuneration Committee

5. The Management Committee

6. The President

7. The Executive

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 
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1. คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ�่าเฉลิม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายช�านิ  จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ

3. พลต�ารวจเอกเจตน์  มงคลหัตถี กรรมการอิสระ

4. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการอิสระ

5. นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ

6. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ

7. นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการ

8. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ 

9. นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการ 

10. นายวรพันธ์  ช้อนทอง กรรมการ

หมายเหตุ :  พลต�ารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร และ นางสาวสนองนุช วัฒนวรางกูร(เดิมชื่อนางสนองนุช ชาญวีรกูล) ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก 
   การเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

บริษัทมีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 และมีกรรมการที่เป็นตัวแทน 
ผู้ถือหุ้นได้แก่ กรรมการจากตระกูลชาญวีรกูล จ�านวน 2 ท่านคิดเป็นร้อยละ 20 และมีกรรมการที่มาจากผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน 
คิดเป็นร้อยละ 30

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท จากหัวข้อที่ 2 คณะกรรมการชุดย่อย ในหัวข้อ 2.3 การก�ากับดูแลกิจการ 

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
นายภาคภมู ิศรชี�าน ิกรรมการผูจ้ดัการลงลายมอืชือ่ และ ประทบัตราส�าคญัของบรษิทั หรอื นายวลัลภ รุง่กจิวรเสถยีร นายมาศถวนิ 

ชาญวีรกูล นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

2. คณะกรรมกำรบริหำร
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555แต่งตั้งคณะกรรมการ 

บริหารจ�านวน 4 ท่านได้แก่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการบริหาร

3. นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการบริหาร

4. นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการบริหาร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารจากหัวข้อที่ 2 คณะกรรมการชุดย่อย ในหัวข้อ 2.3 การก�ากับดูแลกิจการ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่6/2542 ได้มตใิห้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้โดยได้แต่งตัง้ให้กรรมการอสิระทีท่รงคณุวฒุิ

และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดจ�านวน 3 ท่าน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้แก่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

1. นายช�านิ  จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจ

2. พลต�ารวจเอกเจตน์  มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุชัย  ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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1. The Board of Directors
There are 10 Directors in the Board of Directors:

First	–	Last	Name Title
1. Professor Rawat Chamchalerm Chairman of The Board of Directors and Independent Director
2. Mr. Chamni Janchai Independent Director
3. Police General Jate Mongkulhutthi Independent Director
4. Mr. Suchai Poopichayapongs Independent Director
5. Mr. Thanathip Vidhayasirinun Independent Director
6. Mr. Masthawin Charnvirakul Director
7. Mrs. Anilrat Nitisaroj Director
8. Mr. Vallop Rungkijvorasathien Director 
9. Mr. Pakpoom Srichamni Director 
10. Mr. Woraphant Chontong Director

Remark: *  According to the resignation letter dated on 18th September 2013 as stated that Police General Sanong Wattanavrangkul  

   and Mrs.Sanongnuch Wattanavrangkul  resigned from Director of the company, and the effective date was on 1st October 2013.

The Company has Independent Directors who are the third party totaling 5 persons, it can be calculated to 50% 
and Directors representing shareholder; Directors from Charmveerakul totaling 2 persons, equal to 20% and Directors 
from the Executive totaling 3 persons, equal to 30%.

For more information about the Board of Directors, please see the topic No. 2 Subcommittee in the section 2.3 
Corporate Governance. 

 Authorized Directors
Mr. Pakpoom  Srichamni, the President, has been authorized to sign and stamp, with the company’s seal, or Mr. Vallop 

Rungkijvorasathien, Mr. Masthawin Charnvirakul, Mr. Woraphant Chontong, 2 of 3 Directors have been authorized to 
sign and stamp, with the company’s seal.

2. The Board of Executive Directors
According to the Board of Directors of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited, or the company, 

held the Board of Directors Meeting No. 3/2012 on 28th August 2012 and resolved that the Board of Executive 
of Directors was consisting of 4 Directors as followed;

First	–	Last	Name Title
1. Mr. Vallop Rungkijvorasathien Chairman of the Board of Executive Directors
2. Mr. Pakpoom Srichamni Executive Director
3. Mr. Woraphant Chontong Executive Director
4. Mrs. Anilrat Nitisaroj Executive Director

For more information about the Management Committee, please see the topic No. 2 Subcommittee in the section 
2.3 Corporate Governance.

3. The Audit Committee
The Annual General Meeting of Shareholders No. 6/1999 resolved the appointment of Audit Committee and three 

Independent Directors who are qualified under the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand, to perform 
as a member of the Audit Committee as the followings:

First	–	Last	Name Title
1. Mr. Chamni  Janchai Chairman of the Audit Committee
2. Pol. Gen. Jate Mongkulhutthi Member of the Audit Committee
3. Mr. Suchai Poopichayapongs Member of the Audit Committee
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คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการอสิระ โดยนายช�าน ิจนัทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ มพีืน้ฐานความรูท้าง
ด้านการบญัชแีละการเงนิ ตลอดจนมปีระสบการณ์และความสามารถในแวดวงการเงนิ จงึมคีวามสามารถในการสอบทานความน่า
เชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบจากหวัข้อที ่2 คณะกรรมการชดุย่อย ในหวัข้อ 2.3 การก�ากบัดแูลกจิการ 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 

ครัง้ที ่1/2557 ในวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2557 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั จ�านวน 3 ท่านได้แก่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

1. พลต�ารวจเอกเจตน์  มงคลหัตถี ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายสุชัย  ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจากหัวข้อที่ 2 คณะกรรมการชุดย่อย ในหัวข้อ 2.3 
การก�ากับดูแลกิจการ 

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการในปี	2556	

รายนามกรรมการ ตําแหน่ง

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

ประจําปี	2556
(รวม	1	ครั้ง)

ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
ประจําปี	2556
(รวม	4	ครั้ง)

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประจําปี	2556	
(รวม	5	ครั้ง)

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร
ประจําปี	2556	
(รวม	13	ครั้ง)

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ�่าเฉลิม ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

1/1 4/4 - -

พลต�ารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร *
ลาออกเมื่อ 1 ตุลาคม 2556

กรรมการ - 3/4 - -

นายช�านิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

1/1 4/4 5/5 -

พลต�ารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการตรวจสอบ

1/1 4/4 5/5 -

นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการอิสร
กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 4/4 5/5 -

นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ 1/1 4/4 - -

นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ - 4/4 - -

นางสาวสนองนุช วัฒนวรางกูร
(เดิมชื่อนางสนองนุช ชาญวีรกูล) 
*ลาออกเมื่อ 1 ตุลาคม 2556

กรรมการ - 3/4 - -

นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 1/1 4/4 - 13/13

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

1/1 4/4 - 13/13

นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

1/1 4/4 - 13/13

นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการและกรรมการบริหาร 1/1 4/4 5/5 13/13

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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All of three Audit Committees are Independent Directors. Mr.Chamni Janchai is the Chairman of the Audit  
Committee who has good knowledge in Account and Finance, including the great experience in Financial field.  
Therefore, Mr.Chamni Janchai has ability to audit the Company’s Financial Statement. 

For more information about the Audit Committees, please see the topic No. 2 Subcommittee in the section 2.3  
Corporate Governance.

4. The Nomination and Remuneration Committee 
According to the Board of Directors of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited, or the 

company, held the Board of Directors Meeting No. 1/2013 on 27th February 2013 and resolved that the Nomination and 
Remuneration Committee was consisting of 4 persons as follows:

First	–	Last	Name Title
1. Pol. Gen. Jate Mongkulhutthi Chairman of Nomination and Remuneration Committee
2. Mr. Suchai  Poopichayapongs Nomination and Remuneration Committee
3. Mr. Vallop  Rungkijvorasathien Nomination and Remuneration Committee

For more information about the Nomination and Remuneration Committee, please see the topic  No. 2 Subcommittee 
in the section 2.3 Corporate Governance.

Details	on	the	meeting	attendance	of	each	Directors	of	the	Board	of	Directors	in	2013

Directors Title

The	Annual
General	

Meeting	of	
Shareholders	

(2013)

The	Board	
of	Directors	
Meeting	
(Total	of	4	
times)

The	Audit	
Committee	
Meeting
(Total	of	5	
times)

The	Board	
of	Executive	
Directors
(Total	of	
13times)

Professor Rawat Chamchalerm Chairman of the Board of 
Directors and 

Independent Director

1/1 4/4 - -

Police General Sanong 
    Wattanavrangkul
* resignation dated on 
1st October 2013

Director - 3/4 - -

Mr. Chamni Janchai Independent Director 
and Chairman of the 

Audit Committee

1/1 4/4 5/5 -

Police General Jate Mongkulhutthi Independent Director, 
Chairman of The 

Remuneration and 
Nomination Committee 

and Member of the Audit 
Committee

1/1 4/4 5/5 -

Mr.Suchai Poopichayapongs Independent Director, 
Member of the Audit 

Committee and Member 
of The Remuneration and 

Nomination Committee

1/1 4/4 5/5 -

Mr. Thanathip Vidhayasirinun Independent Director 1/1 4/4 - -
Mr. Masthawin Charnvirakul Director - 4/4 - -
Mrs.Sanongnuch Wattanavrangkul  
* resignation dated on 
1st October 2013

Director - 3/4 - -

Mrs. Anilrat  Nitisaroj Director and 
Executive Director

1/1 4/4 - 13/13

Mr. Vallop Rungkijvorasathien Director, Chairman of 
the Board of Executive 
Directors and  Member 

of The Remuneration and 
Nomination Committee

1/1 4/4 - 13/13

Mr. Pakpoom  Srichamni Director, 
Executive Director and 

President

1/1 4/4 - 13/13

Mr. Woraphant Chontong Director and 
Executive Director

1/1 4/4 5/5 13/13
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รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	10	พฤษภาคม	2556

รายนามกรรมการ ตําแหน่ง จํานวนหุ้น	(หน่วย) สัดส่วนการถือหุ้น

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ�่าเฉลิม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 38,571 0.003%

นายช�านิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- -

พลต�ารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

- -

นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

- -

นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ 12,857 0.001%

นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ 25,457,142 1.669%

นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 25,457,142 1.669%

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

- -

นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการ,กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

- -

นายวรพันธ์ ช้อนทอง
*ซื้อผ่านบัญชีของ 
นายกิตติศักดิ์ ช้อนทอง 
(Nominee ของกรรมการ)

กรรมการและ
กรรมการบริหาร

1,234,285 0.081%

5. คณะกรรมกำรจัดกำร
บริษัทได้ออกค�าสั่งที่ ซท-คส 3/2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

1. นายภาคภูมิ ศรีช�านิ ประธานกรรมการจัดการ

2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง  กรรมการจัดการ

3. นายวรัช กุศลมโนมัย กรรมการจัดการ

4. นายชาญชัย ธารรักประเสริฐ กรรมการจัดการ

5. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม กรรมการจัดการ

6. นายธีรพงศ์ วิชิรานนท์ กรรมการจัดการ

7. นายวรฉัตร สุวศิน กรรมการจัดการ

 ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำร
1. วางแผนงาน และบรหิารงาน เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทั เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารก�าหนดและเหน็ชอบ
2. ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท โดยก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อ

เดอืน มเีลขานกุารคณะกรรมการจดัการเป็นผูจ้ดบนัทกึและจดัท�ารายงานการประชมุ ซึง่สามารถตรวจสอบได้ ทัง้ยงัได้น�า
รายงานคณะกรรมการจัดการนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รับทราบทุกครั้ง

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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Details	on	shares	holding	of	each	Director	as	of	10th	May	2013

Directors Title Number	of	Shares Proportion	of	
Shares	(%)

Professor Rawat Chamchalerm Chairman of the Board of Directors 
and Independent Director

38,571 0.003%

Police General Sanong Wattanavrangkul
* resignation dated on 1st October 2013

Director - -

Mr. Chamni Janchai Independent Director and  
Chairman of the Audit Committee

- -

Police General Jate Mongkulhutthi Independent Director , Chairman of 
The Remuneration and  

Nomination Committee and  
Member of the Audit Committee

- -

Mr. Suchai Poopichayapongs Independent Director ,Member of the 
Audit Committee and Member of The 

Remuneration and  
Nomination Committee

- -

Mr. Thanathip Vidhayasirinun Independent Director 12,857 0.001%

Mr. Masthawin Charnvirakul Director 25,457,142 1.669%

Mrs. Anilrat  Nitisaroj Director and Executive Director 25,457,142 1.669%

Mr. Vallop Rungkijvorasathien Director ,Chairman of the Board of 
Executive Directors and Member of 
The Remuneration and Nomination 

Committee

- -

Mr. Pakpoom  Srichamni Director, Executive Director and 
President

- -

Mr. Woraphant Chontong
*acquisition through Mr. Kittisak Chontong’s 
Account as a nominee of the Director

Director and Executive Director 1,234,285 0.081%

5. The Management Committee
The Company issued the order Sor Tor-Kor Sor 3/2013 in the topic of Appointment Management Committee, which 

is effective on 1st of January 2013. The Member of the Management Committee was consisting of 7 persons as follows: 

First	–	Last	Name Title

1. Mr. Pakpoom Srichamni Chairman of the Management Committee

2. Mr. Woraphant Chontong Member of the Management Committee

3. Mr. Varatt Kusolmanomai Member of the Management Committee

4. Mr. Chanchai Thanrakprasert Member of the Management Committee

5. Mr. Prasert  Kongkaoroptham Member of the Management Committee

6. Mr. Teerapong  Vichiranon Member of the Management Committee

7. Mr. Worachat  Suwasin Member of the Management Committee

 Authorities and Duties of the Management Committee
1. To plan, set up regulations, and manage the company according to the Board of Directors’ policies;

2. To monitor the performance of all company’s departments by arranging the Executive Committee meeting at least 
1-2 times a month, setting the executive committee secretary to record the minute of meeting, and proposing 
the minute of meeting to the Board of Directors meeting.
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6. กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมการผู้จัดการ คือ นายภาคภูมิ ศรีช�านิ

 ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร
ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2545 เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2545 ได้มมีตอินมุตัขิอบเขตและอ�านาจหน้าทีข่อง

กรรมการผูจ้ดัการดงันี ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้รหิารงานจดัการและดแูลควบคมุการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั เว้นแต่การด�าเนนิการใด 
ที่ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ให้กรรมการผูจ้ดัการด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ตลอดจนให้อ�านาจกรรมการผูจ้ดัการใน
การมอบหมายให้บคุคลอืน่ทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควรท�าหน้าทีจ่ดัการและด�าเนนิการแทนและก�าหนดห้ามมใิห้กรรมการผูจ้ดัการ 
หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ท�าหน้าที่แทน อนุมัติการท�ารายการใดๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

7. ผู้บริหำร
โครงสร้างผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�านวน 7 ท่าน ได้แก่
1. นายภาคภูมิ ศรีช�านิ  กรรมการผู้จัดการ
2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง  กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
3. นายวรัช กุศลมโนมัย  รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
4. นายชาญชัย ธารรักประเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฎิบัติการ 2
5. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานการตลาด
6. นายธีรพงศ์ วิชิรานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานบริหาร
7. นายวรฉัตร สุวศิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนงานปฎิบัติการ 1

หมายเหตุ : หมายเลข 1-7 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กลต.

8. เลขำนุกำรบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

 ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท
1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1  ทะเบียนกรรมการ
1.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
1.3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

กรรมกำรผู้จัดกำร

รองกรรมกำรผู้จัดกำร
สำยงำนปฏิบัติกำร

กรรมกำรรองผู้จัดกำร
สำยงำนกำรเงินและบริหำร

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ส่วนงำนปฎิบัติกำร 1

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ส่วนงำนปฎิบัติกำร 2

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ส่วนงำนกำรตลำด

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ส่วนงำนบริหำร

1

23

47 5 6
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6. The President
Mr. Pakpoom  Srichamni is the President.

 Authorities and Duties of the President
The authorities and duties of the President were defined in Board of Directors meeting no. 3/2002 on May 10, 

2002, which resolved that the President shall be responsible for conducting and supervising the company’s business  
operations in accordance with the policy approved by the Board of Directors. Furthermore, the President shall fulfill 
when such actions are required by the laws, rules and regulations of the governing agencies to get approval from Board 
of Directors’ meeting and/or Shareholders’ meetings. The President shall have a power to appoint other person(s) as 
a proxy to act on his behalf to manage and conduct company’s business. President and his proxy have no right to 
approve any business activities with any persons who have conflicts of interests with the company and its subsidiary.

7. The Executive
The structure of Management Committee on 31st of December 2013

Name	List	of	seven	Management	Committees	on	31st	of	December	2013
1. Mr. Pakpoom  Srichamni President 
2. Mr. Woraphant Chontong Senior Executive Vice President – Financial and Administration Division
3. Mr. Varatt  Kusolmanomai Senior Executive Vice President – Operation Division
4. Mr. Chanchai Thanrakprasert Senior Vice President – Operation Division 2
5. Mr. Prasert Kongkaoroptham Senior Vice President – Marketing Division
6. Mr. Teerapong Vichiranon Senior Vice President – Administration Division
7. Mr. Worachat  Suwasin Senior Vice President – Operation Division 1

Remark :  Number 1-7 are the Management Committee who are qualified under the rules and regulations of the Stock  
  Exchange of Thailand

8. The Company Secretary
The 1/2014  Board of Directors’ Meeting held on 4 March 2008 appointed Mr. Chaiyaporn Imcharoenkul as a  

company secretary 

 Authorities and Duties of the Company Secretary
1.   Preparing and keeping the following documents:

1.1 A register of directors;
1.2 A notice calling director’s meetings, minutes of meeting for  the Board of Directors and the annual report 

of the Company;
1.3 A notice calling shareholder’s meeting and the minutes of shareholders’ meetings;

President

SEVP – Operation Division SEVP– Financial and Administration Division

SVP – Operation Division 1 SVP – Operation Division 2 SVP – Marketing Division SVP – Administration
Division

1

23

47 5 6
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3. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ

4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

5. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

9.  ผู้สอบบัญชีของบริษัท

• ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 

• ความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัท : ไม่มี

• จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 13 ปี

10. กรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทมีจ�านวน 5 ท่าน ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ�่าเฉลิม กรรมการอิสระ

 2. นายช�านิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ

 3. พลต�ารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ

 4. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการอิสระ

 5. นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ

 ค�ำนิยำมของ “กรรมกำรอิสระ”
กรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติรงตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ที่ กลต.ก.(ว)32/2551 เรื่องการปรับปรุงข้อก�าหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง1 ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน2 / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า / ผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน3 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ 
ช่วง 2 ปีก่อนที่ได้รับการแต่งตั้ง)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง 
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิและในลกัษณะของการให้บรกิารทางวชิาชพี ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน3 หรือนิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิน
ใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)

1	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	บุคคลตามมาตรา	258	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2		 กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	หมายถงึ	กรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร	กรรมการทีท่�าหน้าทีร่บัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร	และกรรมการทีม่ี
อ�านาจลงนามผกูพนั	เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผกูพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินมุตัไิว้แล้ว	และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการ
รายอื่น

3		 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หมายถึง	บริษัทย่อยตั้งแต่	2	บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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2. Keeping a report on interest filed by a director(s) or an executive(s)
3. Advise on the laws and regulations. The committee will need to know
4. Oversee activities of committees, including liaison with the Committee
5. Performing any other acts as specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board.

9. The Auditor
• The company Independent Auditor : Ernst & Young Office Limited

• Other relationship towards the company: None

• Number of years of being the Auditor for the company: 13 years

10. Independent Director
The list of Independent Directors is as follows:

1. Professor Rawat  Chamchalerm  Independent Director
2. Mr. Chamni  Janchai  Independent Director
3. Pol. Gen. Jate  Mongkulhutthi  Independent Director
4. Mr. Suchai  Poopichayapongs  Independent Director
5. Mr. Thanathip  Vidhayasirinun  Independent Director

 The Definition of Independent Director
“Independent director” of the Company is a person whose qualifications meet the requirements of the Securities and 

Exchange Commission No.SEC.Gor.(Vor.) 32/2008 on the improvement of Qualification, Duties, and Responsibilities on 
Independent Directors and members of the Audit Committee, as follows:

1. Holding shares no more than 1% of the total voting shares of the Company, its parent company, its subsidiaries, 
its associated companies, or a related juristic entity with potential conflicts, including of shares held by related 
persons1.

2. Not being an executive director2, an employee, or a company consultant who receives a regular salary or  a 
controlling person of the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, its same-level 
subsidiaries3, or a related juristic entity with potential conflicts (at present or 2 years before the appointment).

3. Not being a person who has a blood or a legal relationship of a parent, spouse, sibling, and child including a 
child’ spouse, to any executive management, major shareholder, a controlling person, or a person whom has 
been proposed to be an executive management or a controlling person of the Company or its subsidiaries.

4. Not having a business relationship and not being a professional service provider according to the requirements 
of the Office of Securities and Exchange Commission No.SEC.Gor.(Vor.) 32/2008 on the improvement of  
Qualification, Duties, and Responsibilities on Independent Directors and members of the Audit Committee.

5. Not being a director who has been appointed as the representative of the Company’s director, major shareholder, 
or shareholder who is related to a major shareholder of the Company.

6. Not having any other characteristics that may potentially prevent from giving independent opinions.
7. An independent director, with qualification under Clauses 1- 6, may be assigned by the Board of Directors to make 

the collective decisions on the operation of the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated 
companies, its same-level subsidiaries3, or a related juristic entity with potential conflicts 

Footnote:
1		 “Related	Person”	means	a	person	defined	under	the	Section	258	of	Securities	and	Exchange	Act	B.E.	2535.
2		 “Executive	director”	means	any	director	who	holds	an	executive	position,	or	any	director	who	is	in	charge	of	any	actions	deemed	

to	be	taken	by	executives,	and	shall	include	any	authorized	director	except	where	it	can	be	demonstrated	that	such	authorized	
director,	jointly	with	other	directors,	signs	on	transactions	which	have	already	passed	board’s	approval.

3		 “same-level	subsidiary”	means	any	two	or	more	subsidiaries	under	the	same	parent	company.	
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11.  ค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรของบริษัท และบริษัทย่อย
11.1		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัท

• ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท จ�านวน 12 คน ในปี 2556 เป็นจ�านวนเงิน 5,400,000 บาท โดยเป็นค่า
ตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จ

• ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทั จ�านวน 8 คน ในปี 2556 เป็นจ�านวนเงนิ 54,800,000 
บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

11.2		 ค่าตอบแทนอื่น	ๆ	
• บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงิน

สมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบักรรมการบรหิารและผูบ้รหิารจ�านวน 8 ท่าน เป็นจ�านวนเงนิ 1,644,000 บาท

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทประจําปี	2556	

 (หน่วย : บาท)

รายนามกรรมการ ตําแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าบําเหน็จ ค่า
ตอบแทน

รวม

ศาตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ�่าเฉลิม ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

160,000 - 500,000 660,000

พลต�ารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร 

*ลาออกเมื่อ 1 ตุลาคม 2556

กรรมการ 60,000 - 300,000 360,000

นายช�านิ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 80,000 200,000 500,000 780,000

พลต�ารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

80,000 100,000 300,000 480,000

นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

80,000 100,000 300,000 480,000

นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ 80,000 - 300,000 380,000

นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ 80,000 - 300,000 380,000

นางสาวสนองนุช วัฒนวรางกูร(เดิม
ชื่อนางสนองนุช ชาญวีรกูล)

*ลาออกเมื่อ 1 ตุลาคม 2556

กรรมการ 60,000 - 300,000 360,000

นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 80,000 - 300,000 380,000

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

80,000 - 300,000 380,000

นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

80,000 - 300,000 380,000

นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการและ

กรรมการบริหาร

80,000 - 300,000 380,000

รวม 1,000,000 400,000 4,000,000 5,400,000

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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11. The remuneration of the Directors and the Executives
11.1		 Money	Remuneration;

 • Aggregated remuneration for 12 directors in 2013

  The amount of Baht  5,400,000  was the meeting allowance and remuneration

 • Aggregated remuneration for 8 executive directors and executive managers in 2013

  The amount of Baht 54,800,000  was the salary and bonus
11.2		 Other	Remuneration;
 Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited provided and contributed the Provident 

Fund to the Executive Directors and Executive for 8 persons in the amount of 1,644,000 Baht in 2013.

Details	on	Money	remuneration	for	each	Director	in	2013

Unit : Baht

Directors Title

Meeting	
Allowance	
for	Board	
of	Directors	
Meeting

Meeting	
Allowance	
for	Audit	
Committee	
Meeting

Emoluments Aggregated	
Remuneration

Professor Rawat Chamchalerm Chairman of the Board of 
Directors and Independent 

Director

160,000 - 500,000 660,000

Police General Sanong 
   Wattanavrangkul 
* resignation dated on 
1st October 2013

Director 60,000 - 300,000 360,000

Mr. Chamni Janchai Independent Director and 
Chairman of the Audit 

Committee

80,000 200,000 500,000 780,000

Police General Jate Mongkulhutthi Independent Director 
Chairman of The 

Remuneration and 
Nomination Committee and 

Member of the Audit 
Committee

80,000 100,000 300,000 480,000

Mr. Suchai Poopichayapongs Independent Director , 
Member of the Audit 

Committee and Member 
of the Remuneration and 
Nomination Committee

80,000 100,000 300,000 480,000

Mr. Thanathip Vidhayasirinun Independent Director 80,000 - 300,000 380,000
Mr. Masthawin Charnvirakul Director 80,000 - 300,000 380,000
Mrs. Sanongnuch 
Wattanavrangkul  
* resignation dated on 
1st October 2013

Director 60,000 - 300,000 360,000

Mrs. Anilrat  Nitisaroj Director and Executive 
Director

80,000 - 300,000 380,000

Mr. Vallop Rungkijvorasathien Director , Chairman of 
Executive Committee and 

Member of the 
Remuneration and 

Nomination Committee

80,000 - 300,000 380,000

Mr. Pakpoom  Srichamni Director ,Executive Director 
and President

80,000 - 300,000 380,000

Mr. Woraphant Chontong Director and Executive 
Director

80,000 - 300,000 380,000

Total 1,000,000 400,000 4,000,000 5,400,000
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ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยปี	2556

รายนามกรรมการ ตําแหน่ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ของบริษัทย่อย(รวม	4	ครั้ง)

นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการ 4/4

หมายเหตุ : บริษัทย่อยคือบริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.90

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทั ทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทัย่อย จ�านวน 1 คน ในปี 2556 เป็นจ�านวนเงนิ 5,000 บาท โดยเป็น

ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท	ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยปี	2556

(หน่วย : บาท)

รายนามกรรมการ ตําแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการ 5,000

รวม 5,000

หมายเหตุ : บริษัทย่อยคือบริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.90

12. บุคลำกร

 โครงสร้ำงบุคลำกร
บรษิทัมพีนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 รวม 1,290 คน แบ่งเป็นสายงานปฏบิตักิาร 923 คน และสายงานการเงนิและบรหิาร 

367 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานจ�านวน 14 คน

บรษิทัมกีารทบทวนและวางแผนอตัราก�าลงัพลเป็นรายปี เพือ่ให้สามารถจดัเตรยีมบคุลากรให้สอดคล้องและเพยีงพอกบัปรมิาณ
งานและจ�านวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงำน
ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 706,810,377 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่เงินเดือนและโบนัส 

เป็นเงินรวม 688,191,666 บาท และมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 18,618,711 บาท

นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 6,822,488 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่เงินเดือนและโบนัส 
เป็นเงินรวม 6,568,392 บาท และมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 254,096 บาท 

 กำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ หรือข้อพิพำทด้ำนแรงงำน (ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ)
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาจ�านวนพนักงานของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญและไม่มีข้อพิพาทแรงงาน 

 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง ให้ผลตอบแทนในการท�างานและจัด

สวัสดิการแก่พนักงานทุกคนสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและตลาดแรงงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
ภายใต้กรอบระเบยีบข้อบงัคบัการท�างานบรษิทั กฎหมายแรงงาน และประเพณทีีด่งีามในสงัคม ดแูลพนกังานให้มคีณุภาพชวีติและ
สขุภาพอนามยัทีด่ ีมสีภาพการท�างานทีป่ลอดภยั สร้างบรรยากาศการท�างานทีด่แีละส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี รวมถงึมกีารพฒันา
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่มตามสายอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน พร้อมกับการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 กำรวำงแผนบุคลำกร
บริษัทมีการวางแผนก�าลังพลที่ต้องการให้สอดคล้องกับปริมาณงานก่อสร้างและจ�านวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมีเป้า

หมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพ ในจ�านวนและช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
บรษิทัมกีระบวนการคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีณุภาพโดยการรบัสมคัรตรง ผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธ์

รูปแบบต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เนต การเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานทั้งของภาครัฐ ได้แก่ กรมการจัดหางานและตลาดนัด

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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Details	on	the	meeting	attendance	of	the	Board	of	Subsidiary	in	2013

Directors Title The	Board	of		Subsidiary	Meeting	(Total	of	4	times)

Mr. Woraphant Chontong Director 4/4

Notice: the subsidiary is HTR Company Limited where the company holds 80.90% of its shares.

 Money Remuneration of Subsidiary;
Aggregated remuneration for 1 Executives of the company's subsidiary in 2013

The amount of Baht  5,000  was the meeting allowance

Details	on	Money	Remuneration	for	Executives	of	the	Company’s	Subsidiary	in	2013	 							

Unit:Baht

Directors Title Meeting	Allowance	for	Subsidiary

Mr. Woraphant Chontong Director 5,000

Total 5,000

Notice: the subsidiary is HTR Company Limited where the company holds 80.90% of its shares.

12.  Employee Structure
The company has 1,290 employee as of December 31st, 2013 and it can be divided into 2 groups, which are the 

operation division 923 people and the administration division 367 people and subsidiary company 14 people.

The company concerns about human resources management, therefore, it has its plans to manage human resources 
in case of the adequate manpower in compliance with workload and project that added up every year.

 Employee Structure
In 2013, the Company gave the compensation to employees in the amount of 706,810,377 Baht, which composed 

of salary and bonus equal 688,191,666 Baht, and provident fund equal 18,618,711 Baht.

The subsidiaries gave the compensation to employee in the amount of 6,822,488 Baht, which composed of salary 
and bonus equal 6,568,392 Baht and provident fund equal 254,096 Baht.

A change in the number of employees with significant implication or labor dispute (during the past 3 years)

During the past 3 years there was neither a change in the number of the company employees with significant  
implication nor labor dispute.

 Human Resources Management Policy
Human Resources Management Policy of the company is obviously stated that the company shall take good care of 

its employee including employee benefits such as salaries and welfare facilities in accordance with Labor Market and 
other competitors. The company shall treat its employee with justice and equality under the Company of Association, 
Labor Act and Social Morality. In addition, the company shall not only take responsibility for its employee safety and 
harmonic working atmosphere but also create teamwork amongst them. Besides, it has the training roadmap for  
supporting its employee both by individual and by type of career paths in order to improve their working efficiency and 
working proficiency thus the company can be added up into another level of learning organization eventually.

 Personnel Planning
Each year, the company shall estimate the required quantity of employees for supporting current projects and 

other projects that might occur in the future. The main purpose of this is to obtain potential qualified personnel in the 
appropriate time.

 Personnel Recruitment and Selection
Recruiting knowledgeable, capable, and qualified people to join with the Company is the goal of personnel  

recruitment. The company has various channels of recruiting, such as newspapers, Internet, and government organization 
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แรงงานที่จัดโดยมหาวิทยาลัย การสรรหาจากสถาบันการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นน�าทั่วประเทศ มีการทดสอบความรู้
ทางวิชาการและการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview โดยมุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถ มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการท�างานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความรับ
ผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงาน

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรค่ำตอบแทน
บริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยมีการก�าหนดเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและของทีมงาน

ที่สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานของบริษัท เชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการพัฒนาปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับภาวะของการแข่งขันและสภาพตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาผ่านเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่างๆ ได้แก่ Competency (สมรรถนะหรือความสามารถของบุคคล) หรือ KPI (ตัวชี้วัดผลงาน) เป็นต้น 

 สวัสดิกำรพนักงำน
บริษัทจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน ดังนี้

1. สวัสดิการตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

2. สวัสดิการที่บริษัท เห็นสมควรจัดเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติงานใน 
  ฐานะสมาชิกของบริษัท อันได้แก่ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รางวัลผู ้ปฏิบัติงานนาน ทุน 
  การศกึษาบตุรซโิน-ไทย การตรวจสขุภาพประจ�าปี เครือ่งแบบผูป้ฏบิตังิาน เงนิช่วยเหลอืงานศพ วนัลา ได้แก่ วนัหยดุพกัผ่อน 
  ประจ�าปี ลากิจและลาบวช โบนัส (ตามผลประกอบการ) และอื่นๆ เช่น น�้าดื่ม ศูนย์ออกก�าลังกาย ห้องสมุด ห้องสุขา  
  ยาสามัญประจ�าส�านักงาน

 นโยบำยด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกร
บรษิทัมเีป้าหมายด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันาบคุลากร ผ่านการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรและลกูจ้างทกุระดบัให้ตรงกบัความ

ต้องการในการท�างานแต่ละลักษณะงาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช�านาญในงาน สามารถ
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพให้สอดคล้องกบัแผนการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร ทัง้ในปัจจบุนัและพร้อมต่อการแข่งขนัในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนามุ่งเน้นใน 3 มิติ ได้แก่ 

1. การพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม

2. การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

3. การพัฒนาองค์กร

 กำรพัฒนำบุคลำกรแบบรำยบุคคลและแบบกลุ่ม (Individual and Group Training & Development)
การพฒันาบคุลากรแบบรายบคุคลของบรษิทันัน้ จะให้ความส�าคญักบัการพฒันาความสามารถหลกั (Competency) ทกัษะส่วน

บุคคล (Personal Skill) และเทคโนโลยีใหม่ (Technical Knowledge & Technology) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน โดย
แต่ละต�าแหน่งงานจะมีแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะต�าแหน่งงานตามแผนที่เส้นทางการอบรมระยะยาว (Training Road 
Map) ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความ
รู้และทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยรูปแบบการอบรมมีทั้งการอบรมสัมมนาทั้งภายนอกและภายในซึ่งด�าเนินการโดยสถาบัน
ชั้นน�าหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อาทิ การเข้าร่วมอบรมสัมมนากับสภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
หลักสูตร เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่ วิศวกรรมปฐพีและฐานราก หรือหลักสูตรอื่นๆ เช่น การก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Construction) เป็นต้น

ในการพัฒนาตามลักษณะกลุ่มงานนั้น บริษัทได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในเป็นประจ�าทุกปี ทั้งในส่วนงานปฏิบัติการและ
สายงานการเงนิและบรหิาร โดยการฝึกอบรมพนกังานระดบัปฏบิตังิานจะมุง่เน้นหลกัสตูรทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน เช่น 
หลักสูตร Construction Management หลักสูตร English for Engineers หลักสูตร Presentation Skill หลักสูตร Safety Workshop 
หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างานและหลักสูตรการท�างานเป็นทีม เป็นต้น และเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารส�าหรับพนักงาน 
บริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร Mini-MBA ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับพนักงาน
ระดับหัวหน้างานทุกส่วนงาน และบริษัทยังมีเครื่องมือการพัฒนาด้วยวิธีการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน (Non 
Classroom Training) เช่น การสอนงาน การดูงานนอกสถานที่ การมอบหมายงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น

นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารแล้ว บริษัทยังมีการยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานตลอด
จนช่างก่อสร้างต่างๆโดยส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐาน
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like the Department of Employment, Department of Manpower and Human Resources, and job opportunities’ booths 
arranged by Universities. The Company recruits people by conducting examinations and having Competency Board 
interview candidates in order to have a qualified people whom have the positive personality traits that we require. Traits 
that include vision, teamwork, and creative thinking.

 Performance Evaluation and Remuneration Management.
The company creates the performance evaluation system by combining the individual performance along with 

team working performance to be in accordance with the company performance, and it is also the combination of the  
company performance and the appropriate and fair salary.  This management shall always be developed since the 
Labor Market and other competitive companies are usually change by the time goes by. The company use evaluation 
tools for example competency and KPI for Human Resources Development.

 Employees Welfare
The Company has many beneficial welfare programs for its employees as follows;
1. Welfare programs complying with Labor Law such as Social Security Fund, Workmen’s Compensation Fund.
2. Voluntary Welfare programs such as Provident Fund, Life, and Accident Insurance, Loyalty Reward, Sino-Thai 

Scholarship, Annual Health Check-Up, Uniforms, Funeral Assistance Fund, Leaves i.e.; holiday leave and  
personal leave, and Performance bonus. Additionally, the Company provides free drinking water, Fitness Center, 
restrooms, and basic over the counter medication.

 Learning and Personnel Development Policy
The company has always concerned about training roadmap and supported the employee in every level on  

providing the training course in which they are interest or the most useful for their career. Therefore, the employee 
will have skill, knowledge and expertise to perform their potential as the aim of the company business plan. With 
learning and personnel development policy, it will perform us well in both at the present and lasting in the future. The  
development emphasized on 3 categories as followed;

1. Individual and Group Training & Development
2. Career Path
3. Organizational Development

 Individual and Group Training & Development
The company is truly concerning upon the individual training and development by using competency, personal skill, 

and technical knowledge & technology. The company defined the Training Road Map to each position for being their 
training and development frame. This method is cooperated by Human Resources Development and the first part of 
the department and the employee to evaluate skill and knowledge that the employee should have. There are in house 
training and outsource training where arranged by top training center including the expertise in variety careers, i.e. 
training with the Council of Engineers, taking training course of The Engineering Institute of Thailand: Technical of Mega 
Construction, Geotechnical Engineering and other courses such as Green Construction.

The company arranges In-House training especially for the group of similar positions both in operation division and 
administration division every year. Such training courses will improve working potential for the employee, for example, 
Construction Management program, English for Engineers program, Presentation Skill program, Safety Workshop 
program, Environment program, Leadership program and How to perform as a Teamwork program. In addition, the 
company also set up a short term course like Mini-MBA for employee in level of Junior Management team to develop 
their management skill by cooperating with Thammasat University.

Skill labors in lay bricks, plaster cement, and welders need more skill both in theory and in performing for their neat 
working performance. The company contacted with the Department of Skill Development for providing theory of skill 
development through many classes arranged by the company of each year. With all efforts that the company tried to 
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แรงงานในสาขาช่างก่ออฐิ ฉาบปนู ช่างเชือ่ม เพือ่เป็นการเพิม่ทกัษะและความปราณตีในการท�างานทัง้ด้านทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 
ซึง่ด�าเนนิการฝึกอบรมโดยสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานปีละหลายรุน่ ซึง่จากการมุง่มัน่พฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่งและสอดคล้องกบั
พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว ท�าให้บริษัทได้รับรางวัลในฐานะสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานประจ�าปี 2551 จากกระทรวงแรงงาน 

 กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path)
บริษัทได้มีการจัดท�าแผนอาชีพส�าหรับบุคลากร ทั้งสายงานปฏิบัติการและสายงานสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนด

แผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตด้วยทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานในอนาคต

 กำรพัฒนำองค์กร (Organization Development)
บรษิทัมนีโยบายพฒันาองค์กรทัง้ในสายงานปฏบิตักิารและสายงานการเงนิและบรหิาร เพือ่ให้บรษิทัมกีารเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง 

มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทให้มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นน�าแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเป้าหมายที่มีความส�าคัญต่อการเติบโตของบริษัท 
คือ การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
และสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรของบริษัท เป็นผู้ที่ขวนขวายหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน รวมไป
ถึงมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะที่มีความจ�าเป็น
ต่อความส�าเร็จขององค์กรผ่านไปสู่บุคลากรแบบรุ่นต่อรุ่นและถือเป็นปณิธาณที่ไม่มีการหยุดยั้ง

13. กำรพัฒนำคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการพัฒนาความรู้และทักษะ ตลอดจนเพื่อเพิ่มมุมมองของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วย

ให้กรรมการสามารถน�าพาองค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ของบรษิทั ทีไ่ด้วางไว้ รวมถงึการปฐมนเิทศกรรมการใหม่ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ และลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ
ใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรบัผูบ้รหิาร บรษิทัมนีโยบายอย่างชดัเจนในการส่งเสรมิการพฒันาความรูแ้ละทกัษะของผูบ้รหิารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความรู้ ฝึกอบรม สัมมนา และการสนับสนุนการศึกษาต่อในหลักสูตรส�าหรับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ พัฒนาบริษัท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

ในปี 2556 มกีรรมการบรษิทัจ�านวน 1 ท่าน คอืนายวรพนัธ์ ช้อนทองได้เข้ารบัการอบรมเพิม่เตมิในหลกัสตูร Risk Management 
Committee Program (RMP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก	IOD
1 ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ�่าเฉลิม - DAP 26/2004
2 นายช�านิ จันทร์ฉาย - DAP 30/2004

- RCP 21/2009
3 พลต�ารวจเอกเจตน์    มงคลหัตถี - DAP 8/2004

- ACP 14/2006
- FND 30/2006

- DCP 117/2009
4 นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ - MIR 11/2011

- DAP 78/2009
- ACP 26/2009

5 นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ - DCP 7/2001
6 นายมาศถวิน ชาญวีรกูล - DAP 1/2003
7 นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ - DCP 121/2009
8 นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร - DAP 52/2006
9 นายภาคภูมิ ศรีช�านิ - DCP 161/2012

10 นายวรพันธ ์ ช้อนทอง - DCP 27/2003
- DCP Refreshment 4/2007

- RMP 1/2013
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consistently develop their employee by aware of Skill Development Act, the company can win a prize as an Excellent 
Business in Supportive Skill Development of the Year 2008 from Department of Labor

 Career Path
The company has made a career plan for each type of work as a guideline in personnel development. Employees 

shall be advanced by proper skills and knowledge in accordance with their job titles and duties.

 Organizational Development
In order to keep steady growth, abilities in long-term competition, and increasing of the capabilities of overall  

execution, the company has its policy on organization development in both operations and administration.
The Company aims on improving the organization into a constant learning organization to create the excellence in 

operations, and to build up core values of understanding, acquiring, and sharing knowledge. The company supports 
these ideas by making available to the employees a library, the Internet, to search out valuable and pertinent information, 
and seminars. Hopefully, information gained from these venues can be passed on to the job sites.  In addition, the 
Company has developed the Company’s Intranet and has encouraged employees to use the Intranet as a channel for 
exchanging knowledge between internal departments and job sites. Suggestions and feedbacks are also encouraged 
and welcomed by the administrators. and we will strive for it consistently. 

13. The Development of Board Director and Executive
The Board of Director has policy in knowledge development and skills, including enhance the point of view of the 

Directors continuously, which can bring the organization achieve the company’s objective. Moreover, the Company 
organize the orientation to new Director in order to understand the roles, responsibility, purposes, regulation, policy, 
and type of business so that the new Director can perform their duties effectively.

For the Executive, the Company has a clear policy to support the knowledge development and skills of the Executives 
in various fields, such as, training course, seminar, education in Business Management. Thus, the Executive can apply 
this knowledge to develop the organization and achieve the knowledge has been set.  

In 2013, one of the Board of Director, Mr. Woraphant Chontong, attended the training course in Risk Management 
Committee Program (RMP) of Thai Institute of Director (IOD)

The name list of the Directors who passes through Thai Institute of Director (IOD) as follows:

First-Last	Name	of	the	Directors Year	of	Graduation	
1 Professor Rawat  Chamchalerm - DAP 26/2004
2 Mr. Chamni  Janchai - DAP 30/2004

- RCP 21/2009
3 Police General Jate  Mongkulhutthi - DAP 8/2004

- ACP 14/2006
- FND 30/2006

- DCP 117/2009
4 Mr. Suchai  Poopichayapongs - MIR 11/2011

- DAP 78/2009
- ACP 26/2009

5 Mr. Thanathip  Vidhayasirinun - DCP 7/2001
6 Mr. Masthawin  Charnvirakul - DAP 1/2003
7 Mrs. Anilrat   Nitisaroj - DCP 121/2009
8 Mr. Vallop  Rungkijvorasathien - DAP 52/2006
9 Mr. Pakpoom   Srichamni - DCP 161/2012

10 Mr. Woraphant  Chontong - DCP 27/2003
- DCP Refreshment 4/2007

- RMP 1/2013
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กำรค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรท�ำงำน

บรษิทัได้ยดึมัน่ในนโยบายความส�าเรจ็ทีส่มบรูณ์ของงานต้อง
มาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้างรวมไปถึง 
ผูม้ส่ีวนร่วมทกุคนอยูเ่สมอ ภายใต้ส�านกึทีว่่าความปลอดภยัมใิช่
เป็นเพยีงแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัทีจ่ะต้องปฏบิตัติามแต่ความ
ปลอดภยัเป็นเรือ่งของคณุธรรมและมนษุยธรรม เป็นสทิธทิีผู่ร่้วมงาน 
ทุกคนจะต้องได้รับเท่าเทียมกันทุกคน ความปลอดภัยจึงถือเป็น
คณุค่าอนัหนึง่ขององค์กร ทีถ่อืปฏบิตัมิาและจะต้องสบืทอดต่อไป 
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนจะได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบดแูล 
ความปลอดภยัตามส่วนงานเป็นล�าดบั โดยมใิห้ถอืว่าความปลอดภยั 
เป็นส่วนเพิม่เตมิ แต่ความปลอดภยัเป็นงานทีจ่ะต้องท�าให้ส�าเรจ็
และจะต้องค�านึงถึงก่อนเสมอ

นโยบำยควำมปลอดภัย
1. บริษัทจะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการท�างานอย่าง

ปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของบรษิทั ดงันัน้ความปลอดภยัของ ผูป้ฏบิตังิานจงึเป็น
นโยบายที่ส�าคัญของบริษัท

3. บริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการท�างานจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย

รวมทั้งจัดให้มีสภาพการท�างาน และมีวิธีการท�างานที่
ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
และจูงใจให้เกิดการท�างานได้อย่างปลอดภัย

4. บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม เพือ่วางแผน
งาน โครงการเกีย่วกบัความปลอดภยั ตลอดจนบรหิารและ
พฒันาแผนงานโครงการให้สมัฤทธิผ์ลอย่างมปีระสทิธภิาพ

5. บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้อง 
มหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบในเรือ่ง ความปลอดภยัในการท�างาน 
ของผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามระเบยีบและกฎแห่ง 
ความปลอดภัยที่บริษัท ก�าหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน

6. บรษิทัก�าหนดเป็นนโยบายให้ผูป้ฏบิตังิานทกุคนต้องมหีน้าที่ 
รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่
ตนเองและเพือ่นร่วมงาน และเป็นไปตามระเบยีบกฎแห่ง
ความปลอดภัยที่บริษัทก�าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

7. บรษิทัก�าหนดเป็นนโยบายให้พนกังานทกุระดบัมหีน้าที่
และส่วนร่วมในการป้องกนัและรกัษาสิง่แวดล้อม ควบคมุ
และป้องกนัผลกระทบใดๆต่อสิง่แวดล้อมภายใต้ขอบเขต
ทีก่ฎหมายก�าหนดรวมถงึให้การสนบัสนนุต่อการด�ารงค์
รักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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Health, Safety and Environmental Concerns

Health, Safety and Environmental Concerns
The company always holds to policy for work achievements 

go along with the safety of the employees and the 
surrounding communities. Our safety awareness is about 
virtue and humanity, not just followed by law and regulation 
and all workers have equally right in safety policy. Therefore, 
safety is continuously one of the company’s values.  
Management and employees have mission to be responsible 
for the safety of their subordinates level, which is not 
the adding work but safety is the first priority work to be 
accomplished and always concern. 

Safety Policy:
1. The company will promote and create safety and 

environmental awareness at work.

2. The company recognizes that all workers are valuable 
resources of the company. Thus safety for worker 
is one of our most important policies.

3. The company will support the creation of safety 
at work by providing safe tools and a safe work  
environment, by promoting safety knowledge among 
workers and motivating them to practice safety at 
work.

4. The company has appointed the committee for safety, 
occupational health, and surrounding condition in 
work performance to create plans and projects 
about safety, as well as administer and develop 
these projects in order to bring about efficient results.

5. The company requires all supervisors to be  
responsible for the safety of their subordinates at 
work, ensuring that they strictly follow the procedures 
and rules of safety established by the company.

6. The company requires all workers to be responsible 
for creating safety for themselves and their  
colleagues; and to follow all safety rules established 
by the company.

7. The company requires all employees to be  
responsible for preventing damage and protection 
for the environment.In addition, all employees must 
stay alert and identify any hazardous acts that could 
possibly effect the environment as stated in the 
relative laws. The company will be responsible for 
creating environmental awareness in accordance 
with the National Environmental Policy.
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องค์ประกอบส�ำคัญของงำนควำมปลอดภัย 
มาตรฐานความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม	

• การอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ 
• การอบรมให้ความรูแ้ละปลกูฝังทศันคตทิีด่แีก่ผูเ้ข้าใหม่ 
• กจิกรรมส่งเสรมิ สนบัสนนุและให้รางวลัความปลอดภยั 
• การประเมินความเสี่ยงและการป้องกัน 
• ระบบการสอบสวนและรายงานอบุตัเิหตเุพือ่การปรบัปรงุ 

แก้ไข 
• การจัดท�าสถิติและการวิเคราะห์ 
• การจดัเตรยีมวธิกีารท�างานและการป้องกนัก่อนเริม่งาน 
• การก�ากับดูแลและการตรวจความปลอดภัย 

นอกจากการด�าเนินการป้องกันโดยมาตรการต่าง ๆ แล้ว 
บริษัทได้แบ่งขั้นตอนการบริหารจัดการงานความปลอดภัยออก
เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. แผนงานความปลอดภัย ในส่วนนี้จะก�าหนดว่าเรา
จะมีการดูแลงานความปลอดภัยอย่างไร ประกอบ
ไปด้วยการอบรมปฐมนเิทศให้ความรูก้บัผูป้ฏบิตังิาน 
ใหม่, อบรมหัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน, การจัดตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภยั, การตรวจสอบอปุกรณ์ 
เครือ่งมอื, การตรวจสอบเครือ่งจกัร, การชีบ่่งอนัตราย
และประเมนิความเสีย่ง, การจดัท�าระเบยีบและคูม่อื
ความปลอดภัย, Safety Talk/Toolbox Talks, การ
ตรวจสอบพื้นที่การท�างาน, การจัดท�าแผนฉุกเฉิน
และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย, การจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความปลอดภัย เป็นต้น

2. ส่วนการของการปฏบิัติงาน ส่วนของการปฏิบัติงาน
นั้นจะเป็นการควบคุมวิธีการท�างานให้เป็นไปตาม 
ขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ซึง่ประกอบไปด้วย การจดัท�าเขต
ก่อสร้าง, การติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณเตือน, 
การสวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล, 
การท�างานบนทีส่งู, การป้องกนัการพลดัตก, การท�างาน 
เกี่ยวกับนั่งร้าน, การท�างานขุด/หลุมลึก,การท�างาน
กับเครื่องจักร, การท�างานในสถานที่อับอากาศ, 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, การท�างานเกี่ยวกับ
งานยกของหนกั, การจดัจราจร, ระบบใบขออนญุาต
ในการท�างาน, House Keeping เป็นต้น

อย่างไรกต็ามกระบวนการและวธิกีารต่างๆ ทีไ่ด้ก�าหนดขึน้นัน้ 
บริษัทได้อาศัยการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และการประเมินผล
เป็นระยะ เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาปรบัปรงุพฒันากระบวนการและวธิกีาร
ท�างานให้มปีระสทิธภิาพและความปลอดภยัสงูสดุต่อผูป้ฏบิตังิาน 
เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าต่อไป

ในปี 2556 บริษัทได้ด�าเนินโครงการ “Safety by Leaders” 
ต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา โดยกจิกรรมนีไ้ด้จดัให้ผูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการ

โครงการ, วศิวกรโครงการ และวศิวกรอาวโุส ได้เข้าร่วมประชมุกบั
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานในหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ เป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่
แลกเปลีย่นการตรวจสอบ และตดิตามการปรบัปรงุพฒันาสภาพ
ความปลอดภยัฯของทกุๆหน่วยงาน และท�าการประเมนิคะแนนด้าน
การบรหิารจดัการความปลอดภยัฯของหน่วยงานก่อสร้างทกุเดอืน 
เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ  
ประจ�าเดอืน ทัง้นีบ้รษิทัได้จดัอบรมสมัมนาด้านความปลอดภยัใน
การท�างานหลกัสตูร “ เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบั
หวัหน้างาน” จ�านวน 4 รุน่ ให้กบัต�าแหน่งโฟร์แมน, ซปุเปอร์ไวเซอร์ 
และวิศวกร และหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน” จ�านวน 2 รุ่น 
ให้กบัพนกังานและลกูจ้างทกุระดบัทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกและแต่งตัง้ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ นอกจากนี้ 
ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอนัตรายกบัผูป้ฏบิตังิาน 
บรษิทัยงัได้จดัอบรมให้ความรูก้บัผูป้ฏบิตังิานตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
เช่น หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับปั้นจั่น” 
ส�าหรับผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะ
วสัด ุและผูค้วบคมุการใช้ป้ันจัน่ จ�านวน 15 รุน่ รวมทัง้สิน้ 259 คน 
หลักสูตร“ความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ” ส�าหรับ 
ผูอ้นญุาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลอื และผูป้ฏบิตังิาน จ�านวน 39 รุน่ 
รวมทั้งสิ้น 878 คน เป็นต้น

นอกจากนีบ้รษิทัได้ให้ความส�าคญักบักจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิ
ความปลอดภัยในการท�างานโดยเฉพาะนโยบายป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการของภาครฐั ได้จดัให้
มกีารสุม่ตรวจปัสสาวะของผูป้ฏบิตังิานเพือ่ตรวจสอบหาสารเสพตดิ 
ประเภทแอมเฟตามีนส์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบางหน่วยงานก่อสร้างได้มี
การสุม่ตรวจวดัปรมิาณแอลกอฮอล์ของผูป้ฏบิตังิาน ก่อนเข้ามา
ท�างานในพืน้ทีก่่อสร้าง รวมทัง้การจดัให้มกีารตรวจสขุภาพให้กบั 
ผูป้ฏบิตังิานทกุคนก่อนเข้าไปท�างานในทีอ่บัอากาศ ส�าหรบักจิกรรม
รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยอื่นๆนั้น บริษัทได้จัดโครงการ
ประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านความปลอดภัยประจ�าปี 2555 
โดยปีนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม คือประเภทโครงการ
ของรัฐ และประเภทโครงการเอกชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุก
หน่วยงานเกดิการแข่งขนัเพือ่ให้เกดิความปลอดภยัในการท�างาน
ต่อผู้ปฏิบัติงาน

กำรค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ในการด�าเนนิงานก่อสร้าง บรษิทัได้ตระหนกัถงึผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ นอกจากการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
ปฏิบัติ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วบริษัท เตรียมมาตรการ
รองรบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิงาน
ของบริษัทไว้ดังนี้
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Key elements of safety plan
Safety,	health	and	Environmental	Standard	(Company	

HSE	manual)
• Safety training programs for all staff position
• New employee orientation and training program
• Safety promotion and incentive program
• Job safety analysis (JSA) program for all major 

and high risk work
• Accident investigation and reporting system 

with follow up corrective measures
• Accident statistic and analysis
• Preparing work method statement and accident 

prevention method
• Safety audit and inspection

The company has many solutions and regulations on 
safety and environmental concerns besides the safety 
management can be divided into 2 groups as followed:

1. Safety Plan represents how Sino-Thai manages 
safety. It is consisting of safety orientation 
for the new safety officers, training course for 
chief officers / foreman, appointment of Safety  
Committee, tools and equipments verification, 
machinery verification, indicate hazardous and 
risk evaluation, make a safety regulations manual, 
safety talk/toolbox talk, operating area verification, 
emergency plan and firefighting plan, and safety 
activities etc.

2. Safety Procedure controls safety operating 
system to perform as defined by the company. 
It consisting of making the construction area, 
making the warning board and signal alarm, 
wearing individual safety suit, working in the 
high area, falling down prevention, working 
with scaffolding, working with excavating / a 
deep hole, working with machinery, working in 
an unventilated area, operating with electrical, 
working with the hard tools, traffic management, 
work permission system, and housekeeping etc.

However, the company has always verified and evaluated 
safety procedures in order to develop such results and the 
safety procedures to become more potential and safe, so 
the company can deliver all projects with care and safety 
that meet the customers’ needs.

The Company continued on “Safety by Leaders” activities 
in 2013. There were Executives from Project Director levels, 
Project Engineer levels and Senior Engineer levels arranged 
the monthly meeting with Safety, health and Environmental 
Committee to review safety policy of each jobsite. The 
committee evaluated safety management in order to find 
the best practice of safety management where any jobsite 
could do their best or high score of safety standards by 
granting Safety Award to the winner. Furthermore, the  
company provided a class of safety courses to safety 
officers totally 4 classes for Foremen, Supervisors, and 
Engineers. The company also provided 2 courses of Safety, 
Health, and Environmental totally 2 classes for officers and 
temporary officers who had been elected and appointed to 
be a Director of Safety Committee. The company provided 
safety courses that related to hazardous work for workers 
such as “Safety when using crane” a course especially for 
Crane Operator, Crane Operator Assistant, Foreman and 
other related person in charge totally 15 classes or 259 
people. Moreover, the company provided another safety 
course called, “Safety first when working in the tunnels” for 
workers, skilled labor, Foreman and other related person 
totally 39 classes or 878 people. 

The company concerns about safety by supporting 
safety programs that especially adhere to the narcotics 
control policy of the Office of the Narcotics Control Board. 
The company arranged the urine test strip of the workers 
to find the narcotics like amphetamine and to prevent all 
behaviors that might harm to our workers’ life. Furthermore, 
some jobsites random its workers for the alcohol breathe 
before getting into the working area. The company is also 
provided health check program for all workers before going 
to work in the confined space area. The company continues 
on safety awards by the year 2012, there were 2 groups 
of contest which were governmental sector projects and 
private sector projects, to urge and persuade our workers 
to compete with each other for the best practice in safety.

Environment Concern   
All projects of the company may adversely affect 

the environment, however, the company is significantly  
concentrate on environment. The Company has prepared 
the following solutions for environmental impact, which may 
occur as a result of the operations:
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มำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
ระหว่ำงก่อสร้ำง

คุณภาพอากาศ	

• จัดเก็บและท�าความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างพร้อมทั้งจัดระเบียบการวางวัสดุ/อปุกรณ์ต่างๆ 
ไว้ในคลังเก็บเครื่องมือ

• ใช้น�้าฉดีพรมบรเิวณทีอ่าจก่อให้เกดิการฟุง้กระจายของ
ฝุน่ละออง ตวัอย่างเช่น บรเิวณทีม่กีารเปิดหน้าดนิหรอืขดุ
เจาะหน้าดนิ

• ต้องใช้ตาข่ายกัน้ระหว่างพืน้ทีก่่อสร้างทีต่ดิกบัชมุชนใกล้
เคยีง โดยใช้ตาข่ายทีม่คีวามหนามากเพยีงพอทีจ่ะกรอง 
ฝุน่ละอองจากการก่อสร้างให้มปีรมิาณในระดบัทีย่อมรบัได้

• มีการดูแลสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ใน
พืน้ทีก่่อสร้างเพือ่ป้องกนัการปล่อยเขม่า ฝุน่ละออง ตลอด
จนให้มีการล้างรถโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างและล้อรถ 
เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

• งานก่อสร้างทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจดัการจราจร บรษิทั
จะจัดให้มีป้ายสัญญาณเพื่อความคล่องตัวและความ
ปลอดภัยในการจราจร

• ตรวจตราดแูลบ�ารงุรกัษา เส้นทางจราจรสาธารณะทีร่่วม
ใช้งานให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตาม
ระเบียบขนส่งอย่างเคร่งครัด

• ก�าหนดให้รถบรรทกุทีว่ิง่ในบรเิวณพืน้ทีก่่อสร้างใช้ความเรว็
ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เสียง

• ก�าหนดเวลาตอกเขม็ให้ไม่ตรงกบัเวลาทีป่ระชาชนพกัผ่อน 
ในช่วงกลางคนื โดยเฉพาะบรเิวณก่อสร้างทีอ่ยูใ่กล้ชมุชน
และไม่ตรงกบัเวลาทีน่กัเรยีนท�ากจิกรรมการเรยีนการสอน 
ในตอนกลางวัน

• ใช้เครือ่งยนต์หรอืเครือ่งจกัรทีม่กีารบ�ารงุรกัษาอย่างสม�า่ 
เสมอเพื่อป้องกันเสียงดังเกินควร

• ใชแ้นวรัว้ปดิบงัเสยีงกรณทีีเ่ครือ่งจกัรท�างานใกล้ชดิกบั 
ชุมชน

แหล่งชุมชนใกล้เคียง

• มผีูแ้ทนของบรษิทัเข้าร่วมฟังชีแ้จงในการประชมุกรรมการ
หมู่บ้าน หรือ อบต. ทุกครั้ง โดยขอความเห็น

• ตดิป้ายประกาศแจ้งรายละเอยีด ชือ่ และสถานทีต่ดิต่อ
เพือ่รบัค�าร้องเรยีนและรบัข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้รายงาน
ผลการติดตามสภาวะสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุจราจร

• ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนตามสมควร ดังที่บริษัท
มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคม โดยการมอบทุนการ
ศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา และการก่อสร้างอาคาร
เรียน อาคารห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน
ในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง

บริษัทได้ด�าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพของสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น 
ระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครดัเพือ่ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
และชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ โดยมาตรการที่จัดท�าขึ้นนี้
เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้น อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
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Solutions on the environmental impact and the 
primary environmental quality check during the 
course of construction:

Air	quality

• Sweeping and cleaning the construction area to 
prevent dust from construction as well as placing 
various tools and equipments in order. 

• Spraying the areas which may spread the dust with 
water; such as, the area where the ground surface 
is dug opened or drilled. 

• Safety nets must be used to curtain off the  
construction area from the adjoining neighboring 
community. The nets must be thick enough to strain 
the dust derived from the construction under the 
acceptable quantity. 

• Inspecting engines and machineries for the  
construction areas in order to prevent the releasing 
of soot and dust and cleaning vehicles, specifically, 
the areas underneath the body and the wheels when 
they have to be moved from the construction areas. 

• The Company will provide construction signs for 
the purpose of versatility and safety of the traffic 
regarding to traffic management. 

• Check and maintenance of the public traffic routes 
in the originally good or better condition as well as 
strictly compiling with the Transport Rules. 

• Prescribing a speed limitation of trucks operated in 
the construction areas not to exceed 40 kilometers 
per hour. 

Noises	

• Fixing the time for driving in the pilings not to be 
correspondingly coincided with the bed time of the 

people, particularly, the construction area located 
near  the community and schools during the day time. 

• Using engines or machineries that have regular 
maintenances to prevent excessive noise. 

• Using block fence line to prevent noises in the 
case when machineries are near to the community. 

Adjoining	Community	

• Having company representative(s) to participate in 
every Village Committee or Tambon Administration 
Council (Or.Bor.Tor.) to listen to the explanation or 
their opinions. 

• Erecting bulletin board to post the announcements 
on the details of names and contacting places for 
receiving complaints and recommendations as  well 
as the reports on the follow up of environmental 
condition and traffic accidents. 

• Providing reasonable assistance to the community 
accordance with the company policy by giving 
educational scholarships and schools supplies 
and constructing school and library buildings for 
various schools indeed located near the job site.

The Company has taken steps in accordance with the 
solutions to reduce environmental impact and primary 
solutions to strict environmental quality check during the 
course of construction. To decrease such impact as much 
as possible to the environment and community. The 
established solutions are merely the primary solutions and 
there may be additional solutions coming up in concordance 
with the recommendations of the experts and related official 
organizations. 
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ด้วยความเชือ่มัน่ทีว่่า การพฒันาอย่างยัง่ยนืของธรุกจินัน้ ต้อง

ด�าเนินธุรกิจด้วยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย บริษัท  
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ผู้รับเหมาชั้นน�าของประเทศ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี 
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง มีลูกค้าทั้ง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมี
ตัง้แต่โครงการทีเ่ป็นโครงการขนาดกลางไปจนถงึโครงการก่อสร้าง 
ขนาดใหญ่ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของธรุกจิ จงึได้ด�าเนนิการจดัท�านโยบาย มาตรการ โครงการ 
และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระบวนการท�างาน
ในระดับองค์กรและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมต่างๆ 
โดยได้มกีารให้ความรูแ้ละปลกูจติส�านกึแก่พนกังานผ่านสือ่และ
กิจกรรมขององค์กรเพื่อบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	

 บริษัทยึดถือการด�าเนินธุรกิจตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเคร่งครดั และได้ก�าหนดหลกัจรรยาบรรณธรุกจิ เพือ่

ใช้ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิธรุกจิให้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ 
คณุธรรมยดึมัน่ในหลกัการมคีวามเทีย่งธรรมและกระท�า
ในสิง่ทีถ่กูต้อง ไม่ว่าจะเป็น การประมลูโครงการก่อสร้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่าง
เป็นธรรม อีกทั้งมีการก�ากับดูแลให้มีความโปร่งใสใน
การด�าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียง
พอและเหมาะสม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง โดยมกีารก�าหนดจรรยาบรรณ
ส�าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทไว้
อย่างชัดเจน รวมถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความส�านึกต่อ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ค�านงึถงึผูม้ส่ีวน
ได้เสีย โดยบริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน พร้อม
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนการด�าเนินงานที่ค�านึงถึง ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
และสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทมีความเชื่อที่ว่า
วิถีทางสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ต้องค�านึงถึงความรับ
ผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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 Social Responsibility

Corporate Social Responsibility of Sino-Thai 
Engineering and Construction Plc.

With our strongly believe that to become a sustainable 
firm at the present, the company should concern on corporate 
social responsibility. Sino-Thai Engineering and Construction 
Public Company Limited as a first class contractor in Thailand 
with over 50 years experienced where providing in 
engineering and construction services for government and 
private sector, and enterprises has its services covering 
from medium size of construction projects to mega projects. 
The company recognizes the importance of corporate 
social responsibility by defined policies, best practices, CSR 
programs in order to educate and raise awareness among 
employees through social media and events just intends to 
integrate social responsibility throughout the organization.

1.	 Fair	Operating	Practices

 The company strongly respects for the rule 
of law, accountability, transparency, and honesty 
which are the key principles to put into action to 
achieve fair operating practices to promote positive 
outcomes. By define the code of conduct where based 
on fair operating practices to build good long-term 

relationships, and likely to develop reliable partners, 
and to practice effective social responsibility. The 
company adheres to fair operating practices for 
example when the company attended in bidding 
construction projects, the company played with 
fairly and accurately to the project owner. In view of 
transparency, the company has set it as a standard of 
dissemination policy to clearly and adequately inform 
useful information for stakeholders. Moreover, code 
of conduct of the company in best practices is made 
separately for the Board of Directors, Executives 
and employees in order to be our evidence support 
that the company recognizes that corporate social 
responsibility is a duty of everyone in the company 
and they should treat our stakeholders with fair. The 
company strongly believes that the sustainability 
ways of operating business is to concern with  
corporate social responsibility in environment, social, 
and economic for example the company has always 
arranged safety activities in accordance with the 
safety, health, and environment including the charity 
program for community. 
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2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยได้มกีารก�าหนดเป็นนโยบายการการ
ต่อต้านการทจุรติและการคอร์รปัชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
พร้อมชี้แจงและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของ
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น รวมถึงนโยบาย
และแนวปฏบิตัต่ิางๆทีเ่กีย่วข้องผ่านการประชมุพนกังาน 
อบรม สมัมนา และสือ่ต่างๆของบรษิทั โดยมกีารก�าหนด
แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็น การประมลูโครงการ
ก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การรับหรือให้ของขวัญ/ของ
ขวญั/ของก�านลั/สทิธปิระโยชน์ การให้เงนิบรจิาคหรอืเงนิ
สนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือพรรค 
การเมอืง และได้ก�าหนดให้มช่ีองทางการร้องเรยีนการพบ
เบาะแสการทจุรติและคอร์รปัชัน่ หรอืการละเมดิสทิธต่ิางๆ 
โดยทางบรษิทัมมีาตรการในการคุม้ครองผูร้้องเรยีน ผูแ้จ้ง
เบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้

3.	 การเคารพสทิธมินษุยชน	และ	การปฏบิตัต่ิอแรงงาน
อย่างเป็นธรรม	–	เคารพสทิธพิีน้ฐานในการทาํงานตามหลกั
มนุษยชน	การให้ความคุ้มครองทางสังคม	คุ้มครองสภาพ
การทํางาน	ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของพนกังานทกุคน 
ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัอย่างยิง่และก�าหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ระบุถึงการปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เคารพสิทธิ
ของพนักงาน ภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการท�างาน
บริษัท กฎหมายแรงงาน และประเพณีที่ดีงามในสังคม 
จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสม ดูแล
พนกังานให้มคีณุภาพชวีติและสขุภาพอนามยัทีด่ ีมสีภาพ
การท�างานที่ปลอดภัย สร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี 
นอกจากนัน้แล้วยงัตระหนกัถงึการไม่เลอืกปฏบิตั ิเคารพ
สิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายก�าหนด ไม่พึงกระท�าหรือ
ด�าเนนิการใดๆในการด�าเนนิธรุกจิอนัเป็นการละเมดิสทิธิ
มนษุยชน ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลหนึง่บคุคลใดเนือ่งจาก
ความเหมือนหรือความต่างในเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
การศึกษาหรือเรื่องอื่นใด โดยได้จัดท�านโยบายเกี่ยวกับ
การไม่ละเมดิสทิธมินษุยชนไว้อย่างชดัเจนและระบอุย่าง
ชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
และ พนักงานบริษัท 

 นโยบายด้านความปลอดภัย ถือเป็นนโยบาย
ที่บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทยึดถือว่า 
นโยบายความส�าเร็จที่สมบูรณ์ของงานต้องมาพร้อมกับ
ความปลอดภยัของพนกังานและผูม้ส่ีวนร่วมทกุคน บรษิทั
จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม เพือ่วางแผนงานโครงการความปลอดภยั 

มกีารพฒันาโครงการและตดิตามผลอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่
ได้ออกเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่แวดล้อม มกีารประเมนิความเสีย่งและการป้องกนั 
ระบบการสอบสวนและรายงานอบุตัเิหตเุพือ่การปรบัปรงุ
แก้ไข การก�ากบัดแูลและการตรวจความปลอดภยั รวมถงึ
การอบรมให้ความรูป้ลกูฝ่ังทศันคตทิีด่ด้ีานความปลอดภยั 
จดัท�าโครงการ “Safety By Leaders” เพือ่ให้ผูบ้รหิารของ
โครงการได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานด้านความ
ปลอดภยั และ โครงการหน่วยงานดเีด่นด้านความปลอดภยั
ซึง่มกีารประกวดรายเดอืนและรายปี เพือ่เป็นการกระตุน้
ให้ทกุคนตระหนกัถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่
แวดล้อมในการท�างาน 

 จากการจดัท�าสถติข้ิอมลูด้านความปลอดภยั พบ
ว่าสถติกิารประสบอนัตรายเนือ่งจากการท�างานของบรษิทั
มีดังนี้ 

ปี	พ.ศ.
อัตราการบาดเจ็บ	

(หน่วย	:	ราย/1,000	คน	–	เดือน)

2555 0.66

2556 0.60

4.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 ในการให้บรกิารงานวศิวกรรมและก่อสร้างของบรษิทั 
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
ถกูต้อง และเพยีงพอเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของเจ้าของงาน
ทีก่�าหนดไว้ในแต่ละโครงการอย่างเคร่งครดัทัง้ในขัน้ตอน
ของการยืน่ประมลูงานและระหว่างการด�าเนนิการก่อสร้าง 

5.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการดแูลรกัษา 
สิ่งแวดล้อม จัดให้มีมาตรการในการป้องกันและติดตาม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั และเป็นไปตามทีเ่จ้าของ
งานและส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเสนอแนะเพิม่เตมิซึง่ขึน้อยูก่บัรายละเอยีด
ในแต่ละโครงการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดให้มี 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้าน
กายภาพและชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการพื้นที่
ก่อสร้างมกีารกัน้ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างอย่างเป็น 
สดัส่วน ดแูลให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย มรีายละเอยีด
แสดงรายละเอยีดของโครงการก่อสร้างดงักล่าวพร้อมสถานที่ 
ที่สามารถติดต่อเจ้าของงาน เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อ
เสนอแนะจากผูพ้กัอาศยัข้างเคยีง มกีารบรหิารจดัการเพือ่
ลดมลพษิทางด้านอากาศ น�า้ เสยีงและอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง มี
ก�าหนดช่วงเวลาการก่อสร้างทีก่่อให้เกดิเสยีงดงัและต้องแจ้ง
ผูอ้าศยัข้างเคยีงให้ทราบล่วงหน้า มกีารบรหิารจดัการการใช้
ทรพัยากรต่างๆให้มคีวามคุม้ค่า มกีารตรวจสอบเครือ่งยนต์

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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2.	 Anti-Corruption	

 The Company strongly concerns with 
Anti-Corruption by defining the Anti-Corruption Policy 
for being the evidence and to disseminate to the Board 
of Directors, Executives and employees in order to 
aware and truly understand the importance of the 
Anti-Corruption Policy. Moreover, they should adhere 
to related policy and guidance through employees 
meetings, in-house training and other press releases 
by the company. The Anti-Corruption Policy includes 
the subjects about fair bidding, avoid accepting 
gifts or giving gifts/fees/favors or other advantages 
policy, bribery is always prohibited, avoid attempting 
to break laws through use of political influence, and 
open channel for whistle blowing and protecting the 
whistle blower policy.

3.	 Human	Rights	and	Fair	Labor	Practices	-	respecting	
fundamental	of	human	rights,		termination	of	employment;	
training	and	skills	development;	health,	safety	and	industrial	
hygiene,	and	any	policy	or	practice	affecting	conditions	
at	work.

 The Company always cares all employees 
with truly believes that employees are valuable 
resources. As human resources are extremely 
important for the company, therefore the company 
has its clear vision for their employees as stated in 
the labor practices, which includes about treating 
employees with fairness, equality, respect the rights 
of employees. Under the regulatory framework of the 
company, labor law, and best norms of the society, 
the company arranges welfare and compensation 
appropriately. Moreover, the company also treating 
employees with cares by providing good quality of 
life through safety, health, and environment policy 
and creativity of workplace. It is also aware of the 
non-discrimination and respect the rights stated by 
law of labor. The company also aware not to do any 
violation of human rights including discrimination 
through nationalities, religions, gender, age, 
educational background, or other related matters. 
To support this idea of labor practices, the company 
has clearly stated in details of fair labor practices 
in code of conduct for the Board of Directors,  
Executives and employees.

 “Safety is our first priority” is the importance 

charter of the company because successfully in work 
must come along with safety. Hence, the company 
appointed the Safety, Health, and Environment  
Committee to responsible for safety plans, safety 
programs by improving safety activities to be practical. 
The Committee has set the standardize of Safety, 
Health and Environment Policy where they have to 
evaluate risks by creating the accidental investigation 
form as a tool for reporting the accident. In addition, 
the company has arrange safety program called 
“Safety by Leaders” for Project Directors to participate 
in safety activities and to create safety awareness for 
employees, furthermore the company also arranges 
Safety Awards for monthly and annually to stimulate 
safety, health and environment concerns to employees.

 According to the safety statistic found that 
accidental statistic of the company are as followed;

Year
Accidental Ratio 

(quantity/1,000 people – Monthly)

2012 0.66

2013 0.60

4.	 Consumers	Issues

 In terms of services especially for engineering 
and construction of the company, transparency in 
dissemination of any information must be accurate, 
adequate, and appropriate in accordance with rules 
and regulations defined by project owners and  
including of the bidding conditions and conditions 
in the process of construction as well.

5.	 Environment

 The company recognizes and incorporates 
with major principles when working to improve its 
environmental impact by adhering to rules and 
regulations related to environment preserving with 
strictly and accordingly to the term of conditions 
defined by project owners or any additional rules by 
the Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning. The company sets standard on 
environmental cares in both physical and biological 
environment for example, put the construction fences 
around the construction area and divided into a 
section, place construction details at the front of 
construction area including the contact person 
information of the company to be a channel of whistle 
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และเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในงานก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ 
เพื่อลดการเกิดมลพิษ และจัดให้มีการประกันภัยความ 
รบัผดิชอบตามกฎหมายต่อชวีติ ร่างกาย และทรพัย์สนิของ
บคุคลภายนอกโดยแสดงส�าเนาตารางกรมธรรม์ประกนัภยั 
ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น 

 ในปี 2556 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการรณรงค์ให้ 
ทกุหน่วยงาน มกีารวางแผนการใชท้รพัยากรต่างๆอย่าง
คุ้มค่า อาทิเช่น ทรัพยากรน�้าประปา ไฟฟ้า เป็นต้น โดย 
ผู้บริหารโครงการแต่ละโครงการได้ด�าเนินการวางแผน
การด�าเนนิงาน แนวปฏบิตั ิตดิตามผล และจดัท�าบนัทกึ
สถิติเพื่อการปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

6.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	

 บรษิทัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน 
อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมมาโดย
ตลอด บรษิทัได้ด�าเนนิกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ทีมุ่ง่
เน้นด้านการศกึษาและพฒันาเยาวชนซึง่ถอืเป็นปัจจยัหลกั 
ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งบริษัทได้ริเริ่ม “โครงการ 
ซโิน-ไทยคนืก�าไรสูส่งัคม” ตัง้แต่ปี 2545 โดยการก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ มอบ
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาที่ยากจนและขาดแคลนที่อยู ่ใกล้ 
หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทหรือพื้นที่อื่นๆ

 ส�าหรับใน ปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้ก่อสร้าง
อาคารและท�าการส่งมอบไปทั้งสิ้น 5 แห่ง ดังนี้
1. อาคารห้องสมดุชาญวรีกลูที ่52 มอบให้แก่โรงเรยีน

วัดต�าหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) จ.นนทบุรี
2. อาคารห้องสมดุชาญวรีกลูที ่53 มอบให้แก่โรงเรยีน

อนุบาลศรีธาตุ จ.อุดรธานี

3. อาคารห้องสมดุชาญวรีกลูที ่54 มอบให้แก่โรงเรยีน
บ้านหนองแก้ว จ.อ�านาจเจริญ

4. อาคารห้องสมดุชาญวรีกลูที ่55 มอบให้แก่โรงเรยีน
บ้านแม่กลองน้อย จ.ตาก

5. อาคารห้องสมดุชาญวรีกลูที ่56 มอบให้แก่โรงเรยีน
ทับทิมสยาม 03 จ.สระแก้ว

 และจากการด�าเนนิโครงการมอบอาคารเรยีน ให้
แก่โรงเรยีนทีข่าดแคลน ทัว่ประเทศไทย นบัตัง้แต่ ปี 2540 
จนถงึปัจจบุนั เป็นระยะเวลากว่า 16 ปี อาคารเรยีน อาคาร
ห้องสมดุ อาคารเอนกประสงค์ ย่อมมคีวามเสือ่มโทรมตาม
กาลเวลา บริษัท จึงมีความคิดริเริ่มที่จะท�านุบ�ารุงอาคาร
ที่ได้ก่อสร้างและมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งจะเน้นไป
ในด้านการซ่อมแซมส่วนช�ารดุ รวมถงึทาสอีาคาร เพือ่ให้
อาคารดงักล่าวกลบัมาสดใส มคีณุค่า สามารถใช้งานได้
ต่อไปอกีหลายปี และยงัคงไว้ซึง่ชือ่ของ “อาคารชาญวรีกลู” 
ในโครงการ “ซโิน-ไทย คนืความสดใสสูอ่าคารชาญวรีกลู” 
โดยในปี 2556 บรษิทัได้ท�าการซ่อมแซมอาคารชาญวรีกลู 
มอบอปุกรณ์การศกึษา เช่นคอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์กฬีา 
ไปทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่
1. อาคารชาญวีรกูลที่ 3 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 

จ.ลพบุรี
2. อาคารชาญวรีกลูที ่13 โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัเสฐยีร

วัฒนดิษฐ์) จ.สิงห์บุรี
3. อาคารชาญวีรกูลที่ 26 โรงเรียนวัดบ้านไร่ จ.ราชบุรี

 ซึ่งจากการด�าเนินการโครงการ “ซิโน-ไทย คืน
ความสดใสสูอ่าคารชาญวรีกลู” นี ้ทางบรษิทัได้พบว่า ทาง
โรงเรยีนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารเรยีน อาคารอเนกประสงค์ 
และอาคารห้องสมุด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่
เด็กนักเรียนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นจัดท�าห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการ
ค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษา นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการ
สนบัสนนุให้เดก็นกัเรยีนได้รกัการอ่านหนงัสอืมากขึน้จาก
การได้ใช้ห้องสมุดของโรงเรียนอีกด้วย

 นอกจากกจิกรรมด้านการศกึษาและพฒันาเยาวชน
แล้ว บรษิทัยงัได้สนบัสนนุการช่วยเหลอืสงัคมในรปูแบบ
ต่างๆ โดยมกีจิกรรมจากหน่วยงานของบรษิทัทีไ่ด้ร่วมท�า
ประโยชน์แก่สังคมในปี 2556 ดังนี้
1. ซโิน-ไทย ปันรกัระหว่างวนัสูบ้่านบางแค โดยหน่วย

งานรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
2. ซิโน-ไทย สานใจสร้างฝัน สู่น้องบ้านนนทภูมิ โดย

หน่วยงานรถไฟฟ้าสายสีม่วง
3. ซโิน-ไทย ปันน�้าใจสูโ่รงเรยีนและชมุชน ณ โรงเรยีน

วัดหนองทางบุญ จ.สระบุรี โดยหน่วยงานโรงไฟฟ้า
หนองแซง
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blowing, manage and prevent the air pollution/water 
quality/noises pollution and other related problem, 
set exactly time of construction hours that might 
cause loud noises and it might bother surrounding 
community by announcement in advance, utilize 
assets worthy, always check and examine the 
construction machines for ready to use and safe, 
show the copy of construction insurance at the front 
of construction area for any claim that might occur 
during the construction period.

 In 2013, the company had arranged the 
campaign for utilization all resources worthy in every 
jobsite such as water utilization, electricity utilization, 
etc. where these were followed and conducted by 
each of Project Director.

6.	 Community	Involvement	and	Development

 Sino-Thai continues to be a part of corporate 
social responsibility; the company has set a  
program called, “Sino-Thai Payback Program” since 
2002 which is considered to build school buildings, 
libraries, multi-purpose buildings, and donate 
scholarships including school equipment for school 
indeed. In 2013, there were 5 school buildings that 
were donated as followed;
1. The  52nd Charnvirakul Library was given to  

Wat Tam-Nag Neua School (Chenwittayanusorn), 
Nonthaburi Province

2. The 53rd Charnvirakul Library was given to  
Sri Tat Kindergarten School, Udornthani Province

3. The 54th Charnvirakul Library was given to  
Ban Nong Kaew School, Umnajcharoen Province 

4. The 55th Charnvirakul Library was given to  
Ban Mae Klong Noi School, Tak Province 

5. The 56th Charnvirakul Library was given to  
Tabtim Siam 03 School, Sa-Kaew Province

 The company gives the buildings for school 
indeed since 1997 until now, totaling 16 years. As time 
passed, the school building, libraries, multi-purpose 
building are ruined. Therefore, Sino-Thai has an idea 
to do maintenance work on the school buildings, 
which are the repairs and painting in order to keep 
buildings in good condition. Those buildings are 
still called “Charnvirakul Building” in the program 
“Sino-Thai returns freshness to Charnvirakul  
Building”. In 2013, the company repaired 3  
Charnvirakul buildings as followed:
1. The 3rd Charnvirakul Building, Soi 26 Sai 4 Sai 

School, Lopburi Province
2. The 13rd Charnvirakul Building, Municipal 2 

School (Wat Satien Wattanadit), Singburi Province 
3. The 26th Charnvirakul Building, Wat Ban Rai 

School, Ratchburi Province

 Furthermore, Sino-Thai supports other  
corporate social responsibility programs as below:
1. Sino-Thai shares love to Ban Bang Kae by MRT 

Blue Line
2. Sino-Thai builds dreams for children at Nontapum 

home by MRT Purple Line
3. Sino-Thai shares kindness to school and  

community at Wat Nong Tang Boon, Saraburi 
Province by Nong Sang Power Plant
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ปัจจัยควำมเสี่ยง 

1. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
1.1	 ความเสี่ยงในงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค

ขนาดใหญ่	ซึง่อาจมผีลกระทบต่อผลการดาํเนนิงาน	
ของบริษัท

  บรษิทัอาจรบังานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ซึง่ท�า 
สญัญาก่อสร้างกบัรฐับาล หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัรฐับาล
หรอืเอกชนทีไ่ด้รบัสมัปทานจากรฐับาล ซึง่โครงการเหล่านี้
เป็นโครงการทีไ่ด้รบัความสนใจจากประชาชนทัว่ไป และ 
อาจถกูตรวจสอบโดยสาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
กบัภาครฐั โครงการเหล่านีอ้าจจะเกดิความล่าช้าในการ
ด�าเนนิงาน รวมถงึอาจมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่อาจจะส่งผล 
กระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัท�าให้การด�าเนนิงาน 
ของบริษัทเกิดความล่าช้า บริษัทพยายามลดความ
ผนัผวนจากความเสีย่งดงักล่าวโดยการบรหิาร โครงสร้าง
รายได้ โดยปรบัสดัส่วนการรบังานก่อสร้างให้สอดคล้อง
และเหมาะสมทัง้งานในส่วนของภาครฐัและภาคเอกชน

1.2	ความเสี่ยงเนื่องจากระยะเวลาในการที่บริษัทจะได้
รับงานสัญญาใหม่

  รายได้ส่วนใหญ่ของบรษิทั มาจากการปฏบิตังิาน
ตามสญัญางานก่อสร้างทีป่ระมลูได้ซึง่บรษิทัไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าบรษิทัจะได้รบังานใหม่เมือ่ใด เนือ่งจาก
จะต้องมีเวลาในการประมูลงาน การประเมินผลตาม
ขั้นตอนในการคัดเลือกของแต่ละโครงการ ดังนั้นผล
การด�าเนินงานของบริษัท อาจจะมีความผันผวนตาม
จังหวะเวลาในการได้รับงานใหม่ บริษัทได้มีมาตรการ

ในการลดความเสีย่งโดยการประมลูงานและสะสมงาน
คงเหลอืในมอืให้มปีรมิาณทีเ่หมาะสมกบัการรบัรูร้ายได้
ของบริษัท 

1.3	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของ
ภาครัฐ

  จากความไม่แน่นอนและการเปลีย่นแปลงทางการ
เมอืงภายในประเทศ ในบางครัง้อาจจะส่งผลต่อนโยบาย
ในการบรหิารและการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะนโยบาย
ทีเ่กีย่วกบัโครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
และการคมนาคมขนส่งต่างๆของภาครฐัทีอ่าจจะเปลีย่น
ไปตามนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งนี้ บริษัท
พยายามลดความผนัผวนจากความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้
จากกรณีดังกล่าว โดยการบริหารโครงสร้างรายได้ของ
บรษิทัโดยปรบัสดัส่วนการรบังานก่อสร้างให้สอดคล้อง
และเหมาะสมทัง้งานในส่วนของภาครฐัและภาคเอกชน

2. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต
2.1		ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง
  ในงานก่อสร้างต้นทุนวัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุน

หลักทีส่�าคญั การเปลีย่นแปลงของราคาวสัดกุ่อสร้างจงึ
ส่งผลกระทบกบัต้นทนุค่าก่อสร้าง บรษิทัได้ตระหนกัถงึ
ความเสีย่งดงักล่าวจงึได้มกีารตดิตามความเคลือ่นไหว
ของราคาวัสดุก่อสร้างที่ส�าคัญอย่างใกล้ชิด หากราคา
วัสดุก่อสร้างมีทิศทางหรือแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะ
สัง่ซือ้จากผูจ้ดัจ�าหน่ายในจ�านวนคราวละมากๆ ซึง่การ
สัง่ซือ้ในปรมิาณมากๆ ท�าให้บรษิทัมอี�านาจต่อรองมาก
ขึน้สามารถซือ้วสัดกุ่อสร้างได้ในราคาทีถ่กู อกีทัง้บรษิทั
มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูจ้ดัจ�าหน่าย จงึช่วยให้การเจรจา
ต่อรองในเรื่องของราคาเป็นไปด้วยดี 

2.2	ความเสี่ยงด้านต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น
  ต้นทนุค่าแรงถอืเป็นต้นทนุหลกัทีส่�าคญัของธรุกจิ

รบัเหมาก่อสร้าง และจากนโยบายการปรบัขึน้ค่าแรงของ
รัฐบาลส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทที่ปรับเพิ่มสูง
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีมาตราการหลายๆ ด้านที่
จะลดผลกระทบจากการขึน้ค่าแรง เช่น จดัระบบบรหิาร
การก่อสร้างให้การใช้แรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อทดแทน
แรงงาน และการควบคมุค่าใช้จ่ายค่าแรงอย่างเคร่งครดั

3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร
3.1	ความเสี่ยงด้านบุคลากร
  บรษิทัก่อสร้างจ�าเป็นต้องมบีคุลากรทีม่ปีระสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ ท�าหน้าที่
เป็นผู้จัดการโครงการ (PM) หรือวิศวกรโครงการ (PE) 
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Risk Factors

1.  Risk in Business
1.1		Risk	associated	with	Mega	Projects	and	Impact	

of	company’s	performance
  The company may submit the bidding 

document to mega projects and the contract has 
to be signed with the related organization including 
the government sectors or even the private sectors 
who has been received the concession from the 
government. Many people are interested in such 
projects and it can be easily verified by the public 
and other related organizations of the government. 
These projects may cause delay and changes, which 
affect to the company’s performance. Hence, the 
company tries to reduce these risks by revenue 
managing – balancing the governmental and 
private projects.

1.2	 Risk	associated	with	duration	of	new	project		
acquisition

  Most company income is from the performance 
of bidding construction contract which the company 
cannot assume the period to get new projects 
because it takes time for bidding and each project 
has to be evaluated step by step. Thus, overall 
outcome of the company may alternate depending 
on time to get new projects. The company has 

measures to reduce risks by bidding projects and 
collecting work in hand which should be suit for 
the company’s revenue.

1.3		Risk	associated	with	the	change	of	government	
policy

  The unstable and inconstant domestic politics 
may affect the management policy and country 
development, especially the policy regarding 
infrastructure project and governmental transportation, 
which may change with the policy of each party. 
Therefore, the Company tries to reduce fluctuation 
from the mention risks by managing company 
income structure; it means the Company adjusts 
the proportion of construction work properly both 
governmental and private sections. 

2. Risk in Production 
2.1.		Risk	associated	with	Construction	Materials	Prices
  The changes of material prices may affect to 

the cost of construction. The company also aware 
to this subject, therefore it keeps closely inspecting 
the material prices. If the company realized that 
material prices trend will be in the uptrend the 
company will buy the necessary material in order 
to limit the price risk. In addition, the company has 
good relationship with the suppliers, which makes 
the negotiation go well.

2.2	 Risk	associated	with	labour	cost	raising	
  Labour cost is one of the important costs in 

construction business. According to the policy of 
raising labour costs from the government, it affects 
to company cost increase. However, the company 
has measures to reduce the impact from raising 
cost of labour, for example, arrange construction 
system for labour, use new technology, equipment, 
and machine instead of labour and control expense 
costs strictly.

3.  Risk in Management
3.1	 Risk	associated	with	Workforce	Shortage
  The Company has experienced and specialized 

workforce who are a significant important resources 
to the Company.Personnel such as project managers, 
project engineers, supervisors, and foremen’s. All are 
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รบัผดิชอบในการควบคมุและบรหิารงานก่อสร้างแต่ละ
โครงการให้เสรจ็สมบรูณ์ บรษิทัก่อสร้างจงึมคีวามเสีย่ง
ต่อการขาดแคลนบคุลากรดงักล่าว โดยเฉพาะวศิวกรทีม่ี
ความเชีย่วชาญทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์ซึง่บรษิทัได้
จดัจ้างพร้อมทัง้ฝึกอบรมวศิวกรให้มคีณุสมบตัดิงักล่าว
เป็นพนกังานประจ�าของบรษิทั ให้เพยีงพอกบัปรมิาณงาน
ก่อสร้างทีม่อียู ่บรษิทัมมีาตรการในการลดความเสีย่งจาก
การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวด้วยการจูงใจให้บุคลากร
กลุม่นีท้�างานอยูก่บับรษิทัในระยะยาว โดยบรษิทัส่งเสรมิ
ให้มีความก้าวหน้าในงานและมีการจ่ายค่าตอบแทน 
รวมทัง้จดัสวสัดกิารให้ตามความเหมาะสมกบัพนกังาน
ทุกคน

3.2	 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
  แรงงานถอืเป็นปัจจยัหลกัทีส่�าคญัในงานก่อสร้าง 

บริษัทมีการบริหารจัดการแรงงานอย่างเหมาะสม ทั้ง
การดูแลด้านรายได้ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการท�างาน อย่างไรกต็าม เมือ่เศรษฐกจิของประเทศ
เตบิโตการลงทนุก่อสร้างทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพิม่
สงูขึน้ ท�าให้เกดิปัญหาขาดแคลนแรงงาน ผลทีต่ามมา
คอื งานก่อสร้างโครงการต่างๆ อาจเสรจ็ล่าช้ากว่าก�าหนด 
อย่างไรกต็ามบรษิทัมมีาตรการในการลดความเสีย่งดงั
กล่าวคือ บริษัทจูงใจให้แรงงานที่ท�างานอยู่กับบริษัท
ในระยะยาว และมีการจัดหาแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติม
ให้เพียงพอต่อความต้องการและอาจจะใช้วิธีการเพิ่ม
สัดส่วนการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงตามความเหมาะสม 

3.3	 ความเสี่ยงจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ
  ในบางโครงการมงีานทีก่่อสร้างเสรจ็และมผีลงาน

ตรงงวดตามสญัญาแล้ว บรษิทัอาจไม่สามารถออกใบเรยีก
เกบ็เงนิและรบัเงนิตามงวดงานทีก่�าหนดไว้ในสญัญาได้ 
เนือ่งมาจากความซบัซ้อนและล่าช้าในการตรวจรบังาน
ของผูว่้าจ้างและ/หรอืเจา้ของงาน และในบางโครงการ
บรษิทัต้องปฏบิตังิานเพิม่เตมิหรอืปฏบิตัติามค�าสัง่เปลีย่น 
แปลงงานตามที่เจ้าของงาน/ผู้แทนแจ้งมาในขณะที่
เจ้าของงาน/ผู้แทนยังมิได้มีการตกลงเกี่ยวกับขอบเขต
หรือราคาของงานที่ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งเปลี่ยนแปลง
นัน้บรษิทัอาจจะต้องรบัภาระต้นทนุส�าหรบังานดงักล่าว 
จนกว่าค�าสั่งเปลี่ยนแปลงงานนั้นจะได้รับอนุมัติจาก
เจ้าของงาน เพือ่เป็นการลดความเสีย่งด้านนีล้ง บรษิทัจงึ
มกีารตดิตามผลการตรวจรบังานตลอดจนมกีารประสาน
งานกบัผูว่้าจ้างและ/หรอื เจ้าของงาน หรอืผูแ้ทน อย่าง
ใกล้ชิดอยู่เสมอ

3.4	 ความเสี่ยงที่อาจต้องรับผิดในกิจการร่วมค้า
  ในบางโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่มมีลูค่า 

ของงานสงู บรษิทัจะเข้าร่วมในกจิการร่วมค้า เพือ่ยกระดบั
คณุสมบตัใินการเข้าร่วมประมลูงาน ลดความเสีย่งด้าน
การเงนิและการด�าเนนิงาน ซึง่คงเหลอืเพยีงความเสีย่งที่

ต้องร่วมรบัผดิชอบในกจิการร่วมค้า ในกรณทีีผู่ร่้วมงาน
ในกจิการร่วมค้าไม่สามารถด�าเนนิงานหรอืปฏบิตัติาม
เงือ่นไขของสญัญาก่อสร้างได้ บรษิทัพยายามลดความ
เสี่ยงด้านนี้ ด้วยการวิเคราะห์ประวัติข้อมูลต่าง ๆ และ
ชื่อเสียงของบริษัท ที่จะร่วมงานในกิจการร่วมค้าด้วย
ความระมัดระวังและรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมใน
กิจการร่วมค้าทุกครั้ง

3.5	 ความเสีย่งจากโครงการแล้วเสรจ็ล่าช้ากว่ากาํหนด
  บรษิทัอาจรบังานก่อสร้างโครงการระบบสาธารณปูโภค 

ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งมีแนวทางการด�าเนินงานที่ 
ละเอยีดและมขีัน้ตอนการท�างานหลากขัน้ตอน บางครัง้ 
บางโครงการอาจมผีลกระทบต่อประชาชนบางกลุม่ ท�าให้ 
เกิดการคัดค้านหรือประท้วงการก่อสร้างโครงการนั้นๆ 
หรือบางโครงการอาจประสบภัยธรรมชาติ ท�าให้การ
ด�าเนินการก่อสร้างของบริษัทไม่เป็นไปตามแผนงานที่
วางไว้ ทั้งนี้บริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากกรณีดัง
กล่าวโดยการท�าสญัญาระหว่างบรษิทัและเจ้าของงาน
อย่างรอบคอบ ครอบคลมุถงึกรณดีงักล่าวอย่างชดัเจน

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
4.1	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ต้องมีเงินทุน 

หมนุเวยีนทีเ่พยีงพอ เพือ่ใช้ในการจดัหาวตัถดุบิรวมถงึ 
ค่าจ้างแรงงานต่างๆ หากการบรหิารสภาพคล่องไม่ดพีอ
บรษิทัอาจจะไม่สามารถรบังานก่อสร้างโครงการใหม่ๆ 
หรอือาจไม่สามารถด�าเนนิการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้
แล้วเสรจ็ตามก�าหนด อย่างไรกต็าม บรษิทัได้ตระหนกั 
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงก�าหนดเป็นนโยบายให้มีการ
บริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวังและการรับงานทุก
โครงการจะต้องมเีงนิรบัล่วงหน้า (Advance Payment) 
พร้อมทัง้ตัง้เป้าหมายว่าแม้บรษิทัจะอยูใ่นสถานการณ์
ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง บริษัทก็ยังคงมีแหล่ง 
เงินทุนในยามจ�าเป็นไว้สนับสนุนธุรกิจของกิจการด้วย
ต้นทุนที่เหมาะสมอยู่เสมอ

4.2	 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
  ในโครงการก่อสร้างบางโครงการของบริษัท อาจ

ต้องมกีารสัง่ซือ้วสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้างจากต่างประเทศ 
และในบางโครงการ บรษิทัอาจมรีายได้เป็นสกลุเงนิตรา
ต่างประเทศ ซึง่ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศอาจจะส่งผลต่อต้นทนุและก�าไรของบรษิทั 
บรษิทัได้ด�าเนนิการลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศโดยวิธีการบริหารทางการเงิน เช่น 
การด�าเนินการจัดซื้อผ่าน Supplier ในประเทศ หรือ
การ Hedging ด้วยตราสารทางการเงินตามที่จ�าเป็น 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
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integral parts of the management of a construction 
project from its beginning to its completion.    
Therefore, the Company has risks regarding 
the shortage of the said workforce. Particularly  
important are the expert, experienced engineers 
that the Company has employed and well trained 
to be its permanent employees. The Company, 
therefore, has its measures to reduce the risk of 
workforce shortage by motivating these personnel 
to work for the Company on a long-term basis, 
promoting their career advancement, and giving all 
employees with proper remuneration and welfare.

3.2		Risk	associated	with	labour	shortage
  Labour is one of the most important factors 

in construction. The Company has the suitable 
workforce management about labour income, 
safety and occupational health. When the domestic 
economy grows, the construction investment also 
rises. This can generate the problem of labour 
shortage; some construction projects might be 
delayed. However, the Company has measure 
to reduce the mention risks; that is the Company 
gives motivation for workers in order to stay with 
the Company as long as they can, provides migrant 
workers adequately and increases the proportion 
of sub-contractors. 

3.3	 Risk	associated	with	Unbilled	Receivables
  Although the company completes many 

projects or delivers work progress on schedule, in 
some cases it cannot issue invoice or collect money 
as stated in the contract due to the delayed work 
certification from the client. In addition, the  
Company, sometimes, has to operate its projects 
with variation/change orders from the client without 
confirmation or approval of the cost estimation of 
the variation. The client shall eventually accept 
all new costs and conditions that were caused by 
the variation order but the company has to face 
some delay payment until such order will finally be 
approved. Therefore, the company will always be 
prudent in closely monitoring and to keep in close 
contact with the client or their representatives. 

3.4	 Risk	associated	with	Joint	Venture	Liabilities
  To increase the potential of winning high 

value projects, the company may enter into joint 
venture agreements with appropriate and qualified 
partner(s). With this strategy, the company will be 

able to reduce its financial and project execution 
risks. However, the concern will be whether these 
partners can actually deliver what is promised and 
stipulated under the contract. To weaken this risk, 
the company will effectively analyze each partners’ 
business profile including their reliability before 
making any decision to join together.

3.5		Risk	associated	with	delayed	work	project
  The company may get mega infrastructure 

construction projects from the government which 
has precise working steps; this may impact on 
some group of people, they might protest the 
construction of the project or some projects may 
confront natural disaster. This is the cause of 
delayed work process. Therefore, the Company 
tries to reduce risks from the mention case by 
making a contract between the Company and the 
employer deliberately.

4. Risk in Finance
4.1		Risk	associated	with	Financial	Liquidity
  In the construction business, adequate  

working capital is required for the purposes of 
procurement of raw materials and wage payments. 
For example, if the liquidity management is not 
efficient, the Company may not be able to handle 
new construction projects or carry out the existing 
construction project to completion. However, the 
Company has realized this risk and has therefore 
created its policy for careful management of 
liquidity. Before the Company will handle any 
construction project, an advance payment must 
be received.   Despite critical situations that has 
affected the construction industry, the Company 
still has financial resources to support its business 
operations, with proper cost.

4.2	 Risk	associated	with	Fluctuation	of	Exchange	
Rates

  In some construction projects, the Company 
may have to import construction materials and 
equipment in foreign currencies; and the fluctuation 
of exchange rates may affect the cost of the  
Company. Therefore, the Company has reduced 
the risk of fluctuation of exchange rates by means 
of financial management such as purchasing 
through domestic suppliers or hedging with financial 
instruments, as may be necessary.
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

1. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมี
ความเชือ่มัน่ว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจะเป็นการเสรมิสร้างความ
เป็นเลศิทัง้ในด้านกระบวนการท�างานและกระบวนการบรหิารจดัการ 
ซึง่จะยกระดบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้เป็นทีน่่าเชือ่ถอืต่อนกั
ลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วข้อง ทัง้ยงัเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ 
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการขึ้น โดยยึดถือ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัได้
ยึดถือตามหลักส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้

1.	ความโปร่งใส	(	Transparency	) คือฐานที่สร้างความไว้
วางใจระหว่างบรษิทักบัผูม้ส่ีวนได้เสยีภายในกรอบข้อจ�ากดัของ
ภาวะการแข่งขนัของบรษิทั ความโปร่งใสมส่ีวนช่วยเสรมิประสทิธผิล
ของบริษัทและการท�างานของตลาดทุน ช่วยให้คณะกรรมการ
บรษิทัสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสทิธผิลและเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องพินิจพิเคราะห์บริษัทได้อย่างถี่ถ้วนขึ้น

2.	ความซือ่สตัย์	(Integrity) หมายถงึการท�าธรุกจิอย่างตรงไป
ตรงมาภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่ ีรายงานทางการเงนิและสารสนเทศ 
อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบริษัทต้องแสดงภาพที่ถูกต้องและครบถ้วน
เกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัท 

3.	ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่		
(Accountability) มส่ีวนส�าคญักบัคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการบรษิทัแสดงความรบัผดิชอบดงักล่าวโดยมบีทบาท
ส�าคญัในการน�าเสนอรายงานต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัผลการปฏบิตังิาน 
ของบริษัท ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ต้องอาศัยกฎเกณฑ์และข้อก�าหนดที่เหมาะสม และการเปิดเผย 
ผลการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จของกิจการ

4.	ความสามารถในการแข่งขนั	(Competitiveness)	เป้าหมาย 
คือการมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น การก�ากับดูแลจึงมีความ
คล่องตวัและไม่เป็นอปุสรรคต่อการรเิริม่ ประสทิธภิาพ และการเป็น 
ผูป้ระกอบการอนัจะน�าไปสูค่วามได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัทีย่ัง่ยนื
ให้กับบริษัท

โดยมีรายละเอียดเกีย่วกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ดงั
ต่อไปนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1	 หลักการ
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและค�านึงถึงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินการใดๆของบริษัท รวมถึงส่ง
เสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง และไม่ด�าเนินการ
ใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

84
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Good Corporate Governance

1. Good Corporate Governance Policy 
Sino-Thai Engineering & Construction Public Company 

Limited is aware of the importance of Good Corporate  
Governance and is confident that a Good Corporate 
Governance will enhance excellence in management  
operations, which will enhance the Company’s performance. 
In doing so, investors and stakeholders will gain confidence 
in the Company. In addition, Good Corporate Governance 
will uplift the shareholders' value. The Good Corporate 
Governance Policy had been formed by adhering to the 
Principles of Good Corporate Governance of the Stock 
Exchange of Thailand. The Company’s Good Corporate 
Governance Policy comprises four principles as follows:

1.	Transparency is obviously a foundation for trust between 
the Company and stakeholders within the competitive 
environment of the Company. Moreover, transparency 
creates the Company's effectiveness and capital market 
procedures. With transparency, both shareholders and 
any related parties shall have a fair chance in auditing the 
Company's performance Transparency.

2.	Integrity is a way of undertaking business with 
straightforwardness, honesty, and with good ethics. 
Financial statements and other newsletters that have been 
disseminated by the Company should give an accurate 
and complete overview of the Company’s financial position.

3.	Accountability is essential for the Board of Directors and 
shareholders. The Board of Directors shall be responsible 
and accountable for preparing and submitting accurate 
reports of the Company's performance to the shareholders. 
The Board of Directors’ obligations should rely on suitable 
rules and regulations on disclosure of operating results of 
the Company.

4.	Competitiveness is aimed at creating progress and 
increasing shareholders' value. Good Corporate Governance 
shall enhance the initiation without hinder, efficiency, and 
entrepreneurship. Therefore, this will cause the Company 
to have a competitive advantage over others.

Details of the Corporate Governance Policy are 
discussed below.

 1. Shareholders’ Rights
1.1		 Principle
 The Board of Directors is aware of the  
shareholders’ rights to any of the Company’s  
operations and will encourage the shareholders 
to exercise their rights. The Board of Directors will 
refrain from any actions that may violate or limit the 
shareholders’ rights.
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1.2		 แนวปฏิบัติที่ดี

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบรษิทัก�ากบัดแูลให้การจดัประชมุ
ผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกีย่วข้องอย่างเคร่งครดั โดยค�านงึถงึสทิธแิละละเว้นการ 
กระท�าใดๆอนัเป็นการจ�ากดัการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุคน
ทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียด
ประกอบไปด้วย ก�าหนดการประชมุ วาระการ
ประชมุและข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในแต่วาระอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสมเพยีงพอ ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ใน
การศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้า 

• การเปิดเผยและเข้าถงึข้อมลูและสารสนเทศ
ต่างๆอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และ
เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น 

• มกีารชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนเสยีงแก่ผูถ้อืหุน้ 
อย่างชัดเจนและจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ความ
โปร่งใสในการลงคะแนนเสียง 

• การให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการลงคะแนนเสยีง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• บรษิทัจดัสรรเวลาในการประชมุผูถ้อืหุน้อย่าง
เหมาะสม และสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้เสนอความ
คิดเห็นและซักถาม

• การให้สทิธผิูถ้อืหุน้ในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อื
หุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม
ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

•	 การเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นของประธาน	
กรรมการบรษิทั	กรรมการบรษิทั	และผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคน 
เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ต้องเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส�าคัญ เพื่อรับ
ฟังข้อเสนอแนะและตอบค�าถามผู้ถือหุ้น

•	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้มกีารเปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้ 
ตามทีก่ฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วข้องก�าหนด
ไว้อย่างเคร่งครดั โดยมกีารบนัทกึข้อมลูอย่างถกูต้องครบ
ถ้วนเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งวธิกีารลงคะแนนและการ
นบัคะแนนเสยีง การบนัทกึรายชือ่กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ 
การบนัทกึค�าถามค�าตอบจากการซกัถามของผูถ้อืหุน้และ
การบนัทกึมตทิีป่ระชมุในแต่ละวาระอย่างชดัเจน เป็นต้น 

•	 การให้สทิธผิูถ้อืหุน้ในการได้รบัเงนิปันผลและ
สทิธใินการรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั
 บรษิทัได้ให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายในการได้รบัเงนิ 
ปันผลและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ และสิทธิในการรับซื้อ

หุ้นคืนโดยบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้ก�าหนด
เป็นนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน 

 2.  กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

2.1		 หลักการ
 คณะกรรมการบรษิทัมกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงปกป้องสิทธิของ 
ผูถ้อืหุน้ทกุราย และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายได้ใช้สทิธิ
ของตนเอง อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทัได้มมีาตรการป้องกนั
กรณกีรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารใช้ข้อมลูภายในเพือ่ผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ ซึง่เป็นการเอา
เปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

2.2		 แนวปฏิบัติที่ดี

•	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
 เพือ่เป็นการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีม 
กัน ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบการมอบ
ฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค รวมถึงค�าแนะน�า
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมการประชมุด้วยตนเอง คณะ
กรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุ
ผูถ้อืหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วันก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท  
www.stecon.co.th และด�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุ โดยหาก
เป็นผูถ้อืหุน้ต่างชาตจิะด�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุ
และเอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

•	 สิทธิในการลงคะแนนเสียง
 เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทให้สิทธิการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน หนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง

• การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อ	
บรรจเุป็นวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า	และ	การ
ให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะ
สมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ	
 บริษัทยึดถือการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทยีมกนั และเพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทกุราย
ได้มโีอกาสเสนอเรือ่งเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
บรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมตามทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้เพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบรษิทั บรษิทัจงึได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้
ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าและ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่คดัสรรบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมมา
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัขึน้ โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  
ประกอบด้วยคณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอวาระการประชมุ 
สามัญล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มี

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 

86



1.2	 Best	Practices

•	 Shareholders’	Meeting
 The Board of Directors shall be obliged to 
supervise the organization of shareholders’ meetings 
to ensure strict compliance with applicable laws, 
rules and regulations without any prejudice to the 
shareholders’ rights. The Board of Directors shall 
refrain from any actions, which may limit the rights 
of all shareholders, including institutional investors, 
as follows:

• Notice of shareholders’ meeting 
with details on date and time of the 
meeting, agenda of the meeting, and 
complete and sufficient information 
on each agenda for the shareholders 
to study in advance of the meeting

• Disclosure of and access to accurate, 
complete, appropriate and sufficient 
information for the shareholders

• The Company should give the  
shareholders clear explanations on 
how to vote and prepare a person to 
verify correctness of vote counting 
during the shareholders’ meeting for 
transparency of the votes.

• Giving shareholders the right to cas 
vote to elect an individual director

• The Company allocates appropriate 
time for the shareholders’ meeting 
and encourages the shareholders 
to express their opinions and raise 
questions.

• The shareholders should be given an 
opportunity to attend the shareholders’ 
meeting any time during the meeting. 

•	 Chairman	of	the	Board,	Directors	and	Top	
Management’s	Attendance	at	Shareholders’	Meeting
 Chairman of the Board, all directors, company 
secretary and top management of the Company shall 
attend all shareholders’ meetings unless they have 
another important issues must be cleared. This is 
to allow them to listen to suggestions and answer 
questions from the shareholders. 

•	 Minutes	of	the	Shareholders’	Meeting
 The minutes of the shareholders’ meeting 
are disclosed to shareholders in accordance with 
applicable laws, rules and regulations. Data are 
accurately and completely recorded, including 
methods of how to vote and count the votes, names 
of directors attending the meeting, questions and 
answers, and the resolutions on each agenda of the 
meeting.

•	 Equitable	Rights	of	Shareholders	to	Dividend	
Payment	and	Repurchasing	Stock	
 The Company has given all shareholders an 
equitable right to dividends and/or other benefits 
and the right to repurchase stock. In this regard, the 
Company has established a clear dividend payment 
policy.

 2. Equitable Treatment of Shareholders
2.1		 Principle
 The Board of Directors realizes its duty to 
protect the rights of shareholders, place importance 
on fair and equal treatment of all shareholders, and 
encourage the shareholders to exercise their rights. 
The Board of Directors has also developed certain 
measures to prevent the directors and management 
of the Company from using internal information for 
their personal unlawfully benefits, which may cause 
damages to the shareholders. 
2.2	 Best	Practices

•	 Notice	of	Shareholders’	Meeting
 For equitable treatment of all shareholders, in 
sending the Notice of Shareholders’ Meeting, Proxy 
Form A, B, and C, and instructions on how to appoint 
authorized representatives for shareholders who 
cannot attend the meeting in person, the Board of 
Directors requires that the letter of invitation to meeting 
must be disseminated both in Thai and English 
languages at least 30 days prior to the meeting date 
on the Company’s website (www.stecon.co.th) and 
that the notice of shareholder’s meeting must be sent 
to the shareholders at least 21 days before the date 
scheduled for the shareholders’ meeting. In case of 
a foreign shareholder, the notice of shareholders’ 
meeting and supporting documents in the English 
language must be sent. 

•	 Voting	Right
 For equitable treatment, a shareholder shall 
have one vote per share.

•	 Agenda	Proposition	and	Nomination	of	Directors
 The Company adheres to the principle of 
equitable treatment of all shareholders and in order 
to give all shareholders an opportunity to propose 
matters to the Board of Directors as meeting agenda 
or nominate qualified persons as the Company’s 
directors, the Company has established the criteria 
for agenda proposition and director nomination. Such 
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คณุสมบตัเิหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั ขัน้
ตอนการเสนอวาระการประชมุ เกณฑ์การพจิารณาเรือ่งที่
ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคล
เพือ่คดัสรรบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ขั้นตอน
ในการกลัน่กรองและการพจิารณา และการชีแ้จงผลการ
พจิารณา ได้เปิดเผยรายละเอยีดหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้ที่ 
Website ของทางบริษัทที่ www.stecon.co.th 

•	 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
 ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 5 การดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายใน 

•	 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง
 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการซือ้ขาย
หลกัทรพัย์บรษิทัของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู 
เพือ่ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในอนัเป็นสาระส�าคญัต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ ก่อนทีจ่ะมกีารเผยแพร่ 
(Insider Trading) ซึง่ถอืเป็นการเอาเปรยีบบคุคลอืน่และ
เป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม

•	 นโยบายในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บริษัทตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ และเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือ
หุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะ
ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและวธิกีารตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรือ่งการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 หรือที่จะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงต่อไปในภายภาคหน้า

 3. กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1	 หลักการ
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อบรษิทัทกุกลุม่ และส่งเสรมิให้มกีระบวนการ
ทีส่ร้างเสรมิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุ่มในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน
และความยัง่ยนืของกจิการ นอกจากนัน้แล้วคณะกรรมการ
บรษิทัยงัตระหนกัถงึการด�าเนนิธรุกจิทีค่�านงึถงึความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

	 3.2	 แนวปฏิบัติที่ดี

•	 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ชดัเจน มกีารดแูลบคุลากรอย่างทัว่ถงึ ให้ผลตอบแทนใน
การท�างานและจดัสวสัดกิารแก่พนกังานทกุคนสอดคล้อง
กบัภาวะการแข่งขนัและตลาดแรงงาน ปฏบิตัต่ิอพนกังาน
ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ภายใต้กรอบระเบียบข้อ
บังคับการท�างานบริษัท กฎหมายแรงงาน และประเพณี
ที่ดีงามในสังคม ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพการท�างานที่ปลอดภัย สร้าง
บรรยากาศการท�างานทีด่แีละส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี 
รวมถงึมกีารพฒันาพนกังานให้มคีวามรูค้วามสามารถทัง้
รายบคุคลและแบบกลุม่ตามสายอาชพี โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลในการท�างาน พร้อมกบัการสนบัสนนุให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

•	 นโยบายด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นส่วน
หนึง่ของความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิทีไ่ม่สามารถแยก
ออกจากงานปฏบิตักิารได้ พนกังานและผูป้ฏบิตังิานทกุคน
ของบรษิทั จะต้องได้รบัความปลอดภยั มสีขุภาพอนามยั
ที่ดี ภายใต้สภาพการท�างานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่อง
เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด 
ขององค์กร บรษิทัจงึก�าหนดให้เป็นนโยบาย ความปลอดภยั 
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criteria consist of qualifications of the shareholders 
to propose the meeting agenda or nominate a  
director, procedures for proposition of the agenda 
and director nomination, matters not to be included as 
an agenda, consideration and selection procedures, 
and announcement of the consideration results. 
Details of such criteria are shown on the Company’s 
website (www.stecon.co.th). 

•	 Internal	Information	Usage	Policy
 Please see Item 5 Use of Internal Information 
for detail.

•	 Policy	on	Securities	Trading	of	Directors	and	
Top	Management	of	the	Company
 The Board of Directors has determined a policy 
on securities trading of the Company’s directors 
and top management to prevent their use of insider 
information that is nonpublic and essential to change 
in the prices of securities (Insider Trading), which is 
considered an unfair trading. 
•	 Policy	on	Connected	Transactions	and	Conflict	
of	Interest	
 The Company realizes the benefits of shareholders 
and fair treatment of all shareholders. To prevent 
conflict of interests and to achieve transparent and 
accountable business operations, the Company has a 
clear policy on disclosure of connected transactions 
and conflict of interests in order to enhance the  
confidence of shareholders, investors and stakeholders. 
The Company will be in strict compliance with criteria, 
conditions and procedures set forth in the Notification 
of the Stock Exchange of Thailand regarding Disclosure 
of Information and Practices of Listed Companies 
in Connected Transactions B.E. 2546 (A.D. 2003) 
or amendments thereof.

 3. Role of Stakeholders
3.1		 Principle
 The Board of Directors realizes the importance 
of all groups of stakeholders and promotes a process 
aimed at improving cooperation between the Company 
and all groups of stakeholders in contributing to 
wealth, financial stability, and business sustainability. 
Moreover, the Board of Directors is aware of the 
importance of corporate social and environmental 
responsibility for sustainable development. 
3.2		 Best	Practices

•	 Human	Resources	Management	Policy	
 The Company has a clear policy on human 
resources management, looks after its personnel, 
provides remunerations and benefits in response 
to competitiveness and labor market, treats the 
employees fairly and equitably under the Company’s 
work regulations, labor laws and local traditions, 
ensures that the employees have good quality of 
life and health and enjoy safe working environment, 
creates a facilitating atmosphere, and promotes 
teamwork. Moreover, there is a policy to enhance 
employees’ knowledge and competency with 
the objective to increase work efficiency and  
effectiveness. The Company is determined to become 
an organization of learning.
•	 Occupa t i o na l 	 Hea l t h , 	 Sa f e t y 	 and		
Environment	Policy	
 The Company is aware that occupational 
health, safety and environment are an integral part 
and a key success factor of business operations. 
All employees and personnel of the Company shall 
be provided with safety, health and good working 
environment. Human resources are the most valuable 
resources of an organization so the Company has 
established the occupational health, safety and 
environment policy for all of its employees and 
personnel to acknowledge and observe as follows:
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อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้พนกังาน
และผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัท ทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติดังนี้

• บรษิทัจะส่งเสรมิและสร้างสรรค์ให้มกีารท�างาน
อย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

• บรษิทัถอืว่าผูป้ฏบิตังิานทกุคนเป็นทรพัยากรที่
มคีณุค่าของบรษิทั ดงันัน้ความปลอดภยัของ
ผูป้ฏบิตังิานจงึเป็นนโยบายทีส่�าคญัของบรษิทั

• บรษิทัจะให้การสนบัสนนุเพือ่ก่อให้เกดิความ
ปลอดภัยในการท�างาน จัดเครื่องมือเครื่อง
ใช้ที่มีสภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพ
การท�างาน และมีวิธีการท�างานที่ปลอดภัย 
ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
และจงูใจให้เกดิการท�างานได้อย่างปลอดภยั

• บรษิทัก�าหนดเป็นนโยบายให้มคีณะกรรมการ 
ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม 
เพือ่วางแผนงานโครงการเกีย่วกบัความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ตลอดจนบรหิารและพฒันาแผนงานโครงการ
ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

• บรษิทัก�าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้งัคบับญัชา
ทกุคนต้องมหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบในเรือ่งความ 
ปลอดภยัในการท�างานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้
เป็นไปตามระเบยีบและกฎแห่งความปลอดภยั 
ที่บริษัท ก�าหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

• บรษิทัก�าหนดเป็นนโยบายให้ผูป้ฏบิตังิานทกุ
คนต้องมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานให้
เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วม
งาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความ
ปลอดภัยที่บริษัทก�าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

• บรษิทัก�าหนดเป็นนโยบายให้พนกังานทกุระดบั 
มหีน้าทีแ่ละส่วนร่วมในการรกัษาสิง่แวดล้อม 
ควบคุมและป้องกันผลกระทบใดๆ ต่อ 
สิง่แวดล้อมภายใต้ขอบเขตทีก่ฎหมายก�าหนด
รวมถึงให้การสนับสนุนต่อการด�ารงรักษา 
สิง่แวดล้อมตามนโยบายสิง่แวดล้อมแห่งชาติ

•	 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ 
โดยมกีารปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบปฏบิตั ิในการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีมาตรการรองรับผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานของบรษิทั 
โดยมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 นอกจากนี ้บรษิทัได้ด�าเนนิการตามมาตรการลดผลก
ระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ 

ของสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นระหว่างก่อสร้างอย่างเคร่งครดัเพือ่ 
ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนให้น้อยทีส่ดุเท่า
ทีจ่ะท�าได้ ยงัได้ มมีาตรการเพิม่เตมิตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าการด�าเนินงานเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
  บรษิทัยงัมุง่เน้นความส�าคญัเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
โดยได้มกีารจดักจิกรรมกระตุน้ให้พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่าน
การประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อของบริษัท
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง

•	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชั่น
 บรษิทัยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม 
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก�าหนดที่
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทกุกลุม่อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการต่อ
ต้านการทจุรติและการคอร์รปัชัน่ เพือ่เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้กบักรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน
 โดยได้ก�าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไว้ดังนี้

• กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือ
และปฏบิตัติามนโยบายและจรรยาบรรณของ
บรษิทัอย่างเคร่งครดั โดยไม่เกีย่วข้องกบัการ
ทจุรติและการคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

• ในการท�าธุรกรรมของบริษัทซึ่งหมายรวมถึง 
การประมลูงานหรอืโครงการต่างๆ การจดัซือ้
จดัจ้าง การตดิต่อประสานงาน หรอืกจิกรรม
อันเกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
ทัง้ต่อภาครฐัและภาคเอกชน ต้องปฏบิตัด้ิวย
ความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และนโยบายที่ก�าหนด
ไว้ นอกจากนัน้แล้ว การด�าเนนิการอืน่ใดทีม่ี
ความเสีย่งต่อการเกดิการทจุรติและคอร์รปัชัน่ 
ยกตวัอย่างเช่น การรบัหรอืให้ของขวญั/ของ
ก�านัล/สิทธิประโยชน์ การให้เงินบริจาคหรือ
เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาค
เอกชนหรอืพรรคการเมอืง เป็นต้น ต้องด�าเนนิ
การด้วยความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย 
และเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัในเรือ่งดงั
กล่าวอย่างเคร่งครัด

• หากพบการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริตและ
คอร์รปัชัน่ ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืช่อง
ทางทีท่างบรษิทัได้ก�าหนดไว้ส�าหรบัการร้อง
เรยีนการพบเบาะแสการทจุรติและคอร์รปัชัน่ 
หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ โดยทางบริษัทมี

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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• The Company will promote and create 
safety and environmental awareness 
at work.

• The Company recognizes that all workers 
are valuable resources of the Company. 
Thus safety for workers is our first priority.

• The Company will support the creation of 
safety at work by providing safe tools and 
a safe work environment, by promoting 
safety knowledge among workers and 
motivating them to practice safety at work.

• It is the Company’s policy to appoint 
an occupational health, safety and 
environment committee to develop  
occupat ional  heal th ,  safety  and  
environment plans and effectively 
implement and manage the occupational 
health, safety and environment plans 
and projects.

• The Company will require all supervisors 
to be responsible for the safety of their 
subordinates at work, ensuring that they 
strictly follow the safety procedures and 
rules established by the Company.

• The Company will require all workers 
to be responsible for their own safety 
and that of their colleagues at work and 
to act in full compliance with the safety 
rules established by the Company.

• The Company requires the employees 
at all levels to be responsible for and 
participate in maintaining the environment 
and control or prevent any impacts on the 
environment in accordance with provisions 
of laws as well as to promote conservation 
of environment in accordance with the 
National Environmental Policy.

•	 Environmental	Policy	
 Realizing the impacts on environment, the 
Company has set up the environmental policy and 
requires its employees to comply strictly with such 
policy. A number of measures have been established 
to prevent and mitigate the impacts of business 
operations on the environment as well as to monitor 
the environmental quality. 
 The Company has strictly taken initial measures 
to reduce the impacts on environment and monitor 
the quality of environment during the construction 
process with an objective to minimize any impacts 

on the environment and community. There also are 
additional measures recommended by specialists 
and relevant government agencies to ensure that 
the Company’s operation is truly effective. 
 The Company is aware of the importance of 
environment and has carried out a variety of activities 
to encourage the employees and relevant parties to 
be aware of the impacts of business operations on 
the environment through meetings, training sessions, 
seminars and media of the Company.

•	 Anti-corruption	Policy	
 The Company strictly adheres to the principle 
of fair competition, is in complete compliance with 
all applicable laws, rules and regulations, and pays 
special attention to all groups of stakeholders. The 
anti-corruption policy has been established and the 
Company’s directors, management and employees 
are required to strictly follow such policy when 
performing their duties.
 The following anti-corruption procedures must 
be observed:

• Directors, management and employees 
of the Company shall perform their  
duties honestly and strictly comply with the 
Company’s policies and business ethics. 
They shall not get involved in any form 
of corruption either directly or indirectly.

• All of the Company’s transactions,  
including bidding, projects, procurement, 
coordination or any other activities related 
to the Company’s business operations, 
either with public or private sector, must 
be fair, transparent, accountable and in 
full conformity with the established rules 
and policies. Moreover, any acts that may 
give rise to corruption or the appearance 
of corruption, such as accepting or giving 
any gift/gratuity/benefit or donations or 
monetary supports to any government 
agencies, private organizations or political 
parties, must be clear, legal and in full 
compliance with a policy of the Company 
on such  matter. 

• If you witness any act that may be  
considered an act of corruption, you are 
required to notify your supervisors or  
related persons through channels  
provided by the Company for reporting of 
any acts concerning corruption or violation 

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 

Annual Report 2013

91

Our Organization and Governance



มาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้ง
เบาะแส และผู้ให้ข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้

• ด�าเนินการสื่อสารภายในบริษัท เพื่อให้
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน เข้าใจ
และตระหนกัถงึความส�าคญัของการต่อต้าน
การทจุรติและการคอร์รปัชัน่ รวมถงึนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการ
ประชมุพนกังาน อบรม สมัมนา และสือ่ต่างๆ
ของบริษัท

•	 นโยบายการไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของ
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ์ 
จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบายในการปฏบิตังิานให้แก่ผูบ้รหิาร
และพนักงาน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
จะน�ามาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั เช่น ผลติภณัฑ์ 
อปุกรณ์ เครือ่งมอื หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่างๆ เป็นต้น 
ต้องมีการตรวจสอบว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น

• นโยบายเกีย่วกบัการไม่ละเมดิสทิธมินษุยชน
  ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทนั้นได้ให้ความ
ส�าคญัต่อสทิธมินษุยชนของบคุลากรและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 
เคารพสทิธขิองบคุคลตามทีก่ฎหมายก�าหนด ไม่พงึกระท�า
หรอืด�าเนนิการใดๆในการด�าเนนิธรุกจิอนัเป็นการละเมดิสทิธิ
มนษุยชน โดยได้มกีารจดัท�านโยบายเกีย่วกบัการไม่ละเมดิ
สิทธิมนุษยชน ที่ได้ระบุถึงประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับ ความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
การปฏิบัติต่อพนักงานโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน สิทธิ
และเสรภีาพของพนกังานทีเ่กีย่วกบัการท�างานโดยให้เป็น
ไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท เป็นต้น

•	 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 บรษิทัจงึได้จดัท�าข้อพงึปฏบิตัทิีด่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยี
อืน่กบับรษิทัไว้ ทัง้ในส่วนของ ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่งขนั หน่วย
ราชการ พนกังาน สงัคม และ เจ้าหนี ้และก�าหนดให้เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนทีจ่ะต้องรบัทราบและยดึถอืปฏบิตัติาม 
แนวทางต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยข้อพึงปฏิบัติที่ดีต่อผู้มี
ส่วนได้เสยีกบับรษิทั ได้ระบไุว้ในคูม่อืระเบยีบข้อบงัคบัการ
ท�างานของพนักงานและ Web Intranet ของบริษัท

ข้อพึงปฏิบัติ	ต่อ	ลูกค้า
1. พึงขายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม
2. พงึขายสนิค้าและบรกิารให้ถกูต้องตามจ�านวน คณุภาพ 

ราคาที่ตกลงกัน และมีความรับผิดชอบตามภาระ
ผูกพันของตน

3. พงึดแูลและให้บรกิารแก่ลกูค้าทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั
4. พึงละเว้นการกระท�าใดๆ ที่จะควบคุมการตัดสินใจ

ของลูกค้า
5. พึงละเว้นการกระท�าใดๆ เพื่อท�าให้สินค้ามีราคาสูง

ขึ้นโดยไม่มีเหตุผล
6. พงึปฏบิตัต่ิอลกูค้า และให้บรกิารอย่างมนี�า้ใจไมตรี 

มีอัธยาศัยที่ดีต่อกัน

ข้อพึงปฏิบัติ	ต่อ	คู่แข่งขัน
1. พงึละเว้นกระท�าการใดๆอนัเป็นการลดหรอืการจ�ากดั

สทิธกิารแข่งขนัทางการค้า ท�าให้คูแ่ข่งขนัเสยีโอกาส
อย่างไม่เป็นธรรม

2. พึงให้ความร่วมมือในการแข่งขัน

ข้อพึงปฏิบัติ	ต่อ	หน่วยราชการ
1. พึงท�าธุรกิจกับหน่วยราชการอย่างตรงไปตรงมา 

ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
2. พงึปฏบิตัติามข้อก�าหนดของกฎหมายในการท�าธรุกจิ
3. พึงละเว้นจากการติดสินบน
4. พึงละเว้นการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการกระท�า

ของข้าราชการที่มีต่อเจตนาท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. พึงละเว้นจากการให้ของขวัญของก�านัล หรือสิทธิ

ประโยชน์ใดๆ แก่ข้าราชการ
6. พงึให้ความร่วมมอืกบัหน่วยราชการในการท�าหน้าที่

พลเมืองดี
7. พึงมีทัศนคติที่ถูกต้องและมีความเชื่อถือต่อหน่วย

ราชการ

ข้อพึงปฏิบัติ	ต่อ	พนักงาน
1. พงึให้ค่าจ้าง สวสัดกิาร และผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
2. พงึพฒันา เพือ่เพิม่ความรูค้วามช�านาญและประสบการณ์ 

เช่น การฝึกอบรม
3. พึงให้ความเป็นธรรม
4. พึงให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
5. พึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลและรักษาข้อมูลส่วนตัว

ของพนักงาน
6. พึงให้ความเชื่อถือไว้วางใจ
7. พึงให้ค�าแนะน�า ปรึกษา 
8. พงึสนบัสนนุให้พนกังานได้ประพฤตตินเป็นพลเมอืงดี

ข้อพึงปฏิบัติ	ต่อ	สังคม
1. พึงละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ท�าให้สังคมเสื่อม
2. พึงละเว้นจากการประกอบกิจการที่ท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พงึดแูลเอาใจใส่การประกอบกจิการของตนมใิห้เป็นต้น

เหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม
4. พึงไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้

อื่นหรือธุรกิจอื่น
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of rights. The Company has established 
certain measures to protect any persons 
who file complaints, whistleblowing, or 
give useful information. 

• Internal  communicat ion shal l  be  
conducted to ensure that the directors, 
management and employees truly  
understand and are aware of the  
importance of anti-corruption policy 
as well as other related policies and  
procedures through employee meetings, 
training sessions, seminars, and media 
of the Company.

•	 Non-infringement	of	Intellectual	Property	
 The Board of Directors is aware of the  
importance of non-infringement of intellectual  
property and conformity with laws governing  
intellectual property or copyrights; therefore, a policy 
has been established and requires the management 
and employees to carefully consider the products, 
services, equipment, tools or information technology 
to be used for business operat ions of the  
Company to ensure that the use of such items is not an  
infringement of third-party intellectual property. 

•	 Non-violation	of	Human	Rights	
 The Company is aware of the importance of 
human rights of the personnel and related parties 
and respects personal rights in accordance with 
applicable laws. The Company shall refrain from 
any acts that are considered a violation of human 
rights. Policies for non-violation of human rights have 
been established and specify important issues on 
occupational health, safety and environment, fair and 
equitable treatment of employees, and work-related 
rights and freedom of the employees.

•	 Best	Practices	for	Stakeholders	Policy
 The Company has established best practices 
toward its stakeholders, including customers, business 
partners, competitors, government agencies,  
employees, society and creditors. It is the duties and 
responsibilities of the directors, management and all 
employees to be aware of and comply strictly with 
the established best practices, which are available in 
the Work Regulations and Intranet of the Company.

Best	Practices	for	Clients:
1. Shall sell goods and services at fair price.
2. Shall sell goods and services properly in  

accordance with the quantity, quality, and price 

as agreed upon and to be responsible for its 
own commitment.

3. Shall take good care and provide services to 
all clients equally.

4. Shall omit to perform any acts to control the 
decisions of the clients.

5. Shall omit to perform any acts of attempt to 
increase goods price unreasonably.

6. Shall treat clients and provide them with  
generous services, friendliness and good spirit 
to one another.

Best	Practices	for	Affiliates:
1. Shall omit an act of persecution to cause rivals 

to lose opportunity unfairly.
2. Shall provide coordination in competitiveness.
Best	Practices	for	Government	Organizations:
1. Shall transact business with government  

organizations straightforwardly, honestly and 
righteously.

2. Shall abide by the rules of laws in business 
transactions.

3. Shall refrain from making a bribe.
4. Shall omit to provide cooperation and support 

to an official who act’s not in bad faith in any 
respect.

5. Shall refrain from giving gifts or presents to 
officials.

6. Shall provide cooperation to official organizations 
by performing  the duty of a good citizen.

7. Shall have a positive attitude and trust in  
government organizations.

Best	Practices	for	Employees:
1. Shall give the staffs proper wages, welfare and  

returns.
2. Shall maintain the development to increase 

their knowledge, skills, and experiences, such 
as, training

3. Shall treat all employees fairly
4. Shall provide equitable treatment to all employees.
5. Shall respect employees’ rights of privacy
6. Shall have confidence and trust in employees.
7. Shall provide them with potential consultation
8. Shall encouraging the employees to be good 

citizens of the country

Best	Practices	for	Society:
1. Shall refrain from undertaking business  

detrimental to the society.
2. Shall retrain from undertaking business, which 

shall harm to natural resources and environment.
Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 
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5. พึงสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
หลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

6. พึงให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อการ
สร้างสรรค์สังคม

7. พงึให้ความสนใจในการสร้างงานแก่คนในชมุชนให้
สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนนั้นๆ

ข้อพึงปฏิบัติ	ต่อ	คู่ค้า
1. พึงปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัท และคู่ค้า
2. พึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม 
3. พึงด�าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยความเสมอภาค 

ยตุธิรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลกั
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

4. พงึรกัษาข้อมลูทางธรุกจิทีไ่ด้รบัจากคูค้่าเป็นความลบั 
ไม่เปิดเผยให้กับผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์

ข้อพึงปฏิบัติ	ต่อ	เจ้าหนี้
1. พึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม 
2. พึงเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
3. พึงปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัท และเจ้าหนี้

 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

4.1	 หลักการ
 คณะกรรมการบรษิทัก�ากบัดแูลให้บรษิทัมกีารเปิด
เผยข้อมูลส�าคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ถกู
ต้อง ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตลอดจนก�ากับดูแล
ให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคล
ภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นัก
วเิคราะห์และภาครฐัทีเ่กีย่วข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทยีม
กันและเป็นธรรม

4.2	 แนวปฏิบัติที่ดี

•	 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบรษิทั
 คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายในการเปิดเผยข้อมลู
และสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิและผลประกอบการของ
บรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูทางการเงนิ (Financial Information) 
และข้อมลูทัว่ไป (Non- Financial Information) อย่างถกู
ต้อง เพยีงพอ เหมาะสม ทนัเวลา และมคีวามโปร่งใส เพือ่
ให้ประชาชนทัว่ไป นกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั
ได้รบัทราบ โดยการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั นัน้ บรษิทัได้
ยดึหลกัปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบงัคบัและประกาศทีเ่กีย่วข้องของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 นอกจากนัน้บรษิทัยงัได้เผยแพร่ข้อมลูและสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ทั้ง
ที่เป็นข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และ
ข้อมลูทัว่ไป (Non - Financial Information) เช่น นโยบาย
การก�ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธรุกจิ โครงสร้างคณะ
กรรมการบรษิทั วสิยัทศัน์และภารกจิ รายงานประจ�าปี งบ
การเงิน ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ เป็นต้น ผ่านทาง Website 
ของทางบริษัท ที่ www.stecon.co.th ทั้งที่เป็นภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
ระหว่างบริษัท กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

•	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 บรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor 
Relations) เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการสือ่สารกบันกัลงทนุ ผูถ้อื
หุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน โดยในปี พ.ศ. 2556 ที่
ผ่านมามีกิจกรรมดังนี้

• การพบนกัลงทนุ Company Visit จ�านวน 
116 ครั้ง

• การพบนักลงทุน Roadshow ในต่าง
ประเทศ จ�านวน 5 ครั้ง

 โดยผูบ้รหิารมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานนกัลงทนุ
สัมพันธ์ทุกครั้ง ทั้งนี้สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2610-4900 ต่อ 212 
หมายเลขโทรสาร 0-2259-4427 หรือ ที่ e-mail : ir@
stecon.co.th 
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3. Shall pay attention on its own business  
undertaking not to cause pollution to the  
surrounding area and to society.

4. Shall not violate the intellectual property or 
copyrights of other people or other business.

5. Shall support the non-violation of the human rights 
according to the best practices toward society.

6. Shall provide cooperation to all parties in the 
community for a constructive development of 
society.

7. Shall pay attention while developing the works 
to see its compatibility within such community.

Best	Practices	for	Partners
1. Shall comply with the clauses of contract between 

the Company and trading partners 
2. Shall treat to partners must act with fairness.
3. Shall process the procurement methods with 

equivalent, fair, transparent, and comply with 
the defined regulations.

4. Shall keep the information of the partners in 
secret and do not disseminate to other people 
for your own beneficiary. 

Best	Practices	for	Creditors:
1. Shall treat creditors with fair.
2. Shall declare the accurate and adequate for 

creditors.
3. Shall comply with the clauses of contracts  

between the Company and creditors.

 4. Disclosure and Transparency

4.1		 Principle
 The Board of Directors supervises the  
Company’s proper, complete, accurate, timely and 
transparent disclosure of financial and non-financial 
information through channels that can be easily 
accessed in an equitable and reliable manner. 
Moreover, the Board of Directors shall require the 
investor relations unit to communicate the disclosure 
and transparency policy to third parties, such as 
shareholders, institutional investors, general investors, 
analysts and relevant government agencies  
appropriately, equitably, and fairly.

4.2	 	Best	Practices

•	 Disclosure	of	Data	and	Information	of	the	
Company
 The Board of Directors has defined the policy 
regarding disclosure of information on business and 
operating results of the Company, both financial and 

non-financial information, in an accurate, adequate, 
appropriate, timely and transparent manner, to general 
public, investors and stakeholders. Regarding such 
disclosure, the Company complies with provisions 
of the Public Limited Company Act, the Securities 
and Stock Exchange Act, relevant regulations 
and notifications of the Securities and Exchange  
Commission, the Stock Exchange of Thailand, and 
other related authorities.
 Furthermore, the Company has disseminated 
disclosure of information on its business and operating 
results, both financial and non-financial information, 
such as Good Corporate Governance Policy, code 
of conduct, management structure, mission and  
vision, annual report, financial statements and press 
release, through the company’s website at www.
stecon.co.th in both Thai and English languages 
as another way of communications between the 
Company and related parties.

•	 Investor	Relations	Office	

 The Company has set up the Investor Relations 
Office to communicate with investors, shareholders, 
analysts, relevant government agencies, and the 
general public in an appropriate and equal manner. 
In 2013, the following investor relations activities 
were carried out:

• 116 company visits
• 5 road shows

 The Company’s management attended all of 
the investor relations activities. The Investor Relations 
Office can be reached at Tel: 0-2610-4900 ext. 212, 
Fax: 0-2259-4427, or at ir@stecon.co.th.
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•	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
 บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ  
40 ของก�าไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อยเมื่อ
บริษัทมีก�าไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีการลงทุน
เพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่

•	 นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุม้ครอง
ผู้แจ้งเบาะแส
 เพือ่ให้บรษิทัมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและให้สทิธิ 
แก่พนกังานทกุคนและผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแส
การทจุรติหรอืคอร์รปัชัน่ การกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรรยา
บรรณหรอืนโยบายบรษิทัหรอืการร้องเรยีนการถกูละเมดิ
สทิธ ิหรอืเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของ
บรษิทั บรษิทัจดัให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสและร้อง
เรียนมายัง 
 เลขานุการบริษัท
 ที่อยู่ : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
 คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
 ชั้น 29 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ 32/59 
 ถนนอโศก(สุขุมวิท 21)
 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
 e-mail address : corporatesecretary@stecon.co.th 
 โทรศัพท์: 0-2610-4900 ต่อ 274
 โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ
จะได้รบัการพจิารณาและด�าเนนิการตามความเหมาะสม 
โดยพจิารณาเป็นรายกรณไีปโดยไม่เปิดเผยชือ่ผูแ้จ้งเบาะแส 
รวมทัง้ด�าเนนิการจดัเกบ็ข้อมลูการร้องเรยีนเป็นความลบั 
และมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส เพือ่ให้ผูแ้จ้งเบาะแส
และผูร้้องเรยีนมัน่ใจว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการแจ้ง
เบาะแสและร้องเรียนดังกล่าว 

 5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

5.1	 หลักการ
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึบทบาททีส่�าคญั
ในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ โดยกรรมการบรษิทัปฏบิตัิ
หน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ พฒันา
ตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อุทิศเวลาอย่างเพียงพอ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 

5.2	 แนวปฏิบัติ

•	 คณะกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบและคณุสมบตั ิขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
และวาระการด�ารงต�าแหน่ง ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 2 
คณะกรรมการชุดย่อย

•	 การสรรหากรรมการบริษัท
 ดรูายละเอยีดการสรรหากรรมการบรษิทัในหวัข้อ
ที่ 3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด

•	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัทและคณะ
อนกุรรมการชดุต่างๆนัน้ ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชมุ และ
ค่าบ�าเหนจ็ประจ�าปีทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีก่�าหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาเหน็ชอบและน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพื่ออนุมัติ

•	 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท
 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท มีการ
ประเมินผลงานแบบทั้งคณะ ซึ่งด�าเนินการโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลจากการ
ประเมินผลงานจะน�ามาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. บรษิทัก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่าง

สม�า่เสมอ โดยก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ เพือ่พจิารณางบการ
เงิน การวางนโยบายและติดตามผลการด�าเนินงาน 
และคณะกรรมการต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมเสมอ 
หากมีการประชุมวาระพิเศษ 

2. ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ต้องประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่อยู่ในต�าแหน่งขณะนั้น 

3. ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้อง
ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด

4. ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการ
พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่าง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ และให้อสิระ
แก่กรรมการในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 
อีกทั้งต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้
กรรมการบรษิทัสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุ
ได้ พร้อมดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสาร
ประกอบการประชมุล่วงหน้า อย่างเหมาะสมและเพยีง
พอต่อการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นและตัดสินใจ

5. คณะกรรมการบรษิทัสามารถเข้าถงึข้อมลู สารสนเทศ
ต่างๆ เพิม่เตมิได้อย่างเหมาะสมผ่านทางเลขานกุาร
บริษัทและกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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•	 Dividend	Payment	Policy	
 It is the Company’s policy to pay dividend in 
an amount of not less than 40% of its net profit before 
its interest in subsidiary companies. The dividend 
payment shall be made only if the Company has no 
accumulated loss or does not plan to make additional 
investment in mega projects. 

•	 Whistleblowing	and	Whistleblower	Protection	
Measures
 To promote corporate good governance 
and encourage all employees and stakeholders to 
report or disclose potential corruption or violation 
of laws, code of ethics or policies of the Company, 
to file complaints regarding violation of rights, 
or to express their opinions regarding business  
operations, the Company has provided a channel 
for the employees and stakeholders to report to:
 Company Secretary Office
 Address: Sino-Thai Engineering & 
 Construction Public Company Limited
 32/59, Floor 29, Sino-Thai Tower, Asoke Road 
 (Sukhumvit 21), Klongtoey-Nua Sub-district, 
 Wattana District, Bangkok 10110
 Email address: corporatesecretary@stecon.co.th
 Tel: 0-2610-4900 Ext. 274
 Information, complaints and recommendations 
submitted will be considered and actions will be taken 
appropriately on a case by case basis. Names of 
the whistleblowers will be kept unrevealed and all 
information will be treated confidentially. There are 
whistleblower protection measures to assure the 
whistleblowers or complainants that they will not be 
affected by providing such information.

 5. Responsibilities of the Board of Directors 

5.1		 Principle
 The Board of Directors realizes that Corporate 
Good Governance plays an essential role to business  
operations of the Company. The Board is  responsible 
to the shareholders and independent  from the 
management. The directors shall perform their duties 
honestly and carefully, develop themselves all 
the time, and devote enough time to perform their  
duties and responsibilities to the fullest extent of 
their competency.

5.2		 Best	Practices

•	 Board	of	Directors	
 For detailed information on composition, 

qualifications, scope of authority and responsibilities, 
and term of office, please see Item 2 Subcommittee.

•	 Recruitment	of	the	Directors	
 P lease see I tem 3 Recrui tment  and  
Appointment of Directors and Top Management 
for details.

•	 Directors’	Remuneration
 A member of the Board of Directors and other 
subcommittees is entitled to remuneration from the 
Company, namely meeting allowances and annual 
gratuity approved by the shareholders’ meeting. The 
Board of Director has assigned the Nomination and 
Remuneration Committee to establish the remuneration 
structure of the Board of Directors and submit the 
same to the Board of Directors for approval and 
presentation to the shareholders’ meeting for final 
approval.

•	 Evaluation	of	the	Board	of	Directors	
 An evaluation of the Board of Directors will be 
performed by the Audit Committee at least once a 
year. The evaluation results will be used to improve 
the performance of the Board.

•	 Meeting	of	the	Board	of	Directors	
1. The Company requires the Board of Directors 

to meet on a regular basis at least once every 
three months to consider the financial statements, 
develop policies, and monitor performance of 
the company.The Board of Directors shall be 
ready to hold a meeting in case of a special 
circumstance.

2. Each meeting of the Board of Directors shall be 
attended by more than half of the total number 
of directors who are in office at the moment. 

3. To cast votes on a motion, the Board of Directors’ 
meeting shall consist of not less than two-thirds 
of the total number of directors of the Company.

4. Prior to the Board of Directors’ meeting, Chairman 
of the Board and the President will jointly fix 
the meeting agendas and allow the directors 
to propose any matters to be discussed at the 
meeting. Members of the Board of Directors 
shall be notified of the meeting in advance so 
they will be able to manage time and attend the 
meeting. Appropriate and sufficient meeting 
documents shall be sent to the directors prior 
to the meeting to enable them to make informed 
decisions. 

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 
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6. ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบรษิทั ต้องจดัสรรเวลาในการประชมุอย่าง
เหมาะสม เพือ่การใช้ดลุยพนิจิในการพจิารณาวาระ
การประชุมต่างๆอย่างรอบคอบ

7. กรรมการผูจ้ดัการสามารถเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเข้า
ร่วมประชมุเพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระการประชมุ
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัได้มโีอกาสซกั
ถามถึงปัญหาหรือข้อมูล สารสนเทศต่างๆ 

•	 การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่
 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารปฐมนเิทศ
กรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่
ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจของบริษัทสภาวะอุตสาหกรรม แนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัอย่าง
ละเอยีด โดยการจดัการปฐมนเิทศกรรมการใหม่นีจ้ะมทีัง้
ส่วนทีเ่ป็นเอกสารชีแ้จง การอบรมสมัมนา และการน�าชม
สถานทีก่ารด�าเนนิงานของโครงการต่างๆของบรษิทั เพือ่
ให้กรรมการบรษิทัได้มโีอกาสสมัผสัสภาพการด�าเนนิงาน
จริงของบริษัท

•	 การพัฒนาและส่งเสริมความรู ้ให้กับ	
	 กรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันา 
ความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบกรรมการบรษิทัหรอืแนวทางการบรหิารจดัการ
แนวใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนาและ
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการน�าความ
รู้ต่างๆมาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ก�าหนดให้
กรรมการบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่
เป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างน้อย1คน/ปี

 6. จรรยำบรรณธรุกจิและคูม่อืจรรยำบรรณส�ำหรบั 
  กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัท

 เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล บรรลตุามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย
ทีไ่ด้วางไว้ และ เพือ่ให้การปฏบิตังิานของ กรรมการบรษิทั 
ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิและมี
คุณธรรมจริยธรรม บริษัทจึงได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ
และคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้มี
การชีแ้จงต่อกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน และ
ได้เผยแพร่ ไว้ใน Web Intranet ของทางบริษัท

2 คณะกรรมกำรชุดย่อย

คณะกรรมการชดุย่อยของ บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.	 คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทจ�านวน 10 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
1. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ�่าเฉลิม ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ
2. นายช�านิ  จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ
3. พลต�ารวจเอกเจตน์  มงคลหัตถี กรรมการอิสระ
4. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการอิสระ
5. นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ
6. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ
7. นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการ
8. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ 
9. นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการ 
10. นายวรพันธ์  ช้อนทอง กรรมการ

•	 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
2. กรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ

บรษิทัทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และ
จะต้องเป็นผูม้คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด คณะ
กรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอสิระมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการ
บรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมากกว่า
ร้อยละ 66 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

3. ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่
เป็นบคุคลเดยีวกบัผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ

4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา
อาชีพที่จ�าเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท และ
ต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผล
ประโยชน์ของบริษัท

5. กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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5. The Board of Directors shall have access to 
additional data and information through the 
Company Secretary and President.

6. During the Board of Directors’ meeting, the 
Chairman of the Board shall allocate sufficient 
time for the meeting in order to enable the  
attendants to consider each agenda thoroughly. 

7. The President may invite top management to 
attend the meeting in order to give more details 
or explanations on related agenda and allow 
the directors to ask questions or request any 
additional information. 

•	 New	Director	Orientation
 The Board of Directors requires every new 
director to have an orientation in order to enable 
them to be aware of and understand the Company’s 
business, industry, procedures, and policies as well 
as the roles, duties and responsibilities of the Board 
of Directors. The orientation for new directors will be 
composed of documentations, training, and tour of 
various construction sites of the Company to allow 
the directors to experience the actual operations of 
the Company.

•	 Directors’	Training	and	Development
 The Board of Directors supports and promotes 
consistent enhancement of the directors’ knowledge 
and skills in relation to duties and responsibilities of 
the directors or new management procedures. This is 
to enable the directors to improve their competency 
and performance and appropriately use the knowledge 
and skills obtained to maximize management  
effectiveness and efficiency. It is required that at 
least one director shall attend the skill enhancement 
training or seminar each year.

 6. Code of Conduct and Business Ethics for 
 Directors, Executives and Employees of the  
 Company

 To achieve effective and efficient business 
operations, to accomplish the established vision,  
mission and objectives, and to maximize perfor-
mance of the directors, executives and employees 
according to the Business ethics, the Company has 
prepared the Code of Conduct and Business Ethics  
for directors, management and employees of the  
Company. It is available on the Intranet of the  
Company.

2. The Sub-Committee
The Sub-Committee of Sino-Thai Engineering and 
Construction Public Company Limited consist of; 

1. The Board of Directors
2. The Board of Executive Directors
3. The Audit Committee
4. The Nomination and Remuneration  

Committee

1.		 The	Board	of	Directors
 There are 10 Directors in the Board of Directors:

First	–	Last	Name Title
1. Professor Rawat Chamchalerm Chairman of 

The Board of 
Directors and 
Independent 

Director
2. Mr. Chamni Janchai Independent 

Director
3. Police General Jate Mongkulhutthi Independent 

Director
4. Mr. Suchai Poopichayapongs Independent 

Director
5. Mr. Thanathip Vidhayasirinun Independent 

Director
6. Mr. Masthawin Charnvirakul Director
7. Mrs. Anilrat Nitisaroj Director
8. Mr. Vallop Rungkijvorasathien Director 
9. Mr. Pakpoom Srichamni Director 
10. Mr. Woraphant Chontong Director

•	 Composition	and	Qualifications	of	the	Board	
of	Directors 
1. The Board of Directors shall consist of at least 

five directors.
2. Not less than half of the total number of directors 

shall domicile in the Kingdom of Thailand and 
possess all qualifications required by laws.

3. The Board of Directors shall consist of  
independent directors in a number of more 
than 50% of the total directors and more than 
66% of the members of the Board shall not be 
executives of the Company.

4. Chairman of the Board shall be an independent 
director and not the same person with the  
President.

5. The Board of Directors shall consist of directors 
who are competent, experienced, and skilled in 
different areas necessary for management of the 
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•	 วาระการดํารงตําแหน่ง
1. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรม 

การบรษิทัออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ถ้าจ�านวน
กรรมการบรษิทัทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดย
กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ นอกจากการพ้นต�าแหน่ง
ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้อง

ห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติ
มหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 

1.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามพ
ระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระ
ราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535

1.5 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

•	 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั
1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีป่ฏบิตัติามวตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
ตลอดจนการด�าเนนิการตามกฎหมาย พระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2. พจิารณาและอนมุตั ินโยบายและทศิทางการด�าเนนิ
ธุรกิจที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

3. ก�ากบัดแูลให้คณะอนกุรรมการชดุต่างๆและฝ่ายจดัการ 

ด�าเนนิงานตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากจ�าเป็น
คณะกรรมการจะได้ก�าหนดให้มกีารว่าจ้างทีป่รกึษา
ภายนอกเพือ่ให้ค�าปรกึษาหารอืให้ความเหน็ทางวชิาชพี 
ประกอบการตดัสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลต่อการด�าเนนิธรุกจิ 
อย่างมีสาระส�าคัญของบริษัท

4. ก�ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดให้มีแผนก
ตรวจสอบภายใน เป็นผูต้ดิตามด�าเนนิการและประสาน
งานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5. กรรมการอสิระของบรษิทั จะใช้ดลุพนิจิของตนอย่าง
เป็นอสิระในการพจิารณากลยทุธ์ การบรหิารงาน การ
แต่งตัง้กรรมการบรษิทั และเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อผล
ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั รวมถงึการเข้า
ถงึสารสนเทศทางการเงนิ และทางธรุกจิอืน่ๆอย่างเพยีง
พอต่อการปฏิบัติหน้าที่และนโยบายการด�าเนินงาน

2.	 คณะกรรมการบริหาร
 ด้วยคณะกรรมการบรษิทั ได้มมีตใินทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจ�านวน 4 ท่านได้แก่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการ

บริหาร 
2. นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการบริหาร
3. นายวรพันธ์  ช้อนทอง กรรมการบริหาร
4. นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กรรมการบริหาร

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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Company’s affairs. The directors shall perform their 
duties in full conformity with laws and objectives 
and regulations of the Company as well as 
resolutions of the shareholders’ meeting and in 
good faith for utmost interests of the Company. 

6. Each director may be a director in not more than 
five companies listed on the Stock Exchange 
of Thailand.

•	 Term	of	Office
1. At every annual general shareholders meeting, 

one-third of the directors shall retire from office. 
If the number of directors to retire from office 
is not a multiple of three, then the number of 
directors closest to one-third shall retire. A 
director who retires by rotation shall be eligible 
for re-election. In addition to the retirement by 
rotation, the directors shall be vacated upon:

1.1 Death
1.2 Resignation
1.3 Disqualification or being of a  

forbidden nature under Section 68 
of the Public Limited Company Act 
B.E. 2535 (A.D. 1992)

1.4 Removal by resolution of the  
shareholders’ meeting in accordance 
with Section 76 of the Public Limited 
Company Act B.E. 2535 (A.D. 1992)

1.5 Removal by order of the court

•	 The	Authorities	and	Duties	of	the	Board	of	
Directors
1. To perform their duties by utilizing their  

knowledge, skills, and experiences in order 
to benefit the company’s business operation. 
Their duties must be in compliance with the 
company’s objectives, regulations, the Public 
Limited Companies Act B.E.2535, Securities 
and Exchange Commission B.E.2535, and the 
resolutions of the Annual General Meeting of 
shareholders. Furthermore, the Board of Directors 
shall manage the company’s business in the best 
interest of the company and its shareholders;

2. To consider and approve the company’s  
policies, operation strategy, operation plans, 
and working capital of its business proposed 
by the management;

3. To supervise the management to effectively  
conduct the business under the company’s  

policies and request the management to report 
the issues that has significant affects to the  
company’s operation. The Board of Directors shall 
assure that all related parties’ transactions are 
conducted in accordance with the regulations 
of the Office of the Securities and Exchange  
Commission and the Stock Exchange of Thailand. 
In case of necessity, the Board of Directors will 
require the management to hire advisors in order 
to give opinions for the management’s decision 
in specialized issues which have significant  
affect on the company’s operation;

4. To supervise the company and to set up effective 
internal control, and Internal Audit system. 
Internal Audit manager shall report directly to 
the Audit Committee; and

5. Independent Directors shall independently 
consider company’s matters related to strategies, 
management, appointing directors, and issues 
that have significant affects to the Company for 
the benefit of the shareholders and shall have 
an access to adequate financial and business 
information to perform their duties.

	 2	 The	Board	of	Executive	Directors

 According to the Board of Directors of  
Sino-Thai Engineering and Construction Public 
Company Limited, or the company, held the Board 
of Directors Meeting No. 3/2012 on 28th August 
2012 and resolved that the Board of Executive of 
Directors was consisting of 4 Directors as followed;

First	–	Last	Name Title
1. Mr. Vallop Rungkijvorasathien Chairman of the 

Board of Executive 
Directors

2. Mr. Pakpoom Srichamni Executive Director
3. Mr. Woraphant Chontong Executive Director
4. Mrs. Anilrat Nitisaroj Executive Director

•	 Composition	and	Qualifications	of	the	Board	
of	Executive	Directors
1. The Board of Directors shall be responsible for 

appointment and/or removal of the Board of  
Executive Directors.

2. The Board of Executive Directors shall consist 
of at least three directors. At a minimum, the 
Board of Executive Directors shall comprise 
the Managing Director and the Senior Executive 
Vice-President of Financial and Administration 
Division.
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•	 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้และ/หรอื

ถอดถอนคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วย กรรมการบรษิทั

อย่างน้อย 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการผู้
จัดการ และ กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงิน
และบริหาร เป็นอย่างน้อย

•	 วาระการดํารงตําแหน่ง
1. กรรมการบรหิารมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 

ปี นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้วกรรมการ
บริหารพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้อง

ห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติ
มหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 

1.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม 
พระราชบัญญัติ  ตามมาตรา 76  
พระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ.
2535

1.5 ศาลมีค�าสั่งให้ออก
2. คณะกรรมการบรหิารทีพ้่นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รั 

บการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่าเหมาะสม

•	 ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
บริหาร
1. ก�าหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะ
กรรมการบริษัท

2. ก�ากับดูแล ทบทวน แผนการด�าเนินธุรกิจ แผนการ
เงิน งบประมาณ และ การบริหารงานอื่นๆ ซึ่งเสนอ
โดยฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

3. ติดตาม ตรวจสอบ การด�าเนินงาน ตามนโยบาย
และกลยุทธการด�าเนินธุรกิจ แนวทางการบริหาร
ต่างๆ ของบริษัทตามที่ก�าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างมี 
ประสทิธภิาพและรายงานผลการด�าเนนิงานต่อทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาและก�าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
การบริหารงานและการด�าเนินธุรกิจใดๆ อันมีผล
ผูกพันบริษัท

5. ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และก�าหนดอ�านาจหน้าที่
ของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนก�าหนดห้ามมิให้
กรรมการผูจ้ดัการหรอืบคุคลทีก่รรมการผูจ้ดัการ มอบ 
หมายให้ท�าหน้าทีแ่ทนอนมุตักิารท�ารายการใด  ๆระหว่าง 

กรรมการผูจ้ดัการหรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายดงักล่าว 
กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งมส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอื
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ศกึษาความเป็นไปได้ ให้ค�าปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะ
ในการเข้าร่วมประมูลงาน หรือการลงทุนในโครง
การใหม่ๆ

7. มีอ�านาจอนุมัติใช้สินเชื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการ
เงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการอนุมัติเปิดและ
ปิดบญัชต่ีางๆ หรอืขอใช้สนิเชือ่ในรปูแบบต่างๆ กบั
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทกุแห่ง และให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เว้นแต่การน�า
ทรพัย์สนิของบรษิทัไปจ�าน�า จ�านอง ต้องได้รบัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท

8. ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

9. มอี�านาจในการพจิารณา ประเมนิผลการด�าเนนิงาน 
ก�าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ผูช่้วย
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป

10. ด�าเนินการพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการในการประเมนิผลงานของกรรมการบรษิทั
ทั้งคณะและการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

11. ด�าเนินการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

12. ด�าเนนิการจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง (Succession 
Plan) ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ

13. ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทั
อื่นของกรรมการผู้จัดการ

14. มอี�านาจในการพจิารณา ด�าเนนิการเรือ่งอืน่ๆ ทีค่ณะ
กรรมการบริหารเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและ
ต้องใช้เป็นนโยบายในการด�าเนินกิจการของบริษัท

	 3.		 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542 ได้
มตใิห้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้โดยได้แต่งตัง้ให้ 
กรรมการอสิระทีท่รงคณุวฒุแิละมคีณุสมบตัติามทีต่ลาด
หลกัทรพัย์ฯ ก�าหนดจ�านวน 3 ท่าน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทได้แก่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

1. นายช�านิ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2. พลต�ารวจเอกเจตน์  มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการตรวจสอบ
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•	 Term	of	Office
1. Each executive director shall hold office for a term 

of three years. Apart from retirement by rotation, 
the executive directors shall be vacated upon:

1.1 Death
1.2 Resignation
1.3 Disqualification or being of a  

forbidden nature under Section 68 
of the Public Limited Company Act 
B.E. 2535 (A.D. 1992)

1.4 Removal by resolution of the  
shareholders’ meeting in accordance 
with Section 76 of the Public Limited 
Company Act B.E. 2535 (A.D. 1992)

1.5 Removal by order of the court 
2. A member of the Board of Executive Director 

who retires by rotation may be re-elected as the 
Board of Directors deems fit.

•	 Authorities	and	Duties	of	 the	Board	of		
Executive	Directors
1. To determine policies, business strategies under 

the supervision of the Board of Directors.
2. To supervise, consider business plan, financial 

plan, budget and other management manners 
proposed by the management in order to comply 
with good corporate governance.

3. To monitor, examine the operations according 
to policies, business strategies and other  
management manners of the Company and 
report the results to the Company’s Board of 
Directors.

4. To consider and determine rules, regulations, 
management policies and any other businesses 
which will be bind to the Company. 

5. To provide recommendation, suggestion and 
determine the scope of authorities and duties 
of the President including to determine whether 
the President or his proxy is prohibited from 
approving any business activities with any 
persons who have conflict of interests with the 
Company or its subsidiaries.

6. To study feasibility, providing advice and  
suggestion for entering into tender offer or 
investment in new projects.

7. To approve the usage of the Company’s credit 
facilities maintained with all banks or financial 

institutions. To approve the opening and closure 
of any bank accounts or apply for credit facilities 
in any form with all banks or financial institutions 
and report the same to the Audit Committee for 
acknowledgement, except for the mortgage 
or pledge of the Company’s properties which 
have to be approved by the Board of Directors.

8. To conduct other activities according to the 
policies assigned by the Board of Directors.

9. To evaluate the performance, determine the 
remuneration of the high level executives from 
the Senior Vice President and above. 

10. Determine procedures, criteria and processes 
for evaluation of performance of the Board of 
Directors and the President.

11. Perform an evaluation of the President’s  
performance at least once a year.

12. Prepare a succession plan for the President 
position.

13. Establish a policy on the directors’ holding the 
directorship position in other companies.

14. Have the power to consider and perform other 
affairs that the Board of Directors deems fit 
and that should be used as policy for business 
operations of the Company.

	 3.		 The	Audit	Committee
 The Annual General Meeting of Shareholders 
No. 6/1999 resolved the appointment of Audit  
Committee and three Independent Directors who are 
qualified under the rules and regulations of the Stock 
Exchange of Thailand, to perform as a member of 
the Audit Committee as the followings:

First	–	Last	Name Title
1. Mr. Chamni  Janchai Chairman of the Audit 

Committee
2. Pol. Gen. Jate Mongkulhutthi Member of the Audit 

Committee
3. Mr. Suchai Poopichayapongs Member of the Audit 

Committee

•	 Composition	and	Qualifications	
1. The Board of Directors shall consider appointing 

and/or removing the Audit Committee.
2. The Audit Committee shall consist of at least 

three members all of which shall be independent 
directors.
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•	 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้และ/หรอื

ถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ

อย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ

•	 วาระการดํารงตําแหน่ง
1. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 

3 ปี นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
ตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้อง

ห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติ
มหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 

1.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามพ
ระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระ
ราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535

1.5 ศาลมีค�าสั่งให้ออก
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้

รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นว่าเหมาะสม

•	 ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บรษิทั มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal 

Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และพจิารณา
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด
จนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเข้ามาใหม่ 
และเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง
กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้

6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน 
เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิ
ของบริษัท

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี

6.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจ
สอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7 ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะ
กรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ตามกฎบัตร(Charter)

6.8 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุ
ทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบ
หมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 4.	 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการ ครัง้ที ่1/2557 ในวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2557 
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนของบริษัท จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

1. พลต�ารวจเอกเจตน์  
       มงคลหัตถี 

ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายวลัลภ รุง่กจิวรเสถยีร กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน
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•	 Term	of	Office	
1. Each member of the Audit Committee shall hold 

office for a term of three years. Apart from retirement 
by rotation, the committee member shall be 
vacated upon:

1.1 Death
1.2 Resignation
1.3 Disqualification or being of a  

forbidden nature under Section 68 
of the Public Limited Company Act, 
B.E. 2535 (A.D. 1992)

1.4 Removal by resolution of the  
shareholders’ meeting in accordance 
with Section 76 of the Public  
Limited Company Act, B.E. 2535 
(A.D. 1992)

1.5 Removal by order of the court
2. A member of the Audit Committee who retires 

by rotation may be re-elected as the Board of 
Directors deems fit.

Authorities	and	Duties	of	the	Audit	Committee
1. Review the accuracy and sufficiency of the 

Company’s financial report. 
2. Review the appropriateness and efficiency of the 

internal control and the internal audit system; 
consider the independence of the Internal Audit 
Section including appointment, rotation,  
termination for the head of the Internal Audit 
Section, and any other works related to the 
internal audit.

3. Review the Company’s operation to comply with 
the Securities and Exchange Acts, Regulations 
of the Stock Exchange of Thailand, and any 
relevant laws.

4. Consider, select, and nominate an independent 
person to act as the Company’s Independent 
Auditor, including remuneration recommendation 
and arrange a meeting for the Audit Committee 
to meet with the Independent Auditor without 
the presence of executive management at least 
once a year.

5. Consider connected transactions, and the 
transactions involving conflict of interest, to 
ensure that they are in compliance with the 
related laws and Regulations of the Stock  
Exchange of Thailand, reasonably, to maximize 
the Company’s benefits.

6. Prepare and disclose the “Reports of Audit 
Committee” approved by the Chairman of the 

Audit Committee in the annual report as follows:
6.1 Comments on the accuracy,  

completeness, and credibility of 
the Company’s financial report.

6.2 Comments on the sufficiency of the 
Company’s internal control system.

6.3 Comments on the Company’s 
business operations in compliance 
with the Securities and Exchange 
Commission Act, Regulations of 
the Stock Exchange of Thailand, 
and other laws relevant to the 
Company’s business.

6.4 Comments on the suitability of the 
Independent Auditor.

6.5 Comments of the transactions 
involving conflicts of interest.

6.6 The disclosure of the number of 
Audit Committee meetings and the 
individual meeting attendance of 
the Audit Committee.

6.7 Comments or notices that have 
arisen as the Audit Committee 
performed its duties as defined in 
its charter. 

6.8  Other comments or transactions 
that shareholders and investors 
should be informed under the 
duties and responsibilities of the 
Audit Committee commissioned 
by the Board of Directors.  

7. To undertake other assignments for the Board 
of Directors, with the approval of the Audit 
Committee.

	 4.	 The	Nomination	and	Remuneration	Committee	
   The Board of Directors held the 1/2557 Board 

of Directors’ Meeting on 27 February 2014 
and passed a resolution to appoint the three 
following persons as members of the Nomination 
and Remuneration Committee:

First	–	Last	Name Title
1. Pol. Gen. Jate 
       Mongkulhutthi

Chairman of Nomination and 
Remuneration Committee

2. Mr. Suchai  
       Poopichayapongs

Member of the Nomination 
and Remuneration 

Committee
3. Mr. Vallop  
       Rungkijvorasathien

Member of the Nomination 
and Remuneration 

Committee
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•	 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้และ/หรอื

ถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบ

ด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องประกอบไป
ด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทัง้คณะ 

3. ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ

•	 วาระการดํารงตําแหน่ง
1. กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการ

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากการพ้นต�าแหน่ง
ตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1.1 ตาย
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้อง

ห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติ
มหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 

1.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามพ
ระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระ
ราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535

1.5 ศาลมีค�าสั่งให้ออก
2. กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทีพ้่นต�าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

•	 ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร ในการสรรหา

กรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีต�าแหน่งว่าง
ลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเติม เสนออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริษัท 

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะ
สมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ลงมตแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั

3. ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร ในการสรรหา
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่ครบวาระและ/หรือมี
ต�าแหน่งว่างลงและ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ เสนออนมุตัต่ิอ
คณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะ
สมต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

5. ก�ากบัดแูลให้กระบวนการสรรหากรรมการบรษิทั และ
คณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส

6. พจิารณาและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่แต่งตัง้เป็นเลขานกุารบรษิทั

7. ก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน 
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ อัน
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จประจ�าปี และ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

8. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้
ค�าชีแ้จง ตอบค�าถามเกีย่วกบัค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

9. ปฏิบัติการอื่นใดที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย

3. กำรสรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
 ระดับสูงสุด

1.		กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 กรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติรงตาม
ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ก.(ว) 32/2551 เรื่องการ
ปรบัปรงุข้อก�าหนดเกีย่วกบักรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุน้
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง1 ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน2 / พนกังาน / 
ลกูจ้าง / ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า / ผูม้อี�านาจ
ควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั3 หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจด
ทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู ่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร  

1 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2 กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มี

อ�านาจลงนามผูกพนั เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการที่คณะกรรมการมมีติอนมุัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น

 3 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน
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•	 Composition	and	Qualifications	
1. The Board of Directors shall consider appointing 

and/or removing the Board of Executive Directors 
and determining their remuneration.

2. The Nomination and Remuneration Committee 
shall consist of at least three directors and more 
than 50% of the committee members shall be 
independent directors.

3. Chairman of the Nomination and Remuneration 
Committee shall be an independent director.

•	 Term	of	Office	
1. Each member of the Nomination and Remunera-

tion Committee shall hold office for a term of 
three years. Apart from retirement by rotation, 
the committee members shall be vacated upon:

1.1 Death
1.2 Resignation
1.3 Disqualification or being of a  

forbidden nature under Section 68 
of the Public Limited Company Act, 
B.E. 2535 (A.D. 1992)

1.4 Removal by resolution of the  
shareholders’ meeting in accordance 
with Section 76 of the Public  
Limited Company Act, B.E. 2535 
(A.D. 1992)

1.5 Removal by order of the court
2. A member of the Nomination and Remuneration 

Committee who retires by rotation may be 
re-elected as the Board of Directors deems fit.

•	 Authorities	and	Duties	of	the	Nomination	and	
Remuneration	Committee	
1. Define policies, criteria and procedures for 

recruiting new directors to substitute the  
retired directors and/or fill the vacancies and/
or appointing additional directors and propose 
the new or additional directors to the Board of 
Directors for approval.

2. Recruit, select and nominate qualified persons 
to the Board of Directors to further present to 
the shareholders’ meeting for appointment as 
directors of the Company.

3. Define policies, criteria and procedures for 

1 “Related Person” means a person defined under the Section 258 of Securities and Exchange Act B.E. 2535.
2 “Executive Director” means any director who holds an executive position, or any director who is in charge of any actions deemed 

to be taken by executives, and shall include any authorized director except where it can be demonstrated that such authorized director, 
jointly with other directors, signs on transactions which have already passed board’s approval.

3 “same-level subsidiary” means any two or more subsidiaries under the same parent company. 

recruiting qualified persons to substitute the 
retired members of supporting committees and/
or fill the vacancies and/or appointing additional 
members of the supporting committees and 
propose to the Board of Directors for approval.

4. Recruit, select and nominate qualified persons 
to the Board of Directors’ meeting to consider 
approving them as members of the supporting 
committees.

5. Oversee the process to select members of the 
Board of Directors and supporting committees 
to ensure transparency. 

6. Consider and nominate qualified persons to the 
Board of Directors as the Company Secretary.

7. Establish the policies and criteria for determining 
remuneration of the Board of Directors and 
different supporting committees to include 
meeting allowances and annual gratuity. Then, 
submit the said remuneration plan to the Board 
of Directors for endorsement and submission to 
the shareholders’ meeting for approval.

8. Be accountable to the Board of Directors 
and responsible for giving explanations upon  
questions regarding remuneration of the Board 
of Directors and supporting committees at the 
shareholders’ meeting.

9. Perform any other duties as assigned by the 
Board of Directors.

3.  Nomination and Appointment of Directors  
 and Top Executives 

1.	 Independent	Director

Qualifications	of	an	Independent	Director

 An independent director of the Company is a 
person whose qualifications meet the requirements 
of the Securities and Exchange Commission No. 
SEC.Gor.(Vor) 32/2008 on revision of requirements 
for Independent Directors and members of the Audit 
Committee as follows:
1. Holding shares not exceeding 1% of the total  

voting shares of the Company, its parent company, 
its subsidiaries, its associated companies, or 
juristic persons with potential conflicts of interest, 
including those shares held by related persons;
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ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะ
ได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิและในลกัษณะของการ
ให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
เกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน
การด�าเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคลที่
อาจมคีวามขดัแย้ง โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองค์
คณะ (Collective Decision)

2.	 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	2.1	 การสรรหากรรมการบริษัท
 การแต่งตัง้กรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ
จ�านวน 2 ราย จากคณะกรรมการสรรหารและก�าหนดค่า
ตอบแทนทัง้หมด 3 ราย มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณา
คดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตาม
ข้อบังคับของบริษัท และเสนอชื่อพร้อมประวัติที่มีข้อมูล
อย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ลงมตแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัต่อไป 
ทั้งนี้การลงมติวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์
และวิธีการดังนี้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น

แต่ละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ก�าหนดให้มี
การลงมตแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยให้ผูถ้อื
หุน้ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นมอียูเ่ลอืกบคุคลทีไ่ด้
รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน 

3. บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลอืกตัง้ในล�าดบัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั เกนิ
จ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออก
เสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น
นอกจากการครบวาระออกจากต�าแหน่งกรรมการให้คณะ
กรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดย
บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการ
ได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี้ 
มตกิารแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องได้
รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่

2.2		การสรรหากรรมการผู้จัดการ
 ในการสรรหาผูม้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการ
สรรหาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท มี
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั และเข้าใจในธรุกจิของบรษิทั
เป็นอย่างด ีสามารถทีจ่ะบรหิารงานให้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมายทีค่ณะกรรมการก�าหนดไว้ได้ และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณา
อนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป

4. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ 
 บริษัทร่วม

 ในการก�ากบัดแูลบรษิทัย่อย คอื บรษิทั เอช ท ีอาร์ จ�ากดั 
ซึ่งบริษัทถือหุ้น 80.90% โดยที่ผ่านมามีการเสนอชื่อและใช้
สทิธอิอกเสยีงแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการ ด�าเนนิการโดยฝ่าย
จัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นไป บริษัทก�าหนดให้การ
เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�าเนินการ
เพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ และ
บริษัทได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออก
เสียงในเรื่องส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท หากเป็นการด�าเนินการโดยบริษัทเอง 
ทัง้นี ้การส่งกรรมการเพือ่เป็นตวัแทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทั
ร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

 นอกจากนี ้ในกรณเีป็นบรษิทัย่อย บรษิทัก�าหนดระเบยีบ
ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อย
มีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของ
บรษิทัดงักล่าว ให้ครบถ้วนถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกนั
กบัหลกัเกณฑ์ของบรษิทั รวมถงึการก�ากบัดแูลให้มกีารจดัเกบ็
ข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท�างบการเงนิรวมได้ทนัก�าหนด
ด้วย
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2. Not being an executive director2/ employee/ 
consultant who receives a regular salary or having 
authorization of the Company, its headquarters, 
its subsidiaries, its associated companies, its 
same-level subsidiaries3 or juristic persons with 
potential conflicts of interest (at present and 2 
years before the appointment);

3. Not being a related person by blood or legal 
registration, such as father, mother, spouse, 
sibling and child, including child’s spouse, to 
an executive, major shareholder, person with 
controlling interest or any person nominated as an 
executive or person with controlling interest of the 
Company or its subsidiaries;

4. Not having a business relationship and not being 
a professional service provider according to 
the requirements of the Office of Securities and  
Exchange Commission regarding the Independent 
Directors and members of the Audit Committee;

5. Not being a director who has been appointed 
as the representative of the company’s director, 
major shareholder, or shareholder who is related 
to a major shareholder of the company;

6. Not having any other characteristics that may 
prevent him/her from expressing independent 
opinions; and

7. An Independent Director, with qualification under 
Clauses 1- 6, may be assigned by the Board of 
Directors to make the collective decisions on 
operation of the company, its headquarters, 
its subsidiaries, its associated companies, its 
same-level subsidiaries or related persons with 
potential conflicts of interest.

2.		Selection	of	Directors	and	Top	Management
	 2.1	Selection	of	the	Directors
 Appointment of Directors of the Company: 
the Nomination and Remuneration, which consists of 
two independent directors from a total of three mem-
bers and is responsible for selecting and screening 
persons whose qualifications meet the requirements 
of the company and proposing the names together 
with sufficient information of such qualified persons 
to the Board of Directors who will further pass such 
information to the shareholders’ meeting for approval. 
The directors of the company shall be appointed by 
the shareholders’ meeting pursuant to the following 
criteria and procedures:

1. In voting for the election of each director, each 
shareholder shall have one vote per share held 
by him/her.

2. At the election of directors, it is required that one di-
rector shall be elected at a time. Each shareholder 
must exercise all of his/her votes in electing one 
person nominated as a director.

3. The candidates who have the most votes shall 
be elected as directors equivalent to the number 
of directors required. If two candidates have 
equal votes, the Chairman of the meeting shall 
have a casting vote.

 In the case of any vacancy on the Board of 
Directors for any reason other than retirement by 
rotation, the Board of Directors shall elect a person 
who is qualified and not prohibited by laws to fill the 
vacancy at the next Board of Directors’ meeting, 
unless the remaining term of the former director is 
less than two months. The replacement director shall 
retain his/her office only for the remaining tenure of 
his/her predecessor. The resolution of the Board of 
Directors in respect of appointment of the 
replacement director shall represent the votes of 
no less than three-fourth of the remaining directors.

2.2	Selection	of	the	President
 In selecting the President, the Board of Directors 
will initially consider persons who have all qualifications 
required by the Articles of Association of the Company, 
possess the knowledge, skills, competence, and 
experiences beneficial for business operations of the 
Company, truly understand the Company’s business, 
and are capable of managing the Company’s affairs 
to achieve the objectives and goals set by the Board 
of Directors. Then, a list of potential candidates will 
be presented to the Nomination and Remuneration 
Committee for approval and to be further presented 
to the Board of Directors for final approval. 

4. Oversight of Performance of Subsidiaries and  
 Associated Companies

 In supervising its subsidiary, HTR Corporation  
Limited, in which the Company holds 80.90% of its shares, 
the Company has exercised the rights to nominate and 
appoint the directors since 2001. The Company requires 
that such nomination and appointment must be approved 
by the Board of Directors. Any persons appointed as 
directors in the subsidiaries or associated companies are 
obliged to carry out any acts that are in the best interest 
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5. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทมีการจัดท�ามาตรการป้องกัน กรรมการบริษัท  
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในไว้อย่าง
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ และเพือ่เป็นการมใิห้ข้อมลู สารสนเทศทีส่�าคญัถกู
เปิดเผย หรอืน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน โดยได้ประกาศเป็น
ระเบยีบปฏบิตัแิละระบไุว้ในจรรยาบรรณธรุกจิของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน และคูม่อืระเบยีบข้อบงัคบัการท�างาน
ของพนักงาน 

 ทัง้นีร้ะเบยีบเรือ่งการควบคมุข้อมลูภายในของบรษิทั นัน้ 
ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลทั้งด้านการเงิน การลงทุน การ
ตลาด การปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
ตามข้อบังคับและหรือตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อปกป้อง
รักษาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ตลอด
จนรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยหากผู้บริหาร พนักงาน 
หรือลูกจ้างกระท�าความผิดตามระเบียบนี้ จะต้องได้รับโทษ
ตามข้อบังคับการท�างาน และต้องรับโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทุกประการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.  บรษิทัมกีารให้ความรูเ้กีย่วกบัหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการ
บรษิทั และผูบ้รหิาร ตลอดจนคูส่มรส และบตุรทีย่งั
ไม่บรรลนุติภิาวะ ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของ
บรษิทั ตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สจ. 14/2540 เรือ่ง

การจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย์ แก่
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.  จ�ากดัผูร้บัรูข้้อมลูทางการเงนิเฉพาะผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้อง
3.  ห้ามไม่ให้ผูบ้รหิารหรอืพนกังานทีไ่ด้รบัทราบข้อมลู

ภายใน เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรอื
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

4.  บรษิทัมมีาตรการลงโทษส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน
ที่น�าข้อมูลภายในออกไปเผยแพร่หรือน�าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

5.  บรษิทัได้มกีารน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Infor-
mation Technology) มาใช้เพือ่เป็นการป้องกนัการ
เข้าถงึข้อมลูของบรษิทั และมกีารก�าหนดสทิธกิารเข้า
ถงึข้อมลูของบรษิทั ในระดบัต่างๆให้เหมาะสมตาม
ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารเป็นราย
บุคคล โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยระบบ
คอมพวิเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ประกาศใช้ใน
ปี 2549 เพือ่ก�าหนดแนวทางทีช่ดัเจนในการใช้ระบบ
คอมพวิเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทั ให้เกดิ
ความสะดวกปลอดภยั เช่น การป้องกนัปัญหาทีอ่าจ
จะเกดิขึน้จากการใช้งานเครอืข่ายระบบสารสนเทศ
ในลกัษณะทีไ่ม่ถกูต้อง การป้องกนัข้อมลูสารสนเทศ 
บทลงโทษและการบังคับใช้ เป็นต้น
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of such subsidiaries or associated companies. The 
Company also required the appointed persons to obtain 
approval of the Board of Directors before voting on any 
resolutions or important transactions that should require 
approval of the Board of Directors if the Company has 
to perform such transactions on its own. In this regard, 
having directors as the Company’s representatives in 
the subsidiaries or associated companies is in 
proportion to the shares held by the Company. 

 Furthermore, in case of a subsidiary, the 
Company has set up a requirement for the person 
appointed by the Company to ensure that such 
subsidiary has the regulations regarding connected 
transactions, acquisition or disposal of assets, or ex-
ecution of other important transactions in a complete 
and accurate manner by applying the same criteria 
adopted by the Company. The person appointed by 
the Company shall also make sure that the subsid-
iary’s data and records are kept in a manner that can 
be verified and gathered by the Company for timely 
preparation of consolidated financial statements. 

5. Oversight of Inside Information
Inside	Information	Usage	Policy

 The Company has developed written measures to 
prevent its directors, executives and employees from 
using inside information for their personal benefits. This 
is to prevent potential conflicts of interest and disclosure 
or misuse of inside information. Matters on the inside 
information usage are contained in the procedures and 
code of conduct of the directors, management and em-
ployees as well as Work Regulations of the employees. 

 With regard to regulations on inside informa-
tion of the Company, the term “inside information” 
means information on financial matters, investment, 
marketing, operations, and other information relat-
ed to the Company in accordance with the Articles 
of Associations of the Company or laws. Protection 
of the inside information is to protect shareholders’ 
rights and the Company’s assets as well as interests of 
the Company. If the management, employees or staff 
violate this regulation on inside information, they shall 
be subject to penalty as stipulated in the Work Regula-
tions and laws. Procedures regarding inside information 
are as follows:

1. The Company shall inform the Board of Directors 
and management as well as their spouses and 
minor children on their obligation to submit reports 
on their holding of the Company’s securities in  
accordance with Notification No. Sor. Jor. 14/2540 

Re: Preparation and disclosure of reports on 
securities holding of directors, executives and 
auditor of the company which shall be strictly 
complied with.

2. Limit the number of persons who are aware of the 
financial information to only related executives.

3. The executives or employees who have 
knowledge of inside information shall not be 
allowed to disclose such information to the third 
person or unrelated individuals nor shall they 
sell securities of the Company within one month 
prior to dissemination of financial statements to 
the public.

4. The company has a regulation on inflicting 
punishment against any executives and/or 
employees bringing forth inside information for 
dissemination for use for their personal interests.

5. The Company has adopted information technol-
ogy system to prevent access to the Company’s  
information and stipulated the rights of 
access to the Company’s information in various lev-
els suitably in accordance with the responsibilities 
of each executive and/or employee. The Company 
had an information technology policy that has been 
used since 2006. It was created to clearly define 
rules for safe use of computers and information 
technology of the Company, such as prevention 
of problems that may arise as a result of incorrect 
use of information system network, protection 
of information, punishment, and application.
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1. กำรสรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทและ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2557 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 และการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2556 ได้พิจารณาประเมินความพอเพียงของระบบการ
ควบคมุภายในประจ�าปี ตามแบบประเมนิของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้สรุปผลตาม
แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1.	การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)

1.1  บริษัทได้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ 
(Code of Conduct) ว่าให้มกีารปฏบิตังิานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและห้ามแสวงหาประโยชน์อื่นใดโดย 
อาศัยการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการห้ามฝ่ายจัดการ
และพนกังานทกุคนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อให้
เกดิการขดัแย้งกบักจิการ และคูค้่ารวมถงึผูม้ส่ีวนได้
เสยีทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัโดยมกีารก�าหนดบทลงโทษ
หากมีการกระท�าที่ฝ่าฝืนไว้ในข้อบังคับการท�างาน
อย่างชัดเจน

1.2  บรษิทัได้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนือ่ง
โดยแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่าย/แผนก/ส�านัก ที่ชัดเจน
ซึง่ท�าหน้าทีส่นบัสนนุงานด้านต่างๆให้แก่หน่วยงาน 
ก่อสร้างทัง้ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศและต่างประเทศซึง่ช่วย 
ให้หน่วยงานสามารถปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ

กำรควบคุมภำยใน

1.3  บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายและจดัท�าประกาศ/ระเบยีบ
การปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลมุในทกุๆ  
ธุรกรรมโดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง และการบริหารงานทั่วๆ ไปพร้อมทั้งจัดท�า
คู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง มีการปรับปรุงให้
ทันเวลาอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็นเครือ่งมอืและแนวทางในการปฏบิตังิานและ
ป้องกันการทุจริต

1.4  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้มี 
การก�ากบัดแูลและให้มกีารก�าหนดเป้าหมายและแผน
ธรุกจิของบรษิทัพร้อมทัง้ได้รบัทราบถงึแผนปฏบิตังิาน 
งบประมาณประจ�าปีและเป้าหมายในการปฏบิตังิาน
ของแต่ละฝ่าย/แผนกทีไ่ด้มกีารจดัท�าเป็นลายลกัษณ์
อักษรอย่างชัดเจน

1.5  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้
พจิารณาเป้าหมายและแผนธรุกจิของบรษิทั รวมถงึ
งบประมาณประจ�าปี นโยบายเป้าหมายในการปฏบิตัิ
งานของฝ่าย/แผนกว่าพนักงานของบริษัทมีความรู้
และความสามารถที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริง
โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

2.	การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

2.1  บรษิทัได้มกีารวเิคราะห์เหตกุารณ์และปัจจยัทีท่�าให้
เกิดความเสี่ยงโดยประเมินถึงโอกาสที่จะท�าให้เกิด
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Internal Control

1. Summary of Opinions of the Board of  
 Directors and the Audit Committee

 At the 1/2557 Board of Directors’ Meeting held on 
27th  February 2014 and the 5/2556 Meeting of the Audit  
Committee held on 22nd  November 2013, an annual 
evaluation of adequacy of the internal control system 
was performed in accordance with the evaluation form 
published by the Securities and Exchange Commission. 
The evaluation results are summarized in five 
components as follows:

1.	Control	Environment

1.1 The Company has defined the Code of Conduct, 
which require its management and employees 
to perform their duties in good faith and refrain 
from seeking personal gains or carrying out any 
actions that may result in conflicts of interest 
with business, trade partner, or stakeholder 
of the Company. Any person violating such 
requirement shall be subject to punishment.

1.2  The Company has constantly engaged in 
organizational restructuring by dividing into 
clear departments/ sections/ offices to support 
construction units located in Thailand and other 
countries and enable them to work more efficiently. 

1.3 The Company has developed policies, notifications 
and work procedures in writing to cover all kinds of  
transactions, especially financial transactions, 
procurement of goods and services, and manage-
ment of works. Furthermore, a manual on each 
area of work has been developed, reviewed, and 
updated on a regular basis to achieve maximum 
benefits and be used as a tool and guideline to 
perform duties and prevent corruption. 

1.4 The Board of Directors and the Board of Executive 
Directors have supervised and determined the 
goals and business plans of the Company as 
well as acknowledged action plans, annual 
budget, and operational goals of each 
department/section, which have been prepared 
in writing. 

1.5 The Board of Directors and the Board of Executive 
Directors have reviewed the Company’s goals and  
business plans as well as the annual budget, 
policies, operational goals of each department/ 
section and found that the Company’s employees 
have enough knowledge and competency 
required to achieve such goals. The Boards 
have analyzed the incentives or remuneration 
provided to the employees and found that they 
are reasonable and suitable in accordance with 
the present economic situation. 

2.		Risk	Assessment

2.1 The Company has analyzed events and factors 
resulting in risks by evaluating the opportunity 
for the risks. Then, the Company eliminates 
risks on a case by case basis before reporting 
to the Audit Committee for utmost benefit of the 
Company.

2.2 The Company has monitored events and amended 
any acts that may cause risks, especially by  
making amendments in accordance with  
recommendations given in various audit  
reports. Moreover, measures to prevent risks 
are developed and taken to minimize damages 
to the Company.

2.3 The Company has organized a management 
meeting to give a report on progress, problems, 
obstacles and corrective actions carried out 
on a monthly basis as well as results of the 
corrective actions in accordance with different 
audit reports within designated period of time to 
eliminate/reduce risks and enable the Company 
to achieve the milestones established. 

3.	 Control	Activities

3.1 The Company has clearly determined the scope 
of authority and duties of the management as 
well as maximum amounts of money that each 
level of management can approve in writing.

3.2 Duties of personnel of the Company have been 
clearly segregated as follows:
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ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นแล้ว
จัดการบริหารความเสี่ยงนั้นให้หมดไปหรือลดลงไป 
ตามแต่กรณีของความเสี่ยงแล้วรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

2.2  บริษัทได้มีการติดตามเหตุการณ์และปรับปรุงแก้ไข
การกระท�าทีเ่ป็นสาเหตขุองปัจจยัเสีย่งโดยเฉพาะการ 
ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจ
สอบต่างๆ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่บริษัทอีก

2.3  บริษัทได้มีการประชุมฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความ
คืบหน้าปัญหา อุปสรรคและการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุเดอืนรวมถงึผลการปรบัปรงุ
แก้ไขการปฏบิตังิานตามรายงานการตรวจสอบต่างๆ
ในระยะเวลาทีก่�าหนดเพือ่ขจดั/ลดความเสีย่งเพือ่ให้
บริษัทด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

3.	การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

3.1 บรษิทัมกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละวงเงนิ
อ�านาจอนมุตัขิองฝ่ายจดัการในแต่ละระดบัเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 
ได้แก่ 

• หน้าที่อนุมัติ 
• หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศ 
• หน้าทีด่แูลจดัเกบ็ทรพัย์สนิ แยกออกจากกนั

อย่างชดัเจน เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและ
กันตามหลักการควบคุมภายใน

3.3  บริษัทได้มีการก�าหนดขั้นตอนอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกนัและหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัพร้อมทัง้ได้ 
ก�าหนดไว้เป็นนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์
รวมอยูใ่นข้อก�าหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณธรุกจิ (code 
of conduct) โดยให้มหีน่วยงานตรวจสอบและรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

3.4  บริษัทไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่
อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด

3.5  การตดัสนิใจท�ารายการทกุๆธรุกรรมบรษิทัค�านงึถงึผล
ประโยชน์ในระยะยาวเป็นหลกั หากมธีรุกรรมทีอ่าจมี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเสนอธรุกรรมนัน้
ต่อคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุมัติหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกกรณี

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	
	 	 (Information	and	Communication)

4.1  บรษิทัได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัเป็นผูจ้ดัเตรยีม 
เอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการ

ประชมุทีส่�าคญัให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมลูประกอบ
การพจิารณาตดัสนิใจล่วงหน้าและหากเรือ่งใดมรีาย 
ละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง(ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่ง
ข้อมลูเอกสารเพิม่เตมิประกอบการประชมุให้กบัคณะ
กรรมการก่อนการประชุมทุกครั้ง

4.2  บรษิทัได้ส่งหนงัสอืเชญิประชมุคณะกรรมการบรษิทั
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้กบักรรมการ
บริษัททุกท่านทุกครั้ง เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่กรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

4.3  บรษิทัมกีารจดัท�ารายงานการประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัทกุครัง้โดยบนัทกึรายละเอยีดทีเ่ป็นสาระส�าคญั 
ซึง่ในการจดัท�ารายงานการประชมุทกุครัง้คณะกรรมการ 
จะมีวาระรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ
ประชมุครัง้ถดัไปซึง่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้มี 
การแก้ไขหรอืเพิม่เตมิในรายงานการประชมุได้อย่าง 
อิสระ

4.4  บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและ
รายงานทางบัญชีต่างๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
หากพื้นที่จัดเก็บที่ส�านักงานใหญ่ไม่เพียงพอ บริษัท
จะน�าเอกสารบรรจุกล่องมาตรฐานพร้อมทั้งจัดท�า
รายละเอยีด มอบหมายให้หน่วยงานคลงัพสัดกุลาง
บางปะกงเป็นผูเ้กบ็รกัษาต่อไปและบรษิทัไม่เคยได้รบั
แจ้งจากผูส้อบบญัชว่ีามข้ีอบกพร่องในเรือ่งดงักล่าว

4.5  บรษิทัได้ใช้นโยบายบญัชตีามหลกัการบญัชสีากลที่ 
รบัรองโดยทัว่ไปโดยบรษิทัได้มกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย 
การบญัชใีห้เป็นไปตามฉบบัปัจจบุนัทีม่กีารบงัคบัใช้
ภายใต้การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตจากบรษิทัส�านกังานเอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั

5.	ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)

5.1  บรษิทัมกีารก�าหนดเป้าหมายและแผนงานธรุกจิประจ�าปี 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยมีรายงาน
ความคบืหน้าและเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานกบั 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ
อย่างสม�่าเสมอ

5.2  บรษิทัก�าหนดให้แต่ละฝ่าย/แผนก/ส�านกัมกีารตดิตาม
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และราย
เดอืนในรปูแบบต่างๆโดยมตีวัวดัเป็น “ตวัชีว้ดัผลการ
ด�าเนนิงานหลกั (KPI)” และน�าเสนอความคบืในการ
ประชุมฝ่ายจัดการและการประชุมแต่ละระดับของ
พนกังานเพือ่รบัทราบและด�าเนนิการแก้ไขปัญหาและ 
อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ได้อย่างทนัเวลาเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
ตามแผนงานธุรกิจที่ก�าหนด

5.3  บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายใน(Internal Audit  
Section) เพื่อให้ความเชื่อมั่นถึงการควบคุมภายใน 
(Internal Control) อย่างสม�่าเสมอว่า

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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• A duty to approve 
• A duty to record accounting items and 

other information
• A duty to safeguard and clearly separate 

assets for reciprocal audits under the 
internal control principle

3.3 The Company has established procedures for 
approving related or connected transactions. The 
conflict of interest policy has been included in 
the code of conduct requirements. An audit unit 
is assigned to inspect the related or connected 
transactions and report to the Audit Committee 
on a regular basis.

3.4 The Company does not allow any person who 
might gains benefits to approve a transaction 
that may give rise to a conflict of interest. 

3.5 In making a decision to execute any transactions, 
the Company usually focuses on long-term 
benefit. In case of any transactions that may 
give rise to a conflict of interest, it is necessary 
to submit such transactions to the Board of 
Directors and the Audit Committee for approval 
or endorsement. 

4.		Information	and	Communication	

4.1 The Company has assigned the Company 
Secretary to prepare documents, information 
and details regarding important meeting 
agendas for the Board of Directors for making 
a decision in advance. If additional information 
is subsequently available, the Company will 
send such additional information to the Board 
of Directors prior to the meeting date.

4.2 The Company has sent a notice of Board of 
Directors’ meeting together with supporting 
documents for the meeting to all directors at 
least 7 days prior to the scheduled meeting date 
in order for the directors to be clearly informed 
of the matters to be discussed at the meeting.

4.3 The Company has prepared minutes of all Board 
of Directors’ meetings by recording details that are 
essence of the meetings. During each meeting, 
there is an agenda to approve the minutes of the 
previous meeting to give the Board of Directors’ 
an opportunity to make amendments or additions 
to the minutes of meeting freely.

4.4 The Company stores its accounting documents 
and reports systematically by their categories. If 
the office space is not appropriate, the Company 
will keep it in standard boxes and assign the 
Bangpakong Center. The Company has never 
been notified by any auditors of any defects on 
this matter. 

4.5 The Company has adopted the generally 
accepted accounting principles and complied 
with the most recent accounting policies. Its 
accounting documents have been audited and 
approved by certified public accountants of Ernst 
& Young Office Co., Ltd.

5.		Monitoring	Activities

5.1 The Company has determined and submitted the 
annual goals and business plans to the Board of 
Directors for consideration. A report on progress 
and comparisons between operational results 
and the goals is given to the Board of Directors 
on a regular basis.

5.2 The Company requires each department/ 
section/office to monitor the performance on a 
daily, weekly and monthly basis by using the 
key performance indicators (KPI) and present 
the progress at the management meeting and 
employees meeting for acknowledgement and 
correction of problems and obstacles in a timely 
manner to accomplish the established goals in 
the business plans.

5.3 The Company has the Internal Audit Section 
to constantly provide reasonable assurance of 
internal control that: 

• Operations of all units are efficient, cost-
effective, and capable of meeting the 
objectives.

• Financial reports are reliable and prepared 
on a timely manner.

• Operations are in compliance with laws, 
notifications, and regulations of the  
Company.

• Access to assets, including databases in 
the information system, must be permitted 
by the management and/or authorized 
persons. Furthermore, the Internal Audit 
Section wil l  provide advices and  
recommendations on control self- 
assessment to related units.
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• การปฏิบัติงานของหน ่วยงานต ่างๆ มี
ประสทิธภิาพ ประหยดัและบรรลวุตัถปุระสงค์
หรือไม่

• รายงานต่างๆโดยเฉพาะรายงานทางด้านการ 
เงินมีความถูกต้องทันเวลาและเชื่อถือได้

• มกีารปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย และ
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกบรษิทัรวมถงึมกีารปฏบิตัติามระเบยีบ
ต่างๆที่บริษัทได้ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ

• การเข้าถึงสินทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งฐานข้อมูล
ในระบบสารสนเทศต้องได้รับอนุญาตจาก 
ผู ้บริหารและ/หรือผู ้มีอ�านาจโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้แผนกตรวจสอบภายในยังให้
ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตส�านึกด้านการ
ควบคุมและประเมินตนเอง (Control Self-
Assessment)

5.4  บรษิทัก�าหนดให้แผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน 
อิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนก 
ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานได้อย่างอสิระตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลโดยรายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้รับการตรวจสอบ รับทราบ

5.5  เมือ่มกีารตรวจพบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัและ/
หรอืรายงานการตรวจสอบมข้ีอเสนอแนะและ/หรอืข้อ 
ควรปรบัปรงุแก้ไขผูร้บัการตรวจสอบต้องมกีารปรบัปรงุ
แก้ไขพร้อมทัง้รายงานสรปุชีแ้จงการปรบัปรงุแก้ไขนัน้ 
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับรายงานส่งแผนก
ตรวจสอบภายใน

5.6  บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง 
ข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบภายในจะตดิตามการ
ปรบัปรงุแก้ไขและน�ารายงานสรปุชีแ้จงการปรบัปรงุ
แก้ไขข้อบกพร่องจากผูร้บัการตรวจสอบมาท�ารายงาน
การตดิตามการปรบัปรงุการแก้ไขเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการเพือ่น�าเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

5.7 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่วางแผนงาน ก�าหนด
ระเบยีบปฏบิตัแิละบรหิารงาน ด�าเนนิงานให้เป็นไป
ตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด ติดตามผลการปฏิบัติ
งานของฝ่าย/แผนกต่างๆ มกีารประชมุคณะกรรมการ
จดัการอย่างน้อย 1-2 ครัง้ต่อเดอืน มเีลขานกุารคณะ
กรรมการจัดการเป็นผู้จดบันทึกและท�ารายงานการ
ประชมุซึง่สามารถตรวจสอบได้รวมถงึบนัทกึปัญหา
และอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็นทจุรติ การกระท�าที่

ผดิกฎหมายและการกระท�าทีผ่ดิปกตอิืน่ซึง่อาจกระทบ 
ต่อชื่อเสียงและการเงินของบริษัทโดยรายงานคณะ
กรรมการจดัการนีไ้ด้น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรหิารรบัทราบทกุครัง้ นอกจากนีย้งัมแีผนกตรวจสอบ 
ภายในท�าหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Red 
Flag) โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะ
กรรมการบริษัทด้วยเช่นกัน

   นอกจากนี้ผู ้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท 
ส�านักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความเพยีง
พอตามองค์ประกอบการควบคมุภายในทัง้ 5 ข้อข้าง
ต้นแล้ว สรปุได้ว่า บรษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีง
พอและเหมาะสมดี

2.  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
การประเมนิระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมดี

3. หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในเป็นบุคลำกรภำยใน 
 ของบริษัท  

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วนัที ่23 มถินุายน 
2542 ครั้งที่ 1/2542 ได้แต่งตั้ง นายจิรพัฒน์ ศรีวรรธนะ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่23 
มถินุายน 2542 เนือ่งจาก นายจริพฒัน์ ศรวีรรธนะ มปีระสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
มากกว่า 5 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ Control Self-Assessment 
Facilitation Techniques for Auditors และ IIA’S Endorsed  
Internal Auditing Program (EIAP-1) และมีความเข้าใจใน
กจิกรรมและการด�าเนนิงานของบรษิทั จงึเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

4. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 
ของก�าไรสุทธิ ก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย เมื่อบริษัท
มีก�าไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมใน
โครงการขนาดใหญ่

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยทีจ่่ายให้บรษิทั
 คณะกรรมการบรษิทัย่อยจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลตาม
ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยในแต่ละปี 
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5.4 The Company requires that the Internal Audit 
Section is an independent unit reporting directly 
to the Audit Committee. The Internal Audit Section 
is able to operate independently in accordance 
with the international audit standards and is 
required to report the auditing results to the Audit 
Committee, President, and the audited units. 

5.5 When a material defect is detected and/or the 
audit report indicates recommendations and/or 
areas of improvements, the audited unit shall 
carry out corrective actions and prepare and 
submit a report on results of such corrective 
actions to the Internal Audit Section within one 
month from the date of receipt of the audit report. 

5.6 The Company must report the progress on 
corrective activities carried out to the Board of 
Directors/ the Audit Committee. The Internal Audit 
Section will follow up the corrective actions and 
collect data on such corrective actions from the 
audited unit to prepare a report regarding the 
follow-up of the corrective actions and submit the 
same to the Audit Committee and the President 
to further present to the Board of Directors for 
approval.

5.7 Management of the Company is responsible for 
formulating plans and procedures, managing the 
Company’s affairs in accordance with the policies 
established by the Company, monitoring the 
operations of different departments/sections, and 
holding the management committee meeting at 
least once or twice a month with secretary of the 
management committee recording and preparing 
minutes of meetings. The management shall 
record problems and obstacles arising, such as 
corruption, illegal acts, and unusual practices, 
which may affect the Company’s reputation 
and financial position. All of the reports of the 
management committee shall be presented 
to the management committee meeting for 
acknowledgement. Furthermore, there is the 
Internal Audit Section responsible for reporting 
unusual circumstances (Red Flag) directly to the 
Audit Committee/Board of Directors.

    In addition, the external auditor, Ernst and 
Young Office Co., Ltd., has attended the meetings. 
The Audit Committee has evaluated sufficiency of 
the above five components of the internal control 
and found that the Company has sufficient and 
appropriate internal control. 

2.  Opinions of the Audit Committee
 Based on the evaluation of internal control system, 
the Audit Committee believes that the Company has 
sufficient and appropriate internal control.

3.  Internal Audit  Manager is an employee of 
the Company.

 At the 1/2542 Audit Committee Meeting held on 23rd 
June 1999, Mr. Chirapat Srivardhana was appointed as 
the Internal Audit Section Manager since he had five 
years of experiences in performing the audits of related 
businesses, attended in internal audit training courses, 
such as Control Self-Assessment Facilitation Techniques 
for Auditors and IIA’S Endorsed Internal Auditing Pro-
gram (EIAP-1), and understood the Company’s activities 
and operations. Therefore, it was agreed that he was 
appropriate to serve as the Chief Internal Auditor.

4.  Dividend Payment Policy:
Company	dividend	payment	policy;

 The Company has a dividend payment policy of not less 
than forty percents (40%) of net profit before stakeholders 
in subsidiaries of the company neither deficit nor other 
investment in mega projects.    

Dividend	payment	policy	of	subsidiary	companies	paid	
to	the	Company;

 Board of Directors of subsidiary companies will con-
sider the payment of dividend in accordance with the 
performance of the respective subsidiary companies 
in each year.
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

1 ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและ 
 ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ในการอ่านค�าอธบิายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและ
ผลการด�าเนนิงาน ผูล้งทนุควรศกึษาเอกสารประกอบ ซึง่ได้แก่  
งบการเงนิรวม ตวัเลขการด�าเนนิงานโดยสรปุทัง้ในอดตี และ
ที่มีการปรับปรุง ควบคู่กับหมายเหตุประกอบงบการเงินและ
ข้อมูลที่น�าเสนอไว้ในเอกสารนี้

 1.1  ภำพรวมกำรด�ำเนินงำน
  บรษิทัด�าเนนิธรุกจิก่อสร้างโครงการขนาดกลางและ 

ขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง 
มีเป้าหมายสูงสุด คือ มาตรฐานของผลงานก่อสร้างที่
มีคุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม โดยค�านึงถึง ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

  ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างในปี 2556 มีการเติบโต
เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2555 ซึง่เป็นผลมาจากการลงทนุ
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล อาทิเช่น การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภค เช่น การก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯและปรมิณฑล 
เป็นต้น ในขณะทีภ่าคเอกชนมกีารเตบิโตมากขึน้เช่นกนั 
โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีการขยายตัว 
ซึ่งได้รบัปัจจยับวกจากภาวะเศรษฐกจิทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้
ประกอบกบัผลทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ของภาครัฐ ท�าให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในภาค
อสงัหารมิทรพัย์ประเภทคอนโดมเินยีมตามแนวรถไฟฟ้า 

และรวมถงึโครงการลงทนุทางด้านอตุสาหกรรมทีย่งัคง
มีการขยายตัวเช่นกัน เช่น อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์
และอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น

  ในปี 2556 ปรมิาณงานก่อสร้างทัง้จากภาครฐัและ
ภาคเอกชนมกีารขยายตวัเลก็น้อย สภาวะการแข่งขนัใน
ธุรกิจก่อสร้างยังคงมีการแข่งขันที่สูงพอสมควร ยกเว้น
แต่โครงการขนาดใหญ่ทีม่กีารแข่งขนัไม่รนุแรงมากนกั 
บรษิทัสามารถประมลูงานก่อสร้างใหม่ๆได้จ�านวนหลาย
โครงการ ท�าให้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมงีาน
ก่อสร้างคงเหลือในมือรวม 51,088 ล้านบาท  โดยมีทั้ง
งานก่อสร้างภาครฐัและภาคเอกชน ส�าหรบังานก่อสร้าง
ภาครฐัยงัคงเป็นงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง 
มวลชนเป็นหลัก ในส่วนของงานก่อสร้างภาคเอกชน
จะประกอบไปด้วยงานก่อสร้างด้านพลังงานและงาน
ก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก

 1.2 ภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
  ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างในปี 2556 มีขยายตัวเล็ก

น้อยจากปี 2555 โดยมแีรงผลกัดนัทีส่�าคญัจากโครงการ
ต่างๆ ของภาครฐั อาท ิโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นโครงการต่อเนือ่งมาจาก ปี 2555 ได้แก่ 
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในกรงุเทพและปรมิณฑล 
ส�าหรับการก่อสร้างในภาคเอกชนก็มีทิศทางเติบโตขึ้น
เช่นกัน งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชนยังคงมีการด�าเนิน
การอย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีภ่าคอสงัหารมิทรพัย์ทีย่งัคง
มีการขยายตัว ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจ
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Management Discussion and Analysis

1. Management Discussion and Analysis on  
 financial status and operating results  

 Upon reading the Management Discussion and 
Analysis, investors ought to study supporting document, 
namely, past and adjusted consolidated financial position 
statements and operating figures in brief, in conjunction 
with notes to financial position statements and the 
information presented in this document.   

 1.1 Performance Overview
  The Company carries upon its businesses of 

construction of the medium-scale projects and mega 
projects, emphasizing the high quality construction 
performances. Its highest targets are construction 
performance standards of good quality, on-time 
delivery, and fair price, by preceding to safety, 
environment, and health basis in response to 
customers’ satisfaction.  

  The growth of construction business overview in 
2013 slightly increased from last year, as a result of 
investments in infrastructures of the government; for 
instance, mass rapid transit construction projects 
in Bangkok.  Meanwhile, the private sector had 
high growth as well, particularly in property sector, 
caused by advantage factors like better economic 
situations, coupled with the results from the public 
sector’s infrastructural development, causing the 

private sector to invest in the property sector in the 
category of condominium along the mass rapid 
transit lines, including the expansion in electronic 
and automotive industries. 

  In 2013, the construction work quantities 
of both public sector and private sector slightly 
expanded. The competitive situation of construction 
businesses was high, except for the mega projects.  
The Company was able to bid for several new 
projects, therefore, as of December 31, 2013, the 
Company had the back log orders  were totaling 
Baht 51,088 million, inclusive of both public and 
private sectors. The public sector construction 
works concentrated on the mass transit projects; 
meanwhile, the private sector construction works 
concentrated on energy and industrial construction 
industries.

 1.2 Construction Business and Economic  
   Overview

  The construction business in 2013 slightly  
expanded from 2012 as driven by a variety of projects 
of the public sector, such as the mega projects 
in infrastructural as continuing from 2012, i.e. mass 
rapid transit construction projects in Bangkok. The 
constructions of private sector also expanded and 
the construction of power plant projects continued. 
Meanwhile, the property sector continued expanding 

Financial Statem
ents
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โดยรวมของประเทศ ภาคเอกชนมีการเข้าไปลงทุนใน
โครงการคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
รวมถงึโครงการหมูบ้่านจดัสรร นอกจากนีก้ารลงทนุทาง
ตรงจากต่างประเทศยงัคงมกีารขยายตวัเช่นกนั โดยผ่าน
การลงทนุก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง เช่น 
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และอุตสาหกรรมรถยนต์ 
เป็นต้น

 1.3 แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำร 
   แข่งขันในอนำคต

  ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557 มีแนวโน้ม
ขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลงจากปี 2556 ซึง่มผีลมาจาก
อตุสาหกรรมก่อสร้างต้องเผชญิกบัปัจจยัเสีย่งหลายด้าน 
ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศยุบสภาและจัดให้มี 
การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ส่งผลให้การ
พิจารณาลงทุนโครงการต่างๆ ชะลอออกไป และยัง
ต้องรอนโยบายลงทุนจากรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ดีแม้
แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม 
ดังกล่าวจะล่าช้าออกไป แต่การก่อสร้างภาครัฐใน 
ปี 2557 จะยงัได้รบัอานสิงส์จากโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครฐัทีผ่่านการอนมุตัแิล้ว ท�าให้การก่อสร้างโครงการ
ภาครัฐยังคงขับเคลื่อนไปได้ เช่น โครงการรถไฟฟ้า 
สายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต และโครงการ
ขยายสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2

  ส�าหรบัทศิทางการก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2557 
โดยภาพรวมคาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอลง โดย
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมการลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ทีค่าดว่าการลงทนุ
โครงการใหม่ในปี 2557 คงจะชะลอตัวลง โดยเฉพาะ
ในกลุ่มการพัฒนาคอนโดมิเนียม เนื่องจากตลาดที่อยู่
อาศัยมีปัจจัยเฉพาะที่เข้ามากดดันกิจกรรมการลงทุน 
เช่น ก�าลงัซือ้ทีอ่่อนตวัลงเนือ่งจากปัจจยัด้านเศรษฐกจิ 
ขณะทีผู่บ้รโิภคมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์ทางการเมอืง 
เป็นต้น 

  อย่างไรก็ดี กิจกรรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทพาณชิยกรรมคาดว่าจะยงัคงขยายตวัได้ด ีโดย
เฉพาะภาคเอกชนรายใหญ่ อาท ิกลุม่ธรุกจิค้าปลกี และ
กลุ่มธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ยังคงมีแผนการขยายการ
ลงทุนไปในต่างจังหวัด เพื่อรองรับกับการเติบโตของ
สังคมเมือง ประกอบกับจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ของ
เออีซี และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยวยังมีภาพของ
กิจกรรมการลงทุนในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 

  ส�าหรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ บาง
ธรุกจิอาจจะมกีารเลือ่นแผนการลงทนุในการขยายธรุกจิ
ออกไปอกีระยะหนึง่ เพือ่เฝ้ารอความชดัเจนทางการเมอืง
ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ อย่างไรก็ดี ภาพรวมการ
ก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆในปี 2557 น่าจะเกดิ

ขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเป็นหลัก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มผู้ผลิตสนิค้า
ที่มุ่งเน้นการส่งออกที่ยังคงมีการขยายตัวได้ดี

  1.4  นโยบำยและกลยุทธ์ ของบริษัท

•	 นโยบายของบรษิทัในปี	2556	คอื	To	Be	Number	
One โดยเน้นการเป็นผู้น�าทางด้านความสามารถ
ในการท�าก�าไรและการสร้างความแข็งแกร่งทาง
ด้านการเงิน

•	 กลยทุธ์ของบรษิทัในการสร้างเสรมิการเตบิโต
ขององค์กรอย่างมั่นคงและสร้างกําไร	โดย

• มุ่งเน้นธุรกิจหลัก – ธุรกิจก่อสร้าง
• ส่งมอบงานทีม่คีณุภาพสงู ตรงเวลา ด้วย

มาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า
ของเรา

• มุ่งเน้นในการเป็นผู้น�าทางด้านต้นทุน
• รักษาความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน
• คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
• พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 1.5 สำยกำรผลิตของบริษัท
  บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่  

จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิก่อสร้างเป็นธรุกจิหลกั โดย
มีรายได้จากงานก่อสร้างของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ปี 2556 เท่ากับ 22,242 ล้านบาท (คิดเป็น 97% ของ
รายได้รวม) โดยเพิม่ขึน้จากปี 2555 ทีม่รีายได้จากงาน
ก่อสร้างจ�านวน 19,748 ล้านบาท (คิดเป็น 98% ของ 
รายได้รวม) เป็นจ�านวน 2,494 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น 
13% โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณงานก่อสร้าง 
ที่เพิ่มขึ้น และมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนที่เพิ่มขึ้น

  ส�าหรับสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างที่มาจาก
ภาครัฐเทียบกับภาคเอกชนของบริษัทและบริษัทย่อย
ในปี 2556 อยู่ที่  45% : 55%  เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
จากปี 2555 ที่มีสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างที่มา 
จากภาครัฐเทียบกับภาคเอกชนอยู ่ที่ 42% : 58% 
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีการรับรู้รายได้ที่ 
มาจากโครงการภาครฐัทีส่�าคญัได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง (บางซื่อ – บางใหญ่) สัญญา 2 โครงการ 
รถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ(ท่าพระ-หลกัสอง) สญัญา 4  และ
โครงการถนนต่อเชือ่มถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก 
เป็นต้น ส่วนโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนทีส่�าคญั ทีม่ี
การรบัรูร้ายได้ในปี 2556 คอื Nong Saeng Power Plant 
Project, U-Thai Power Plant Project และ Khanom 
Combined Cycle Power Plant Project เป็นต้น
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according to the positive impact from the economic 
situation of the country. The private sector invested 
in the condominium projects along mass rapid 
transit lines, inclusive of condominium projects. In 
addition, foreign direct investment also expanded 
via construction investment in industrial factories, 
such as electronic and automotive industries. 

 1.3 Industry Trends and Competitive  
   Conditions in the Future

  Construction industry situation in 2014 was 
slow down from the previous year caused by 
risk factors where the construction industry was 
encountered after the government announced 
the dissolution of parliament and provided for an 
election in February 2014, therefore, many investmen 
 projects delayed and it was needed to wait for 
investment policies from the new government. 
Although such infrastructural development plans 
on transport would be delayed, but the public 
sector’s construction in 2014 still gained benefits 
from large scale projects approved from 
governmental sector, so that the public sector’s 
project constructions were still able to be driven 
such as MRTA Green L ine Pro ject  f rom  
Mo Chit - Saphan Mai – Khu Khot and Suvarnabhumi 
Airport Expansion Project Phase 2.

  Trend of construction in private sector in 2014, 
is slightly slowdown. One of the reasons was from 
the investments in the property projects in the 
category of residential particularly in condominium 
development since there are some forces that 
impact on investment activities, such as decreasing 
of purchasing power due to economic factors and 
political situation.

  However, investment activities in commercial 
properties are expected to expand well particularly 
in large scale from private sectors, such as retail 
business group and construction materials group 
in order to be prepared for the enhancement of the 
country. Furthermore, the investment in construction 
business is going to bustle especially in particular 
provinces for AEC included the outstanding 
provinces for tourism. 

  For the investment in various industries, 
some businesses might have to postpone its 
plans to expand its business in order to wait for an 
improvement in political stability since it currently 
remains uncertain. The construction business 
in 2014 is likely to occur mainly in the industrial 

estates, in particular the industry that has been 
driven by manufacturers who focused on exports 
that still continue to grow well.

 1.4 Policy and Strategy of the Company
•	 The	company’s	policy	in	2013	was	To	Be	

Number One as a meaning of the company 
was concentrating on leadership, profitability, 
and building the financial strength.

•	 The	company's	strategies	in	enhancing	growth	
and	profitability	by
• Focusing on core business - construction-

business.
• Delivering high quality works, on time with 

safety standards to our customers.
• Focusing on cost leadership.
• Maintaining financial strength.
• Maintaining excellence in its operations.
• Improving in Human Capital continuously.

 1.5 The Company business line
  Sino-Thai Engineering and Construction Public 

Company Limited has mainly operated construction 
businesses with the revenue from the construction 
of the Company and its subsidiary companies 
in 2013 in the amount of Baht 22,242 million 
(representing 97% of total revenues), or Baht 2,494 
million increasing from 2012 when had the revenue 
from construction was amounting to Baht 19,748 million 
(representing 98% of total revenue), increasing 
13%, as mainly due to increase in construction 
projects and increase in fair value adjustment for 
investment properties.

  For the revenue from construction from the 
public sector in proportion to the private sector 
of the Company and its subsidiaries in 2013 was 
45% : 55%, as slightly changed from 2012.when had 
the revenue from construction from the public sector 
in proportion to the private sector was 42% : 58%. 
In 2013, the Company and its subsidiaries recognized 
revenue from construction in public sector of 
significant projects such as MRTA Purple Line 
(Bang Sue - Bang Yai) Contract 2, MRTA Blue 
Line (Tha Phra – Lak Song) Contract 4, and Bridge  
Connecting Ratchaphruek - Kanchanapisek Road. 
The private sector’s major construction projects 
that are recognized as revenue in 2013 were Nong 
Saeng Power Plant Project, U-Thai Power Plant 
Project, and Khanom Combined Cycle Power Plant 
Project and etc.

Financial Statem
ents

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 

121



 บริษัทมีโครงการหลักที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปี	2556	เมื่อแบ่งตามประเภทงานได้ดังนี้

ประเภทงานก่อสร้าง มูลค่า	(บาท)

งานด้านสาธารณูปโภค

Water Supply Project, Nakornratchsima 2,183,754,953

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) สัญญา 2 13,100,000,000

โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 3 1,225,106,542

โครงการทางหลวงหมายเลข 217 สาย อ. พิบูลมังสาหาร -ช่องเม็ก (ส่วนที่ 2) 569,949,346

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน (ท่าพระ-หลักสอง) สัญญา 4 12,462,610,280

โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน) 730,000,000

โครงการสะพานต่างระดับ (จรัญสนิทวงศ์ - กาญจนาภิเษก) 460,204,437

โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) 137,898,665

  เมื่อจ�าแนกรายได้ตามประเภทงานในปี 2556 
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างด้าน
สาธารณปูโภค จ�านวน 9,496 ล้านบาท คดิเป็น 43% ของ
รายได้จากการก่อสร้าง โดยยงัคงเป็นโครงการขนาดใหญ่
ของภาครัฐที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
(บางซื่อ – บางใหญ่)  สัญญา 2  โครงการรถไฟฟ้าสาย
สนี�า้เงนิ (ท่าพระ-หลกัสอง) สญัญา 4 และถนนต่อเชือ่ม
ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก ส่วนงานด้านอาคาร
มีรายได้จ�านวน 2,715 ล้านบาท คิดเป็น 12% โดยมี
โครงการก่อสร้างที่ส�าคัญ คือ โครงการก่อสร้างอาคาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถ เซน็ทรลั เฟสตวิลั เชยีงใหม่ ส่วนงานด้าน
พลงังานมรีายได้จ�านวน 9,679 ล้านบาท คดิเป็น 43% 
โดยมโีครงการก่อสร้างทีส่�าคญัคอืโครงการ Nong Saeng 
Power Plant, โครงการ U-Thai Power Plant และ
โครงการ Khanom Combined Cycle Power Plant 
ส่วนงานด้านอตุสาหกรรมมรีายได้จ�านวน 352 ล้านบาท 
คิดเป็น 2% โดยมีโครงการก่อสร้างที่ส�าคัญ ได้แก่ 
โครงการ PNG LNG (EPC 4) และโครงการ Erection and 
Pre-assembly (Package 3) for Ichthys Onshore LNG 

	 โครงสร้างรายได้จากการก่อสร้าง	แบ่งตามประเภทลูกค้า	 	 	
 (หน่วย: ล้านบาท)

ลูกค้า
2556 2555 เปลี่ยนแปลง

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ภาครัฐบาล

(รวมรัฐวิสาหกิจ)

10,006 45% 8,375 42% 1,630 65%

ภาคเอกชน 12,236 55% 11,373 58% 863 35%

รวม 22,242 100% 19,748 100% 2,493 100%

	 โครงสร้างรายได้จากการก่อสร้าง	แบ่งตามประเภทงาน	
(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทงานก่อสร้าง
2556 2555 เปลี่ยนแปลง

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ด้านสาธารณูปโภค 9,496 43% 8,528 43% 968 39%

ด้านอาคาร 2,715 12% 774 4% 1,940 78%

ด้านพลังงาน 9,679 43% 9,262 47% 417 16%

ด้านอุตสาหกรรม 352 2% 1,184 6% (832) (33)%

รวม 22,242 100% 19,748 100% 2,493 100%
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	 Revenue	Structure	from	the	Construction	Classified	by	Customer	Type	 	
(Unit: Million Baht)

Customer	Type
2013 2012 Change

Amount % Amount % Amount %

Public Sector 10,006 45% 8,375 42% 1,630 65%

(Including state enterprises)

Private Sector 12,236 55% 11,373 58% 863 35%

Total 22,242 100% 19,748 100% 2,493 100%

	 Revenue	Structure	from	the	Construction	Classified	by	Work	Type	 	 															
 (Unit: Million Baht)

Construction	Work	
Type

2013 2012 Change

Amount % Amount % Amount %

Infrastructure 9,496 43% 8,528 43% 968 39%

Building 2,715 12% 774 4% 1,940 78%

Energy 9,679 43% 9,262 47% 417 16%

Industry 352 2% 1,184 6% (832) (33)%

Total 22,242 100% 19,748 100% 2,493 100%

  When classifying the revenue by type of work in 
2013, the company and its subsidiaries recognized 
revenues from construction in infrastructure was 
amounting to Baht 9,496 million, representing 
43% of revenue from construction by maintaining 
significant public projects including MRTA Purple Line  
(Bang Sue - Bang Yai) Contract 2, MRTA Blue Line  
(Tha Phra – Lak Song) Contract 4, and Bridge 
Connecting Ratchaphruek - Kanchanapisek Road. In 
terms of building construction, there was an income 
in the amount of Baht 2,715 million, representing 
12%, with significant construction projects including 
the construction of Somdejprapinklao Hospital’s 

buildings and the construction of Car Parking  
of Central Festival Chiang Mai. For the energy  
construction, there was an income in the amount 
of Baht 9,679 million, representing 43%, with major 
construction projects including Nong Saeng Power 
Plant, U-Thai Power Plant Project, and Khanom 
Combined Cycle Power Plant Project. In terms of 
industry construction, there was an income in the 
amount of Baht 352 million, representing 2%, with 
major construction projects including PNG LNG 
(EPC 4) Erection and Pre-assembly (Package 3) 
for Ichthys Onshore LNG.

	 The	company	has	major	projects	under	construction	in	2013	and	can	be	classified	by	the	type	of	work	as	follows.

Work	Type Value	(Baht)

Infrastructure

Water Supply Project, Nakorn Ratchsima 2,183,754,953

MRTA Purple Line (Bang Sue - Bang Yai) Contract 2 13,100,000,000

Construction of a Water Distribution System and Buildings Section 3 1,225,106,542

Highway No. 217 (Phibun Mangsahan – Chong Mek,Section 2) 569,949,346

MRTA Blue Line (Tha Phra – Lak Song) Contract 4 12,462,610,280

Construction of Electrical works for MEA MRTA Blue Line) 730,000,000

Flyover Bridge (Charan Sanitwong – Kanchanaphisek) 460,204,437
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ประเภทงานก่อสร้าง มูลค่า	(บาท)

โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก 2,284,807,600

โครงการวางท่อประปาถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก 96,192,400

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน�้าท่วม นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 521,209,189

โครงการทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู-บ้านคลองกระบือ) ส่วนที่ 2 530,539,252

Renovation Lat Pho health Park and Industrial Ring Road Museum Building 45,950,467

งานด้านอาคาร

โครงการอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 405,900,000

โครงการอาคารพิเคราะห์และบ�าบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 600,467,290

งานก่อสร้างลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ ศูนย์บริหารองค์กรกีฬา 247,663,551

โครงการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 755,000,000

โครงการอาคารจอดรถ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ 530,841,122

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต 4,810,000,000

โครงการอาคารที่ท�าการศาลฏีกา 2,359,813,084

โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม 2,279,000,000

C.P.Leadership Development Center for Charoen Pokphand Group 1,566,950,000

โครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 11,476,635,514

Clubhouse Construction and Renovation of Main Entrance for Pattaya Country Club 111,214,953

Hua Hin Waterpark 300,000,000

Building System for CPLC MPE Package 2 916,000,000

งานด้านพลังงาน

Industrial Cogeneration Project 722,014,319

Saraburi A Cogeneration Project 895,794,833

Chachoengsao Cogeneration Project 894,498,083

RIL Cogeneration Project 875,305,614

Pathum Cogeneration Project 889,454,046

Combined Heat And Power Cogeneration Project 884,955,983

Nong Saeng Power Plant Project 8,532,450,000

U-Thai Power Plant Project 8,723,178,000

Khanom Combined Cycle Power Plant Project 4,380,965,000

งานด้านอุตสาหกรรม

PNG LNG Project (EPC4) : HGAP Area (Pipe) 348,603,053

Erection and Pre-assembly (Package 3) for Ichthys Onshore LNG project 2,539,675,854

General Mechanical Services for ERU Retrofit Project 33,000,000
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Work	Type Value	(Baht)

Construction of Electrical works for MEA  (MRT Purple Line) 137,898,665

Bridge Connecting Ratchaphruek – Kanchanapisek Road 2,284,807,600

Water Pipeline for Bridge Connecting Ratchaphruek – Kanchanapisek Road 96,192,400

Flood Protection System of  Hi-Tech Industrial Estate 521,209,189

Highway No. 3 (Bang Poo - Ban Khlong Krabue, Section 2) 530,539,252

Renovation Lat Pho health Park and Industrial Ring Road Museum Building 45,950,467

Building

Somdejprapinklao Hospital’s buildings 405,900,000

Inspection and Treatment Buildings of Somdejprapinklao Hospital 600,467,290

Construction of Car Parking  and Landscape Improvement of Thailand Sports Complex 247,663,551

Metta Pracharak Hospital  755,000,000

Construction of Car Parking  of Central Festival Chiang Mai 530,841,122

Development of Phuket International Airport 4,810,000,000

Supreme Court’s Office Building 2,359,813,084

Design and Build  of the New Building of CAT Telecom Public Co., Ltd. 2,279,000,000

C.P. Leadership Development Center for Charoen Pokphand Group 1,566,950,000

New Parliament Building 11,476,635,514

Clubhouse Construction and Renovation of Main Entrance for Pattaya Country Club 111,214,953

Hua Hin Waterpark 300,000,000

Building System for CPLC MPE Package 2 916,000,000

Energy

Industrial Cogeneration Project 722,014,319

Saraburi A Cogeneration Project 895,794,833

Chachoengsao Cogeneration Project 894,498,083

RIL Cogeneration Project 875,305,614

Pathum Cogeneration Project 889,454,046

Combined Heat and Power Cogeneration Project 884,955,983

Nong Saeng Power Plant Project 8,532,450,000

U-Thai Power Plant Project 8,723,178,000

Khanom Combined Cycle Power Plant Project 4,380,965,000

Industry

PNG LNG Project (EPC4) : HGAP Area (Pipe) 348,603,053

Erection and Pre-assembly (Package 3) for Ichthys Onshore LNG project 2,539,675,854

General Mechanical Services for ERU Retrofit Project 33,000,000
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2. ผลกำรด�ำเนนิงำนและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

	 ด้านรายได้  บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้รวมในปี 2556 
เท่ากับ 22,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 2,779 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 14 % ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัท
และบรษิทัย่อยสามารถชนะการประมลูงานก่อสร้างโครงการ
ใหม่ๆได้เพิม่ขึน้ ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิและนโยบาย
การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านการขนส่งของภาครฐั 
โดยรายได้หลกัทีส่�าคญั ได้แก่ รายได้จากการก่อสร้างจ�านวน 
22,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,494 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13% 
ก�าไรจากการปรบัราคามลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่
การลงทนุจ�านวน 294 ล้านบาท และดอกเบีย้รบัจ�านวน 310 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 62%

 ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 
ปี 2556 เท่ากับ 20,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 
จ�านวน  1,948  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10 %  เป็นผลมาจาก 
ต้นทนุงานก่อสร้างทีเ่พิม่ขึน้ตามการรบัรูร้ายได้จากการก่อสร้าง
ทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากบรษิทัและบรษิทัย่อยรบังานก่อสร้างมากขึน้ 
โดยค่าใชจ้า่ยหลกัทีส่�าคญั ได้แก่ ต้นทนุงานก่อสร้างจ�านวน 
20,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,043 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11% 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 539 ล้านบาท ลดลง 22 
ล้านบาท หรือลดลง 4%

 ด้านความสามารถในการทํากําไร ในปี 2556 บริษัท
และบริษัทย่อย มีความสามารถในการท�าก�าไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2555

• ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีก�าไรขั้นต้น 
2,094 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้นเท่ากบั 
9.41% ในขณะทีปี่ 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�าไร 
ขัน้ต้น 1,643 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรขัน้ต้นเท่ากบั 
8.32% บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราก�าไรขัน้ต้นทีเ่พิม่
สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการรับงาน 
ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

• ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีก�าไรจากการ
ด�าเนนิงานก่อนหกัภาษแีละดอกเบีย้จ่าย 2,219 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นอตัราก�าไรจากการด�าเนนิงานเท่ากบั 
9.67% ในขณะทีปี่ 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�าไร
จากการด�าเนินงาน 1,436 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 7.12% บริษัทและบริษัทย่อยมี
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
และมกีารควบคมุค่าใช้จ่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้

• ในปี 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกี�าไรสทุธ ิ1,741 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก�าไรสทุธเิท่ากบั 7.58% ใน
ขณะทีปี่ 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธ ิ1,096 
ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรสทุธเิท่ากบั 5.43% บรษิทั
และบรษิทัย่อยมอีตัราก�าไรสทุธทิีเ่พิม่สงูขึน้เนือ่งจาก

บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
และมกีารควบคมุค่าใช้จ่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้

 ด้านผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2556 บริษัทและ
บรษิทัย่อย มอีตัราส่วนก�าไรสทุธต่ิอสนิทรพัย์รวม (Return on 
Asset) อยู่ที่ 7.68% เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีอัตราส่วนก�าไร
สุทธิต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 6.03% บริษัทและบริษัทย่อยมี
อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น แสดงถงึความ
สามารถในการใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัเพือ่ก่อให้เกดิก�าไรได้ดขีึน้

	 ด้านผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ในปี 2556 บรษิทั
และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Return on Equity) อยู่ที่ 25.07%  เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มี
อตัราส่วนก�าไรสทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่18.34%  บรษิทั
และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่
เพิม่ขึน้และอยูใ่นระดบัสงู แสดงถงึความสามารถในการสร้าง 
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้น

3. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์

 3.1 ฐำนะกำรเงินรวม
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย

มสีนิทรพัย์ 25,010 ล้านบาท มหีนีส้นิ 17,233 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 7,777 ล้านบาท 

  ด้านสนิทรพัย์	ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทั
และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ 25,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 จ�านวน 4,714 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 23%   
ประกอบด้วยสนิทรพัย์หมนุเวยีน จ�านวน 19,863 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2555  จ�านวน 3,938  ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 25% โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียก
ช�าระ และงานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา  ในขณะที่ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2555 จ�านวน 776 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18%

	 ก.		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว
จ�านวน 8,663 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2555 ทีม่เีงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราวจ�านวน 
7,189 ล้านบาท เท่ากบั 1,474 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 21% 
โดยทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยได้มกีารลงทนุในเงนิสด เงนิฝาก
ธนาคาร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ พนัธบตัรธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตราสารหนีส้ถาบนัการเงนิ ตราสารหนี้ 
ภาคเอกชน และหน่วยลงทุน โดยที่บริษัทและบริษัท
ย่อยให้ความส�าคญัในด้านสภาพคล่องและการปกป้อง
เงินลงทุนเป็นหลัก
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2. The Company Performance and Profitability 

 Revenue: The Company and its subsidiaries had total 
revenue in 2013 in the amount of Baht 22,948 million, or 
Baht 2,779 million increasing from 2012, representing 
14 %, resulting from the fact that the Company and its 
subsidiaries awarded for new construction projects due 
to the economic growth and increasing in investment 
policies in infrastructures on transportation of public 
sector. The main revenues were revenue from 
construction in the amount of Baht 22,242 million, or 
Baht 2,494 million increasing, representing 13%, gain 
from fair value adjustment of investment properties in 
the amount of Baht 294 million, and interest income 
in the amount of Baht 310 million, or Baht 119 million 
increasing, representing 62%.

 Expense: The Company and its subsidiaries had total 
expense in 2013 in the amount of Baht 20,707 million, 
Baht 1,948 million increasing from 2012, representing 
10%, resulting from increase in construction costs in 
pursuance of the recognition of revenue from construction 
due to an increasing in construction projects. The main 
expenses were construction costs in the amount of 
Baht 20,148 million, or Baht 2,043 million increasing, 
representing 11%, and administrative expenses in the 
amount of Baht 539 million, or Baht 22 million decreasing, 
representing 4%.

 Profitability:	In 2013, the Company and its subsidiaries 
had the increasing its profitability in comparison with 
the year 2012.

• In 2013, the Company and its subsidiaries had 
gross profit in the amount of Baht 2,094 million, 
representing 9.41%; meanwhile, in 2012, the 
Company and its subsidiaries had gross profit 
in the amount of Baht 1,643 million, representing 
8.32%. The increase in the gross profit of the 
Company and its subsidiaries was mainly due 
to the fact that the Company and its subsidiaries 
awarded new construction projects and had 
more efficient expenses control. 

• In 2013, the Company and its subsidiaries had 
earning before interest and tax in the amount of 
Baht 2,219 million, representing 9.67%; meanwhile 
in 2012, the Company and its subsidiaries had 
earning before interest and tax in the amount 
of Baht 1,436 million, representing 7.12%. The 
increase in the earning before interest and tax 
of the Company and its subsidiaries was due to 
the fact that the Company and its subsidiaries 
awarded new construction projects and had 
more efficient expenses control. 

• In 2013, the Company and its subsidiaries had 
net profit  in the amount of Baht 1,741 million, 
representing 7.58%; meanwhile in 2012, the 
Company and its subsidiaries had net profit in 
the amount of Baht 1,096 million , representing 
5.43%. The increase in the net profit of the  
Company and its subsidiaries was due to the fact 
that the Company and its subsidiaries awarded 
new construction projects and had more efficient 
expenses control. 

 Return	on	Assets:	In 2013, the Company and its 
subsidiaries had its return on assets of 7.68%, increasing 
from 2012 when had its return on assets of 6.03%. 
Increase in return on assets of the Company and its 
subsidiaries presented the more efficient ability of using 
the Company’s assets to generate profits. 

 Return	on	Equity: In 2013, the Company and its 
subsidiaries had its return on equity of 25.07%, increasing 
from 2012 which was at the rate of 18.34%. Increase 
in return on equity of the Company and its subsidiaries 
in the high level presented the more efficient ability of 
generating the return to the shareholders’ equity. 

3. Assets Management Ability
 3.1 Statement of Financial Positions

  As at December 31, 2013, the Company and 
its subsidiaries had total assets in the amount of 
Baht 25,010 million, total liabilities in the amount 
of Baht 17,233 million, and shareholders’ equity 
in the amount of Baht 7,777 million.

  Assets: As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had the assets in the amount of 
Baht 25,010 million, or Baht 4,714 million increasing 
from 2012, representing 23%, comprising the 
current assets in the amount of Baht19,863 million, 
or Baht 3,938  million increasing from 2012, 
representing 25%. The current assets which  
significantly increased were cash and cash 
equivalents, current investment, trade account 
receivables, unbilled receivables, and construction 
in progress. The non-current assets were in the 
amount of Baht 5,147 million, or Baht 776 million 
increasing from 2012, representing 18%.

	 	 a.		 Cash	and	Cash	Equivalents
    As at December 31, 2013, the Compan 

 and its subsidiaries had the cash and cash 
equivalents, and current investment in the amount 
of Baht 8,663 million, or Baht 1,474 million 
increasing from 2012 which had the cash and 
cash equivalents, and current investment in the 
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	 	 ข.	 ลูกหนี้การค้า

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ 2,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2555 ที่มีลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,824 ล้านบาท 
เท่ากับ 1,093 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60% มีสาเหตุ
มาจากบริษัทและบริษัทย่อย มีการรับรู้รายได้จาก
การก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ท�าให้มีลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น
ตามปกติการค้าทั่วไป โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
ที่ 38 วัน ใกล้เคียงกับปี 2555 ซึ่งมีระยะเวลาเรียก
เก็บหนี้ที่ 37 วัน และเมื่อเทียบกับระยะเวลาการให้
สนิเชือ่ของบรษิทัทีท่�าสญัญาไว้กบัลกูค้าโดยเฉลีย่ที่ 
30-45 วัน แสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความ
สามารถในการเรยีกเกบ็หนีก้ารค้าทีม่ปีระสทิธภิาพดี 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย 
มีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีจ�านวน 
2,831 ล้านบาท หกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 47 ล้านบาท 
มลีกูหนีท้ีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระ จ�านวน 2,372 ล้านบาท 
คิดเป็น 84% มีลูกหนี้ที่ค้างช�าระไม่เกิน 4 เดือน 
จ�านวน 347 ล้านบาท คิดเป็น 12% มีลูกหนี้ที่ค้าง
ช�าระ 5-12 เดอืน จ�านวน 19 ล้านบาท คดิเป็น 0.7% 
และมีลูกหนี้ที่ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน จ�านวน 
93 ล้านบาท คิดเป็น 3% สถานะของอายุลูกหนี้ 
การค้า-กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั ของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยยังคงเป็นไปตามปรกติ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท
ย่อย มีลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีจ�านวน 
162 ล้านบาท หกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 29 ล้านบาท 
มลีกูหนีท้ีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระ จ�านวน 62 ล้านบาท 
คดิเป็น 38% มลีกูหนีท้ีค้่างช�าระไม่เกนิ 4 เดอืน จ�านวน 
8 ล้านบาท คิดเป็น 5% มีลูกหนี้ที่ค้างช�าระ 5-12 
เดอืน จ�านวน 62 ล้านบาท คดิเป็น 38% และมลีกูหนี้ 
ที่ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน จ�านวน 29 ล้านบาท 
คิดเป็น 18% สถานะของอายุลูกหนี้การค้า-กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทและบริษัทย่อยยังคงเป็น
ไปตามปรกติ

   ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ 
ลกูหนีก้ารค้า ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณ
การหนีส้งสยัจะสญูทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนีก้ารค้า 
แต่ละราย โดยค�านงึถงึความน่าเชือ่ถอืของลกูหนีก้ารค้า 
ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนีท้ีค่งค้าง
และสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ โดยบรษิทั
และบรษิทัย่อยเชือ่ว่าการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอ 

	 	 ค.	 งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท

ย่อย มงีานระหว่างก่อสร้างตามสญัญา 1,118 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 796 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 247% เมื่อเทียบ
กบัปี 2555 ทีม่งีานระหว่างก่อสร้างตามสญัญา 322 
ล้านบาท เนือ่งจากบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารรบังาน
ก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้น

	 	 ง.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย 
มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
490 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 23% เมือ่เทยีบกบัปี 2555 
มทีีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 2,160 ล้านบาท เนือ่งจาก
บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารรบังานก่อสร้างใหม่เพิม่ขึน้ 
ท�าให้มกีารลงทนุในทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์เพิม่ขึน้
ตามปกติของธุรกิจ

	 	 จ.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท
ย่อย มอีสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ จ�านวน 2,351 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 334 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 16% จาก
ปี 2555 ที่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�านวน 
2,017 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดิน

   ด้านหนี้สิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท
และบรษิทัย่อยมหีนีส้นิ 17,233 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2555 เป็นจ�านวน 3,049 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 21 % 
ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวยีน 16,694 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
จากปี 2555 จ�านวน 3,030 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
 22 % โดยหนีส้นิหมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั 
ได้แก่  ต้นทนุทีย่งัไม่เรยีกช�าระและเงนิรบัล่วงหน้าตาม
สัญญาก่อสร้าง  ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียน 539 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 18 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้ 4% โดยหนีส้นิไม่หมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส�าคัญ ได้แก่ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 	 ก.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท
ย่อยไม่มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ในขณะที่ 
ปี 2555 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบันการเงิน 109 ล้านบาท

	 	 ข.	 เจ้าหนี้การค้า

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท
ย่อยมเีจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่สทุธ ิ2,966 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2555 ที่มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
สุทธิ 3,096 ล้านบาท เท่ากับ 130 ล้านบาท หรือ
ลดลง 4% โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุม
ปรมิาณเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ให้อยูใ่นระดบัที่ 
เหมาะสมถงึแม้จะมกีารท�างานก่อสร้างทีเ่พิม่ขึน้ โดย
มรีะยะเวลาการช�าระหนีท้ี ่54 วนั เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก
ปี 2555 ซึ่งมีระยะเวลาการช�าระหนี้ที่ 52 วัน บริษัท
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amount of Baht 7,189 million, representing 21%. 
The Company and its subsidiaries invested in cash 
and bank deposits, bills of exchange, promissory 
notes, BOT’s bonds, financial institutions’ debt 
securities, private sector’s debt securities and 
unit trusts. The Company and its subsidiaries 
major policy is emphasized on the liquidity and 
investment protection. 

	 	 b.	 Trade	Account	Receivables	
    As at December 31, 2013, the Company 

and its subsidiaries had net trade account  
receivables in the amount of Baht 2,917 million, 
or Baht 1,093 million increasing from 2012 when 
had net trade account receivables in the amount 
of Baht 1,824 million, representing 60%, in  
consequence of the fact that the Company and 
its subsidiaries recognized more revenues from 
construction, causing increase in trade account 
receivables in the normal course of business 
by having 38 days receivables outstanding, 
as slightly changed from 2012, having 37 days  
receivables outstanding. In comparison with the 
credit sales period as making the contracts with its 
customers (30-45 days receivables outstanding),  
the Company and its subsidiaries had good  
efficiency in collecting the trade account  
receivables. 

    As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had account receivables – 
unrelated entities in the amount of Baht 2,831 
million less allowance for doubtful debts in 
the amount of Baht 47 million, having account 
receivables - not yet been due in the amount 
of Baht 2,372 million, representing 84%, having 
accounts receivables pass due not exceeding 
4 months in the amount of Baht 347 million, 
representing 12%,  having  account receivables 
pass due for the periods of 5-12 months in the 
amount of Baht 19 million, representing 0.7%, 
and having  account receivables pass due 
more than 12 months in the amount of Baht 93 
million, representing 3%. The status of aging 
of account receivables – unrelated entities of 
the Company and its subsidiaries was normal 
business practices. 

    As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had account receivables –
related entities in the amount of Baht 162 million 
less allowance for doubtful debts in the amount of 
Baht 29 million, having account receivables - not 
yet been due in the amount of Baht 62 million, 

representing 38%, having account receivables 
pass due not exceeding 4 months in the amount 
of Baht 8 million, representing 5%, having  
account receivables pass due for the periods 
of 5-12 months in the amount of Baht 62 million, 
representing 38%, and having account receivables 
pass due more than 12 months in the amount of 
Baht 29 million, representing 18%. The status of 
aging of account receivables – related entities 
of the Company and its subsidiaries was normal 
business practices. 

    Upon estimating the allowance for doubtful 
debts, the management estimated, at their 
discretion, the doubtful debts of each account 
receivables by taking into consideration the 
account receivables reliability, past collection 
experience, outstanding account receivables 
aging, and then economic situation. The Company 
and its subsidiaries believed that the provision 
for allowance for doubtful debts was adequate. 

	 	 c.	 Construction	in	Progress

    As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had the construction in 
progress in the amount of Baht 1,118 million, 
or Baht 796 million increasing, representing 
247%, in comparison with the year 2012, when 
the construction in progress was in the amount 
of Baht 322 million due to the Company and its 
subsidiaries awarded new construction projects. 

	 	 d.		 Property,	Plant	and	Equipment

    As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had the property, plant and 
equipment in the amount of Baht 2,650 million, or 
Baht 490 million increasing, representing 23%, in 
comparison with the year 2012, when the property, 
plant and equipment were in the amount of Baht 
2,160 million, because the Company and its 
subsidiaries awarded new construction projects, 
causing increase in the property, plant and 
equipment in the normal course of business.  

	 	 e.	 Investment	Properties

    As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had the investment properties 
in the amount of Baht 2,351 million, or Baht 334 
million increasing from the year 2012, representing 
16%, when the investment properties were in 
the amount of Baht 2,017 million, the most of 
which were lands.
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เชือ่ว่าระยะเวลาการช�าระหนีด้งักล่าวเป็นระยะเวลา
การช�าระหนีท้ีค่่อนข้างดแีละเหมาะสมตามปรกตทิัว่ไป 
ของธุรกิจก่อสร้าง

	 	 ค.	 เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย 
มเีงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้าง 6,543 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
ก่อสร้าง 4,664 ล้านบาท เท่ากับ 1,879 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้ 40% เนือ่งจากมกีารรบังานใหม่ทีเ่พิม่ขึน้
ท�าให้ได้รบัเงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้างเพิม่ขึน้

   ด้านส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
บรษิทัและบรษิทัย่อย มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 7,777 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2555 ทีม่ส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 6,111 ล้านบาท 
เท่ากบั 1,666 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 27% โดยมสีาเหตทุี่ 
ส�าคญัมาจากการเพิม่ทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วจาก 
1,186 ล้านบาทเป็น 1,525 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้
ของก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรจาก 2,507 ล้านบาท
เป็น 3,851 ล้านบาท

   ด้านอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีตัรา
การหมนุเวยีนของสนิทรพัย์ (Total Asset Turnover) 
อยู่ที่ 1.01 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปี 2555 ที่มีการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 1.11 เท่า บริษัทและ
บริษัทย่อยมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ใน
ระดับปานกลาง

4. สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน

 4.1 โครงสร้ำงของเงินทุน
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย

มโีครงสร้างของสนิทรพัย์โดยมสีดัส่วนระหว่างสนิทรพัย์
หมนุเวยีนต่อสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน เท่ากบั 79% : 21%  
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2555 ที่มีสัดส่วนระหว่าง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 
78% : 22%  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมี
โครงสร้างการจดัหาเงนิทนุทีม่าจากหนีส้นิและส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ โดยสดัส่วนของหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 
69% : 31%  เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2555 ที่มี
สดัส่วนของหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 70% : 30%

 4.2 รำยจ่ำยลงทุน 
  ในการพจิารณาการลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรของบรษิทั 

และบรษิทัย่อย ฝ่ายจดัการจะมกีารจดัท�าแผนการลงทนุใน 
สนิทรพัย์ถาวรประจ�าปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 
ของบริษัท โดยในการตัดสินใจลงทุนจะมีการค�านวณ
หาผลตอบแทนจากการลงทนุเปรยีบเทยีบกบัต้นทนุทาง 
การเงิน

  ในปี 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายจ่ายลงทนุ 
ในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 789 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2555 ที่มีการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
229 ล้านบาท เท่ากบั 560 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 245% 
เนือ่งจากบรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารรบังานโครงการขนาด 
ใหญ่เพิม่ขึน้ ท�าให้มกีารขยายการลงทนุในทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว

  บรษิทัและบรษิทัย่อยเชือ่ว่ารายจ่ายลงทนุทัง้การ
ลงทนุเพิม่เตมิและการลงทนุเพือ่ทดแทนสนิทรพัย์ถาวร
เดิมที่หมดอายุใช้งาน จะรักษาศักยภาพทางด้านการ
แข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต และสนิทรพัย์ถาวรทีไ่ด้ลงทนุเพิม่เตมินัน้ได้ถกู
น�าไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 4.3 สภำพคล่อง
  ในปี 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนสภาพ

คล่อง (Current Ratio) อยูท่ี ่1.19 เท่า เพิม่ขึน้เลก็น้อย
จากปี 2555 ทีม่อีตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อยูท่ี ่ 1.17 เท่า บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีภาพคล่องอยูใ่น
เกณฑ์ด ีและเพิม่สงูขึน้

  ในปี 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 0.99 เท่า เพิ่มขึ้น
เลก็น้อยจากปี 2555 ทีม่อีตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ 
(Quick Ratio) อยู่ที่ 0.97 เท่า บริษัทและบริษัทย่อยมี
สภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ในเกณฑ์ดีและเพิ่มสูงขึ้น

 4.4 กระแสเงินสด
  ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 998 ล้านบาท โดยมี
เงนิสดยกมาต้นงวด 1,343 ล้านบาท ท�าให้มเีงนิสดสทุธิ
ปลายงวดเท่ากับ  2,341 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ของกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ที่มาของกระแสเงินสด 2556 2555 2554

กิจกรรมด�าเนินงาน 2,034 4,402 2,566

กิจกรรมลงทุน (854) (3,232) (3,514)

กิจกรรมจัดหาเงิน (182) (675) (261)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น	
(ลดลง)	สุทธิ 998 495 (1,209)

เงินสดและรายการเทียบ 
    เท่าเงินสดต้นปี 1,343 848 2,057

เงนิสดและรายการเทยีบ	
				เท่าเงินสดปลายปี 2,341 1,343 848
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    Liabilities: As at December 31, 2013, the 
Company and its subsidiaries had total liabilities 
in the amount of Baht 17,233 million, or Baht 
3,049 million increasing from 2012, representing 
21 %, being composed of current liabilities 
in the amount of Baht 16,694 million, or Baht 
3,030 million increasing from 2012, representing 
22 %. The current liabilities as significantly 
increased were the unbilled payables and 
advances received from construction contracts. 
The non-current liabilities were in the amount of 
Baht 539 million, or Baht 18 million increasing 
from 2012, representing 4%. The non-current 
liabilities significantly increased was deferred 
tax liabilities. 

	 	 a.	 Short-Term	Loans	from	Financial	Institutions

    As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had no any short-term loans 
from financial institutions; meanwhile, in 2012, 
the Company and its subsidiaries had short-term 
loans from financial institutions in the amount of 
Baht 109 million.

	 	 b.		 Trade	Payables

    As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had net trade payables and 
other payables in the amount of Baht 2,966 million, 
or Baht 130 million decreasing from 2012 when 
had net trade payables and other payables in the 
amount of Baht 3,096 million, representing 4%. 
The Company and its subsidiaries maintained 
the quantity of the trade payables and other 
payables in the appropriate level despite increase 
in construction works, by having 54 days account 
payables outstanding as slightly increasing 
from the year 2012 when had 52 days account 
payables outstanding. The Company believed 
that such account payable outstanding was 
rather very good and suitable in the normal 
course of business.

	 	 c.		 Advances	Received	from	Construction		
	 	 	 	 Contracts	

    As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had advances received from 
construction contracts in the amount of Baht 
6,543 million, or Baht 1,879 million increasing 
from 2012 when had advances received from 

construction contracts in the amount of Baht 
4,664 million, representing 40% due to the fact 
that the Company awarded more new construction 
projects, causing increase in advances received 
from construction contracts.

    Shareholders’	Equity:	As at December 31, 
2013, the Company and its subsidiaries had the  
shareholders’ equity in the amount of Baht 7,777 
million, or Baht 1,666 million increasing from 2012 
when had the shareholders’ equity in the amount 
of Baht 6,111 million, representing 27%, which 
was caused by increase in fully paid-up share 
capital as from Baht 1,186 million up to Baht 
1,525 million and increase in unappropriated 
retained earnings as from Baht 2,507 million up 
to Baht 3,851 million.

    Total	Asset	Turnover: As at December 
31, 2013, the Company and its subsidiaries 
had the total asset turnover of 1.01, as slightly 
decreasing from 2012 of 1.11. The total asset 
turnover of The Company and its subsidiaries 
was the moderate level. 

4. Liquidity and Capital Adequacy

 4.1 Capital Structure
  As at December 31, 2013, the Company and 

its subsidiaries had the asset structure by having 
the current assets to non-current assets ratio equal 
to 79% : 21%, as slightly changed from the year 
2012 when had  the current assets to non-current 
assets ratio equal to 78% : 22%.  

  As at December 31, 2013, the Company and 
its subsidiaries had funding structure between the 
liabilities and the shareholders’ equity, by having 
the liabilities to shareholders’ equity ratio equal to 
69% : 31%, as slightly changed from that in 2012 
when had the liabilities to shareholders’ equity ratio 
equal to 70% : 30%.

 4.2 Capital Expenditures 
  Upon consideration of investment in fixed 

assets of the Company and its subsidiaries, the 
management would prepare annual investment 
plans in fixed assets as proposed to the Board of 
Executive Directors of the Company. Upon decision 
made in investment, the return on investment would 
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 4.5 แหล่งที่มำของเงินทุน
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย

มแีหล่งทีม่าของเงนิทนุจากหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 
โดยมีหนี้สิน 17,233 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 
7,777 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2555 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีหนี้สิน 14,184 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 
6,111 ล้านบาท 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย
ม ีอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity 
Ratio) อยู่ที่ 2.22 เท่า ลดลงจากปี 2555 ที่มีอัตราส่วน
หนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) อยูท่ี่ 
2.32 เท่า โดยทีห่นีส้นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยส่วนหนึง่
มาจากเงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้าง ซึง่เป็นส่วน
ทีล่กูค้าจดัให้บรษิทัและบรษิทัย่อยเพือ่ใช้ในการด�าเนนิ 
ธรุกจิตามธรรมเนยีมปฏบิตัโิดยทัว่ไปโดยเงนิรบัล่วงหน้า 
ตามสัญญาก่อสร้างดังกล่าวจะไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
แต่อย่างใด 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายการในส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ 

 ส่วนหนี้สิน
• ต้นทนุทีย่งัไม่เรยีกช�าระเพิม่ขึน้  1,284 ล้านบาท
• เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสร้างเพิม่ขึน้  1,879  ล้านบาท

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
• ทนุทีอ่อกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูค่าเพิม่ขึน้  339 ล้านบาท
• ก�าไรสะสมส่วนทีย่งัไม่ได้จดัสรรเพิม่ขึน้ 1,344 ล้านบาท 
• ก�าไรสะสมส่วนทีจ่ดัสรรแล้วเพิม่ขึน้ 13 ล้านบาท

 4.6 ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย 

มีดอกเบี้ยจ่าย 29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาทจาก
ปี 2555 ที่มีดอกเบี้ยจ่าย 18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภท
เครือ่งจกัรและรถยนต์เพิม่ขึน้ผ่านการท�าสญัญาเช่าซือ้
และสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่บริษัทและบริษัท
ย่อย มอีตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ (Time 
Interest Earned) เท่ากับ 76 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 
ปี 2555 ทีม่อีตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้
จ่าย (Time Interest Earned) เท่ากบั 81 เท่า บรษิทัยงัคง
มอีตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ในระดบั
ทีส่งูมาก บรษิทัและบรษิทัย่อยมปีระสทิธภิาพในการน�า
ก�าไรจากการด�าเนินงานเพื่อมาช�าระดอกเบี้ยที่สูงมาก
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be calculated in comparison with the financial cost.   
  In 2013, the Company and its subsidiaries had 

capital expenditures in purchasing the property, plant 
and equipment in the amount of Baht 789 million, 
or Baht 560 million increasing from 2012 when the 
property, plant and equipment were purchased 
in the amount of Baht 229 million, representing 
245%, because the Company and its subsidiaries 
awarded more new large-scale projects, causing 
increase in investment in the property, plant and 
equipment to support such expansion. 

  The Company and its subsidiaries believed 
that the capital expenditures, both additional  
investment and replacement investment for  fixed 
assets, would maintain the competitive advantage 
of the Company and its subsidiaries, both at present 
and in the future, and the investment in those fixed 
assets were utilized in their full capacities. 

 4.3  Liquidity
  In 2013, the Company and its subsidiaries 

had the current ratio at 1.19 as slightly increasing 
from the year 2012 when had the current ratio at 
1.17. The Company and its subsidiaries had a 
good and increasing liquidity. 

  In 2013, the Company and its subsidiaries 
had the quick ratio at 0.99 as slightly increasing 
from the year 2012 when had the quick ratio at 
0.97. The Company and its subsidiaries had a 
good and increasing liquidity. 

 4.4 Cash Flow
  In 2013, the Company and its subsidiaries 

cash and cash equivalents was in the amount of 
Baht 998 million Baht, by having the cash brought 
forward in the amount Baht 1,343 million, causing 
the net cash at the end of the period in the amount 
of  Baht 2,341 million, detailed as follows: 

(Unit: Million Baht)

Sources	of	Cash	Flow 2556 2555 2554

Operating Activities 2,034 4,402 2,566

Investing Activities (854) (3,232) (3,514)

Financing Activities (182) (675) (261)

Net	increase	(decrease)	
			in	Cash	Flow

998 495 (1,209)

Beginning Balance of Cash 
   and Cash Equivalents

1,343 848 2,057

Ending	Balance	of	Cash	
			and	Cash	Equivalents

2,341 1,343 848

 4.5 Sources of Fund
  As at December 31, 2013, the Company 

and its subsidiaries had sources of fund from 
liabilities and shareholders’ equity in the amount 
of Baht 17,233 million and Baht 7,777 million, 
respectively. Meanwhile, in 2012, the Company 
and its subsidiaries had the liabilities in the 
amount of Baht 14,184 million and shareholders’ 
equity in the amount of Baht 6,111 million.

  As at December 31, 2013, the Company 
and its subsidiaries had the Debt to Equity ratio at 
2.22, decreasing from the year 2012 which was at 
2.32. A part of the liabilities of the Company and 
its subsidiaries resulted from advances received 
from construction contracts as provided by the 
customers for the Company and its subsidiaries to 
be used in business operations as general business 
practices. Advances received from construction 
contracts had no any interest payment whatsoever.  

  As at December 31, 2013, the items in the 
liabilities and shareholders’ equity of the Company 
and its subsidiaries which significantly changed 
were as follows:  

 On	Liabilities

• Increase in unbilled payables 1,284 Million Baht

• Increase in advances received from construction 
contracts  1,879 Million Baht

	 On	Shareholders’	Equity

• Issued and fully paid-up capital  339 Million Baht

• Increase in unappropriated retained earnings 
1,344 Million Baht

• Increase in appropriated retained earnings 13 
Million Baht

 4.6 Leverage ratio
  As at December 31, 2013, the Company and 

its subsidiaries had interests expense in the amount 
of Baht 29 million, or Baht 11 million increasing from 
2012 when had interests expense in the amount of 
Baht 18 million, as a result of the Company and its 
subsidiaries invested in hire-purchase and financial 
lease for  equipments and vehicles. Meanwhile, 
the Company and its subsidiaries had the interest 
coverage ratio 76 times, as slightly decreasing 
from 2012 when had the interest coverage ratio 
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5. ภำระผกูพนัด้ำนหนีส้นิและกำรบรหิำรจดักำรภำระ 
 นอกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

 บรษิทัและบรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าซือ้และสญัญา
เช่าทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่ารถยนต์ อายขุองสญัญา
มรีะยะเวลา 2-5 ปี บรษิทัและบรษิทัย่อยมจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ที่
ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่า
ทางการเงินที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

• จ่ายช�าระภายใน 1 ปี  12  ล้านบาท
• จ่ายช�าระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  26 ล้านบาท

 เมือ่ประเมนิสภาพคล่องของบรษิทัและบรษิทัย่อย พบว่า
บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิสดเพยีงพอทีจ่ะสามารถจ่ายภาระ
ผูกพันด้านหนี้สินดังกล่าวได้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
ภาระที่ต้องชดใช้นอกงบแสดงฐานะทางการเงิน

6. ปัจจยัหรอืเหตกุำรณ์ทีอ่ำจจะมผีลกระทบต่อฐำนะ 
 กำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงมนียัส�ำคญัใน 
 อนำคต

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่พบว่า
จะมปัีจจยัหรอืเหตกุารณ์ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิ 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต 
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

 ปัจจัยภายนอก จากปัญหาทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นใน
ช่วงปลายปี 2556 โดยทีร่ฐับาลได้มกีารประกาศยบุสภาและ
จดัให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2557 ซึง่ในระหว่าง
ทีย่งัไม่มรีฐับาลใหม่ อาจจะท�าให้โครงการก่อสร้างต่างๆของ
ภาครฐัทีต้่องการผ่านการพจิารณาของรฐับาลใหม่อาจจะต้อง
ชะลอออกไปบ้าง อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัย่อยคาดว่า
รฐับาลชดุใหม่จะยงัคงต้องสานต่อโครงการส�าคญัต่างๆอาทิ 
การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐัเช่นโครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯและปรมิณฑล โครงการรถไฟรางคู่ 
และโครงการบริหารจัดการน�้า เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
โครงการส�าคญัทีจ่ะส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาวทั้งสิ้น ซึ่งโครงการเหล่านี้จะ
ก่อให้เกดิงานก่อสร้างและจะส่งผลดต่ีอภาคธรุกจิก่อสร้างใน 
อนาคต

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารงานอย่างรอบคอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีการรับงานก่อสร้างเป็น
มลูค่างานในมอื (Backlog Order) ทีส่งูถงึ 51,088 ล้านบาท 
ทัง้นีเ้พือ่รองรบัการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่าง 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2-3 ปี ท�าให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้
รบัผลกระทบจากปัญหาทางด้านการเมอืงทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
ระยะสั้นนี้แต่อย่างใด
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81 times. The Company continued to have the 
interest coverage ratio at the very high level. The 
Company and its subsidiaries had efficiency in 
paying interest based on operating profit in the 
very high level. 

5.  Obligation on Liabilities and Contingent 
 Liabilities 

 The Company and its subsidiaries made the  
hire-purchase contract and financial lease in relation to the  
automotive rental for a period of 2-5 years.  The  
Company and its subsidiaries had the minimum amount to be  
payable under the irrevocable hire-purchase contract 
and financial lease as at December 31, 2013, as follows:

• Payable within 1 year  12 Million Baht
• Payable as from 1 year up to 5 years 26  

Million Baht

 Upon assessment of liquidity of the Company and 
its subsidiaries, the Company and its subsidiaries had 
sufficient cash to pay the aforementioned obligation on 
liabilities. 

 As at December 31, 2013, the Company and its 
subsidiaries had no any contingent liabilities obligation.

6. Factors or events which may significantly  
 affect the financial status and operating  
 results in the future

 As at December 31, 2013, the Company and its 
subsidiaries found no factors or events which may  
significantly affect the financial status and operating 
results in the future of the Company and its subsidiaries, 
both external and internal factors.

 External Factors: According to the political unrest 
arising at the end of 2013, the government dissolved the 
parliament and provided for election in February 2014. 
While there is no new government, a variety of construction 
projects of the public sector which were required to be 
considered and approved by new government may be 
postponed. Nonetheless, the Company and its subsidiaries 
expect that new government is still able to resume various 
important projects, especially, the investment in public 
infrastructure projects; for example, mass rapid transit 
projects in Bangkok Metropolitan, SRT double-track 
projects, and water management projects, all of which 
were essential projects, affecting developing the  
long-term competitiveness of the country and resulting in 
construction and construction related works in the future.   

 The Company and its subsidiaries carefully managed 
their works. As at December 31, 2013, the Company had 
the backlog orders up to Baht 51,088 million to support the 
continuous operations of the Company and its subsidiaries 
cfor a period not less than 2-3 years, causing the Company 
and its subsidiaries not to be affected by the political 
unrest which may occur in the short run. 
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รำยกำรระหว่ำงกัน

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
 1. บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มิใช่กิจกำรร่วมค้ำ

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

1.	บริษัท	เอช	ที	อาร์จํากัด
(HTR)

ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้เช่าพื้นที่อาคาร ส�าหรับเป็นส�านักงาน

- บรษิทัย่อยของบมจ.ซโิน- ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอน
สตรคัชัน่ โดยบรษิทัเข้าถอืหุน้คดิเป็นร้อยละ 80.90 ของ
ทุนจดทะเบียนในบจก.เอช ที อาร์

- มกีรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนามร่วมกนั ได้แก่
 1.นายวรพันธ์  ช้อนทอง
 2.นางสาวสนองนุช  วัฒนวรางกุร
 (เดิมชื่อนางสนองนุช  ชาญวีรกูล)
 *ลาออกตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 2556

2.	บริษัท	ดี	เค	เค		ซิโน-ไทย	
เอ็นจีเนียริ่ง	จํากัด
(DKK)

ธุรกิจ: ออกแบบฐานรากและโครงสร้างของเสาสื่อสาร
และโทรคมนาคม การผลิตโครงสร้างเหล็กสื่อสารและ
โทรคมนาคม การก่อสร้างและติดตั้งเสาสื่อสารและ
โทรคมนาคม งานโยธา การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
เสาสื่อสารและโทรคมนาคม และการตรวจสอบปรับปรุง
และเสริมความแข็งแรงของเสาสื่อสารและโทรคมนาคม

- บริษัทร่วมของบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจด
ทะเบียน บจก.ดี เค เค ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง

- มกีรรมการและกรรมการผูม้อี�านาจลงนามร่วมกนั ได้แก่
 1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
 2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง
 3. นายสมชาย  วัฒนะวีระชัย

3.	บริษัท	เอสทีไอที	จํากัด
(STIT)

ธุรกิจ : เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการส�าหรับ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
และการผลิต

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยว
โยงของ กรรมการ กรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษิทั 

- มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอื นายมาศถวนิ  ชาญวรีกลู

4.	บรษิทั	เอสทพี	ีแอนด์	ไอ	จาํกดั	(มหาชน)
	(STP&I)

ธุรกิจ : การแปรรูปโครงสร้างเหล็ก งานประกอบ และ
เชื่อม ท่อ งานภาชนะความดัน ผลิตภัณฑ์ถัง อุปกรณ์
แลกเปลี่ยน  ความร้อน ผลิตภัณฑ์หม้อ ก�าเนิดไอน�้า 
และ Process Model และ: เป ็นตัวแทนจ�าหน่าย
สินค้าและให้บริการส�าหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยว
โยงของกรรมการ กรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษิทั

- มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
 1. คุณมาศถวิน  ชาญวีรกูล
 2. พลต�ารวจเอก เจตน์  มงคลหัตถี
 3. นายช�านิ  จันทร์ฉาย

5.	บริษัท	สเตซีย	์อินเตอร์เนชั่นแนล	จํากัด ธุรกิจ : ประกอบกิจการค้า ของขวัญ ของที่ระลึก ดอกไม้
สด ดอกไม้ประดิษฐ์

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยว
โยงของ กรรมการ กรรมการผู้มีอ�านาจาลงนามของ
บริษัท คือ 

- มีกรรมการร ่วมกัน 1 ท ่าน คือนางสาวสนองนุช  
วัฒนวรางกูร (เดิมชื่อนางสนองนุช   ชาญวีรกูล)

 *ลาออกตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2556

 2. บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำ

บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

1.	กิจการร่วมค้า	ซิโน-ไทย	เอ	เอส ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง - เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังนี้
 1. บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 58
 2. บรษิทั เอ เอส แอสโซซเิอท เอนยเินยีริง่ (1994) จ�ากดั 
    ร้อยละ 42

2.	กิจการร่วมค้า	เอส	แอล ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง - เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้
 1. บรษิทัมส่ีวนได้เสยีร้อยละ 70 โดยบรษิทัควบคมุ 100%
 2. บริษัท แอล ซี ทรานสปอร์ต และการพาณิชย์ จ�ากัด 
    ร้อยละ 30

3.	กิจการร่วมค้า	เอส	เอ ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง - เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้
 1. บริษัทมีส่วนได้เสีย ร้อยละ 80
 2. บริษัท อาควาไทย จ�ากัด ร้อยละ 20

136
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 

136



CONNECTED TRANSACTIONS

 1. Related transactions with other than joint ventures

Company Name Business Relationship

1.	HTR	Co.,	Ltd. Business: Property Development and office rental 
services

- The Company holds 80.90% of shares in HTR Co., 
Ltd.

- There are 2 co-directors, including:
 1. Mr. Woraphant  Chonthong
 2. Ms. Sanongnuch  Wattanavrangkul
  (Former name is Mrs.Sanongnuch Charnvirakul)
 *Date of Resignation : 1st of October 2013

2.	DKK	Sino-Thai	
Engineering	Co.,	Ltd.

Business: Design the foundation and structure 
of telecommunication towers, production of  
telecommunication steel structure, construction 
and installation of telecommunication towers, 
c i v i l  wo rks ,  repa i r s  and  ma in tenance  o f  
telecommunication towers, inspection, improvement, 
and strengthening of telecommunication towers

- The Company holds 35.00% of shares in  
DKK Sino-Thai Engineering Co., Ltd.

- There are 3 co-directors, including:
 1. Mr. Vallop  Rungkijvorasathien
 2. Mr. Woraphant  Chonthong 
 3. Mr.Somchai  Wattanaweerachai 

3.	STIT	Co.,	Ltd. Business: Distributor and service provider of 
machinery and equipment used in the construction 
and manufacturing industry

- STIT Co., Ltd. is related company, as co-director 
with the Company.

- There is a co-director, i.e.,
 Mr. Masthawin  Charnvirakul

4.	STP&I	Public	Co.,	Ltd. Business: Processing of steel structure, piping and 
welding, pressured containers, heat-exchange 
equipment, boilers and process model;
Distributor and service provider of machinery 
and equipment used in the construction and 
manufacturing industry;

-  STP&I Public Co., Ltd. is related company, as 
co-director with the Company.

- There are 3 co-directors, including:
 1. Mr. Masthawin  Charnvirakul
 2. Pol.Gen. Jate  Mongkolhutthi
 3. Mr. Chamni  Janchai

5.	Stacey	International	Corp.,	Ltd. Business: Retail sale of Souvenirs, Gifts and Flower 
Arrangements Service

- Stacey International Corp. Ltd. is related company, 
as co-director with the Company.

- There is a co-directors i.e,
 Ms. Sanongnuch  Wattanavrangkul
 (Former name is Mrs.Sanongnuch Charnvirakul)
 *Date of Resignation : 1st of October 2013

 2.  Related transactions with joint ventures

Company Name Business Relationship

1.	Sino-Thai	AS	Joint	Venture	 Business: Construction Work - Joint Venture; whereas, the Company is a  
stakeholder of Sino-Thai AS Joint Venture

 1. In 2005, the Company held 58% of stakes;
 2. In 2006, the Company held 58% of stakes;
 3. Associate Engineering (1964) Limited held 42%  

    of the stakes;

2.	SL	Joint	Venture Business: Construction Work - Joint Venture; whereas, the Company is a  
stakeholder of SL Joint Venture

 1. In 2006, the Company held 70% of stakes 
     (but had 100% Control power);

 2. LC Transport and Commerce Co., Ltd. Held
        30% of the stakes;

3.	SA	Joint	Venture	 Business: Construction Work - Joint Venture; whereas, the Company is a  
stakeholder of SA Joint Venture

 1. In 2007, the Company held 80% of stakes
 2. Aqua Thai Co., Ltd. Held 20% of the stakes

Financial Statem
ents
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บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

4.กิจการร่วมค้า	เอส	ที	เอ	เอส ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง - เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้
 1. บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 60
 2. บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964)  
     ร้อยละ 40
**ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2556 STEC ได้ปฏบิตัติามสญัญา

ในส่วนของบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

5.กิจการร่วมค้า	เอ	เอส	เอส	ที ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง - เป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัทมีส่วนได้เสีย ดังนี้
 1. บริษัท มีส่วนได้เสียร้อยละ 45
 2.บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จ�ากัด  
    ร้อยละ 55
**ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2556 STEC ได้ปฏบิตัติามสญัญา

ในส่วนของบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2556 และ 
2555 ดังนี้

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งกัน

รายการระหว่างกัน มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	56

มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	55

ลักษณะรายการ/
ความจําเป็น

1.บจก.	เอช	ท	ีอาร์ 1.1 รายได้จากการให้เช่าอาคารส�านกังาน
1.2 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.3 เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1.4 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมตาม 1.3

13,803,400
16,050

ยอดต้นงวด              118,000,000
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                    -
ลดลงระหว่างงวด   (45,000,000)
ยอดปลายปี                73,000,000

5,901,719

10,492,890
749,547

ยอดต้นงวด              158,000,000
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด                    -
ลดลงระหว่างงวด    (40,000,000)
ยอดปลายปี              118,000,000

9,137,788

- เป็นรายได้จากการให้เช่า 
พื้ นทีอาคาร  เพื่ อ เป ็น
ส�านักงานของบริษัท โดย
ราคาเป็นไปตามราคา
ตลาด

- ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
STEC ค้างช�าระค่าจอดรถ
ชั้นใต้ดิน 

- เงนิให้กูย้มืแก่ บจก. เอช ที 
อาร์ มกี�าหนดช�าระคนืเงนิ
ต้นและดอกเบี้ยเป็นราย
ไตรมาสรวมทัง้สิน้ 20 งวด 
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 
MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี 
และเริ่มผ่อนงวดแรกใน
เดือนกรกฎาคม 2552

2.	บจก.	ดี	เค	เค	
			ซิโน-ไทย	
			เอ็นจีเนียริ่ง	
			จํากัด

1.1รายได้จากค่าเครื่องหมายการค้า - 2,214,945 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
บริษัท เดงกิ โคเงียว จ�ากัด 
ประเทศญีปุ่น่และบรษิทั เพือ่
ประกอบธรุกจิผลติเสาสือ่สาร
โทรคมนาคมแบบครบวงจร
โดยการน�าเทคโนโลยทีางด้าน 
วิศวกรรมในการผลิตและ
การก่อสร้างเสาสื่อสารและ
โทรคมนาคมทีไ่ด้รบัการถ่าย 
ทอดเทคโนโลยมีาจาก บรษิทั 
เดงก ิโคเงยีว จ�ากดั มาร่วมกบั
ความช�านาญในงานก่อสร้าง
และความพร้อมของบคุลากร
ของบรษิทั โดยบรษิทั ได้ส่งทมี
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญงานด้าน 
การก่อสร้างและตดิตัง้เสาของ 
บริษัท  ส ่ วนหนึ่ ง ไปเป ็น
พนกังานของ บรษิทั ด ีเค เค  
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จ�ากัด 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 
ผลงานของ บริษัท ดี เค เค  
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จ�ากัด 
จะได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบั
ของลกูค้า ตลอดจนรกัษาชือ่
เสียงของบริษัท
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Company Name Business Relationship

4.	STAS	Joint	Venture	 Business: Construction Work - Joint Venture; whereas, the Company is a stake 
holder of STAS Joint Venture

 1. In 2010, the Company held 60% of stakes;
 2. Associate Engineering (1964) Limited held 
     40% of the stakes;
** Since September 2013, STEC has fulfilled its 

promise on the part of the Company successfully. 

5.	ASST	Joint	Venture	 Business: Construction Work - Joint Venture; whereas, the Company is a  
stakeholder of ASST Joint Venture

 1. In 2010, the Company held 45% of stakes;
 2. Associate Engineering (1964) Limited held 
     55% of the stakes;
** Since September 2013, STEC has fulfilled its 

promise on the part of the Company successfully. 

The Company has transactions with persons who may have a conflict of interest for fiscal years 
2556 and 2555 are as follows.

Company	Name Related	Transactions Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2013

Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2012

Reason	for	Transactions

1.	HTR	Co.,	Ltd. 1.1 Rental Incomes from office  
building lease

1.2 Trade accounts and notes  
payable–related parties

1.3 Loans to related parties

1.4 Interest receipt from loans under 
Sub-Clauses 1.3

  13,803,400

  16,050

Opening Balance  
  118,000,000
Raising during the period -
Decreasing during the period 
                                (45,000,000)
Ending year balance                              
                                   73,000,000

  5,901,719

  10,492,890

  749,547

Opening Balance  
  158,000,000
Raising during the period -
Decreasing during the period    
                                (40,000,000)
Ending year balance   
                                 118,000,000

  9,137,788

- The building space is leased 
as the Company’s office at the 
market price.

-  As of December 31, 2013 
STEC was behind in payment 
on parking basement. 

- Loans to HTR Co., Ltd was due 
to pay principal of a loan and 
interest in quarterly totaling 
20 installments. The interest 
can be calculated at MLR; 
minute 1 percent per year, 
and pay the first installment 
in July 2009.

2.	DKK	Sino-Thai	
Engineering	Co.,	
Ltd.

Incomes from trademark 
usage fee

- 2,214,945 The Company is a joint venture 
between Denki Kyoei Co., Ltd., 
and the Company to operate the 
business of integrated production 
of telecommunication towers 
by introducing engineering 
technology to the production 
and construction of telecom-
munication towers through the 
transfer of technology from Denki 
Kyoei Co., Ltd., in combination 
with the expertise in construction 
work and preparedness of 
personnel of the Company; 
whereas, the Company has 
sent a team of engineers 
specialized in construction and 
installation of telecommunication 
towers of the Company to work 
at  DKK Sino-Thai Engineering 
Co., Ltd., to assure that the 
performance of DKK Sino-Thai 
Engineering Co., Ltd., shall 
meet the standard acceptable 
to customers and to maintain the 
Company’ reputations. 

Financial Statem
ents
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งกัน

รายการระหว่างกัน มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	56

มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	55

ลักษณะรายการ/
ความจําเป็น

ส่วนรายการทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
กันในปี 2555 เป็นรายได้ 
จากการที่บริษัท ให้ใช้ชื่อ 
“ซโิน-ไทย” ของบรษิทั ในชือ่
ของบรษิทั ด ีเค เค  ซโิน-ไทย 
เอ็นจีเนียริ่ง จ�ากัด โดยคิด
ในอัตรา 1.25% ของรายได้
ต่อปีของบริษัท ดี เค เค  ซิ
โน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จ�ากัด 
**สญัญาการใช้ชือ่”ซโิน-ไทย” 
เริม่ 1 JUL 2002 และสิน้สดุ 
1 JUL 2012

3.	บริษัท	เอส	ที
				ไอที	จํากัด

3.1 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.2 รายได้ระหว่างกัน

3.3 ค่าอะไหล่ ตรวจเช็คซ่อมแซม

5,636,483

3,096,000

20,324,960

5,566,779

3,096,000

12,640,254

- เป็นการน�าอะไหล่มา
ซ่อมแซมเครื่องจักรของ
บรษิทั โดยราคาเป็นไปตาม
ราคาตลาด

4.	บริษัท	เอส	ที	พี		
			แอนด์	ไอ
				จํากัด	(มหาชน)

4.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.2 รายได้ระหว่างกัน

4.3 เงินสดรับจากรายการในข้อ 4.1,4.2

4.4 เงินประกันผลงาน

4.5 ค่าด�าเนินการ

54,985,840

363,180,060

306,307,360

-

-

15,930,634

49,206,163

27,584,965

2,174,094

26,470

- บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้าง
ด�าเนินโครงการ Erection 
and Assembly โดยราคา
เป็นไปตามราคาตลาด

5.	บริษัท	สเตซีย์		
			อินเตอร์
			เนชัน่แนล	จาํกดั

5.1 ค่ากระเช้าของขวัญและค่าดอกไม้ 5,833,774 5,464,007 - เป็นการสั่งซื้อกระเช้าของ
ขวญัและดอกไม้โดยราคา
เป็นไปตามราคาตลาด

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งกัน

รายการระหว่างกัน มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	56

มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	55

ลักษณะรายการ/
ความจําเป็น

1.กิจการร่วมค้า	
		ซิโน-ไทย	–	
			เอ	เอส

1.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 3,531,266 - บรษิทัรบัเหมาก่อสร้างแบบ
รับเหมาช่วง     

 (sub-contract)โครงการ
ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร ส่วนต่อ
ขยายสายสุขุมวิท     และ
สลีม โดยราคาเป็นไปตาม
ราคาตลาด

2.	กิจการร่วมค้า	
			เอส	แอล

2.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,039,804 6,072,500 - บริษัทฯรับเหมาก่อสร้าง
แบบรับเหมาช่วง 

 (sub-contract) คลอง
ระบายน�้าสถานีสูบน�้า 
สะพานยกระดับพร้อม
อาคารประกอบส่วนที่ 3 
โครงการระบายน�า้บรเิวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ โดย
ราคาเป็นไปตามราคา
ตลาด
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Company	Name Related	Transactions Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2013

Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2012

Reason	for	Transactions

Meanwhile, related transactions 
shall be recognized as incomes 
for the use of “Sino-Thai” within 
the name of DKK Sino-Thai  
Engineering Co., Ltd. The 
trademark usage fee shall be 
calculated at the rate of 1.25% 
of the annual income of DKK 
Sino-Thai  Engineering Co., Ltd.
**The contract  named “ 
Sino-Thai” begin on 1st of July 
2002 and End on 1st of July 
2012.

3.	STIT	Co.,	Ltd. 3.1 Trade accounts and notes 
payable

3.2  Service Income

3.3  Cost of spare parts,  fix and 
maintenance

5,636,483

3,096,000

20,324,960

5,566,779

3,096,000

12,640,254

- Spare parts; and repairs 
o f  t h e  C o m p a n y ’ s  
machinery at the market 
price;

4. STP&I (Public) 
    Co., Ltd.

4.1 Trade accounts and notes 
receivable

4.2  Service Income

4.3  Cash received under
        Sub-clause 4.1,4.2

4.4  Retention receivables

4.5  Cost of construction

54,985,840

363,180,060

306,307,360

-

-

15,930,634

49,206,163

27,584,965

2,174,094

26,470

- Repair ing Land Plot C  
Erection and Assembly at 
the market price;

5.	Stacey	
			International	
			Corp.,	Ltd.

5.1  Flower Arrangement Service 
Fee and Gif t  Basket for  
Greeting Season 

5,833,774 5,464,007 - T h e  c o m p a n y  h a s  
purchased premium gifts 
and flower arrangement 
serv ices  f rom S tacey 
International Corp., Ltd. 
Limited, at the market price;

Company	Name Related	Transactions Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2013

Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2012

Reason	for	Transactions

1.	Sino-Thai	AS	
			Joint	Venture	

1.1 Trade accounts and notes 
receivable

- 3,531,266 - The Company has carried 
out the construction of BMA 
Mass Transit System Project, 
extension of Sukhumvit 
Line and Silom Line, under  
subcontract at the market 
price;

2.	SL	Joint	
				Venture	

2.1 Trade accounts and notes 
receivable

 

6,039,804 6,072,500 - The Company has carried 
out the construction of water 
distribution canal, pumping 
station, elevated bridge, 
including Section 3 Building 
drainage project  near 
Suvarnabhumi Ai rpor t 
under subcontract and at 
their market price;
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งกัน

รายการระหว่างกัน มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	56

มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	55

ลักษณะรายการ/
ความจําเป็น

3.	กิจการร่วมค้า		
			เอส	เอ

3.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

3.2 รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ

3.3 รายได้ระหว่างกัน

3.4 เงินประกันผลงาน

3.5 เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา

21,211,127

8,205,531

885,727

3,024,070

-

21,408,988

52,316,039

29,557,923

9,213,914

7,930,339

- บริษัท ฯ รับเหมาก่อสร้าง
แบบรับเหมาช่วง 

 (sub-contract) ระบบ
ประปาตามโครงการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้า
อุปโภคบริโภคเทศบาล
นครราชสีมาโดยราคา
เป็นไปตามราคาตลาด

บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำ 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งกัน

รายการระหว่างกัน มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	56

มูลค่ารวม	(บาท)	
สําหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธ.ค.	55

ลักษณะรายการ/
ความจําเป็น

1.	กิจการร่วมค้า	
				เอส	ที	เอ	เอส

1.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

1.2 รายได้ระหว่างกัน

1.3 เงินสดรับจากรายการในข้อ 4.1, 4.2

1.4 เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา

49,239,168

94,768,040

91,442,162

-

67,771,103

126,175,648

106,878,845

8,568,400

- บรษิทัรบัจ้างงานซือ้พร้อม
ติดตั้งงานโครงสร้างพื้น
ฐานและงานระบบการ
เดนิรถโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร 
ส่วนต่อขยายสายสีลม 
(ตากสิน-เพชรเกษม) 
**ตั้งแต่เดือนกันยายน 
2556 STEC ได้ปฏบิตัติาม
สัญญาในส่วนของบริษัท
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

2.	กิจการร่วมค้า	
			เอ	เอส	เอส	ที

2.1 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 
2.2 เงินสดรับจากรายการในข้อ 2.1

21,584,923

72,594,775

60,611,630

115,035,722

- บริษัทรับจ้างท�างาน
โครงการปรับปรุง
ทางรถไฟ ระยะที่ 6 ช่วง 
ชมุทางบวัใหญ่ - หนองคาย 
**ตั้งแต่เดือนกันยายน 
2556 STEC ได้ปฏบิตัติาม
สัญญาในส่วนของบริษัท
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
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Company	Name Related	Transactions Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2013

Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2012

Reason	for	Transactions

3.	SA	Joint	
				Venture	

3.1 Trade accounts and notes 
receivable

3.2  Unbilled receivables

3.3  Service income 

3.4  Retention receivables

3.5  Advanced received from  
construction contracts

21,211,127

8,205,531

885,727

3,024,070

-

21,408,988

52,316,039

29,557,923

9,213,914

7,930,339

- The Company has carried 
out the construction of 
waterworks system under 
the Project on solving the 
problem of water shortage 
of Nakhon Ratchasima  
Municipality, under sub-
contract and at their market 
price;

The Company has transactions with persons who may have conflicts of interest as a joint venture.

Company	Name Related	Transactions Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2013

Gross	Value	(Baht)
As	of	

December	31st,	2012

Reason	for	Transactions

1.	STAS	Joint	
			Venture	

1.1 Trade accounts and notes 
receivable

1.2  Service income 

1.3  Cash received under 
      Sub-clauses 1.1, 1.2

1.4 Advanced received from  
construction contracts

49,239,168

94,768,040

91,442,162

-

67,771,103

126,175,648

106,878,845

8,568,400

- The Company has carried 
out the construction of  BTS, 
Silom Extension (Taksin - 
Petkasem);

** Since September 2013, 
STEC has fulfilled its promise 
on the part of the Company 
successfully. 

2.		ASST	Joint	
				Venture

2.1 Trade accounts and notes 
receivable

2.2  Cash received under 
 Sub-clauses 2.1

21,584,923

72,594,775

60,611,630

115,035,722

- The Company has carried 
out the construction of 
Track Rehabilitation Phase 
6: North Eastern Line, Buayai 
Junction-Nongkay;

** Since September 2013, 
STEC has fulfilled its promise 
on the part of the Company 
successfully.
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นโยบำยทัว่ไปในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั 
 นโยบำยด้ำนรำคำ

 มูลค่าของรายการระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด 
หรือราคาที่แข่งขันได้กับบุคคลอื่นที่มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง
กัน 

 ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
 การท�ารายการระหว่างกนัเป็นไปตามความจ�าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผลซึง่เป็นการท�ารายการเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์
สูงสุดของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการที่บริษัท ได้ประกอบธุรกิจกับบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม  และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะการค้าตามปกติ 
ลักษณะของรายการ ได้แก่  การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
ซื้ออุปกรณ์  และบริการอื่น โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ
ระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้จะถกูก�าหนดให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้า 
โดยทั่วไป และเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคาที่แข่งขันได้
กับบุคคลอื่นที่มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน 

 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำร 
 ระหว่ำงกัน

 ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าท�ารายการ
ระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้อง

ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทุกประการ 

 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
 ในอนำคต

 บรษิทัมรีายการระหว่างกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องเฉพาะ
ในกรณีที่มีความจ�าเป็น และเป็นไปตามครรลองการด�าเนิน
ธรุกจิตามปกตเิท่านัน้ อาทเิช่น การซือ้/ขายวสัดกุ่อสร้าง การ
รับเหมาก่อสร้าง การให้เช่าอาคารส�านักงาน ฯลฯ รายการ
ระหว่างกนัอาจเกดิขึน้ได้ในอนาคตตามปกตขิองการประกอบ
การค้าของบริษัท ซึ่งบริษัท มีนโยบายในการท�ารายการ
ระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยใช้
วธิกีารเปรยีบเทยีบราคาและคณุภาพในการด�าเนนิงานต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีราคาที่เหมาะสมที่สุด 
ซึง่บรษิทั จะปฏบิตัต่ิอบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งในแนวทาง 
เช่นเดยีวกบัผู ้ประกอบการรายอืน่ๆ โดยบรษิทั จะมกีารก�าหนด 
ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการท�ารายการระหว่างกัน 
ดงักล่าวให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตทิัว่ไปซึง่
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 
รวมทัง้ตอ้งผ่านการพจิารณาตามขัน้ตอนการอนมุัตทิีเ่หมาะ
สมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการ
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General Policy on Related transactions of the 
Company

 Policy on Pricing

 The value of related transactions shall be in 
accordance with the market price or competitive prices 
of non-related parties, as per opinions of the Board of 
Directors. 

 Reasonability of Transactions

 Related transactions shall be made on the basis of 
necessity and reasonability and for the maximum benefits 
of the Company, and the said transactions existed 
because the Company has operated its businesses with 
subsidiaries, affiliated companies, and related companies 
in the normal course of businesses.   Transactions include 
construction service provision, purchase of equipment 
and other services; conditions of related transactions 
shall be prescribed in accordance with the general 
commercial conditions and with the market prices or 
competitive prices of non-related parties.

 Procedures of Related Transaction Approval

 According to the Company’s policy, the procedures 
of related transactions made with parties in conflict have 

to be verified and approved in conformance with the 
Company rule and regulation. 

 Policy or Trends on Related Transactions

 The Company shall have its related transactions 
with particular companies involved, as may be 
necessary and only in accordance with the normal 
course of business operations such as sale/purchase 
of construction materials, construction work, office 
building lease, etc., and such related transactions 
may exist in the future, according to normal course of 
business operations of the Company. The Company 
has its policy to make related transactions with parties 
in conflict by comparing prices and quality of operations 
for the maximum benefits of the Company, and at the 
most proper price.   The Company shall treat the parties 
in conflict similarly to other entrepreneurs.  The Company 
shall prescribe the terms and conditions of such related 
transactions in accordance with the normal course of 
business operations; and prices shall be compared 
with prices of the third parties; moreover, it shall be 
considered according to the proper procedures of 
approval and in accordance with the Company’s Rules 
and Regulations in all respects.
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รำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประจ�ำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 
ท่าน ได้แก่

 1. นายช�านิ   จันทร์ฉาย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. พลต�ารวจโท เจตน์  มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสุชัย  ภูพิชญ์พงษ์  กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัในการสอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องเชือ่ถอืได้ มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม มกีารปฏบิตัิ
ถกูต้องตามกฎหมาย โดยมุง่เน้นให้บรษิทัมกีารด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 
ครั้งสรุปเป็นรายงานกิจกรรมส�าคัญ ที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. กำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2556 โดยได้สอบถามและ 
รบัฟังค�าชีแ้จงอย่างชดัเจนจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตในเรือ่งความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ และความเพยีงพอ 
ในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

2. กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอรวมทั้งได้พิจารณา
ทุกรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญของบริษัท รวมทั้งระบบรักษาความ
ปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทั มกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ มกีาร
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก�าหนดไว้ ตามแนวทางขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( COSO ) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ก�าชับให้
ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3. ก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมการการตรวจสอบได้พจิารณาแผนงานขอบเขตการท�างาน ความเป็นอสิระ อตัราก�าลงัและงบประมาณของแผนก
ตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัมาตรฐานปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA) และแนวทางการตรวจสอบ
ภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไป
อย่างต่อเนือ่งทนัเวลา และมปีระสทิธผิล คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ความส�าคญัของหน่วยงานตรวจสอบภายในจงึได้สนบัสนนุ
การตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ

4. สอบทำนและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ บรษิทัใช้แบบประเมนิความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน การแก้ไขข้อควรปรบัปรงุแก้ไข และข้อเสนอ
แนะตามรายงานตรวจสอบภายใน และการปฏบิตังิานตามคูม่อืและระเบยีบปฏบิตัทิีก่�าหนด เพือ่จดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ปฏบิตังิานภายในทัว่ๆไปของบรษิทัคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพและ
มัน่ใจได้ว่าสามารถจดัการกบัความเสีย่งต่างๆ ทีม่ใีห้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ซึง่สรปุรายละเอยีดของปัจจยัเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานของบริษัทไว้ในส่วนของปัจจัยความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว

5. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ภำครัฐ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
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Corporate Governance Report of the Audit 
Committee 2013

The Audit Committee of Sino-Thai Engineering & Construction Public Co., Ltd., consists of 3 Independent Directors 
as the following;

 1. Mr. Chamni Janchai,     Chairman of the Audit Committee
 2. Police Lieutenant Genaral Jate Mongkolhutthi,  Member of the Audit Committee
 3. Mr. Suchai Poopichayapongs,    Member of the Audit Committee

In 2013, the Audit Committee has performed according to the duties and responsibilities commissioned by the Board 
of Directors to review the Company’s financial reports for accuracy and reliability, to provide adequate and suitable 
internal control in compliance with the law, to ensure Company’s operation complied with the principle of good  
corporate governance, and to comply with the Notification of the Stock Exchange of Thailand on Qualifications and Rules 
and Responsibilities of the Audit Committee and Best Practice Guidelines for  the Audit Committee issued by the Listed 
Companies Division of the Stock Exchange of Thailand; provided that the Audit Committee has convened 6 meetings, 
of which main activities can be summarized, as follows:

1. Review of the Quarterly Financial Statements and the Annual Financial Statement
 The Audit Committee has reviewed the Quarterly Financial Statements and the Annual Financial Statements 
2013; and has inquired and received the clear explanation from the management and the Independent Auditor  
relating to the accuracy and the completeness of the financial statements, and the adequacy of information disclosure.  
Therefore, the Audit Committee has agreed that the aforesaid financial statements have reasonable correctness 
in their essential contents in accordance with the generally accepted accounting principles; and the information 
disclosure in those financial statements is punctually, correctly and completely.

2. Review of the Internal Control System
 The Audit Committee has reviewed the internal control in cooperation with the Independent Auditor on a regular 
basis and has considered all reports of internal audit according to the approved work plans, covering the significant 
work systems of the Company, including the information security management system. The Audit Committee has 
agreed that the Company has its adequate and suitable internal control and has its improvements in accordance 
with the changing business activities, therefore, the operations of the Company and its subsidiaries shall achieve 
the prescribed objectives as stated in the COSO framework. Moreover, the Audit Committee has also urged the 
management to improve the internal control system for continuous effectiveness.

3. Monitoring of the Internal Audit
 The Audit Committee has considered the work plans, scope of work, independence, manpower, and budgets 
of the Internal Audit Department to be proper and in conformity with the professional standard of internal audit  
practices of the Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT), the Information Systems Audit and Control Association 
(ISACA) in Bangkok; and the internal audit guidelines of the Stock Exchange of Thailand (SET). The Audit Committee 
has agreed that the Company’s internal audit has been carried out continuously on a timely and effective basis.  
Moreover, the Audit Committee has realized the significance of the internal audit and has therefore given its regular 
support to the internal audit both in terms of personnel development and guidelines of audit to be in accordance 
with the prescribed standard.

4. Compliance with the Law and the Government Regulations
 The Audit Committee has reviewed the compliance with Rules and Regulations of the Securities and Exchange 
Commission, regulations of the Stock Exchange of Thailand, the law relating to the Company’s business operations; 
and has agreed that there is no significant issue relating to non-compliance with the law, regulations, and other 
related laws.

5. Risk Management Review
 The Company has utilized the internal audit system, the recommendations of the internal audit report, the work 
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ของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็น
สาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อก�าหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 ตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตว่าไม่พบรายการใดทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื รายการทีอ่าจ
มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์อย่างมีสาระส�าคัญ

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเอง
 เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินสรุปได้ว่า
กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

8. พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
 การพจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตประจ�าปี 2556 เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั ให้ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ความเป็น
อสิระ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและไม่ขดักบัข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ในเรื่องการก�าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบยีน 3930 หรอืนางสาวทพิวลัย์ นานานวุฒัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3459 หรอืนางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3844 แห่ง บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ�าปี 2556 
พร้อมค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงิน 1,730,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาท) 

9. กำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
 มกีารประชมุกบัผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั รวม 1 ครัง้ เพือ่ทบทวนและสอบถามเกีย่วกบั 
ความเหมาะสมของการตั้งส�ารองต่างๆ รวมถึงนโยบายการบัญชีและสาระส�าคัญของมาตรฐานการบัญชีสากล - International 
Financial Reporting Standards (IFRS) โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงอย่างชัดเจนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัท
มนีโยบายการบญัชแีละการตัง้ส�ารองประเภทต่างๆ ถกูต้องและเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี ่IFRS และมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว 

10. กำรรำยงำนผลกำรประชุมให้กับคณะกรรมกำรบริษัท 
 มีการจัดท�ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมินผลการตรวจสอบภายใน ให้กับคณะกรรมการ
บรษิทั ทราบทกุครัง้ที ่มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบ

 การปฏบิตัหิน้าทีข้่างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มข้ีอสงัเกตและข้อเสนอแนะด้านบญัชกีารเงนิ ด้านการตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเสี่ยง การด�าเนินงานของบริษัท และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานก่อสร้างต่างๆ เพือ่ให้ฝ่ายจดัการน�าไปพจิารณาด�าเนนิการ พร้อมทัง้มกีารตดิตามการด�าเนนิงานตามรายการข้อเสนอ
แนะ/ข้อควรปรบัปรงุแก้ไขโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานการด�าเนนิการให้คณะกรรมการบรษิทั ทราบทกุไตรมาส

 กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีความเห็นว่าบริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง ครบถ้วนและเพยีงพอ มกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสม ยดึมัน่ในจรยิธรรมธรุกจิ รวมทัง้ปฏบิตัติาม 
กฎระเบยีบและข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

	 นายชํานิ	จันทร์ฉาย

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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procedures, and the prescribed regulations to supervise its business operations in order to manage risks associated 
with the internal operations of the Company. The Audit Committee has agreed that the Company has effective and 
efficient risk management, which will be developed to its enterprise risk management.

6. Review and Comments on Related Transactions or those with Potential Conflict of Interest
 The Audit Committee has given its similar comments to those of the Independent Auditor that, according to the 
Regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission, no significant related 
transactions and/or those with potential conflict of interest was found.

7. Self Performance Appraisal
 To comply with the best practices guidelines for the Audit Committee, the Audit Committee should conduct the 
self-performance appraisal annually. In 2013, the self-performance appraisal result of the Audit Committee can be 
summarized that the Audit Committee has performed its duties fully according to its Charter and complied with the 
best practice guidelines for the Audit Committee, which will result in effective implementation of the rules of good 
corporate governance.

8. Selection, Nomination, and Remuneration of the Independent Auditor 
 The selection, nomination, and remuneration of the Independent Auditor of 2013 shall be proposed for the Board 
of Directors’ approval in the Annual General Meeting (AGM) 2013, whereas, the Audit Committee has considered 
work performance, independence, and appropriateness of the remuneration, which shall not be contrary to the  
Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand governing 
the circulation of auditors. Therefore, it is deemed expedient to appoint Mr. Supphachai Panyawatthano, the certified 
public accountant no.3930; or Miss Thippawan Nananuwat, the certified public accountant no.3459; or Miss Siraporn 
Ouaanunkun, the certified public accountant no.3844 of Ernst & Young Office Co., Ltd., as the Company’s Independent 
Auditor of 2013 , Company’ s auditing fee in 2013 is Bt. 1,730,000.00

9. Audit Committee and Independent Auditor Meeting
 In 2013, the company arranged Audit Committee Meeting with the Independent Auditor totaling 1 time. The meeting 
is held for revising the appropriation of the provision of loss that the company had been settled including the 
importance of the International Financial Reporting Standards, IFRS. Independent Auditor clearly clarified that the 
accounting policy and other provisions of the company were accurate and appropriate in accordance with generally 
accepted standards. Normally, if the company is using the IFRS as the first time, there will be some part of it that 
might effect to the company.

10. Reporting of the Resolution of the Board of Directors
 Minutes of the Audit Committee’s meetings and the internal audit appraisal result shall always be reported to the 
Board of Directors, thus, in accordance with the guidelines of best practices of the Audit Committee.

 The aforesaid best practices of the Audit Committee presented a notification and a suggestion of financial,  
internal audit, risk management, company performance, and safety, health and environment at job sites, in case the 
Management can perform and follow up all those suggestions as well. Internal Audit has to follow and correct things 
to be developed and then report it to the Board of Directors every quarter.

 In summary, the Audit Committee has performed its duties fully in accordance with its Charters approved 
by the Board of Directors. The Audit Committee has given the comments that the Company has implemented its 
good corporate governance practice, prepared its financial statements in accordance with the generally-accepted  
accounting principles, disclosed the correct, complete, and adequate information in the financial report, provided 
its appropriate internal control, adhered to the business ethics, and complied with the rules, regulations, and related 
laws, thus, in conformity with the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) and 
the Stock Exchange of Thailand (SET).

	 Mr.	Chamni	Janchai	

 Chairman of the Audit Committee
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คณะกรรมการบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั  (มหาชน) ได้ด�าเนนิการตามข้อบงัคบับรษิทัในการน�าเสนอ 
บัญชีงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน    สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อผู้ถือหุ้นตามก�าหนดเวลาทุกรอบสิบสองเดือน ภายในระยะเวลาสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทขอให้ 
ค�ารับรองว่า รายงานทางการเงินตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2556 ฉบับนี้เป็นไปตามความเป็นจริงและสมเหตุผล มีข้อมูล
ทางบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทได้ใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนได้มี 
การพิจารณาถึงความสมเหตุผลอย่างรอบคอบในการจัดท�างบการเงิน ของบริษัทในครั้งนี้ โดยงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
งบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ทั้งของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่ควรและจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจว่าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัททุกประการและให้ความเอาใจใส่ในการพิจารณา
รายงานทางการเงินเสมออย่างต่อเนื่อง

 

   ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

   

	 	 	 (นายภาคภูมิ		ศรีชํานิ)

             กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ
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Reports on the Responsibilities of
the Board of Directors on Financial Reports

The Board of Directors of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited has carried out actions 
in accordance with the Company’s Articles of Association on the presentation of Balance Sheets and Income Statement 
ending December 31, 2013, which has already been audited by the Auditor. These actions are in accordance with 
the prescribed period of twelve months cycle which was within the period of time before the ending of the Company’s 
accounting period. The Company Board of Directors hereby warrants that the financial reports expressed in the 2013 
Annual Reports are true and reasonable, having correct, complete, and adequate accounting data. The Company’s 
Board of Directors has already reviewed and deemed the reports to be presentable and requested it should be submitted 
expeditiously to the  shareholders.

 The Company’s Board of Directors is of the view that the Company has duly exercised proper accounting 
procedures, kept constant practice, and has taken reasonable care in completing the Company’s financial statements 
on time. The Balance Sheets ending December 31, 2013, Income Statement, Statements of Changes in Shareholders’ 
Equity, and Cash Flow Statements ending December 31, 2013, of both the Company’s and Consolidated Financial 
Statements of the Company’s Subsidiaries are reasonably correct and completed in accordance with Generally 
Accepted Accounting Principles.

 The Company’s Board of Directors is confident that it has verified the Company’s important data and information 
in all respects and has paid close attention to all details regarding the financial reporting of the Company. 

   For and on behalf of the Company:

	 	 	 	(Mr.	Pakpoom	Srichamni)

   Director and President
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ส�ำนักงำนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137   
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 
กรุงเทพฯ 10110

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย
•  บริษัทมีค่าสอบบัญชี ปี 2556 
 เป็นจ�านวนเงิน 1,730,000 บาท
•  บริษัทย่อย  มีค่าสอบบัญชี ปี 2556  
 เป็นจ�านวนเงิน 480,000 บาท
•  บริษัทย่อยของบริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี ปี 2556  
 เป็นจ�านวนเงิน 260,000 บาท

ค่ำบริกำรอื่น
-ไม่มี-

Office of the Auditor of the Company and 
subsidiaries,

Ernst and Young Office Limited,
33rd Floor, Lake Ratchada Building, 193/136-137, 
New Ratchada Pisek Road,
Bangkok 10110.

Remuneration on the account audits of the 
Company and subsidiaries.

• Company’s auditing fee in 2013  is Bt. 1,730,000
• The Company’s subsidiaries’ auditing fee in 2013  
 is Bt. 480,000
• The affiliated companies of the subsidiaries’ 
 auditing fee in 2013 is Bt. 260,000

Other expenses:
-None-

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Remuneration for Auditor
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Report and Consolidated Financial Statements
Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

31 December 2013

รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

31 ธันวำคม 2556
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ซิโน-ไทย	เอ็นจีเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จํากัด	(มหาชน)	

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า งบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิาน
ตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการเพือ่ออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณ
การทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ผลการด�าเนนิงานและ กระแสเงนิสด ส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท 
ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ งบการเงินเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 (ก่อนปรบัปรงุ
ใหม่) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าซึ่งแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2556 

	 ศุภชัย	ปัญญาวัฒโน

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

 บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

 กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

Financial Statem
ents

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,340,998,732 1,343,234,955  848,229,592 2,251,474,932 1,251,114,146  756,621,353 

เงินลงทุนชั่วคราว 8 6,322,029,324 5,846,354,404 2,659,311,579 6,322,029,324 5,846,354,404 2,659,311,579 

ลูกหนี้การค้า 6,9  2,916,915,632  1,824,399,466  2,183,810,813  2,879,878,212  1,668,697,298  2,138,641,378 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 6  4,914,417,235  4,173,154,922  3,136,001,416  4,812,885,915  3,733,397,825  2,067,009,568 

เงินประกันผลงานก่อสร้าง 6  513,790,508  254,843,458  163,556,488  497,757,541  143,593,536  128,805,209 

งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา  1,118,008,025  322,348,412  844,638,242  1,118,008,025  248,755,491  844,638,242 

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา  1,017,352,848  1,080,835,552  854,132,614  1,005,925,591  975,846,490  707,623,878 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น 10  15,466,965  34,446,915  14,072,530  -  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  120,214,564  21,489,365  -  -  - 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 6  1,087,714  949,194  828,314  60,000,000  96,000,000  55,000,000 

อาคารชุดเพื่อขาย 19  424,021,028  468,963,021  527,296,156  -  -  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11  278,923,621  455,040,897  434,238,366  211,477,442  354,952,438  368,683,175 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 19,863,011,632 15,924,785,760 11,687,605,475 19,159,436,982 14,318,711,628  9,726,334,382 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  -  445,089,605  445,089,605  445,089,605 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  119,338,917  145,068,823  122,534,573  2,799,700  2,799,700  2,799,700 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14  10,852,004  10,952,004  10,352,004  1,000,000  1,000,000  1,000,000 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

   จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 6  3,741,167  4,828,881  5,778,075  13,000,000  22,000,000  103,000,000 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15  2,350,821,750  2,017,001,750  2,153,300,000  1,751,600,000  1,489,100,000  1,489,100,000 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16  2,649,661,920  2,160,064,399  2,073,834,652  2,497,848,571  1,990,306,311  2,037,085,323 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  12,162,742  32,828,290  20,123,975  11,051,396  34,297,491  19,997,095 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  5,146,578,500  4,370,744,147  4,385,923,279  4,722,389,272  3,984,593,107  4,098,071,723 

รวมสินทรัพย์ 25,009,590,132 20,295,529,907 16,073,528,754 23,881,826,254 18,303,304,735 13,824,406,105 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  -  108,600,000  66,555,901  -  -  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6,17  2,966,077,697  3,096,388,255  2,154,138,826  2,846,774,881  2,467,197,558  1,707,460,421 

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ  6,693,389,839  5,408,928,531  3,108,036,690  6,642,652,063  5,297,309,462  2,620,153,278 

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 6  6,543,004,469  4,663,999,166  4,396,249,292  6,520,451,686  4,488,026,159  4,027,410,340 

ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า

   ทางการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18  108,091,246  83,093,407  48,344,285  108,091,246  83,093,407  48,344,285 

เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย 19  69,511,768  68,643,628  69,022,849  -  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  314,021,804  234,239,572  163,720,646  302,796,433  173,161,679  142,392,744 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,694,096,823 13,663,892,559 10,006,068,489 16,420,766,309 12,508,788,265  8,545,761,068 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงนิ - สทุธิ

   จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18  120,743,704  153,287,551  114,437,743  120,743,704  153,287,551  114,437,743 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20  125,635,453  119,444,908  111,437,643  123,144,477  117,196,329  108,519,534 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24  284,472,158  240,265,870  170,615,139  161,838,725  124,954,804  55,680,802 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  7,996,779  7,390,451  3,933,639  -  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  538,848,094  520,388,780  400,424,164  405,726,906  395,438,684  278,638,079 

รวมหนี้สิน 17,232,944,917 14,184,281,339 10,406,492,653 16,826,493,215 12,904,226,949  8,824,399,147 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 
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(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

Financial Statem
ents

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 21 

      หุ้นสามัญ 1,525,125,367 หุ้น 

       (2555: หุ้นสามัญ 1,186,208,619 หุ้น)

        มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,525,125,367  1,186,208,619  1,186,208,619  1,525,125,367  1,186,208,619  1,186,208,619 

   ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,525,106,540 หุ้น 

       (2555: หุ้นสามัญ 1,186,208,619 หุ้น)

        มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  1,525,106,540  1,186,208,619  1,186,208,619  1,525,106,540  1,186,208,619  1,186,208,619 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  2,097,055,812  2,097,055,812  2,097,055,812  2,097,055,812  2,097,055,812  2,097,055,812 

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 22  152,510,654  139,484,177  83,448,475  152,510,654  139,484,177  83,448,475 

   ยังไม่ได้จัดสรร  3,850,648,780  2,507,036,343  2,119,702,174  3,318,036,135  1,976,329,178  1,633,294,052 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (37,454,123)  2,879  (482,521)  (37,376,102)  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  7,587,867,663  5,929,787,830  5,485,932,559  7,055,333,039  5,399,077,786  5,000,006,958 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย  188,777,552  181,460,738  181,103,542  -  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  7,776,645,215  6,111,248,568  5,667,036,101  7,055,333,039  5,399,077,786  5,000,006,958 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,009,590,132 20,295,529,907 16,073,528,754 23,881,826,254 18,303,304,735 13,824,406,105 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 

157

กรรมการ



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได้

รายได้จากการก่อสร้าง  22,241,903,992  19,748,012,315  21,521,414,501  18,603,911,661 

รายได้จากการขายและบริการ  52,140,601  123,596,688  -  - 

ผลก�าไรจากการตรีาคาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ

   เป็นมูลค่ายุติธรรม 15  293,941,560  -  262,500,000  - 

รายได้อื่น

   ดอกเบี้ยรับ  310,351,309  191,440,034  307,370,679  190,794,937 

   เงินปันผลรับ 13.2  -  -  4,199,550  4,199,550 

   อื่น ๆ  49,587,205  105,885,379  39,797,164  99,014,897 

รวมรายได้  22,947,924,667  20,168,934,416  22,135,281,894  18,897,921,045 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนงานก่อสร้าง  20,147,852,220  18,105,064,731  19,438,452,991  17,014,732,417 

ต้นทุนขายและบริการ  20,183,874  92,725,609  -  - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  539,167,504  561,442,545  511,513,077  515,055,791 

รวมค่าใช้จ่าย  20,707,203,598  18,759,232,885  19,949,966,068  17,529,788,208 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร	(ขาดทนุ)	จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

			ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ	และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  2,240,721,069  1,409,701,531  2,185,315,826  1,368,132,837 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 13.2  (21,530,356)  26,733,800  -  - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,219,190,713  1,436,435,331  2,185,315,826  1,368,132,837 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (29,199,772)  (17,733,551)  (22,405,766)  (9,291,150)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,189,990,941  1,418,701,780  2,162,910,060  1,358,841,687 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24  (449,454,854)  (322,720,112)  (431,615,367)  (307,401,658)

กําไรสําหรับปี  1,740,536,087  1,095,981,668  1,731,294,693  1,051,440,029 

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,733,200,173  1,095,739,072  1,731,294,693  1,051,440,029 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

   ของบริษัทย่อย  7,335,914  242,596 

 1,740,536,087  1,095,981,668 

 -  - 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25 

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1.14  0.72  1.14  0.69 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

Financial Statem
ents

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสําหรับปี  1,740,536,087  1,095,981,668  1,731,294,693  1,051,440,029 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน 
      หลักทรัพย์เผื่อขาย

 (46,820,128)  600,000  (46,720,128)  - 

ผลกระทบของภาษีเงินได้                                                24  9,344,026  -  9,344,026  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี  (37,476,102)  600,000  (37,376,102)  - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  1,703,059,985  1,096,581,668  1,693,918,591  1,051,440,029 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,695,743,171  1,096,224,472  1,693,918,591  1,051,440,029 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  7,316,814  357,196  -  - 

 1,703,059,985  1,096,581,668 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

 (หน่วย: บาท) 

	งบการเงินรวม	

	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	

	รวม	
	ส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้น	

		ทุนเรือนหุ้น	
	ที่ออกและ	
	ชําระแล้ว	

	ส่วนเกิน	
	มูลค่าหุ้น
สามัญ	

	กําไรสะสม	

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	

	รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น	
	ของบริษัทฯ	

	ส่วนของผู้มี	
	ส่วนได้เสียที่	
	ไม่มีอํานาจ
ควบคุมของ
บริษัทย่อย	

	กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

	รวม	
	องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น	

	ส่วนตํ่ากว่าทุน	
	จากการวัด	
	มูลค่าเงิน
ลงทุน	

	ในหลักทรัพย์
เผื่อขาย	

	ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน	

	ที่เป็นเงินตรา	
	ต่างประเทศ		จัดสรรแล้ว	 	ยังไม่ได้จัดสรร	

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2555	-	ตามทีร่ายงานไว้เดมิ  1,186,208,619  2,097,055,812  83,448,475  2,268,364,843  (566,300)  83,779  (482,521)  5,634,595,228  203,056,012  5,837,651,240 

ผลสะสมจากการเปลีย่นนโยบายการบญัชี

     เกีย่วกบัภาษเีงนิได้ (หมายเหต ุ3)  -  -  -  (148,662,669)  -  -  -  (148,662,669)  (21,952,470)  (170,615,139)

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2555	-	ภายหลงัการปรบัปรงุ 1,186,208,619  2,097,055,812  83,448,475  2,119,702,174  (566,300)  83,779  (482,521)  5,485,932,559  181,103,542  5,667,036,101 

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ26)  -  -  -  (652,369,201)  -  -  -  (652,369,201)  -  (652,369,201)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี - ปรบัปรงุใหม่  -  -  -  1,095,739,072  485,400  -  485,400  1,096,224,472  357,196  1,096,581,668 

โอนก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรเป็น

   ส�ารองตามกฎหมาย  (หมายเหต ุ22)  -  -  56,035,702  (56,035,702)  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	-	ภายหลงัการปรบัปรงุ 1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  2,507,036,343  (80,900)  83,779  2,879  5,929,787,830  181,460,738  6,111,248,568 

 - 

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2556	-	ตามทีร่ายงานไว้เดมิ  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  2,725,277,788  (80,900)  83,779  2,879  6,148,029,275  203,485,163  6,351,514,438 

ผลสะสมจากการเปลีย่นนโยบายการบญัชี

     เกีย่วกบัภาษเีงนิได้ (หมายเหต ุ3)  -  -  -  (218,241,445)  -  -  -  (218,241,445)  (22,024,425)  (240,265,870)

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2556	-	ภายหลงัการปรบัปรงุ 1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  2,507,036,343  (80,900)  83,779  2,879  5,929,787,830  181,460,738  6,111,248,568 

เพิม่ทนุ (หมายเหต ุ21)  338,897,921  -  -  -  -  -  -  338,897,921  -  338,897,921 

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหต ุ26)  -  -  -  (376,561,259)  -  -  -  (376,561,259)  -  (376,561,259)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี  -  -  -  1,733,200,173  (37,457,002)  -  (37,457,002)  1,695,743,171  7,316,814  1,703,059,985 

โอนก�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรเป็น

   ส�ารองตามกฎหมาย  (หมายเหต ุ22)  -  -  13,026,477  (13,026,477)  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	  1,525,106,540  2,097,055,812  152,510,654  3,850,648,780  (37,537,902)  83,779  (37,454,123)  7,587,867,663  188,777,552  7,776,645,215 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

160
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หน่วย: บาท) 

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

	ทุนเรือนหุ้น	
	ที่ออกและ	
	ชําระแล้ว	

	ส่วนเกิน	
	มูลค่าหุ้นสามัญ	

	กําไรสะสม	

	องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	

	รวม	
	ส่วนของ	
	ผู้ถือหุ้น	

กําไรขาดทุน	
	เบ็ดเสร็จอื่น	

	รวม	
	องค์ประกอบอื่น	
	ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น	

	ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก
การวัด

มูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์

เผื่อขาย	จัดสรรแล้ว	 ยังไม่ได้จัดสรร	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	-	ตามที่รายงานไว้เดิม  1,186,208,619  2,097,055,812  83,448,475  1,688,974,854  -  -  5,055,687,760 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

     เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3)  -  -  -  (55,680,802)  -  -  (55,680,802)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2555	-	ภายหลังการปรับปรุง  1,186,208,619  2,097,055,812  83,448,475  1,633,294,052  -  -  5,000,006,958 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)  -  -  -  (652,369,201)  -  -  (652,369,201)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - ปรับปรุงใหม่  -  -  -  1,051,440,029  -  -  1,051,440,029 

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

   ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22)  -  -  56,035,702  (56,035,702)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	-	ภายหลังการปรับปรุง  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  1,976,329,178  -  -  5,399,077,786 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556	-	ตามที่รายงานไว้เดิม  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  2,101,283,982  -  -  5,524,032,590 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

     เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3)  -  -  -  (124,954,804)  -  -  (124,954,804)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556	-	ภายหลังการปรับปรุง  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  1,976,329,178  -  -  5,399,077,786 

เพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)  338,897,921  -  -  -  -  -  338,897,921 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)  -  -  -  (376,561,259)  -  -  (376,561,259)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  1,731,294,693  (37,376,102)  (37,376,102)  1,693,918,591 

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น

   ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22)  -  -  13,026,477  (13,026,477)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556  1,525,106,540  2,097,055,812  152,510,654  3,318,036,135  (37,376,102)  (37,376,102)  7,055,333,039 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

Financial Statem
ents

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 2,189,990,941 1,418,701,780 2,162,910,060 1,358,841,687 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคา  367,842,174  373,618,747  360,340,226  365,612,047 

   หนี้สงสัยจะสูญรับคืน  -  (21,818,202)  -  (21,818,202)

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,773,843)  (18,109,607)  (9,741,431)  (17,801,084)

   ผลก�าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม  (293,941,560)  -  (262,500,000)  - 

   ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  21,530,356  (26,733,800)  -  - 

   (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  2,609,128  (3,935,154)  2,609,128  (3,935,154)

   (ก�าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

      เงินลงทุนชั่วคราว  21,064,125  (73,774,761)  21,064,125  (73,774,761)

   ค่าตัดจ�าหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขาย

      เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (8,643,293)  (4,075,091)  (8,643,293)  (4,075,091)

   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น  -  5,299,682  -  5,299,682 

   ส�ารองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)  105,401,973  (16,877,536)  105,401,973  (16,877,536)

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  14,323,685  14,160,636  14,081,288  13,684,277 

   รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  -  (4,199,550)  (4,199,550)

   ดอกเบี้ยรับ  (310,351,308)  (191,440,034)  (307,370,679)  (190,794,937)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  29,199,772  17,733,551  22,405,766  9,291,150 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 2,129,252,150 1,472,750,211 2,096,357,613 1,419,452,528 

 สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้า (1,040,707,667)  371,383,365 (1,211,180,914)  481,916,099 

   รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ  (873,110,899) (1,037,153,506) (1,079,488,090) (1,666,388,257)

   เงินประกันผลงานก่อสร้าง  (290,923,782)  (91,286,970)  (354,164,005)  (14,788,327)

   งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา  (956,306,031)  522,289,830  (869,252,534)  595,882,751 

   เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา  29,220,582  (226,702,938)  (30,079,101)  (268,222,612)

   อาคารชุดเพื่อขาย  5,063,553  58,333,135  -  - 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  197,460,615  202,799,912  143,393,429  234,717,681 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  20,069,209  (12,704,315)  23,246,095  (14,300,396)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

Financial Statem
ents

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  154,786,191  942,249,429  379,577,323  759,737,137 

   ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ 1,179,059,335 2,317,769,377 1,239,940,628 2,694,033,720 

   เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 1,927,097,779  267,749,874 2,032,425,527  460,615,819 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  88,792,177  99,704,456  136,058,495  26,694,678 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (7,526,812)  (2,696,559)  (8,133,140)  (5,007,482)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,562,226,400 4,884,485,301 2,498,701,326 4,704,343,339 

   จ่ายดอกเบี้ย  (28,331,632)  (17,112,771)  (22,405,766)  (9,291,150)

   จ่ายภาษีเงินได้  (500,268,754)  (465,689,917)  (462,254,614)  (414,252,126)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,033,626,014 4,401,682,613 2,014,040,946 4,280,800,063 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (478,873,389) (3,124,892,860)  (478,873,389) (3,124,892,860)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง  18,979,950  (20,374,385)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  97,362,779  (98,725,199)  -  - 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  949,194  828,314  45,000,000  40,000,000 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (788,587,564)  (228,517,851)  (781,450,690)  (223,798,920)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  16,178,300  61,124,971  16,145,150  60,814,726 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น  -  4,546,501  -  4,546,501 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของการร่วมค้า 

   ณ วันที่บริษัทฯหมดอ�านาจควบคุม (หมายเหตุ 2.2)  (46,793,047)  -  -  - 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  4,199,550  4,199,550  4,199,550  4,199,550 

ดอกเบี้ยรับ  322,324,710  170,286,859  319,344,080  169,641,761 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (854,259,517) (3,231,524,100) (875,635,299) (3,069,489,242)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 

163



(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

หมายเหตุ

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2556

	ณ	วันที่		
31	ธันวาคม	

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	ณ	วันที่		
1	มกราคม

2555

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	 	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (44,425,998)  42,044,099  -  - 

เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  868,140  (379,221)  -  - 

ช�าระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน  (100,381,523)  (64,448,827)  (100,381,523)  (64,448,827)

จ่ายเงินปันผล  (37,663,339)  (652,369,201)  (37,663,338)  (652,369,201)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (181,602,720)  (675,153,150)  (138,044,861)  (716,818,028)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  997,763,777  495,005,363  1,000,360,786  494,492,793 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  1,343,234,955  848,229,592  1,251,114,146  756,621,353 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  2,340,998,732  1,343,234,955  2,251,474,932  1,251,114,146 

 -  -  -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการท�าสัญญาเช่าซื้อ

      และสัญญาเช่าทางการเงิน  92,835,515  138,047,757  92,835,515  138,047,757 

   โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร

      และอุปกรณ์  -  136,298,250  -  - 

   โอนอาคารชุดเพื่อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  41,060,000  -  -  - 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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Financial Statem
ents

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

1. ข้อมูลทั่วไป

 บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาใน
ประเทศไทย ธรุกจิหลกัของบริษทัฯคอืการให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบียนของบรษิทัฯอยูท่ีเ่ลขที ่32/59-60 
อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) บริษัทย่อยและการร่วมค้า โดยทั้งหมดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อย

บริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด ให้เช่าอาคารส�านักงาน 80.90 80.90

บริษัท ปทุมวัน เรียล เอสเตท จ�ากัด 
    (ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด) ให้บริการรับฝากเอกสาร 80.90 80.90

บริษัท กิจประชาธานี จ�ากัด
 (ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 80.90 80.90

บริษัท แมทเทอร์ ซัพพลาย จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายโมลด์ 99.99 99.99

การร่วมค้า

กิจการร่วมค้า เอส แอล รับเหมาก่อสร้าง 70.00 70.00

กิจการร่วมค้า เอส เอ รับเหมาก่อสร้าง 80.00 80.00

กิจการร่วมค้าซิโน-ไทย - เอ. เอส. รับเหมาก่อสร้าง 58.00 58.00

กิจการร่วมค้า เอส ที เอ เอส รับเหมาก่อสร้าง - 60.00

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไม่ได้น�างบการเงินของกิจการร่วมค้า เอส ที เอ เอส มารวมในการจัดท�างบการ
เงินรวมเนื่องจาก ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนของบริษัทฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
อย่างไรก็ตาม งบก�าไรขาดทุนรวมได้รวมผลการด�าเนินงานของกิจการร่วมค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวัน
ที่ 30 กันยายน 2556

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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ข) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยและการร่วมค้ามารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมี
อ�านาจในการควบคมุบรษิทัย่อยและการร่วมค้าจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯสิน้สดุการควบคมุ บรษิทัย่อยและการร่วม
ค้านั้น

ค) งบการเงนิของบรษิทัย่อยและการร่วมค้าจดัท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่�าคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและการร่วมค้า รายการค้าระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญัได้ถกูตดัออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว

จ) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ คอื จ�านวนก�าไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วน
ที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

 งบการเงินของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานส�าหรบัรายการทีเ่ป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิและใช้อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รายเดอืนส�าหรบัรายการทีเ่ป็น
รายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึง่เกดิขึน้จากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

2.4 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และ
บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก.		 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ 
    กิจกรรมด�าเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษเีงนิได้ - การได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้คดิ ค่าเสือ่มราคาทีต่รีาคาใหม่

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	เรื่อง	ภาษีเงินได้	

มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดให้กจิการระบผุลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกต่างระหว่างมลูค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิทีแ่สดง
ในงบแสดงฐานะการเงนิกบัฐานภาษ ีและรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีป็นสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชตีามหลกั
เกณฑ์ที่ก�าหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงิน
ของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้
สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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 การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2556

สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุน

ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 53,550 46,228 69,651 69,274

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
    ควบคุมของบริษัทย่อยลดลง

(1,398) - (72) -

ก�าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ลดลง (52,152) (46,228) (69,579) (69,274)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาทต่อหุ้น) (0.03) (0.03) (0.05) (0.05)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ผลกระทบของภาษเีงนิได้ - ผลขาดทนุจากการวดั
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

(9,344) (9,344) - -

ข.	 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ การด�าเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน 1 มกราคม 2557

Financial Statem
ents
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วันที่มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการ รือ้ถอน การบรูณะ และหนี้
สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5 สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อม

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิข้างต้นไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใช้

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก)	 รายได้

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างถือเป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จจากการประเมินของ
วิศวกรของบริษัทฯและบริษัทย่อย รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น 
“รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุด

 รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุด รับรู้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อ

	 รายได้ค่าเช่ารับและค่าบริการ

 รายได้ค่าเช่ารับและค่าบริการที่เกี่ยวข้องรับรู้ตามระยะเวลาเช่า

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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ข)	 ค่าใช้จ่าย

	 ต้นทุนงานก่อสร้าง

 ต้นทนุงานก่อสร้างบนัทกึตามอตัราส่วนร้อยละของงานทีท่�าเสรจ็ของต้นทนุโดยประมาณ โดยจะบนัทกึส�ารอง
เผือ่ผลขาดทนุส�าหรบัโครงการก่อสร้างทัง้จ�านวนเมือ่ทราบแน่ชดัว่าโครงการก่อสร้างนัน้จะประสบผลขาดทนุ 
ผลต่างระหว่างต้นทนุทีบ่นัทกึตามอตัราส่วนร้อยละของงานทีท่�าเสรจ็ของราคาต้นทนุโดยประมาณและต้นทนุ
งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุด

 ในการค�านวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดได้ท�าการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้น (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับหน่วยในอาคารชุดที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย แล้วจึงรับ
รู้เป็นต้นทุนขายในงบก�าไรขาดทุนตามรายได้จากการขายที่บันทึกไว้

 ต้นทุนอาคารชุดเพื่อขายแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจดจ�า
นอง ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี สภาพคล่องสูง 
ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ 

4.3	 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบั
ผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็
เงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4	 เงินลงทุน

ก) เงนิลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึการเปลีย่นแปลง
มูลค่าของหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นรายการก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

ค) เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะครบก�าหนดช�าระในหนึง่ปี รวมทัง้ทีจ่ะถอืจนครบก�าหนดแสดงมลูค่าตามวธิรีาคา
ทนุตดัจ�าหน่าย บรษิทัฯและบรษิทัย่อยตดับญัชส่ีวนเกนิ/รบัรูส่้วนต�่ากว่ามลูค่าตราสารหนีต้ามอตัราดอกเบีย้
ที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ดงั
กล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกเป็นก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไร
ขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

จ) เงนิลงทนุในตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาดถอืเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป ซึง่แสดงในราคาทนุสทุธจิาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ช) เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของปี 
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนีค้�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศ 
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว
แต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับ
มลูค่าของเงนิลงทนุดงักล่าวใหม่โดยใช้มลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ ผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีโ่อนจะบนัทกึเป็นรายการก�าไรหรอืขาดทนุในงบก�าไรขาดทนุหรอืแสดงเป็นองค์
ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน 

4.5	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ 
หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯและบริษัท
ย่อยรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุในงบก�าไร
ขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในงบก�าไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 คา่เสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวธิีเสน้ตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 20  ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่า - 10 ปี

ห้องตัวอย่าง  - 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 5 - 30  ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน - 3 - 5    ปี

ยานพาหนะ - 5 - 10  ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือ คาดว่าจะไม่
ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการ
จ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯและบรษิทัย่อย หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุบรษิทัฯและ
บริษัทย่อยหรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทาง
อ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของ 
บริษัทฯและบริษัทย่อย ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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4.8	 สัญญาเช่าระยะยาว

 สญัญาเช่าอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่า
การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ
ของจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการ
เงนิจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ที่
ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

 สญัญาเช่าอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา
เช่าด�าเนินงานจ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า

4.9	 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ
แต่ละกิจการนั้น

  รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหนี้
สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน

  ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

4.10	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยหากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูข้าดทนุจากการ
ด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าด
ว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใด
จะสูงกว่า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุน 

4.11	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรู ้เงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยและพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สนิทรพัย์ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย เงนิทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่าย 
ในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้ 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัให้มโีครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน ได้แก่ โครงการเงนิรางวลัการปฏบิตังิาน 
ครบก�าหนดระยะเวลา
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผล
ประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

4.12	 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.13	 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบั
รู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน
และจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มี
ก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.14	 ตราสารอนุพันธ์

	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	

 ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถกูแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบก�าไร
ขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการ
เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การ
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยประมาณการต้นทนุการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอยีดของแบบก่อสร้างและน�ามาค�านวณ
จ�านวนและมลูค่าวสัดกุ่อสร้างทีต้่องใช้ในโครงการดงักล่าว รวมถงึค่าแรง ค่าโสหุย้ ทีต้่องใช้ในการให้บรกิารก่อสร้างจนเสรจ็ 
ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทฯและบริษัท
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ย่อยจะท�าการทบทวนประมาณการต้นทนุอย่างสม�่าเสมอ และทกุคราวทีต้่นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากประมาณการต้นทนุ
อย่างเป็นสาระส�าคัญ 

สํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง

ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจากประมาณ
การต้นทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยพจิารณาจากความคบืหน้าของการก่อสร้าง ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ ประกอบกบัการเปลีย่นแปลง
ของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบัน

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายและเงนิลงทนุทัว่ไปเมือ่มลูค่ายตุธิรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงิน
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยแสดงอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและรบัรูก้าร
เปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมในงบก�าไรขาดทนุ ผูป้ระเมนิราคาอสิระประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ
บางรายการโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื่องจากไม่มีราคาในตลาดที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานที่ส�าคัญที่ใช้
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 15

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัรา
การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

Financial Statem
ents
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไป
ตามราคาตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการก่อสร้าง - - 1 30
ดอกเบี้ยรับ - - 6 9
ค่าเช่าจ่าย - - 14 10
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
รายได้ค่าที่ปรึกษาโครงการ 52 112 52 112
รายได้อื่น - 2 - 2
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าที่ปรึกษาโครงการ 38 50 95 126
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการก่อสร้าง 363 49 363 49
รายได้ค่าที่ปรึกษาโครงการ 380 - 380 -
รายได้อื่น 3 3 3 3
ต้นทุนงานก่อสร้าง 20 13 20 13

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์
ลกูหนีก้ารค้า	-	กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	(หมายเหต	ุ9)
บริษัทย่อย - - 27,251 27,481
บริษัทร่วม - 60,612 - 60,612
การร่วมค้า 10,225 37,333 13,756 81,527
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 151,921 35,133 151,918 35,039
รวม 162,146 133,078 192,925 204,659
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (29,203) (29,203) (38,774) (38,774)
สุทธิ 132,943 103,875 154,151 165,885

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ
บริษัทย่อย - - 8,206 52,316
การร่วมค้า - 10,097 - 25,241
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 36,742 5,719 36,742 5,719
รวม 36,742 15,816 44,948 83,276
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินประกันผลงานก่อสร้าง
บริษัทย่อย - - 3,024 9,214
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) - 2,174 - 2,174
รวม - 2,174 3,024 11,388

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ร่วมค้าในการร่วมค้า) - 120,215 - -
รวม - 120,215 - -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย - - 73,000 118,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 4,829 5,778 - -
รวม 4,829 5,778 73,000 118,000

หนี้สิน
เจ้าหนีก้ารค้า	-	กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	(หมายเหต	ุ17)
บริษัทย่อย - - 17 750
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 5,636 5,567 5,636 5,567
รวม 5,636 5,567 5,653 6,317

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
บริษัทย่อย - - - 7,930
การร่วมค้า - 3,427 - 8,569
รวม - 3,427 - 16,499

 
 ในระหว่างปี 2556 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

1	มกราคม	
2556

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

31	ธันวาคม	
2556เพิ่มขึ้น ลดลง

เงนิให้กูย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

นติบิคุคลอาคารชดุ ซโิน-ไทย ทาวเวอร์ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,778 - (949) 4,829

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

1	มกราคม	
2556

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่

31	ธันวาคม	
2556เพิ่มขึ้น ลดลง

เงนิให้กูย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด บริษัทย่อย 118,000 - (45,000) 73,000
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เงินให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลอาคารชุด	ซิโน-ไทย	ทาวเวอร์

บริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด (เอช ที อาร์) ได้ให้เงินกู้ยืมแก่นิติบุคคลอาคารชุด ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ (ซิโน-ไทย ทาวเวอร์) เป็น
จ�านวน 19 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 8 ต่อปี ค�านวณดอกเบี้ยแบบ Flat rate ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดย 
ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ จะต้องผ่อนช�าระเงินต้นจ�านวน 0.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนรวม 134 งวดเริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน 2553

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	เอช	ที	อาร์	จํากัด

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด มีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสรวมทั้งสิ้น 20 งวด โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี และเริ่มผ่อนงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2552

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสัน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร
เป็นจ�านวนเงิน 63 ล้านบาท (2555: 55 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 60 ล้านบาท 2555: 50 ล้านบาท)

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 344,193 95,255 331,475 78,798

หน่วยลงทุน 996,806 647,980 920,000 572,316

ตั๋วแลกเงิน 1,000,000 600,000 1,000,000 600,000

รวม 2,340,999 1,343,235 2,251,475 1,251,114

 ยอดคงเหลือของหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

8. เงินลงทุนชั่วครำว

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

เงินฝากธนาคาร 2,614,087 3,280,633

ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 410,000 793,557

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุน 35,108 922,560

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 105,063 112,512

ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน 373,976 364,277

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 611,646 372,815

1,125,793 1,772,164

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม

หน่วยลงทุน 2,172,149 -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 6,322,029 5,846,354

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯได้มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุนจากเงินลงทุนเพื่อค้า โดยมีมูลค่า
ยุติธรรมและมูลค่าตามบัญชี ณ วันโอนเป็นจ�านวนเงินประมาณ 1,821 ล้านบาทไปเป็นประเภท เผื่อขาย
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9. ลูกหนี้กำรค้ำ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,372,244 1,574,549 2,350,283 1,381,322

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 4 เดือน 346,974 105,652 345,851 97,580

 5 - 12 เดือน 18,589 38,307 6,871 21,894

 มากกว่า 12 เดือน 93,046 48,896 69,602 48,896

รวม 2,830,853 1,767,404 2,772,607 1,549,692

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (46,880) (46,880) (46,880) (46,880)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,783,973 1,720,524 2,725,727 1,502,812

ลกูหนีก้ารค้า	-	กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	(หมายเหต	ุ6)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 61,989 21,726 62,480 33,323

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 4 เดือน 8,394 63,195 9,097 90,328

 5 - 12 เดือน 62,430 18,824 70,052 41,208

 มากกว่า 12 เดือน 29,333 29,333 51,296 39,800

รวม 162,146 133,078 192,925 204,659

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (29,203) (29,203) (38,774) (38,774)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 132,943 103,875 154,151 165,885

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 2,916,916 1,824,399 2,879,878 1,668,697

บริษัทฯมีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่างานตามสัญญาก่อสร้างบางโครงการจากผู้ว่าจ้างให้กับธนาคารซึ่งบริษัทฯ
สามารถเบิกถอนเงินจากการโอนสิทธิดังกล่าวข้างต้นจากธนาคารได้ตามปกติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดคงเหลือ
ของลูกหนี้การค้าส�าหรับโครงการก่อสร้างที่โอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 373 ล้านบาท (2555: 774 ล้านบาท)

10.  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัอืน่ของบรษิทัย่อยแห่งหนึง่เป็นเงนิให้กูย้มืจากการท�าสญัญารบัซือ้ลดลกูหนีจ้ากบรษิทัหลายแห่ง 
ซึ่งครบก�าหนดช�าระคืนตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 - 12.00 ต่อปี (2555: ร้อยละ  
7.75 - 15.00 ต่อปี)

11.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 80,753 215,667 78,780 176,124

อื่น ๆ 198,171 239,374 132,697 178,828

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 278,924 455,041 211,477 354,952
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท เอช ที อาร์ จ�ากัด 500 500 80.90 80.90 440,090 440,090

บริษัท แมทเทอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000

 รวม 445,090 445,090

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
13.1	 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ

กิจการร่วมค้า เอ เอส เอส ท ี1 รับเหมาก่อสร้าง ไทย - 45 - - 6,691 36,943
บรษิทั ดเีคเค ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ 
จ�ากัด

ตดิตัง้ระบบสายส่งและระบบ
สื่อสาร

ไทย 35 35 2,800 2,800 112,648 108,126

บริษัท อินเตอร์ ไอเอ็มซี พีทีอี 
จ�ากัด

รับเหมาก่อสร้างและหยุด
ด�าเนินการแล้ว

สิงคโปร์ 46 46 13,650 13,650 - -

บริษัท เอส ที เอฟ เอ็ม จ�ากัด ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับสาย
เคเบิล้และหยดุด�าเนนิการแล้ว

ไทย - 50 - 5,000 - 8,986

หัก : ส�ารองเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน - (8,986)

- -
รวม 16,450 21,450 119,339 145,069

1.  ผูร่้วมค้าเป็นผูม้อี�านาจควบคมุนโยบายทางการเงนิและการด�าเนนิงานของกจิการดงักล่าว และบรษิทัฯไม่ต้องรบัความเสีย่งในผลขาดทนุทีจ่ะเกดิ
ขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯจึงถือว่าการลงทุนในกิจการร่วมค้า เอ เอส เอส ที เป็นบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนของบริษัทฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทฯจึงรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจากกิจการร่วมค้าดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556ในงบก�าไรขาดทุนรวม 

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วน
เงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า

ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธี

ราคาทุน	-	สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียริ่ง จ�ากัด

ติดตั้งระบบ
สายส่งและระบบ
สื่อสาร

ไทย 35 35 2,800 2,800 - - 2,800 2,800

บริษัท อินเตอร์ ไอเอ็มซี 
พีทีอี จ�ากัด

รบัเหมาก่อสร้าง
และหยุดด�าเนิน
การแล้ว

สิงคโปร์ 46 46 13,650 13,650 (13,650) (13,650) - -

บรษิทั เอส ท ีเอฟ เอม็ จ�ากดั ผลิตอุปกรณ์
เกี่ ยวกับ  สาย
เคเบิล้และ หยดุ
ด�าเนินการแล้ว

ไทย - 50 - 5,000 - (5,000) - -

รวม 16,450 21,450 (13,650) (18,650) 2,800 2,800

     ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอส ที เอฟ เอ็ม จ�ากัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯได้เคยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุนดังกล่าวทั้งจ�านวนแล้วในอดีต
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13.2	 ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บรษิทัฯรบัรูส่้วนแบ่งก�าไร/ขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวมและรบัรูเ้งนิปันผลรบัจาก
บริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกําไร	(ขาดทุน)	จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี

2556 2555 2556 2555

กิจการร่วมค้า เอ เอส เอส ท1ี (30,252) 25,716 - -

บรษิทั ดเีคเค ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ จ�ากดั 8,722 1,018 4,200 4,200

รวม (21,530) 26,734 4,200 4,200

13.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกชําระ
ณ	วันที่	31	
ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ	วันที่	31	
ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ	วันที่	31	
ธันวาคม

รายได้รวม	สําหรับ
ปีสิ้นสุด	วันที่	31	

ธันวาคม

กําไร	(ขาดทุน)	
สําหรับปีสิ้นสุด	
วันที่	31	ธันวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

กิจการร่วมค้า เอ เอส เอส ท1ี - - - 2,179 - 2,097 - 3,362 - 57

บรษิทั ดเีคเค ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ จ�ากดั 8 8 551 355 229 46 476 334 24 19

บริษัท อินเตอร์ ไอเอ็มซี พีทีอี จ�ากัด 0.5* 0.5* - 2 - - - - - (2)

บริษัท เอส ที เอฟ เอ็ม จ�ากัด - 10 - 3 - 14 - - - -

*ล้านเหรียญสิงคโปร์

14. เงินลงทุนระยะยำวอื่น

(หน่วย: พันบาท)
สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ร้อยละ ร้อยละ
ราคา
ทุน

มูลค่า
ยตุธิรรม

ราคา
ทุน

มูลค่า
ยตุธิรรม

ราคา
ทุน

มูลค่า
ยตุธิรรม

ราคา
ทุน

มูลค่า
ยตุธิรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก - - 10,000 9,800 10,000 9,900 - - - -

ส่วนต�า่กว่าทนุจากการเปลีย่นแปลง มลูค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (200) (100) - -

9,800 9,900 - -

เงินลงทุนทั่วไป

บริษัท เอบิโก้ แลนด์ จ�ากัด - 15 - 30,000 - 30,000

บริษัท ไทย เมนเทนแนนซ์ คอนแทรค
ติ้ง จ�ากัด 19 19 7,611 7,611 7,611 7,611

บริษัท สินทรัพย์ช่างเหมาไทย จ�ากัด 0.2 0.2 1,000 1,000 1,000 1,000

อื่น ๆ 25,694 86,194 25,642 86,142

34,305 124,805 34,253 124,753

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (33,253) (123,753) (33,253) (123,753)

1,052  1,052 1,000 1,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 10,852 10,952 1,000 1,000

ในเดอืนมนีาคม 2556 บรษิทัฯได้ขายเงนิลงทนุในบรษิทัสองแห่ง ซึง่มรีาคาทนุรวม 91 ล้านบาท ให้กบับรษิทัแห่งหนึง่ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯได้เคยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจ�านวนแล้วในอดีต
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15. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2556 2555

ที่ดิน อาคารชดุให้เช่า รวม ที่ดิน อาคารชดุให้เช่า รวม

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,538,500 478,502 2,017,002 1,538,500 614,800 2,153,300

โอนอาคารชดุเพือ่ขายเป็นอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน

- 41,060 41,060 - - -

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- - - - (136,298) (136,298)

ผลก�าไรจากการตรีาคาเป็นมลูค่ายตุธิรรม 270,860 21,900 292,760 - - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,809,360 541,462 2,350,822 1,538,500 478,502 2,017,002

เกณฑ์ในการประเมินราคา วิธีพิจารณา
จากรายได้
(Income 

Approach)

วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด

(Market 
Approach)

วิธีพิจารณา
จากรายได้
(Income 

Approach)

วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด

(Market 
Approach)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
2556 2555

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,489,100 1,489,100
ผลก�าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายุติธรรม 262,500 -
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,751,600 1,489,100

16.  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
และ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร
ตาม
สัญญา
เช่า

เครือ่งจกัร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง
และ

เครื่องใช้
สํานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2555 461,191 241,845 48,425 3,470,337 297,735 372,480 24,507 4,916,520

ซื้อเพิ่ม - 1,304 - 136,785 27,941 69,539 130,996 366,565

จ�าหน่าย (2,000) - - (191,961) (13,904) (45,588) - (253,453)

โอน - 16,222 7,148 17,592 1,802 12,803 (55,567) -

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็น
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 136,298 - - - - - 136,298

31 ธันวาคม 2555 459,191 395,669 55,573 3,432,753 313,574 409,234 99,936 5,165,930
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
และ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร
ตาม
สัญญา
เช่า

เครือ่งจกัร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง
และ

เครื่องใช้
สํานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2555 - 135,224 44,451 2,156,542 200,677 305,791 - 2,842,685

ค่าเสื่อมราคา - 12,421 1,870 305,455 28,759 25,114 - 373,619

จ�าหน่าย - - - (153,456) (13,132) (43,850) - (210,438)

โอน - - - (81) 81 - - -

31 ธันวาคม 2555 - 147,645 46,321 2,308,460 216,385 287,055 - 3,005,866

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2555 459,191 248,024 9,252 1,124,293 97,189 122,179 99,936 2,160,064

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

2555 (354 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุน ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 373,619

ราคาทุน

1 มกราคม 2556 459,191 395,669 55,573 3,432,753 313,574 409,234 99,936 5,165,930

ซื้อเพิ่ม 251,870 - - 343,322 42,148 37,660 206,423 881,423

จ�าหน่าย - (1,600) - (53,736) (16,199) (42,748) - (114,283)

โอน 100 8,695 - 188,522 4,580 25,038 (226,935) -

สินทรัพย์ของการร่วมค้าที่บริษัทฯหมด
อ�านาจควบคุม - - - (23,458) (6,967) (595) - (31,020)

31 ธันวาคม 2556 711,161 402,764 55,573 3,887,403 337,136 428,589 79,424 5,902,050

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2556 - 147,645 46,321 2,308,460 216,385 287,055 - 3,005,866

ค่าเสื่อมราคา - 12,754 2,034 285,208 35,462 32,384 - 367,842

จ�าหน่าย - (1,386) - (48,145) (15,640) (42,708) - (107,879)

สินทรัพย์ของการร่วมค้าที่บริษัทฯหมด
อ�านาจควบคุม - - - (9,914) (3,351) (176) - (13,441)

31 ธันวาคม 2556 - 159,013 48,355 2,535,609 232,856 276,555 - 3,252,388

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2556 711,161 243,751 7,218 1,351,794 104,279 152,033 79,424 2,649,662

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

2556 (345 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุน ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 367,842
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16.  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
และ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร
ตาม
สัญญา
เช่า

เครือ่งจกัร
และ

อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่ง
และ

เครื่องใช้
สํานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2555 461,191 229,818 48,425 3,449,797 256,530 366,356 24,507 4,836,624

ซื้อเพิ่ม - 1,304 - 135,673 25,554 68,963 130,352 361,846

จ�าหน่าย (2,000) - - (191,961) (13,571) (44,946) - (252,478)

โอน - 16,222 7,148 17,592 1,802 12,803 (55,567) -

31 ธันวาคม 2555 459,191 247,344 55,573 3,411,101 270,315 403,176 99,292 4,945,992

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2555 - 133,559 44,451 2,154,372 165,650 301,507 - 2,799,539

ค่าเสื่อมราคา - 11,819 1,870 301,219 26,472 24,232 - 365,612

จ�าหน่าย - - - (153,456) (12,801) (43,208) - (209,465)

โอน - - - (81) 81 - - -

31 ธันวาคม 2555 - 145,378 46,321 2,302,054 179,402 282,531 - 2,955,686

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2555 459,191 101,966 9,252 1,109,047 90,913 120,645 99,292 1,990,306

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

2555 (350 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุน ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 365,612

ราคาทุน

1 มกราคม 2556 459,191 247,344 55,573 3,411,101 270,315 403,176 99,292 4,945,992

ซื้อเพิ่ม 251,870 - - 341,516 39,392 37,661 203,847 874,286

จ�าหน่าย - (1,600) - (53,736) (14,698) (42,748) - (112,782)

โอน 100 8,695 - 188,522 1,360 25,038 (223,715) -

31 ธันวาคม 2556 711,161 254,439 55,573 3,887,403 296,369 423,127 79,424 5,707,496

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2556 - 145,378 46,321 2,302,054 179,402 282,531 - 2,955,686

ค่าเสื่อมราคา - 12,153 2,034 281,700 32,862 31,591 - 360,340

จ�าหน่าย - (1,386) - (48,145) (14,140) (42,708) - (106,379)

31 ธันวาคม 2556 - 156,145 48,355 2,535,609 198,124 271,414 - 3,209,647

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2556 711,161 98,294 7,218 1,351,794 98,245 151,713 79,424 2,497,849

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

2556 (338 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุน ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 360,340

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอีาคารและอปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 1,885 ล้านบาท (2555: 1,784 
ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 1,852 ล้านบาท 2555: 1,750 ล้านบาท) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯมอีปุกรณ์และยานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงนิ โดย
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 293 ล้านบาท (2555: 268 ล้านบาท)
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17. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (หมายเหตุ 6) 5,636 5,567 5,653 6,317

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,854,459 3,009,614 2,750,166 2,393,957

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 105,983 81,207 90,956 66,924

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,966,078 3,096,388 2,846,775 2,467,198

18. เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำซื้อและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 243,351 254,219

หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดจ�าหน่าย (14,516) (17,838)

รวม 228,835 236,381

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (108,091) (83,093)

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

     จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 120,744 153,288

บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของ
กิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี และสัญญาดังกล่าว
เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ 

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ไม่เกิน	1	ปี 1	-	4	ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 117 126 243

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (9) (5) (14)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 108 121 229

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

ไม่เกิน	1	ปี 1	-	4	ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 93 161 254

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (10) (8) (18)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 83 153 236
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19. เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกของบริษัทย่อยในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี

บรษิทัย่อยได้จดจ�านองหนงัสอืกรรมสทิธิห้์องชดุของอาคารชดุเพือ่ขายของบรษิทัย่อย ซึง่มมีลูค่าตามบญัชเีท่ากบั 289 ล้าน
บาท เป็นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว

เนื่องจากบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้และสัญญาประนีประนอมยอมความได้ ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม 
2555 ศาลจึงมีค�าสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด�าเนินการยึดทรัพย์จ�านองดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดและน�าเงินมาช�าระหนี้ 
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด�าเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ในระหว่างปี เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่ ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่

1	มกราคม	2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31	ธันวาคม	2556

เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย 68,644 868 - 69,512

20. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานและเงนิรางวลัการปฏบิตังิาน 
ครบก�าหนดระยะเวลาแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 96,822 90,967 22,623 20,471 119,445 111,438

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 7,064 7,310 2,534 2,408 9,598 9,718

ต้นทุนดอกเบี้ย 3,848 3,626 902 817 4,750 4,443

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (6,704) (5,081) (1,454) (1,073) (8,158) (6,154)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 101,030 96,822 24,605 22,623 125,635 119,445

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 94,934 88,384 22,262 20,136 117,196 108,520

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,928 6,966 2,496 2,371 9,424 9,337

ต้นทุนดอกเบี้ย 3,770 3,543 887 804 4,657 4,347

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (6,704) (3,959) (1,429) (1,049) (8,133) (5,008)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 98,928 94,934 24,216 22,262 123,144 117,196

184
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 

184



ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 9,598 9,718 9,424 9,337

ต้นทุนดอกเบี้ย 4,750 4,443 4,657 4,347

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน 14,348 14,161 14,081 13,684

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 14,348 14,161 14,081 13,684

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม/	งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.1 4.1

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ) 3.0 - 7.5 3.0 - 7.5

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 2.0 - 18.0 2.0 - 18.0

จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556 125,635 123,144
ปี 2555 119,445 117,196
ปี 2554 111,438 108,520

21. ทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,186 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 
1,186 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,525 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,525 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ�านวน 339 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท ส�าหรบัการจ่ายหุน้ปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 26 ซึ่งบริษัทฯได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

22. ส�ำรองตำมกฎหมำย

ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี
ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารอง
นี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะ ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินเดือนและค่าแรงของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 2,945,912 2,167,295 2,905,665 2,121,799

ค่าเสื่อมราคา 367,842 373,619 360,340 365,612

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 582,857 360,904 561,190 340,464

ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง 15,446,091 14,751,200 14,810,113 13,330,088

Financial Statem
ents

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2556 

185



24. ภำษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 395,905 253,069 385,387 238,128

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกต่างชัว่คราว  
    และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 53,550 69,651 46,228 69,274

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 449,455 322,720 431,615 307,402

จ�านวนภาษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส�าหรบัปสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน 
   จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (9,344) - (9,344) -

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,189,991 1,418,702 2,162,910 1,358,842

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% 20% 23%

ก�าไรทางบญัชก่ีอนภาษเีงนิได้นติบิคุคลคณูอตัราภาษี 437,998 326,301 432,582 312,534

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
   การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (5,408) - (5,408)

ขาดทุนทางภาษีส�าหรับปขีองบริษัทย่อยทีไ่มไ่ดบ้ันทึก 
   เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,270 4,957 - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 11,041 6,499 4,296 3,449

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (4,854) (9,629) (5,263) (3,173)

รวม 4,296 (3,130) (967) 276

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 449,455 322,720 431,615 307,402
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน*

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่ ณ	วันที่ ณ	วันที่ ณ	วันที่ ณ	วันที่ ณ	วันที่

31	ธันวาคม	
2556

31	ธันวาคม	
2555

1	มกราคม	
2555

31	ธันวาคม	
2556

31	ธันวาคม	
2555

1	มกราคม	
2555

(ปรับปรุง
ใหม่)

(ปรับปรุง
ใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,322 3,210 7,341 2,322 3,210 7,341

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 3,209 20,409 22,446 3,209 20,409 22,446

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25,128 24,230 23,436 24,629 23,439 21,883

ส�ารองผลขาดทุนของโครงการ 23,217 2,136 6,018 23,217 2,136 6,018

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - - 49,962 - - 49,962

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
   มูลค่าเงินลงทุน - - 346 - - 346

อื่น ๆ - 419 - - - -

รวม 53,876 50,404 109,549 53,377 49,194 107,996

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลกระทบจากการคดิค่าเสือ่มราคาทางบญัชแีละ 
    ทางภาษขีองสนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ 35,415 33,858 38,845 35,415 33,858 38,845

มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ 300,353 241,242 241,208 177,221 124,721 124,721

ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นมลูค่าเงนิลงทนุ 851 14,755 - 851 14,755 -

อื่น ๆ 1,729 815 111 1,729 815 111

รวม 338,348 290,670 280,164 215,216 174,149 163,677

รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ 284,472 240,266 170,615 161,839 124,955 55,681

บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
อตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20 ในปี 2556 ถงึ 2557 ตามพระราชกฤษฎกีาประกาศลดอตัราภาษี
เงินได้นิติบุคคลในเดือนธันวาคม 2554 

25. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยได้ปรับจ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ
โดยบุคคลภายนอกด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้น ปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 
ซึ่งได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการประกาศหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท) 1,733,200 1,095,739 1,731,295 1,051,440

จ�านวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น) 1,525,107 1,525,107 1,525,107 1,525,107

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.14 0.72 1.14 0.69
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26. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของปี 
2555 ให้แก่ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3175 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03175 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 38 ล้าน
บาท และจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 3.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ�านวน 339 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28575 บาทต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงิน 339 ล้านบาท รวมเป็น
เงินปันผลทั้งสิ้น 377 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของปี 
2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 652 ล้านบาท 

27. สัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยก�าไรหรือขาดทุนที่รับรู้จนถึง
ปัจจุบันส�าหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจ�านวนประมาณ 56,913 ล้านบาท (2555: 35,283 ล้านบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 53,979 ล้านบาท 2555: 33,208 ล้านบาท) และมีจ�านวนเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส�าหรับงาน
ก่อสร้างเป็นจ�านวนประมาณ 6,223 ล้านบาท (2555: 4,172 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5,931 ล้านบาท 2555: 
3,982 ล้านบาท) 

28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย กรรมการผูจ้ดัการซึง่เป็นผูท้ีม่ี
อ�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้
กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยด�าเนินกิจการในส่วนงานหลัก คือ การรับเหมาก่อสร้าง การให้เช่าอาคารส�านักงานและการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ และด�าเนนิธรุกจิส่วนใหญ่ในส่วนงานทางภมูศิาสตร์ภายในประเทศ เนือ่งจากในระหว่างปี 2556 และ 2555 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มกีจิกรรมทีเ่ป็นสาระส�าคญัในส่วนงานการให้เช่าอาคารส�านกังานและการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
ดงันัน้ จงึไม่มกีารแสดงข้อมลูจ�าแนกตามส่วนงานธรุกจิ รายได้ ก�าไรจากการด�าเนนิงาน และสนิทรพัย์ทัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่น
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างจากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 3 ราย เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 
18,116 ล้านบาท (2555: 17,656 ล้านบาท)

29. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุน
ส�ารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม ทสิโก้ จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออก
จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนเป็นจ�านวนเงิน 19 ล้านบาท (2555: 18 ล้านบาท)

30. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

30.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ�านวนเงิน 580 ล้านเยน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร
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30.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน

 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลา 2-5 ปี บริษัทฯมี
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2556 2555
จ่ายช�าระ
ภายใน 1 ปี 12 10
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 26 24

30.3	 การคํ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ บริษัทย่อยและการร่วมค้า ซึ่งเกี่ยว
เนือ่งกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและการร่วมค้า มรีายละเอยีดดงันี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

หนังสือค�้าประกันสัญญา 8,589 6,391 8,589 6,224

หนังสือค�้าประกันเงินรับล่วงหน้าและเงินประกันผลงาน 8,851 7,410 8,851 6,969

หนังสือค�้าประกันอื่น 1,154 3,149 1,154 3,002

รวม 18,594 16,950 18,594 16,195

30.4		 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี โดยมีมูลหนี้จากการฟ้องร้องคิดเป็นจ�านวนรวมประมาณ 238 ล้านบาท (2555: 250 
ล้านบาท) ซึ่งคดีฟ้องร้องดังกล่าว ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการที่บริษัทฯถูกกล่าวหาว่าบริษัทฯผิดสัญญาจ้าง ในขณะ
นี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า
เรื่องดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกดิผลเสียหายอย่างมีสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ดังนัน้จึงไม่มีการตั้งส�ารองส�าหรับหนี้สินไว้ใน
บัญชี

 บรษิทัย่อยได้ถกูฟ้องร้องให้ร่วมรบัผดิจากการผดิสญัญาของบรษิทัแห่งหนึง่ โดยมมีลูหนีจ้ากการฟ้องร้องคดิเป็นจ�านวน
รวมประมาณ 33 ล้านบาท เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2556 ศาลจงัหวดัพระโขนงได้อ่าน ค�าพพิากษาของศาลอทุธรณ์ ผล
ปรากฏว่าศาลอทุธรณ์ได้มคี�าพพิากษาให้ยกฟ้องบรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยไม่ต้องรบัผดิชอบค่าเสยีหายใดๆ อย่างไร
ก็ตาม โจทก์ได้ยื่นฎีกาเพื่อคัดค้านค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์

31. เครื่องมือทำงกำรเงิน

31.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยตามนยิามทีอ่ยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินลงทุนชั่วคราว - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ
- รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
- เงินประกันผลงานก่อสร้าง - เงินกู้ยืม
- เงินให้กู้ยืม
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ส่วนใหญ่เกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีค่้าก่อสร้าง และเงนิให้กูย้มื อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง ลูกหนี้ค่าก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นภาค
รัฐบาลและมีการติดตามการรับช�าระเงินจากลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกหนี้
อย่างสม�า่เสมอ ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้จาก
ลูกหนี้เหล่านี้

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม
ระยะยาว เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แต่ถึงก�าหนดช�าระในระยะเวลา
อันสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 

  สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่คีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ
ส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัที ่ครบก�าหนดหรอืวนัทีม่กีารก�าหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม
ภายใน	
1	ปี

มากกว่า
1	ปี

รอ้ยละตอ่ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.63 - 3.80 - - 2,341 - 2,341

เงินลงทุนชั่วคราว 0.13 - 9.03 1,501 - 2,614 2,207 6,322

ลูกหนี้การค้า - - - - 2,917 2,917

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ - - - - 4,914 4,914

เงินประกันผลงานก่อสร้าง - - - - 514 514

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น หมายเหต ุ10 15 - - - 15

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุ 6 - 5 - - 5

1,516 5 4,955 10,552 17,028

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,966 2,966

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ - - - - 6,693 6,693

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทาง 
    การเงิน 4.35 - 5.38 108 121 - - 229

เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย 1.50 - 70 - - 70

108 191 - 9,659 9,958
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

อัตรา
ดอกเบี้ย

	อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม

ภายใน	 มากกว่า

1	ปี 1	ปี

รอ้ยละตอ่ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.75 - 3.80 - - 1,336 7 1,343
เงินลงทุนชั่วคราว 2.82 - 6.13 4,893 - 953 - 5,846
ลูกหนี้การค้า - - - - 1,824 1,824
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ - - - - 4,173 4,173
เงินประกันผลงานก่อสร้าง - - - - 255 255
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น หมายเหต ุ10 34 - - - 34
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.25 120 - - - 120
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุ 6 6 - - - 6

5,053 - 2,289 6,259 13,601

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7.00 109 - - - 109
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 3,096 3,096
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ - - - - 5,409 5,409
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
   ทางการเงิน 4.35 - 7.70 83 153 - - 236
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย 1.50 69 - - - 69

261 153 - 8,505 8,919

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

อัตรา
ดอกเบี้ย

	อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม

ภายใน	 มากกว่า

1	ปี 1	ปี

รอ้ยละตอ่ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.63 - 3.80 - - 2,251 - 2,251

เงินลงทุนชั่วคราว 0.13 - 9.03 1,501 - 2,614 2,207 6,322

ลูกหนี้การค้า - - - - 2,880 2,880

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ - - - - 4,813 4,813

เงินประกันผลงานก่อสร้าง - - - - 498 498

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุ 6 - - 73 - 73

1,501 - 4,938 10,398 16,837
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

อัตรา
ดอกเบี้ย

	อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม

ภายใน	 มากกว่า

1	ปี 1	ปี

รอ้ยละตอ่ปี

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,847 2,847

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ - - - - 6,643 6,643

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
    ทางการเงิน 4.35 - 5.38 108 121 - - 229

108 121 - 9,490 9,719

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

อัตรา
ดอกเบี้ย

	อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม

ภายใน	 มากกว่า

1	ปี 1	ปี

รอ้ยละตอ่ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.75 - 3.80 - - 1,250 1 1,251

เงินลงทุนชั่วคราว 2.82 - 6.13 4,893 - 953 - 5,846

ลูกหนี้การค้า - - - - 1,669 1,669

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ - - - - 3,733 3,733

เงินประกันผลงานก่อสร้าง - - - - 144 144

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุ 6 - - 118 - 118

4,893 - 2,321 5,547 12,761

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,467 2,467

ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ - - - - 5,297 5,297

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า
   ทางการเงิน 4.35 - 7.70 83 153 - - 236

83 153 - 7,764 8,000
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	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการลงทนุในต่างประเทศ และการ
ซือ้วสัดกุ่อสร้าง บรษิทัฯได้ตกลงท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ส่วนใหญ่มอีายสุญัญาไม่เกนิหนึง่ปี 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 26 32.6778

 บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทางด้านอตัราแลกเปลีย่น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน
จํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

สัญญาซื้อ
เยน 580 0.31870 - 0.32120
สัญญาขาย
เหรียญสหรัฐอเมริกา 23 30.27 - 31.83

31.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืม
และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด ส่วนเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ส่วนใหญ่จะถึง
ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

  มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวามรอบรู้ 
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธี
การก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสดุ 
หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯคอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทางการเงนิทีเ่หมาะสมและการด�ารงไว้
ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 2.22:1 (2555: 2.32:1) และเฉพาะบรษิทัฯ
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.38:1 (2555: 2.39:1)

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
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Independent Auditor’s Report

To	the	Shareholders	of	Sino-Thai	Engineering	and	Construction	Public	Company	Limited

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Sino-Thai Engineering and Construction 
Public Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 
December 2013, and the related consolidated statements of income, comprehensive income, changes in shareholders’ 
equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information, and have also audited the separate financial statements of Sino-Thai Engineering and Construction Public 
Company Limited for the same period.

Management’s	Responsibility	for	the	Financial	Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with 

Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s	Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit 

in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements 
and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from  
material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order 
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position 

of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries and of Sino-Thai Engineering 
and Construction Public Company Limited as at 31 December 2013, and their financial performance and cash flows for 
the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Other	matters
The consolidated financial statements of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its 

subsidiaries and the separate financial statements of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited 
for the year ended 31 December 2012 (before restatement) were audited by another auditor of our firm who expressed 
an unqualified opinion on those statements, under his report dated 12 February 2013.

 Supachai	Phanyawattano
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 3930

 Ernst & Young Office Limited
 Bangkok: 12 February 2014
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(Unit: Baht)

	Consolidated	financial	statements	 Separate	financial	statements

Note

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position
As at 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Assets

Current	assets

Cash and cash equivalents 7 2,340,998,732 1,343,234,955  848,229,592 2,251,474,932 1,251,114,146  756,621,353 

Current investments 8 6,322,029,324 5,846,354,404 2,659,311,579 6,322,029,324 5,846,354,404 2,659,311,579 

Trade receivables 6,9  2,916,915,632  1,824,399,466  2,183,810,813  2,879,878,212  1,668,697,298  2,138,641,378 

Unbilled receivables 6  4,914,417,235  4,173,154,922  3,136,001,416  4,812,885,915  3,733,397,825  2,067,009,568 

Retention receivables 6  513,790,508  254,843,458  163,556,488  497,757,541  143,593,536  128,805,209 

Construction in progress  1,118,008,025  322,348,412  844,638,242  1,118,008,025  248,755,491  844,638,242 

Advances to subcontractors  1,017,352,848  1,080,835,552  854,132,614  1,005,925,591  975,846,490  707,623,878 

Short-term loans to other companies 10  15,466,965  34,446,915  14,072,530  -  -  - 

Short-term loans to related party 6  -  120,214,564  21,489,365  -  -  - 

Current portion of loans to related parties 6  1,087,714  949,194  828,314  60,000,000  96,000,000  55,000,000 

Condominium units for sales 19  424,021,028  468,963,021  527,296,156  -  -  - 

Other current assets 11  278,923,621  455,040,897  434,238,366  211,477,442  354,952,438  368,683,175 

Total	current	assets 19,863,011,632 15,924,785,760 11,687,605,475 19,159,436,982 14,318,711,628  9,726,334,382 

Non-current	assets

Investments in subsidiaries 12  -  -  -  445,089,605  445,089,605  445,089,605 

Investments in associates 13  119,338,917  145,068,823  122,534,573  2,799,700  2,799,700  2,799,700 

Other long-term investments 14  10,852,004  10,952,004  10,352,004  1,000,000  1,000,000  1,000,000 

Loans to related parties - net of current portion 6  3,741,167  4,828,881  5,778,075  13,000,000  22,000,000  103,000,000 

Investment properties 15  2,350,821,750  2,017,001,750  2,153,300,000  1,751,600,000  1,489,100,000  1,489,100,000 

Property, plant and equipment 16  2,649,661,920  2,160,064,399  2,073,834,652  2,497,848,571  1,990,306,311  2,037,085,323 

Other non-current assets  12,162,742  32,828,290  20,123,975  11,051,396  34,297,491  19,997,095 

Total	non-current	assets  5,146,578,500  4,370,744,147  4,385,923,279  4,722,389,272  3,984,593,107  4,098,071,723 

Total	assets 25,009,590,132 20,295,529,907 16,073,528,754 23,881,826,254 18,303,304,735 13,824,406,105 
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(Unit: Baht)

	Consolidated	financial	statements	 Separate	financial	statements

Note

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Liabilities	and	shareholders'	equity

Current	liabilities

Short-term loans from financial institutions  -  108,600,000  66,555,901  -  -  - 

Trade and other payables 6,17  2,966,077,697  3,096,388,255  2,154,138,826  2,846,774,881  2,467,197,558  1,707,460,421 

Unbilled payables  6,693,389,839  5,408,928,531  3,108,036,690  6,642,652,063  5,297,309,462  2,620,153,278 

Advances received from construction contracts 6  6,543,004,469  4,663,999,166  4,396,249,292  6,520,451,686  4,488,026,159  4,027,410,340 

Current portion of hire purchase creditors

   and  financial lease payables 18  108,091,246  83,093,407  48,344,285  108,091,246  83,093,407  48,344,285 

Loan and interest payable 19  69,511,768  68,643,628  69,022,849  -  -  - 

Other current liabilities  314,021,804  234,239,572  163,720,646  302,796,433  173,161,679  142,392,744 

Total	current	liabilities 16,694,096,823 13,663,892,559 10,006,068,489 16,420,766,309 12,508,788,265  8,545,761,068 

Non-current	liabilities

Hire purchase creditors and 

   financial lease payables - net of current portion 18  120,743,704  153,287,551  114,437,743  120,743,704  153,287,551  114,437,743 

Provision for long-term employee benefits 20  125,635,453  119,444,908  111,437,643  123,144,477  117,196,329  108,519,534 

Deferred tax liabilities 24  284,472,158  240,265,870  170,615,139  161,838,725  124,954,804  55,680,802 

Other non-current liabilities  7,996,779  7,390,451  3,933,639  -  -  - 

Total	non-current	liabilities  538,848,094  520,388,780  400,424,164  405,726,906  395,438,684  278,638,079 

Total	liabilities 17,232,944,917 14,184,281,339 10,406,492,653 16,826,493,215 12,904,226,949  8,824,399,147 
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(Unit: Baht)

	Consolidated	financial	statements	 Separate	financial	statements

Note

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

Shareholders'	equity

Share capital

   Registered 21 

      1,525,125,367 ordinary shares 

      (2012: 1,186,208,619 ordinary shares)

      of Baht 1 each  1,525,125,367  1,186,208,619  1,186,208,619  1,525,125,367  1,186,208,619  1,186,208,619 

   Issued and fully paid

      1,525,106,540 ordinary shares 

      (2012: 1,186,208,619 ordinary shares)

      of Baht 1 each  1,525,106,540  1,186,208,619  1,186,208,619  1,525,106,540  1,186,208,619  1,186,208,619 

Share premium  2,097,055,812  2,097,055,812  2,097,055,812  2,097,055,812  2,097,055,812  2,097,055,812 

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 22  152,510,654  139,484,177  83,448,475  152,510,654  139,484,177  83,448,475 

   Unappropriated  3,850,648,780  2,507,036,343  2,119,702,174  3,318,036,135  1,976,329,178  1,633,294,052 

Other components of shareholders' equity  (37,454,123)  2,879  (482,521)  (37,376,102)  -  - 

Equity attributable to owners of the Company  7,587,867,663  5,929,787,830  5,485,932,559  7,055,333,039  5,399,077,786  5,000,006,958 

Non-controlling interests of the subsidiaries  188,777,552  181,460,738  181,103,542  -  -  - 

Total	shareholders'	equity  7,776,645,215  6,111,248,568  5,667,036,101  7,055,333,039  5,399,077,786  5,000,006,958 

Total	liabilities	and	shareholders'	equity 25,009,590,132 20,295,529,907 16,073,528,754 23,881,826,254 18,303,304,735 13,824,406,105 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2013

Director
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(Unit: Baht)

	Consolidated	financial
statements	

Separate	financial
statements

Note 2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Revenues

Construction income  22,241,903,992  19,748,012,315  21,521,414,501  18,603,911,661 

Sales and services income  52,140,601  123,596,688  -  - 

Gain from fair value adjustment of investment 
properties

15  293,941,560  -  262,500,000  - 

Other income

   Interest income  310,351,309  191,440,034  307,370,679  190,794,937 

   Dividend income 13.2  -  -  4,199,550  4,199,550 

   Others  49,587,205  105,885,379  39,797,164  99,014,897 

Total	revenues  22,947,924,667  20,168,934,416  22,135,281,894  18,897,921,045 

Expenses

Cost of construction  20,147,852,220  18,105,064,731  19,438,452,991  17,014,732,417 

Cost of sales and services  20,183,874  92,725,609  -  - 

Administrative expenses  539,167,504  561,442,545  511,513,077  515,055,791 

Total	expenses  20,707,203,598  18,759,232,885  19,949,966,068  17,529,788,208 

Profit	before	share	of	profit	(loss)	from	investments	

			in	associates,	finance	cost	and	income	tax	expenses  2,240,721,069  1,409,701,531  2,185,315,826  1,368,132,837 

Share of profit (loss) from investments in associates 13.2  (21,530,356)  26,733,800  -  - 

Profit	before	finance	cost	and	income	tax	expenses  2,219,190,713  1,436,435,331  2,185,315,826  1,368,132,837 

Finance cost  (29,199,772)  (17,733,551)  (22,405,766)  (9,291,150)

Profit	before	income	tax	expenses  2,189,990,941  1,418,701,780  2,162,910,060  1,358,841,687 

Income tax expenses 24  (449,454,854)  (322,720,112)  (431,615,367)  (307,401,658)

Profit	for	the	year  1,740,536,087  1,095,981,668  1,731,294,693  1,051,440,029 

Profit	attributable	to:

Equity holders of the Company  1,733,200,173  1,095,739,072  1,731,294,693  1,051,440,029 

Non-controlling interests of the subsidiaries  7,335,914  242,596 

 1,740,536,087  1,095,981,668 

 -  - 

Basic	earnings	per	share	 25 

Profit attributable to equity holders of the Company  1.14  0.72  1.14  0.69 

Income statement
For the year ended 31 December 2013
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(Unit: Baht)

	Consolidated	financial
statements	

Separate	financial
statements

Note 2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2013

Profit	for	the	year  1,740,536,087  1,095,981,668  1,731,294,693  1,051,440,029 

Other	comprehensive	income:

Gain (loss) on change in value of available-for-sale

    investments

 (46,820,128)  600,000  (46,720,128)  - 

Income tax effect    24  9,344,026  -  9,344,026  - 

Other	comprehensive	income	for	the	year  (37,476,102)  600,000  (37,376,102)  - 

Total	comprehensive	income	for	the	year  1,703,059,985  1,096,581,668  1,693,918,591  1,051,440,029 

Total	comprehensive	income	attributable	to:

Equity holders of the Company  1,695,743,171  1,096,224,472  1,693,918,591  1,051,440,029 

Non-controlling interests of the subsidiaries  7,316,814  357,196  -  - 

 1,703,059,985  1,096,581,668 
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Consolidated	financial	statements

Equity	attributable	to	owners	of	the	Company

	Total	
	shareholders’	

	equity	

	Issued	and	
		fully	paid	

	share	capital	
Share

premium

Retained	earnings

	Other	components	of	equity	

	Total	equity	
	attributable	to	
	owners	of	

	the	Company	

	Equity	
attributable		to
non-controlling	
		interests	of	

	the
subsidiaries	

	Other	comprehensive	income	

	Total	other	
	components	of	
	shareholders’	

	equity	

	Deficit	on	
	changes	in	
	value	of			
	available-
for-sale	

	investments	

Exchange
differences	on
translation	of
financial	

statements
in	foreign	
currencyAppropriated Unappropriated

Balance	as	at	1	January	2012	-	as	previously	reported  1,186,208,619  2,097,055,812  83,448,475  2,268,364,843  (566,300)  83,779  (482,521)  5,634,595,228  203,056,012  5,837,651,240 

Cumulative effect of change in accounting policy

   for deferred tax (Note 3)  -  -  -  (148,662,669)  -  -  -  (148,662,669)  (21,952,470)  (170,615,139)

Balance	as	at	1	January	2012	-	as	restated  1,186,208,619  2,097,055,812  83,448,475  2,119,702,174  (566,300)  83,779  (482,521)  5,485,932,559  181,103,542  5,667,036,101 

Dividend paid (Note 26)  -  -  -  (652,369,201)  -  -  -  (652,369,201)  -  (652,369,201)

Total comprehensive income for the year - restated  -  -  -  1,095,739,072  485,400  -  485,400  1,096,224,472  357,196  1,096,581,668 

Unappropriated retained earnings transferred 

   to statutory reserve (Note 22)  -  -  56,035,702  (56,035,702)  -  -  -  -  -  - 

Balance	as	at	31	December	2012	-	as	restated  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  2,507,036,343  (80,900)  83,779  2,879  5,929,787,830  181,460,738  6,111,248,568 

 - 

Balance	as	at	1	January	2013	-	as	previously	reported  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  2,725,277,788  (80,900)  83,779  2,879  6,148,029,275  203,485,163  6,351,514,438 

Cumulative effect of change in accounting policy

   for deferred tax (Note 3)  -  -  -  (218,241,445)  -  -  -  (218,241,445)  (22,024,425)  (240,265,870)

Balance	as	at	1	January	2013	-	as	restated  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  2,507,036,343  (80,900)  83,779  2,879  5,929,787,830  181,460,738  6,111,248,568 

Increase share capital (Note 21)  338,897,921  -  -  -  -  -  -  338,897,921  -  338,897,921 

Dividend paid (Note 26)  -  -  -  (376,561,259)  -  -  -  (376,561,259)  -  (376,561,259)

Total comprehensive income for the year  -  -  -  1,733,200,173  (37,457,002)  -  (37,457,002)  1,695,743,171  7,316,814  1,703,059,985 

Unappropriated retained earnings transferred 

   to statutory reserve (Note 22)  -  -  13,026,477  (13,026,477)  -  -  -  -  -  - 

Balance	as	at	31	December	2013  1,525,106,540  2,097,055,812  152,510,654  3,850,648,780  (37,537,902)  83,779  (37,454,123)  7,587,867,663  188,777,552  7,776,645,215 

Statement of changes in shareholders’ equity
For the year ended 31 December 2013
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ents

Statement of changes in shareholders’ equity (continued)
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)

Separate	financial	statements

Issued	and
fully	paid

share	capital Share	premium

Retained	earnings

	Components	of	equity	

	Total	
	shareholders’	

	equity	

	Other
comprehensive	

	income	

	Total	other	
	components	of	
	shareholders’	

	equity	

	Deficit	on	changes	
	in	value	of	

	available-for-sale	
	investments	Appropriated Unappropriated

Balance	as	at	1	January	2012	-	as	previously	reported  1,186,208,619  2,097,055,812  83,448,475  1,688,974,854  -  -  5,055,687,760 

Cumulative effect of change in accounting policy

   for deferred tax (Note 3)  -  -  -  (55,680,802)  -  -  (55,680,802)

Balance	as	at	1	January	2012	-	as	restated  1,186,208,619  2,097,055,812  83,448,475  1,633,294,052  -  -  5,000,006,958 

Dividend paid (Note 26)  -  -  -  (652,369,201)  -  -  (652,369,201)

Total comprehensive income for the year - restated  -  -  -  1,051,440,029  -  -  1,051,440,029 

Unappropriated retained earnings transferred 

   to statutory reserve (Note 22)  -  -  56,035,702  (56,035,702)  -  -  - 

Balance	as	at	31	December	2012	-	as	restated  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  1,976,329,178  -  -  5,399,077,786 

Balance	as	at	1	January	2013	-	as	previously	reported  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  2,101,283,982  -  -  5,524,032,590 

Cumulative effect of change in accounting policy

   for deferred tax (Note 3)  -  -  -  (124,954,804)  -  -  (124,954,804)

Balance	as	at	1	January	2013	-	as	restated  1,186,208,619  2,097,055,812  139,484,177  1,976,329,178  -  -  5,399,077,786 

Increase share capital (Note 21)  338,897,921  -  -  -  -  -  338,897,921 

Dividend paid (Note 26)  -  -  -  (376,561,259)  -  -  (376,561,259)

Total comprehensive income for the year  -  -  -  1,731,294,693  (37,376,102)  (37,376,102)  1,693,918,591 

Unappropriated retained earnings transferred 

   to statutory reserve (Note 22)  -  -  13,026,477  (13,026,477)  -  -  - 

Balance	as	at	31	December	2013  1,525,106,540  2,097,055,812  152,510,654  3,318,036,135  (37,376,102)  (37,376,102)  7,055,333,039 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit: Baht)

	Consolidated	financial
statements	

Separate	financial
statements

Note 2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statement
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)

Consolidated	financial
statements

Separate	financial
statements

2013 2012 2013 2012

Cash	flows	from	operating	activities

Profit before tax 2,189,990,941 1,418,701,780 2,162,910,060 1,358,841,687 

Adjustments to reconcile profit before tax to 

   net cash provided by (paid from) operating activities:

   Depreciation  367,842,174  373,618,747  360,340,226  365,612,047 

   Income from settlement of doubtful debt  -  (21,818,202)  -  (21,818,202)

   Gain on sales of property, plant and equipment  (9,773,843)  (18,109,607)  (9,741,431)  (17,801,084)

   Gain from fair value adjustment of investment properties  (293,941,560)  -  (262,500,000)  - 

   Shares of (profit) loss from investments in associates  21,530,356  (26,733,800)  -  - 

   Unrealised (gain) loss on exchange  2,609,128  (3,935,154)  2,609,128  (3,935,154)

   Unrealised (gain) loss on valuation of current investments  21,064,125  (73,774,761)  21,064,125  (73,774,761)

   Amortisation of premium of forward contract  (8,643,293)  (4,075,091)  (8,643,293)  (4,075,091)

   Loss on sales of other investment  -  5,299,682  -  5,299,682 

   Increase (decrease) in provision for loss of project  105,401,973  (16,877,536)  105,401,973  (16,877,536)

   Provision for long-term employee benefits  14,323,685  14,160,636  14,081,288  13,684,277 

   Income from investment - dividend received

      from investment in associate  -  -  (4,199,550)  (4,199,550)

   Interest income  (310,351,308)  (191,440,034)  (307,370,679)  (190,794,937)

   Interest expenses  29,199,772  17,733,551  22,405,766  9,291,150 

Profit from operating activities before changes

   in operating assets and liabilities 2,129,252,150 1,472,750,211 2,096,357,613 1,419,452,528 

Operating assets (increase) decrease

   Trade receivables (1,040,707,667)  371,383,365 (1,211,180,914)  481,916,099 

   Unbilled receivables  (873,110,899) (1,037,153,506) (1,079,488,090) (1,666,388,257)

   Retention receivables  (290,923,782)  (91,286,970)  (354,164,005)  (14,788,327)

   Construction in progress  (956,306,031)  522,289,830  (869,252,534)  595,882,751 

   Advances to subcontractors  29,220,582  (226,702,938)  (30,079,101)  (268,222,612)

   Condominium units for sales  5,063,553  58,333,135  -  - 

   Other current assets  197,460,615  202,799,912  143,393,429  234,717,681 

   Other non-current assets  20,069,209  (12,704,315)  23,246,095  (14,300,396)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit: Baht)

	Consolidated	financial	statements	 Separate	financial	statements

Note

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)

Consolidated	financial
statements

Separate	financial
statements

2013 2012 2013 2012

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables  154,786,191  942,249,429  379,577,323  759,737,137 

   Unbilled payables 1,179,059,335 2,317,769,377 1,239,940,628 2,694,033,720 

   Advances received from construction contracts 1,927,097,779  267,749,874 2,032,425,527  460,615,819 

   Other current liabilities  88,792,177  99,704,456  136,058,495  26,694,678 

   Other non-current liabilities  (7,526,812)  (2,696,559)  (8,133,140)  (5,007,482)

Cash from operating activities 2,562,226,400 4,884,485,301 2,498,701,326 4,704,343,339 

   Cash paid for interest expenses  (28,331,632)  (17,112,771)  (22,405,766)  (9,291,150)

   Cash paid for corporate income tax  (500,268,754)  (465,689,917)  (462,254,614)  (414,252,126)

Net	cash	from	operating	activities 2,033,626,014 4,401,682,613 2,014,040,946 4,280,800,063 

Cash	flows	from	investing	activities

Increase in current investments  (478,873,389) (3,124,892,860)  (478,873,389) (3,124,892,860)

(Increase) decrease in short-term loans to other companies  18,979,950  (20,374,385)  -  - 

(Increase) decrease in short-term loans to related party  97,362,779  (98,725,199)  -  - 

Decrease in loans to related parties  949,194  828,314  45,000,000  40,000,000 

Aquisition of property, plant and equipment  (788,587,564)  (228,517,851)  (781,450,690)  (223,798,920)

Proceeds from sales of property, plant and equipment  16,178,300  61,124,971  16,145,150  60,814,726 

Cash received form sales of other investment  -  4,546,501  -  4,546,501 

Cash and cash equivalents of joint venture at the date

   on which the Company ceases its control (note 2.2)  (46,793,047)  -  -  - 

Dividend received from investment in associate  4,199,550  4,199,550  4,199,550  4,199,550 

Interest income  322,324,710  170,286,859  319,344,080  169,641,761 

Net	cash	used	in	investing	activities  (854,259,517) (3,231,524,100)  (875,635,299) (3,069,489,242)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit: Baht)

	Consolidated	financial	statements	 Separate	financial	statements

Note

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

As	at
31	December	

2013

As	at
31	December	

2012
(Restated)

As	at	
1	January
2012

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)

Consolidated	financial
statements

Separate	financial
statements

2013 2012 2013 2012

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Cash	flows	from	financing	activities

Increase (decrease) in short-term loans from financial institutions  (44,425,998)  42,044,099  -  - 

Increase (decrease) in loan and interest payables  868,140  (379,221)  -  - 

Repayment of hire purchase creditors and financial lease payables  (100,381,523)  (64,448,827)  (100,381,523)  (64,448,827)

Dividend paid  (37,663,339)  (652,369,201)  (37,663,338)  (652,369,201)

Net	cash	used	in	financing	activities  (181,602,720)  (675,153,150)  (138,044,861)  (716,818,028)

Net	increase	in	cash	and	cash	equivalents  997,763,777  495,005,363  1,000,360,786  494,492,793 

Cash and cash equivalents at beginning of year  1,343,234,955  848,229,592  1,251,114,146  756,621,353 

Cash	and	cash	equivalents	at	end	of	year  2,340,998,732  1,343,234,955  2,251,474,932  1,251,114,146 

 -  -  -  - 

Supplement	cash	flows	information

Non-cash items

   Increase of equipments from hire purchase

      and financial lease agreements  92,835,515  138,047,757  92,835,515  138,047,757 

   Transfers of investment properties to property,

      plant and equipment  -  136,298,250  -  - 

   Transfers of condominium units for sales to investment properties  41,060,000  -  -  - 
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Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2013

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited and its subsidiaries

1. General information

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated 
and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the provision of construction services. The registered 
office of the Company is 32/59-32/60, Sino-Thai Tower, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok.

2. Basis of preparation

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards 
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in 
compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 28 
September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The 
financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

  The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed 
in the accounting policies.

2.2 Basis of consolidation

a) The consolidated financial statements include the financial statements of Sino-Thai Engineering 
and Construction Public Company Limited (“the Company”) and the following subsidiaries and 
joint ventures which are all incorporated in Thailand:

Company’s	name Nature	of	business

Percentage	of
shareholding

2013 2012
Percent Percent

Subsidiaries
HTR Corporation Limited Office building rental 80.90 80.90
Patumwan Real Estate Company Limited

 (Wholly owned by HTR Corporation Limited)

Provision of document 
storage service

80.90 80.90

Kijpracha Tanee Company Limited 

 (Wholly owned by HTR Corporation Limited)

Real estate development 80.90 80.90

Matter Supply Company Limited Manufacturing and
distribution of mold

99.99 99.99

Joint	Ventures
S.L. Joint Venture Construction 70.00 70.00
S.A. Joint Venture Construction 80.00 80.00
Sino-Thai-A.S. Joint Venture Construction 58.00 58.00
STAS Joint Venture Construction - 60.00

 As at 31 December 2013, the Company did not include the financial statements of STAS Joint Venture, in the preparation 
of financial statements because in September 2013 the Company fulfilled the agreement. However, the 
consolidated income statement included operating results of the joint venture from 1 January 2013 to 30 
September 2013.
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b) Subsidiaries and joint ventures are fully consolidated, being the date on which the Company obtains 
control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases.

c) The financial statements of the subsidiaries and joint ventures are prepared using the same 
significant accounting policies as those of the Company.

d) Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries and joint ventures 
have been eliminated from the consolidated financial statements. 

e) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that 
are not held by the Company and are presented separately in the consolidated income statement 
and the consolidated comprehensive income and within equity in the consolidated statement of 
financial position. 

2.3 Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity 
method.

 The financial statements of overseas associate are translated into Thai Baht using the exchange rate 
prevailing on the end of reporting period as to assets and liabilities, and at monthly average exchange 
rates as to revenues and expenses. The resultant differences are shown under the caption of “Exchange 
differences on translation of financial statements in foreign currency” in the statements of changes in 
shareholders’ equity.

2.4 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries, joint ventures and associates 
presented under the cost method, have been prepared solely for the benefit of the public.

3.  New accounting standards 

Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting year and those 
that will become effective in the future.

(a)  Accounting standards that became effective in the current accounting year

Accounting	standards:
TAS 12 Income Taxes
TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance
TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Financial	Reporting	Standard:
TFRS 8 Operating Segments

Accounting	Standard	Interpretations:
TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets

These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and accounting 
treatment guidance do not have any significant impact on the financial statements, except for the following  
accounting standard.
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	 TAS	12	Income	Taxes	

This accounting standard requires an entity to identify temporary differences between the carrying amount of an 
asset or liability in the statement of financial position and its tax base and recognise the tax effects as deferred 
tax assets or liabilities subjecting to certain recognition criteria. The Company and its subsidiaries changed this 
accounting policy in this current year and restated the prior year’s financial statements, presented as comparative 
information, as though the Company and its subsidiaries had initially recognised the tax effects as deferred tax 
assets or liabilities. The cumulative effect of this change in accounting policy has been presented in the 
statement of changes in shareholders' equity.

The change has the effect to the statements of income for the years ended 31 December 2013 and 2012 as follows:

(Unit: Thousand Baht)

For	the	year	ended																			
31	December	2013

For	the	year	ended																		
31	December	2012

Consolidated	
financial

statements

Separate
financial

statements

Consolidated	
financial

statements

Separate
financial

statements

Statements	of	income

Increase in income tax expenses 53,550 46,228 69,651 69,274

Decrease in profit attributable to 
  non-controlling interest of the subsidiaries

(1,398) - (72) -

Decrease in profit attributable to equity holders 
   of the Company

(52,152) (46,228) (69,579) (69,274)

Decrease in basic earnings per share 
   (Baht/share)

(0.03) (0.03) (0.05) (0.05)

Statements	of	comprehensive	income

Effect of income tax - loss on change in value                  
   of available-for-sale investment

(9,344) (9,344) - -

 (b) Accounting standards that will become effective in the future

 Effective	date
Accounting	Standards:

TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements 1 January 2014
TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 1 January 2014
TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 1 January 2014
TAS 17 (revised 2012) Leases 1 January 2014
TAS 18 (revised 2012) Revenue 1 January 2014
TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 1 January 2014
TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 1 January 2014
TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 1 January 2014
TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 1 January 2014
TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 1 January 2014
TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting 1 January 2014
TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 1 January 2014
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 Effective	date
Financial	Reporting	Standards:

TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 1 January 2014
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 1 January 2014
TFRS 4 Insurance Contracts 1 January 2016
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations
1 January 2014

TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 1 January 2014
Accounting	Standard	Interpretations:

TSIC 15 Operating Leases - Incentives 1 January 2014
TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving 

the Legal Form of a Lease
1 January 2014

TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014
TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs 1 January 2014

Financial	Reporting	Standard	Interpretations:
TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration 

and Similar Liabilities
1 January 2014

TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014
TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, 

Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
1 January 2014

TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

1 January 2014

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014
TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014
TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014
TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014

Management of the Company and its subsidiaries believes that these accounting standards will not have any 
significant impact on the financial statements for the year when they are initially applied.

4. Significant accounting policies

4.1	 Revenues	and	expenses	recognition

a)	 Revenues

	 Revenues	from	construction

 Revenues from construction are recognised on a percentage of completion basis based on the 
assessment of the Company and its subsidiaries’ engineers. The recognised revenue which is not 
yet due per the contracts is presented under the caption of “Unbilled receivables” in the statement 
of financial position. 

	 Revenues	from	sales	of	condominium	units

 Revenues from sales of condominium units are recognised as revenue when the ownership is 
transferred to the buyer. 

	 Rental	and	relating	service	income

 Rental and relating service income is recognised over the period of the lease agreement. 

	 Interest	income	

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

 Dividends

 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established. 
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b)	 Expenses

	 Costs	of	construction

 Costs of construction are recognised in accordance with the percentage of work completed based 
on total estimated costs. Provision for anticipated losses on construction projects is made in the 
accounts in full when the possibility of loss is ascertained. Differences between the estimated 
costs and the actual costs are recognised as current assets or current liabilities in the statement 
of financial position. 

	 Cost	of	sales	of	condominium	units

 In determining the cost of condominium units sold, the anticipated total development costs (after 
recognising the costs incurred to date) are attributed to units already sold on the basis of the sal-
able area and then recognised as costs in the income statement according to the recorded sales.

 Development costs of condominium units for sales are stated at cost, consisting of the cost of land, 
construction costs, land pledging expenses, interest and other related costs. 

4.2	 Cash	and	cash	equivalents

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and cash at banks and all highly liquid investments 
with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3		 Trade	receivables	

  Trade receivables are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for 
the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based 
on collection experience and analysis of debt aging.

4.4	 Investments	

a) Investments in unit trusts of open-ended fund are stated at fair value. Gains or losses arising from 
changes in the carrying amounts of unit trusts are included in the income statement.

b) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these 
securities are recorded in the income statement. 

c) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are 
recorded at amortised cost. The preminum/discount on debt securities is amortised/accreted by 
the effective rate method with the amortised/accreted amount presented as an adjustment to the 
interest income.

d) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these 
securities are recorded as a separate item in other comprehensive income, and will be recorded 
as gains or losses in the income statement when the securities are sold. 

e) Investments in non-marketable equity securities, which the Company and its subsidiaries classify 
as other investments, are stated at cost net of allowance for impairment loss (if any). 

f) Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the 
equity method.

g) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are accounted for in the separate financial 
statements using the cost method net of allowance for impairment loss (if any). 
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 The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. 
The fair value of debt instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market 
Association or yield rate of government bond adjusted by an appropriate risk factor, as the case may be. 
The fair value of unit trusts is determined from their net asset value. 

 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

 In the event the Company and its subsidiaries reclassify investments from one type to another, such 
investments will be readjusted to their fair value as at the reclassification date. The difference between the 
carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification is recorded as gains 
or losses in the income statement or recorded as other components of shareholders’ equity, depending 
on the type of investment that is reclassified. 

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of 
the investment is recognised as income or expenses in the income statement. 

4.5	 Investment	properties

 Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent to initial 
recognition, investment properties are stated at fair value. Any gains or losses arising from changes in 
the value of investment properties are recognised in the income statement when incurred.

 On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and the carrying 
amount of the asset is recognised in the income statement in the period when the asset is derecognised.

4.6	 Property,	plant	and	equipment/Depreciation	

 Land is stated at cost. Building and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and 
allowance for loss on impairment of assets (if any).

 Depreciation of building and equipment is calculated by reference to their costs, on the straight-line basis 
over the following estimated useful lives:

Buildings and building improvements -  20  years
Leasehold improvements -  10 years
Mock up room -  5 years
Machinery and equipment -  5 - 30 years
Furniture, fixtures and office equipment -  3 - 5 years
Motor vehicles -  5 - 10 years

 Depreciation is included in the income statement.

 No depreciation is provided on land, land improvements and assets under construction.

 An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included 
in the income statement when the asset is derecognised.

4.7	 Related	party	transactions

 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company and 
its subsidiaries, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company and 
its subsidiaries.
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 They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in 
the Company and its subsidiaries that give them significant influence over the Company and its subsidiaries, 
key management personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction of the 
Company and its subsidiaries’ operations.

4.8	 Long-term	leases

 Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as 
finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the 
present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, 
are included in other long-term payables, while the interest element is charged to the income statement 
over the lease period. The assets acquired under finance leases are depreciated over the useful life of 
the asset.

 Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of 
ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense 
in the income statement on a straight line basis over the lease term.

4.9	 Foreign	currencies

 The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s 
functional currency. Items of each entity included in the consolidated financial statements are measured 
using the functional currency of that entity.

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the 
transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at 
the exchange rate ruling at the end of reporting period.

  Gains and losses on exchange are included in the income statement.

4.10	 Impairment	of	assets

 At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries perform impairment reviews in 
respect of the property, plant and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that 
an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, 
which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying 
amount. 

 An impairment loss is recognised in the income statement. 

4.11	 Employee	benefits

	 Short-term	employee	benefits

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when 
incurred.

	 Post-employment	benefits	and	other	long-term	employee	benefits

 Defined contribution plans

 The Company and its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund. The 
fund is monthly contributed by employees and by the Company and its subsidiaries. The fund’s assets 
are held in a separate trust fund and the Company and its subsidiaries’ contributions are recognised as 
expenses when incurred.
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 Defined benefit plans and other long-term employee benefits

 The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments they must make 
to employees upon retirement under labor law. The Company and its subsidiaries treat these severance 
payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company and its subsidiaries provide other 
long-term employee benefit plan, namely long service awards.

 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined 
by a professionally qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit 
credit method.

4.12	 Provisions

 Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have a present obligation as a result 
of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required 
to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 

4.13	 Income	tax	

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

	 Current	tax

 Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, 
based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

 Deferred	tax

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities 
and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of 
the reporting period. 

 The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences 
while they recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried 
forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which such 
deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

 At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying amount of 
deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available 
to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

 The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to 
items that are recorded directly to shareholders' equity. 

4.14	 Derivatives

	 Forward	exchange	contracts

 Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates 
of exchange ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translation are 
included in determining income. Premiums or discounts on forward exchange contracts are amortised on 
a straight-line basis over the contract periods. 

212

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 

Annual Report 2013



Financial Statem
ents

5. Significant accounting judgments and estimates

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires 
management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These 
judgments and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these 
estimates. Significant judgments and estimates are as follows:

Estimated	construction	project	costs

The Company and its subsidiaries estimate costs of construction projects based on details of the construction 
work, taking into account the volume and value of construction materials to be used in the project, labour costs 
and other miscellaneous costs to be incurred to completion of service, taking into account the direction of the 
movement in these costs. Estimates are reviewed regularly or whenever actual costs differ significantly from the 
figures used in the original estimates. 

Provision	for	losses	on	construction	projects

Management applied judgment in estimating the loss they expect to be realised on each construction project, 
based on estimates of anticipated costs that take into account the progress of the project and actual costs 
incurred to date, together with fluctuations in costs of construction materials, labour and the current situation.

Leases 

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is 
required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has 
been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. 

Allowance	for	doubtful	accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates 
based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing 
economic condition. 

Impairment	of	investments

The Company and its subsidiary treat available-for-sale investments and other investments as impaired when there 
has been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of 
impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment of the management.

Investment	property

The Company and its subsidiary present investment property at the fair value estimated by an independent 
appraiser, and recognises changes in the fair value in the income statement. The independent appraiser valued 
an investment property using the income approach, because there is no market price that could be used to apply 
a comparative approach. The key assumptions used in estimating the fair value are described in Note 15.

Property	plant	and	equipment/Depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful 
lives and residual values of the Company and its subsidiaries’ plant and equipment and to review estimate useful 
lives and residual values when there are any changes. 

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on an annual 
basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying 
amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets 
subject to the review.
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Post-employment	benefits	under	defined	benefit	plans	and	other	long-term	employee	benefits

The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined based 
on actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, 
future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

Litigation	

The Company and its subsidiaries have contingent liabilities as a result of litigation. The management has used 
judgment to assess of the results of the litigation and believes that no loss will result. Therefore no contingent 
liabilities are recorded as at the end of reporting period. 

6. Related party transactions

During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties, 
which have been concluded at contract price which can be comparable to the price for unrelated parties. Below 
is a summary of those transactions.

(Unit: Million Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012
Transactions	with	subsidiary	companies

(eliminated from the consolidated financial 
statements) 
Construction income - - 1 30
Interest income - - 6 9
Rental expenses - - 14 10

Transactions	with	associated	companies
Project consulting income 52 112 52 112
Other income - 2 - 2

Transactions	with	joint	venture	
(eliminated from the consolidated financial 
statements)
Project consulting income 38 50 95 126

Transactions	with	related	companies
Construction income 363 49 363 49
Project consulting income 380 - 380 -
Other income 3 3 3 3
Cost of construction 20 13 20 13
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As at 31 December 2013 and 2012, the balance of the accounts between the Company and those related 
companies were as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012
Assets
Trade	receivables	-	related	parties	(Note	9)
Subsidiaries - - 27,251 27,481
Associated companies - 60,612 - 60,612
Joint venture 10,225 37,333 13,756 81,527
Related companies (related by common director) 151,921 35,133 151,918 35,039
Total 162,146 133,078 192,925 204,659
Less: Allowance for doubtful debts (29,203) (29,203) (38,774) (38,774)
Net 132,943 103,875 154,151 165,885
Unbilled	receivables
Subsidiary - - 8,206 52,316
Joint venture - 10,097 - 25,241
Related companies (related by common director) 36,742 5,719 36,742 5,719
Total 36,742 15,816 44,948 83,276
Retention	receivables
Subsidiary - - 3,024 9,214
Related companies (related by common director) - 2,174 - 2,174
Total - 2,174 3,024 11,388
Short-term	loans	to	related	party
Related company  
    (related by venturer in joint venture) - 120,215 - -
Total - 120,215 - -
Loans	to	related	parties
Subsidiaries - - 73,000 118,000
Related companies (related by common director) 4,829 5,778 - -
Total 4,829 5,778 73,000 118,000

Liabilities
Trade	payables	-	related	parties	(Note	17)
Subsidiaries - - 17 750
Related companies (related by common director) 5,636 5,567 5,636 5,567
Total 5,636 5,567 5,653 6,317
Advances	received	from	construction	contracts
Subsidiary - - - 7,930
Joint venture - 3,427 - 8,569
Total - 3,427 - 16,499
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During 2013, movements of loans to related parties were as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

Relationship
Balance	as	at
1	January
2013

During	the	year Balance	as	at
31	December	

2013Increase Decrease

Loan to related party
Sino-Thai Tower Condominium 
Juristic Person Related party 5,778 - (949) 4,829

(Unit: Thousand Baht)

Separate	financial	statements

Relationship
Balance	as	at
1	January
2013

During	the	year Balance	as	at
31	December	

2013Increase Decrease

Loan to related party

HTR Corporation Limited Subsidiary 118,000 - (45,000) 73,000

Loan	to	Sino-Thai	Tower	Condominium	Juristic	Person

HTR Corporation Limited (HTR) granted a loan of Baht 19 million to Sino-Thai Tower Condominium Juristic  
Person (Sino-Thai Tower). The loan carries flat interest rate at 8 percent per annum for the whole contract period.  
Sino-Thai tower is to make 134 monthly installments of Baht 0.14 million each only for principal together with 
interest, commencing as from September 2010.

Loan	to	HTR	Corporation	Limited

The loan to HTR Corporation Limited is repayable in 20 quarterly installments, comprising both principal and 
interest. The loan carries interest at MLR-1 percent per annum, and the first installment is due in July 2009. 

Directors	and	management’s	benefits

During the year ended 31 December 2013, the Company and its subsidiaries had short-term employee benefits 
of their directors and management totaling Baht 63 million (2012: Baht 55 million) (Separate financial statements: 
Baht 60 million, 2012: Baht 50 million).

7. Cash and cash equivalents

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

Cash and bank deposits 344,193 95,255 331,475 78,798

Unit trusts 996,806 647,980 920,000 572,316

Bills of exchange 1,000,000 600,000 1,000,000 600,000

Total 2,340,999 1,343,235 2,251,475 1,251,114

The above unit trusts are unit trusts in open-ended, fixed-income fund which are highly liquid and are stated at 
fair value. 
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8. Current investments
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	/	Separate	financial	statements
2013 2012

Bank	deposits 2,614,087 3,280,633
Promissory	notes	and	bills	of	exchange 410,000 793,557
Investments	in	trading	securities	at	fair	value

Unit trusts 35,108 922,560
Bank of Thailand bonds 105,063 112,512
Financial institution debt securities 373,976 364,277
Private sector debt securities 611,646 372,815

1,125,793 1,772,164
Investments	in	available-for-sales	securities	at	fair	value

Unit trusts 2,172,149 -
Total current investments 6,322,029 5,846,354

On 30 September 2013, the Company transferred investments in unit trusts held in the trading portfolio to the 
available-for-sale portfolio. At the transfer date both the fair value and the book value amounted to approximately 
Baht 1,821 million.

9. Trade receivables

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

Trade	receivables	-	unrelated	parties

Aged on the basis of due dates

Not yet due 2,372,244 1,574,549 2,350,283 1,381,322

Past due

 Up to 4 months 346,974 105,652 345,851 97,580

  5 - 12 months 18,589 38,307 6,871 21,894

 Over 12 months 93,046 48,896 69,602 48,896

Total 2,830,853 1,767,404 2,772,607 1,549,692

Less: Allowance for doubtful debts (46,880) (46,880) (46,880) (46,880)

Total trade receivables - unrelated parties, net 2,783,973 1,720,524 2,725,727 1,502,812

Trade	receivables	-	related	parties	(Note	6)

Aged on the basis of due dates

 Not yet due 61,989 21,726 62,480 33,323

 Past due

 Up to 4 months 8,394 63,195 9,097 90,328

  5 - 12 months 62,430 18,824 70,052 41,208

 Over 12 months 29,333 29,333 51,296 39,800

Total 162,146 133,078 192,925 204,659

Less: Allowance for doubtful debts (29,203) (29,203) (38,774) (38,774)

Total trade receivables - related parties, net 132,943 103,875 154,151 165,885

Total trade receivables - net 2,916,916 1,824,399 2,879,878 1,668,697
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The Company has transferred the right of its claim over collections from certain construction contracts to a bank. 
The Company can still withdraw from this claim as usual. As at 31 December 2013, the balance of the trade 
receivables under the right transfer agreement was Baht 373 million (2012: Baht 774 million).

10. Short-term loans to other companies

Short-term loans to other companies of a subsidiary represent factoring receivables of the companies due for 
repayment as stipulated in the agreements and carry interest rate of 7.75 - 12.00 percent per annum (2012: 
7.75 - 15.00 percent per annum). 

11.  Other current assets
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

Withholding income tax 80,753 215,667 78,780 176,124

Others 198,171 239,374 132,697 178,828

Total other current assets 278,924 455,041 211,477 354,952

12. Investments in subsidiaries

Details of investments in subsidiaries as presented in separate financial statements are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Company’s	name
Paid-up	capital

Shareholding
percentage Cost

2013 2012 2013 2012 2013 2012

(Million	Baht) (Million	Baht) (%) (%)

HTR Corporation Limited 500 500 80.90 80.90 440,090 440,090

Matter Supply Company Limited 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000

Total 445,090 445,090

13. Investments in associates

13.1	 Details	of	associates:
(Unit: Thousand Baht)

Company’s	name Nature	of	business Country	of	
incorporation

Consolidated	financial	statements

Shareholding
percentage Cost

Carrying	amounts	
based	on	equity	

method
2013 2012 2013 2012 2013 2012
(%) (%)

ASST Joint Venture1 Construction Thailand - 45 - - 6,691 36,943
DKK Sino-Thai Engineering 
Company Limited

Telecommunication 
and transmission lines 
installation

Thailand 35 35 2,800 2,800 112,648 108,126

Inter-IMC Pte Limited Construction but has 
ceased operation

Singapore 46 46 13,650 13,650 - -

S T F M Company Limited Produce of cable lines 
but has ceased
operation

Thailand - 50 - 5,000 - 8,986

Less: Allowance for impairment of investment - (8,986)
- -

Total 16,450 21,450 119,339 145,069
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1.  The Co-venturer has authority to govern the financial and operating policies of the joint venture. The Company does not responsible 
for any future loss from the joint venture. Therefore, the Company treats the ASST Joint Venture as an associated company. However, 
the Company fulfilled the agreement in September 2013, and it therefore recognised share of profits/losses from 1 January 2013 to 
30 September 2013 in the consolidated income statement.

(Unit: Thousand Baht)

Company’s	name Nature	of	
business

Country	of	
incorporation

Separate	financial	statements

Shareholding	
percentage Cost

Allowance	for	
impairment	of	
investments

Carrying	amounts	
based	on	cost	
method	-	net

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
(%) (%)

DKK Sino-Thai
Engineering
Company Limited

Telecommunication 
and transmission 
lines installation

Thailand 35 35 2,800 2,800 - - 2,800 2,800

Inter-IMC Pte Limited Construction but 
has ceased
operation

Singapore 46 46 13,650 13,650 (13,650) (13,650) - -

S T F M Company 
Limited

Produce of cable 
lines but has
ceased operation

Thailand - 50 - 5,000 - (5,000) - -

Total 16,450 21,450 (13,650) (18,650) 2,800 2,800

 In March 2013, the Company sold all investment in S T F M Company Limited to a company. However the  
Company had recorded full allowance for impairment of such investment in the past.

13.2	 Share	of	profit/loss	and	dividend	received

 During the year, the Company has recognised its share of profit/loss from investments in associate companies 
in the consolidated financial statements and dividend received in the separate financial statements as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Company’s	name

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

Share	of	profit	(loss)	from	
investments	in	associates	during	

the	year

Dividend	received
during	the	year

2013 2012 2013 2012

ASST Joint Venture1 (30,252) 25,716 - -

DKK Sino-Thai Engineering
Company Limited 8,722 1,018 4,200 4,200

Total (21,530) 26,734 4,200 4,200

13.3	 Summarised	financial	information	of	associates

(Unit: Million Baht)

Company’s	name

Paid-up	capital	
as	at	

31	December

Total	assets	
as	at	

31	December

Total	liabilities	
as	at	

31	December

Total	revenues	
for	the	

year	ended				
31	December

Profit	(loss)	for	the	
year	ended
31	December

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

ASST Joint Venture1 - - - 2,179 - 2,097 - 3,362 - 57

DKK Sino-Thai Engineering Company 
Limited 8 8 551 355 229 46 476 334 24 19

Inter-IMC Pte Limited 0.5* 0.5* - 2 - - - - - (2)

S T F M Company Limited - 10 - 3 - 14 - - - -

* Million Singapore Dollar
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14. Other long-term investments

(Unit: Thousand Baht)

Shareholding	
percent Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

2013 2012 2013 2012 2013 2012

% % Cost
Fair	
value Cost

Fair	
value Cost

Fair	
value Cost

Fair	
value

Investments	in	available-for-sale	
securities

Bangkok Commercial Property Fund - - 10,000 9,800 10,000 9,900 - - - -

Revaluation deficit on changes in 
   value available-for-sale security (200) (100) - -

9,800 9,900 - -

Other	investments

Abico Land Company Limited - 15 - 30,000 - 30,000

Thai Maintenance Contracting 
Company Limited 19 19 7,611 7,611 7,611 7,611

Thai Contractors Asset Co., Ltd. 0.2 0.2 1,000 1,000 1,000 1,000

Others 25,694 86,194 25,642 86,142

34,305 124,805 34,253 124,753

Less: Allowance for impairment of 
investments (33,253) (123,753) (33,253) (123,753)

1,052  1,052 1,000 1,000

Other long-term investments-net 10,852 10,952 1,000 1,000

 In March 2013, the Company sold the investments, which have a cost of Baht 91 million, in the two companies 
to a company. However the Company had recorded full allowance from impairment of such investments in the past.

15. Investment properties
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

2013 2012

Land Condominium	
for	rent

Total Land Condominium	
for	rent

Total

Balance at beginning of year 1,538,500 478,502 2,017,002 1,538,500 614,800 2,153,300
Transfers of condominium units for 
sales to investment properties

- 41,060 41,060 - - -

Transfers of investment properties to 
property, plant and equipment  

- - - - (136,298) (136,298)

Gain from fair value adjustment 270,860 21,900 292,760 - - -
Balance at end of year 1,809,360 541,462 2,350,822 1,538,500 478,502 2,017,002

Basis of valuation Income
Approach

Market
Approach

Income
Approach

Market
Approach

(Unit: Thousand Baht)

Separate	financial	statements
Land

2013 2012
Balance at beginning of year 1,489,100 1,489,100
Gain from fair value adjustment 262,500 -
Balance at end of year 1,751,600 1,489,100
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16. Property, plant and equipment 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

Land	and
land

improvements

Buildings
and	building
improvements

Leasehold	
improvements

Machinery	
and

equipment

Furniture,	
fixtures	and	

office
equipment

Motor
vehicles

Assets
under

construction Total

Cost

1 January 2012 461,191 241,845 48,425 3,470,337 297,735 372,480 24,507 4,916,520

Additions - 1,304 - 136,785 27,941 69,539 130,996 366,565

Disposals (2,000) - - (191,961) (13,904) (45,588) - (253,453)

Transfers - 16,222 7,148 17,592 1,802 12,803 (55,567) -

Transfers of investment properties 
to property, plant and equipment  - 136,298 - - - - - 136,298

31 December 2012 459,191 395,669 55,573 3,432,753 313,574 409,234 99,936 5,165,930

Accumulated	depreciation:

1 January 2012 - 135,224 44,451 2,156,542 200,677 305,791 - 2,842,685

Depreciation - 12,421 1,870 305,455 28,759 25,114 - 373,619

Disposals - - - (153,456) (13,132) (43,850) - (210,438)

Transfers - - - (81) 81 - - -

31 December 2012 - 147,645 46,321 2,308,460 216,385 287,055 - 3,005,866

Net	book	value:

31 December 2012 459,191 248,024 9,252 1,124,293 97,189 122,179 99,936 2,160,064

Depreciation	for	the	year

2012 (Baht 354 million included in cost, and the balance in administrative expenses) 373,619

Cost

1 January 2013 459,191 395,669 55,573 3,432,753 313,574 409,234 99,936 5,165,930

Additions 251,870 - - 343,322 42,148 37,660 206,423 881,423

Disposals - (1,600) - (53,736) (16,199) (42,748) - (114,283)

Transfers 100 8,695 - 188,522 4,580 25,038 (226,935) -

Assets of non-controlling joint venture - - - (23,458) (6,967) (595) - (31,020)

31 December 2013 711,161 402,764 55,573 3,887,403 337,136 428,589 79,424 5,902,050

Accumulated	depreciation:

1 January 2013 - 147,645 46,321 2,308,460 216,385 287,055 - 3,005,866

Depreciation - 12,754 2,034 285,208 35,462 32,384 - 367,842

Disposals - (1,386) - (48,145) (15,640) (42,708) - (107,879)

Assets of non-controlling joint venture - - - (9,914) (3,351) (176) - (13,441)

31 December 2013 - 159,013 48,355 2,535,609 232,856 276,555 - 3,252,388

Net	book	value:

31 December 2013 711,161 243,751 7,218 1,351,794 104,279 152,033 79,424 2,649,662

Depreciation	for	the	year

2013 (Baht 345 million included in cost, and the balance in administrative expenses) 367,842
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(Unit: Thousand Baht)

Separate	financial	statements

Land	and
land

improvements

Buildings
and	building
improvements

Leasehold	
improvements

Machinery	
and

equipment

Furniture,	
fixtures	and	

office
equipment

Motor
vehicles

Assets
under

construction Total

Cost

1 January 2012 461,191 229,818 48,425 3,449,797 256,530 366,356 24,507 4,836,624

Additions - 1,304 - 135,673 25,554 68,963 130,352 361,846

Disposals (2,000) - - (191,961) (13,571) (44,946) - (252,478)

Transfers - 16,222 7,148 17,592 1,802 12,803 (55,567) -

31 December 2012 459,191 247,344 55,573 3,411,101 270,315 403,176 99,292 4,945,992

Accumulated	depreciation:

1 January 2012 - 133,559 44,451 2,154,372 165,650 301,507 - 2,799,539

Depreciation - 11,819 1,870 301,219 26,472 24,232 - 365,612

Disposals - - - (153,456) (12,801) (43,208) - (209,465)

Transfers - - - (81) 81 - - -

31 December 2012 - 145,378 46,321 2,302,054 179,402 282,531 - 2,955,686

Net	book	value:

31 December 2012 459,191 101,966 9,252 1,109,047 90,913 120,645 99,292 1,990,306

Depreciation	for	the	year:

2012 (Baht 350 million included in cost, and the balance in administrative expenses) 365,612

Cost

1 January 2013 459,191 247,344 55,573 3,411,101 270,315 403,176 99,292 4,945,992

Additions 251,870 - - 341,516 39,392 37,661 203,847 874,286

Disposals - (1,600) - (53,736) (14,698) (42,748) - (112,782)

Transfers 100 8,695 - 188,522 1,360 25,038 (223,715) -

31 December 2013 711,161 254,439 55,573 3,887,403 296,369 423,127 79,424 5,707,496

Accumulated	depreciation:

1 January 2013 - 145,378 46,321 2,302,054 179,402 282,531 - 2,955,686

Depreciation - 12,153 2,034 281,700 32,862 31,591 - 360,340

Disposals - (1,386) - (48,145) (14,140) (42,708) - (106,379)

31 December 2013 - 156,145 48,355 2,535,609 198,124 271,414 - 3,209,647

Net	book	value:

31 December 2013 711,161 98,294 7,218 1,351,794 98,245 151,713 79,424 2,497,849

Depreciation	for	the	year:

2013 (Baht 338 million included in cost, and the balance in administrative expenses) 360,340

As at 31 December 2013 certain plant and equipment items had been fully depreciated but were still in use. The 
gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to approximately 
Baht 1,885 million (2012: Baht 1,784 million) (Separate financial statements: Baht 1,852 million 2012: Baht 1,750 
million).

As at 31 December 2013, the Company had equipment and vehicles acquired under hire purchase and financial 
lease agreements, with net book value amounting to approximately Baht 293 million (2012: Baht 268 million).

222

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 

Annual Report 2013



Financial Statem
ents

17. Trade and other payables

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

Trade payables - related parties (Note 6) 5,636 5,567 5,653 6,317

Trade payables - unrelated parties 2,854,459 3,009,614 2,750,166 2,393,957

Accrued expenses 105,983 81,207 90,956 66,924

Total trade and other payables 2,966,078 3,096,388 2,846,775 2,467,198

18. Hire purchase creditors and finance lease payables

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	/	Separate	
financial	statements

2013 2012

Hire purchase creditors and finance lease payables 243,351 254,219

Less: Deferred interest expenses (14,516) (17,838)

Total 228,835 236,381

Less: Portion due within one year (108,091) (83,093)

Hire purchase creditors and financial lease payables 

   - net of current portion 120,744 153,288

The Company has entered into the hire purchase and finance lease agreements with leasing companies for rental 
of equipment and motor vehicles for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. 
The terms of the agreements are generally 4 years. Such agreements are non-cancelable.

 Future minimum lease payments required under the hire purchase and finance lease agreements are as follows:

(Unit: Million Baht)

As	at	31	December	2013

Less	than
1	year 1-4	years Total

Future minimum lease payments 117 126 243

Deferred interest expenses (9) (5) (14)

Present value of future minimum lease payments 108 121 229

(Unit: Million Baht)

As	at	31	December	2012

Less	than
1	year 1-4	years Total

Future minimum lease payments 93 161 254

Deferred interest expenses (10) (8) (18)

Present value of future minimum lease payments 83 153 236
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19. Loan and interest payable

This is a loan from other person of subsidiary, which represents the loan in form of promissory notes repayable 
at call. This loan carries interest at a rate of 1.5 percent per annum. 

The subsidiary has mortgaged its ownership of condominium units for sales with book values amounting to Baht 
289 million as collaterals for such loan. 

However, the subsidiary has been unable to comply with the terms of the debt composition agreement. As a 
result, in May 2012, the court ordered the Executing Officer to seize the collateral for sale at auction, and use the 
proceeds to settle the debt. The court order is currently being enforced.

During the year, movements of loan and interest payable were as follows: 

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

Balance	as	at During	the	year Balance	as	at

1	January	2013 Increase Decrease 31	December	2013

Loan and interest payable 68,644 868 - 69,512

20. Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits which is compensations on employees’ retirement and long service 
awards, are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	financial	statements

Post-employment	
benefits

Other	long-term	
employee	benefits Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Provision for long-term employee benefits of beginning of year 96,822 90,967 22,623 20,471 119,445 111,438

Current service cost 7,064 7,310 2,534 2,408 9,598 9,718

Interest cost 3,848 3,626 902 817 4,750 4,443

Benefits paid during the year (6,704) (5,081) (1,454) (1,073) (8,158) (6,154)

Provision	for	long-term	employee	benefits	at	end	of	year 101,030 96,822 24,605 22,623 125,635 119,445

(Unit: Thousand Baht)

Separate	financial	statements

Post-employment	
benefits

Other	long-term	
employee	benefits Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Provision for long-term employee benefits of beginning of year 94,934 88,384 22,262 20,136 117,196 108,520

Current service cost 6,928 6,966 2,496 2,371 9,424 9,337

Interest cost 3,770 3,543 887 804 4,657 4,347

Benefits paid during the year (6,704) (3,959) (1,429) (1,049) (8,133) (5,008)

Provision	for	long-term	employee	benefits	at	end	of	year 98,928 94,934 24,216 22,262 123,144 117,196
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Long-term employee benefit expenses included in the income statement are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

Current service cost 9,598 9,718 9,424 9,337

Interest cost 4,750 4,443 4,657 4,347

Total	expense	recognised	in	the	income	statement 14,348 14,161 14,081 13,684

Line item under which such expenses are 
   included in the income statement

Administrative expenses 14,348 14,161 14,081 13,684

 Principal actuarial assumptions at the valuation date are as follows:

Consolidated	/	Separate	
financial	statements

2013 2012

(%	per	annum) (%	per	annum)

Discount rate 4.1 4.1

Future salary increase rate (depending on age) 3.0 - 7.5 3.0 - 7.5

Staff turnover rate 2.0 - 18.0 2.0 - 18.0

 Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four periods are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated	
financial	statements

Separate	
financial	statements

Year 2013 125,635 123,144

Year 2012 119,445 117,196

Year 2011 111,438 108,520

21. Share capital

On 11 April 2013, the General Meeting of the Company’s shareholders passed a resolution to approve an increase 
in its share capital from Baht 1,186 million (1,186 million ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 1,525 million 
(1,525 million ordinary shares of Baht 1 each) by issuing 339 million ordinary shares with a par value of Baht 1 
each for the payment of dividend as discussed in Note 26 to the financial statements. The Company registered 
the increase in share capital with the Ministry of Commerce on 18 April 2013.

22. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside 
to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated deficit brought forward 
(if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for 
dividend distribution.

225

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 

Annual Report 2013



23. Expenses by nature

Significant expenses by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

Salary and wages 2,945,912 2,167,295 2,905,665 2,121,799

Depreciation 367,842 373,619 360,340 365,612

Rental expenses from operating lease agreements 582,857 360,904 561,190 340,464

Construction materials and subcontractors 15,446,091 14,751,200 14,810,113 13,330,088

24. Income tax 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Current	income	tax:

Current income tax charge 395,905 253,069 385,387 238,128

Deferred	tax:

Relating to origination and reversal of 
   temporary differences  53,550 69,651 46,228 69,274

Income	tax	expense	reported	in	the	
			statement	of	income 449,455 322,720 431,615 307,402

The amounts of income tax relating to each component in the statements of comprehensive income for the years 
ended 31 December 2013 and 2012 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Deferred tax relating to loss on change in value of
   available-for-sale investments (9,344) - (9,344) -

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable 
tax rates for the years ended 31 December 2013 and 2012
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(Unit: Thousand Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Accounting profit before tax 2,189,991 1,418,702 2,162,910 1,358,842

Applicable tax rate 20% 23% 20% 23%

Accounting profit before tax multiplied by 
   applicable tax rate 437,998 326,301 432,582 312,534

Effects of changes in the applicable tax rates - (5,408) - (5,408)

Tax loss of subsidiaries which not recorded as 
   deferred tax assets 5,270 4,957 - -

Effects of:

Non-deductible expenses 11,041 6,499 4,296 3,449

Additional expense deductions allowed (4,854) (9,629) (5,263) (3,173)

Total 4,296 (3,130) (967) 276

Income tax expenses reported in the 
    statement of income 449,455 322,720 431,615 307,402

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Statements	of	financial	position

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

As	at																			
31	December

2013																		

As	at																			
31	December	

2012																				

As	at																			
1	January	
2012

As	at																			
31	December	

2013																		

As	at																			
31	December	

2012																				

As	at																			
1	January	
2012

(Restated) (Restated)

Deferred	tax	assets

Allowance for doubtful accounts 2,322 3,210 7,341 2,322 3,210 7,341

Impairment of investments 3,209 20,409 22,446 3,209 20,409 22,446

Provision for long-term employee benefits 25,128 24,230 23,436 24,629 23,439 21,883

Provision for loss of project 23,217 2,136 6,018 23,217 2,136 6,018

Unused tax loss - - 49,962 - - 49,962

Unrealised loss on change in value 
   of investments - - 346 - - 346

Others - 419 - - - -

Total 53,876 50,404 109,549 53,377 49,194 107,996

Deferred	tax	liabilities	

Difference depreciation between tax and 
    accounting  purpose from assets under 
    finance lease agreements 35,415 33,858 38,845 35,415 33,858 38,845

Fair value of investment properties 300,353 241,242 241,208 177,221 124,721 124,721

Unrealised gain on change in value of
   investments 851 14,755 - 851 14,755 -

Others 1,729 815 111 1,729 815 111

Total 338,348 290,670 280,164 215,216 174,149 163,677

Total deferred tax liabilities - net 284,472 240,266 170,615 161,839 124,955 55,681
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The Company and its subsidiaries in Thailand calculated deferred tax assets and liabilities based on a reduction 
in the corporate income tax rate from 30 percent to 23 percent in 2012, and then to 20 percent in 2013 and 2014, 
in compliance with Royal Decree dated December 2011 governing corporate income tax reduction.

25. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company 
(excluding other comprehensive income) by the number of ordinary shares held by outside shareholders as of 
the end of the reporting period after adjusting the number of ordinary shares as a result of the payment of stock 
dividend, as discussed in Note 26 to the financial statements. The numbers of ordinary share of the prior year 
have been adjusted as if the stock dividend had been declared at the beginning of the earliest period reported. 

For	the	year	ended	31	December
Consolidated												

financial	statements
Separate																

	financial	statements
2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Profit attributable to equity holders of the 
   Company (Thousand Baht) 1,733,200 1,095,739 1,731,295 1,051,440

Number of ordinary shares (Thousand shares) 1,525,107 1,525,107 1,525,107 1,525,107

Basic earnings per share (Baht/share) 1.14 0.72 1.14 0.69

26. Dividends

On 11 April 2013, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders passed a resolution approving the 
payment of a dividend for the year 2012 of Baht 0.3175 per share to the Company’s shareholders, with a cash 
dividend of Baht 0.03175 per share, or a total of Baht 38 million, and a stock dividend of 1 new ordinary share 
for every 3.5 existing ordinary shares, or a total of 339 million ordinary shares with a par value of Baht 1 each, 
equivalent to a cash dividend of Baht 339 million, or Baht 0.28575 per share. The total of dividend payment was 
Baht 377 million. The Company paid such dividend in May 2013.

On 18 April 2012 the Annual General Meeting of the Company’s shareholders passed a resolution approving 
the payment of a dividend for the year 2011 of Baht 0.55 per share to the Company’s shareholders. The total of 
dividend payment was Baht 652 million. 

27. Contracts in progress

As at 31 December 2013, the Company and its subsidiaries had aggregate amount of construction cost incurred 
and recognised profits or losses to date for contracts in progress was approximately Baht 56,913 million (2012: 
Baht 35,283 million) (Separate financial statements: Baht 53,979 million 2012: Baht 33,208 million) and had gross 
amounts due from customers for contracts in progress was approximately Baht 6,223 million (2012: Baht 4,172 
million) (Separate financial statements: Baht 5,931 million 2012: Baht 3,982 million).

28. Segment information

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports of the Company and 
its subsidiaries that are regularly reviewed by the Managing Director who is the chief operating decision maker 
in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance. 

 The operations of the Company and its subsidiaries principally involve construction contracting, office building 
rental and property development, and are mostly carried on in the single geographic area of Thailand. During 
the years 2013 and 2012 there were no material activities pertaining to the office building rental and property 
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development segments. For this reason, financial information has not been presented by industry segment. All of 
the revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned 
reportable operating segment and geographical area.

During the year 2013, the Company and its subsidiaries recognised construction income from three major  
customers in total amount of Baht 18,116 million (2012: Baht 17,656 million). 

29. Provident fund

The Company, its subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in accordance with 
the Provident Fund Act B.E. 2530. Employees, the Company and its subsidiaries contributed to the fund monthly 
at the rate of 3-5 percent of basic salaries. The fund, which is managed by Tisco Asset Management Company 
Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. During the year 2013, the 
Company and its subsidiaries contributed Baht 19 million (2012: Baht 18 million) to the fund. 

30.  Commitments and contingent liabilities

30.1	 Capital	commitments

 As at 31 December 2013, the Company had capital commitments of approximately Yen 580 million,  
relating to acquisition of machinery.

30.2	 Operating	lease	commitments

  The Company has entered into lease agreements in respect of the leases of motor vehicles. The terms of 
the agreements are 2-5 years.

 Future minimum lease payments required under these non-cancellable operating lease contracts were 
as follows:

(Unit: Million Baht)

As	at	31	December
2013 2012

Payable:
In up to 1 year 12 10
In over 1 year and up to 5 years 26 24

30.3	 Guarantees

 As at 31 December 2013, there were outstanding bank guarantees issued by banks on behalf of the 
Company, subsidiaries and joint ventures in respect of certain performance bonds as required in the 
normal course of business as detailed below.

(Unit: Million Baht)

Consolidated												
financial	statements

Separate																
	financial	statements

2013 2012 2013 2012

Performance bonds 8,589 6,391 8,589 6,224

Advance and retention bonds 8,851 7,410 8,851 6,969

Others 1,154 3,149 1,154 3,002

Total 18,594 16,950 18,594 16,195

229

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited 

Annual Report 2013



30.4	 Litigation

 The Company was sued for compensation totaling approximately Baht 238 million (2012: Baht 250 million). 
In most of such cases the Company is accused of breaches of hire of work contracts. The cases are still 
being considered by the court. The Company’s management and the Company’s legal advisors believe 
that the outcome of these cases will be favorable to the Company and therefore no provision for liability 
has been set aside in the accounts.

 A subsidiary was sued as jointly responsible for a company’s breach of contract, with a total of  
approximately Baht 33 million being claimed. On 28 October 2013, the Phrakhanong Provincial Court 
announced the judgment of the Court of Appeal dismissing the plaintiff’s claim, and as a result the  
subsidiary is not responsible for any indemnity to the plaintiff. However, the plaintiff submitted the Deka 
to the Supreme Courts.

31. Financial instruments

31.1	 Financial	risk	management

 The Company and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard 
No. 107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise as follow.

Financial	assets Financial	liabilities

- Cash and cash equivalents - Short-term loans from financial institution

- Current investments - Trade and other payables

- Trade receivables - Unbilled payables

 - Unbilled receivables - Hire purchase creditors and financial lease payables

- Retention receivables - Loans from 

- Loans to

 The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described 
below.

	 Credit	risk

 The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to construction receivables 
and loans. However, due to their prudent credit policy, most of their customers being government  
agencies, and their close follow up of debt, analysing financial position on an ongoing basis, the Company 
and its subsidiaries do not anticipate material losses from their debt collection in excess of those for which 
provision has already been set aside.

	 Interest	rate	risk

 The Company and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, loans 
to, long-term loans, hire purchase creditors and financial lease payables which are subject to interest. 
However, since most of the Company and its subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating 
interest rates which fluctuate in line with market interest rates or fixed interest rates which will be due within 
a short period, the interest rate risk is expected to be minimal.

 Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table 
below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on 
maturity, or the repricing date, if this occures before the maturity date.
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(Unit: Million Baht)

Consolidated	financial	statements

As	at	31	December	2013	

Interest	
rate

Fixed	interest	rates
Floating
interest	
rate

Non-
interest
bearing Total

Within
1	year

Over
1	year

(%	p.a.)

Financial	Assets
Cash and cash equivalents 0.63 - 3.80 - - 2,341 - 2,341
Current investments 0.13 - 9.03 1,501 - 2,614 2,207 6,322
Trade receivables - - - - 2,917 2,917
Unbilled receivables - - - - 4,914 4,914
Retention receivables - - - - 514 514
Short-term loans to other companies Note 10 15 - - - 15
Short-term loans to related party Note 6 - 5 - - 5

1,516 5 4,955 10,552 17,028
Financial	Liabilities
Trade and other payables - - - - 2,966 2,966
Unbilled payables - - - - 6,693 6,693
Hire purchase creditors and financial
    lease payables 4.35 - 5.38 108 121 - - 229
Loan and interest payable 1.50 - 70 - - 70

108 191 - 9,659 9,958

(Unit: Million Baht)

Consolidated	financial	statements	
As	at	31	December	2012

Interest	
rate

Fixed	interest	rates Floating
interest	
rate

Non-
interest
bearing Total

Within
1	year

Over
1	year

(%	p.a.)
Financial	Assets
Cash and cash equivalents 0.75 - 3.80 - - 1,336 7 1,343
Current investments 2.82 - 6.13 4,893 - 953 - 5,846
Trade receivables - - - - 1,824 1,824
Unbilled receivables - - - - 4,173 4,173
Retention receivables - - - - 255 255
Short-term loans to other companies Note 10 34 - - - 34
Short-term loans to related party 7.25 120 - - - 120
Loan to related party Note 6 6 - - - 6

5,053 - 2,289 6,259 13,601
Financial	Liabilities
Short-term loans from financial institutions 7.00 109 - - - 109
Trade and other payables - - - - 3,096 3,096
Unbilled payables - - - - 5,409 5,409
Hire purchase creditors and financial 
    lease payables 4.35 - 7.70 83 153 - - 236
Loan and interest payable 1.50 69 - - - 69

261 153 - 8,505 8,919
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(Unit: Million Baht)

Separate	financial	statements	
As	at	31	December	2013

Interest	
rate

Fixed	interest	rates Floating
interest	
rate

Non-
interest
bearing Total

Within
1	year

Over
1	year

(%	p.a.)

Financial	Assets

Cash and cash equivalents 0.63 - 3.80 - - 2,251 - 2,251

Current investments 0.13 - 9.03 1,501 - 2,614 2,207 6,322

Trade receivables - - - - 2,880 2,880

Unbilled receivables - - - - 4,813 4,813

Retention receivables - - - - 498 498

Loan to related party Note 6 - - 73 - 73

1,501 - 4,938 10,398 16,837

Financial Liabilities

Trade and other payables - - - - 2,847 2,847

Unbilled payables - - - - 6,643 6,643

Hire purchase creditors and financial
    lease payables 4.35 - 5.38 108 121 - - 229

108 121 - 9,490 9,719

(Unit: Million Baht)

Separate	financial	statements	
As	at	31	December	2012

Interest	
rate

Fixed	interest	rates Floating
interest	
rate

Non-
interest
bearing Total

Within
1	year

Over
1	year

(%	p.a.)

Financial	Assets

Cash and cash equivalents 0.75 - 3.80 - - 1,250 1 1,251

Current investments 2.82 - 6.13 4,893 - 953 - 5,846

Trade receivables - - - - 1,669 1,669

Unbilled receivables - - - - 3,733 3,733

Retention receivables - - - - 144 144

Loan to related party Note 6 - - 118 - 118

4,893 - 2,321 5,547 12,761

Financial	Liabilities

Trade and other payables - - - - 2,467 2,467

Unbilled payables - - - - 5,297 5,297

Hire purchase creditors and financial 
    lease payables 4.35 - 7.70 83 153 - - 236

83 153 - 7,764 8,000
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	 Foreign	currency	risk

 The Company and its subsidiaries exposure to foreign currency risk arises mainly from investments in 
oversea and purchasing of construction material that are denominated in foreign currencies. The Company 
seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts when it considers appropriate. 
Generally, the forward contracts mature within one year.

 The outstanding balances of the Company’s financial assets denominated in foreign currency were 
summarised below.

Consolidated	/	Separate	financial	statements
Foreign	currency Financial	assets Exchange	rate	as	at	31	December	2013

(Million) (Baht	per	1	foreign	currency	unit)
US Dollar 26 32.6778

 The Company had outstanding forward exchange contracts in order to hedge the foreign currency risk 
as follows:

Consolidated	/	Separate	financial	statements
Foreign	currency Amount Contractual	exchange	rate

(Million) (Baht	per	1	foreign	currency	unit)
Forward	contracts	to	“Buy”
Japanese yen 580 0.31870 - 0.32120
Forward	contracts	to	“Sell”
US Dollar 23 30.27 - 31.83

31.2	 Fair	value	of	financial	instruments	

  Since the majority of the Company and its subsidiaries’ financial instruments are short-term in nature. 
Loans given to and loans from others mostly bear floating interest rates. Majority of loans bear fixed interest 
rate are going to due within 1 year. Fair value is not expected to be materially different from the amounts 
presented in the statements of financial position. 

  A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, 
willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price 
of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of 
the instrument.

32. Capital management

The primary objectives of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financing 
structure and preserves the ability to continue its business as a going concern. 

As at 31 December 2013, the Group's debt-to-equity ratio was 2.22:1 (2012: 2.32:1) and the Company's was 
2.38:1 (2012: 2.39:1).

33. Approval of financial statements
 These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised director on 12 February 2014.
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