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ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำ� คัญ

บริ ษั ท ล็ อ กซเล่ ย ์ จ� ำ กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ
“ล็อกซเล่ย์”) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการมานานกว่า 76 ปี
เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ล็ อ กซเล่ ย ์ ไรซ์ กั ม ปะนี (กรุ ง เทพฯ) จ� ำ กั ด
จดทะเบียนก่อตัง้ เป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2482
ด้วยการร่วมทุนระหว่างนายอึง้ ยกหลง ล�ำ่ ซ�ำ กับ นายแอนดรูว์ บิตตี้
(จากบริษทั ดับบลิว อาร์ ล็อกซเล่ย์ ในฮ่องกง) มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว และไม้ เป็นต้น
ตลอด 76 ปี ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปีก่อตั้งบริษัท ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 บริษัท ล็อกซเล่ย์
ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จ�ำกัด ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั ล็อกซเล่ย์
(กรุงเทพฯ) จ�ำกัด และขยายธุรกิจการส่งออกสินค้าเพิม่ เติม อีกทัง้
เพิม่ ธุรกิจน�ำเข้า และจัดจ�ำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศตลอดจน
การให้บริการสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม และสินค้าเทคโนโลยี
ชั้นสูง ผลจากชื่อเสียงที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท�ำให้
ผู้ประกอบการชั้นน�ำทั้งใน และต่างประเทศเข้าร่วมธุรกิจต่างๆ
กับบริษัทฯ เสมอมา จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้
เริ่มด�ำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว ถือเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการขยายสาขาธุรกิจตอบสนองความต้องการของ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
บริษทั ฯ ได้แปรสภาพจากบริษทั จ�ำกัด เป็นบริษทั มหาชน เมือ่ วันที่
1 เมษายน 2536 และได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุม่ พาณิชย์ โดยใช้ชอื่ “LOXLEY” ท�ำการซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2537
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร มุ่งเน้น
สร้างความเจริญเติบโตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุดตาม
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หลักการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และรักษาประโยชน์ให้แก่
ผู้ถือหุ้น
พัฒนาการ 76 ปีของล็อกซเล่ย์ แบ่งเป็น 3 ยุค คือ
ยุคแรก ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2495
บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจ โดยการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว
และไม้เป็นส่วนใหญ่ ก่อนขยายธุรกิจไปสูก่ ารน�ำเข้าสินค้าในช่วง
หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2
ยุคที่ 2 ปี พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2530
ช่วงแรกบริษัทฯ น�ำเข้าสินค้าจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ทั้งสินค้า
เครือ่ งยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และมอเตอร์ ต่อมาจึงเพิม่ การน�ำเข้าสินค้า
จากประเทศในแถบเอเชีย เช่น เครือ่ งยนต์จากญีป่ นุ่ แป้งคอสเมติก
จากเกาหลี และเริ่มจ�ำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้า
เทคโนโลยีชนั้ สูงจากต่างประเทศมากขึน้ เช่น เครือ่ งพิมพ์ดดี ยีห่ อ้
โอลิเวตตี้ (Olivetti) ซึ่งการสะสมทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจสินค้าไฮเทคในยุคนี้ เป็นจุดเริม่ ต้นของการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวในยุคต่อมา
ยุคที่ 3 ปี พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน
บริษทั ฯ ขยายธุรกิจไปด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค โทรคมนาคม
พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมถึงสินค้า
อุปโภค บริโภค และงานบริการ โดยการพัฒนาระบบงานต่างๆ
และสินค้าขึน้ มาเอง เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย หรือร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการ
อืน่ ทีเ่ ป็นเจ้าของเทคโนโลยีหรือสินค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับในคุณภาพ
ทั้งระดับประเทศและสากล ปัจจุบัน ล็อกซเล่ย์ จึงเป็นศูนย์รวม
ของความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน

สารจากประธานกรรมการ

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายอีกปีหนึ่ง ด้วยผลกระ
ทบจากเศรษฐกิจการเงิน และสภาวะทางการเมืองทั่วโลก
กลุ่มล็อกซเล่ย์ของเราก็ต้องเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว
เช่นเดียวกันแต่เราก็ยังสามารถยืนหยัดในการด�ำเนินงานได้
อย่างมั่นคง และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
การมีธุรกิจที่หลากหลายถือเป็นจุดแข็งที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
ซึ่งเห็นได้จากในปีที่ผ่านมา ขณะที่สายงานธุรกิจเทคโนโลยี
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการได้รบั ผลกระทบจากปริมาณงาน
ในภาพรวม แต่สายงานธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ และธุรกิจ
ร่วมทุนยังมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2558 กลุม่ บริษทั ฯ
ท�ำรายได้ 11,472 ล้านบาท และมีกำ� ไรสุทธิ 210 ล้านบาท
77 ปีแห่งการด�ำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งในทุกสายงาน เรายังเน้นเรือ่ งการมองหาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ สร้างความพร้อมด้านศักยภาพ เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนการลงทุ น ภาครั ฐ และรองรั บ การ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนสิง่ แวดล้อม
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เราเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ ตลอดจน
เตรียมพร้อมรองรับต่อการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ การเงิน
และสังคมซึง่ เกิดขึน้ ตลอดเวลา ซึง่ จะส่งผลให้ธรุ กิจเติบโตได้
อย่างยั่งยืน
นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้
ความส�ำคัญในเรือ่ งหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ รวมทัง้ การตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ที่ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของเรามาอย่างต่อเนื่อง
และขอขอบคุณต่อคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ส�ำหรับ
การทุ่มเทในการท�ำงานด้วยดีตลอดมา จากศักยภาพที่กลุ่ม
บริษทั ฯ มีอยู่ และแรงสนับสนุนจากทุกท่าน จะเป็นแรงผลักดัน
ที่ดีให้กลุ่มบริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

(นายไพโรจน์ ล�ำ่ ซ�ำ)
ประธานกรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท บีวายดี ออโต้
อินดัสตรี้ จ�ำกัด จากประเทศจีน เปิดตัวรถโดยสารไฟฟ้า รุน่ K9
และรถยนต์ นั่ ง ไฟฟ้ า รุ ่ น E6 เพื่ อ การพาณิ ช ย์ ค รั้ ง แรกใน
ประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าของรัฐบาล

แผนกเลิร์นนิ่ง มีเดีย จัดงานแถลงข่าว ครบรอบ 15 ปี ชมรม
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย หรือ โอพีพีวาย คลับ
พร้อมแนะน�ำ “โอพีพีวาย ไลฟ์” แบรนด์น้องใหม่ ที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อท�ำหน้าที่เสมือนเป็นลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส่ผู้สูงวัยใน
ทุกๆ ด้าน

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหารจากบริษัท
CAE และ VSTEP ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือระบบการ
ฝึกซ้อมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านกู้ชีพและกู้ภัยในโลกเสมือนจริง
(Total Simulation Training) แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
ระดับสูงจาก BlueScope Buildings น�ำโดย Mr. Bob Moore,
Chief Executive GBS Lead Team พร้อมเลี้ยงรับรองในโอกาส
ที่เดินทางมาประชุมประจ�ำปีเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศิ ล ปศาสตร์ นิ เ ทศศาสตร์
บริหารธุรกิจและการบัญชี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามีพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีศักยภาพ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” กับ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน
กปร.) เพื่อส�ำรวจตรวจสอบพื้นที่และติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการต่างๆ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
โครงการพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานแสงอาทิตย์
กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อ
ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์

บริษทั ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษทั เฟดเดอรัล โมกุล
มอเตอร์พาร์ท และ บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จัดงานแถลงข่าวการร่วมลงทุนใน บจ.พาร์ทโซนฯ เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจจ�ำหน่ายอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือช่างใน
ประเทศไทย ณ อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงเป็น
ตั ว แทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่าง SP Tools ในกลุ่ม
ประเทศเออีซี กับ SP Tools Asia Ltd. ผู้ผลิตเครื่องมือช่าง
แบรนด์ SP Tools จากประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นตัวแทน
จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นเขตพื้ น ที่ ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก อย่ า ง
เป็นทางการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์
กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มสหพัฒน์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวโครงการพี่จูงน้อง เพื่อช่วยส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SMEs ขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศได้
อย่างยั่งยืน

กลุ่มเคมีภัณฑ์ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท
Hindalco Industries Limited ออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์เคมี
Special Aluminas ภายในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรและ
วัสดุส�ำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค (ASEAN Ceramics 2015)
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม
นักกีฬาแบดมินตันผู้พิการ ภายใต้การสนับสนุนจากล็อกซเล่ย์
ในโอกาสที่ นายวัชรพล วงษา นักกีฬาบอคเซีย (ที่3 จากซ้าย)
ได้รับรางวัลนักกีฬาผู้พิการยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2557 จาก
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
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ข้อมูลสรุปทางการเงิน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

2558
11,660.07

2557
14,743.46

2556
15,223.57

กำ�ไรสุทธิ

209.92

352.51

590.27

0.09

0.16

0.28

14,282.99

13,765.07

13,330.06

หนี้สินรวม

7,689.58

7,353.76

7,941.27

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

2,264.95

2,264.95

2,099.95

มูลค่าหุ้น (บาท)

1.00

1.00

1.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

6,593.41

6,411.31

5,388.79

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จ่ายในปีถัดไป

NA

0.10

0.10

อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

NA

64%

34%

รายการ

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
สินทรัพย์รวม

ผลการด�ำเนินงานของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในปี 2558 สรุปได้ดังนี้
สินทรัพย์		 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้น 14,282.99 ล้านบาท
		 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 517.92 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.76				
ส่วนของผู้ถือหุ้น		 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้น 6,593.41 ล้านบาท
		 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 182.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.84		
รายได้		 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 ลดลง 3,083.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.91
		 จาก 14,743.46 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 11,660.07 ล้านบาท ในปี 2558		
ก�ำไรสุทธิ		 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลก�ำไรสุทธิทั้งสิ้น 209.92 ล้านบาท ลดลง 142.59 ล้านบาท
		 หรือร้อยละ 40.45 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ 352.51 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม

2558
1.80%

2557
2.39%

2556
3.88%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย*

3.42%

6.31%

12.20%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

1.50%

2.60%

4.43%

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

0.09

0.16

0.28

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)**

2.72

2.85

2.42

อัตราส่วนทางการเงิน

* เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
** เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม และ ปี 2557 ใช้จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก 2,141.99 ล้านหุ้น		
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
ข้อมูลแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ โดยแยกตามกลุ่มประเภทธุรกิจ (ตามประกาศส�ำนักงาน ก.ล.ต. แบบ 56-2)เปรียบเทียบ
ข้อมูลส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของปี 2558 2557 และ 2556			

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท
โครงสร้างรายได้

2558
รวมรายได้ % C.SIZE

2557
รวมรายได้ % C.SIZE

2556
รวมรายได้ % C.SIZE

6,500

55.75

9,640

65.39

10,493

68.93

1.1 กลุม่ สารสนเทศและโทรคมนาคม

3,220

27.62

5,633

38.21

8,168

53.66

1.2 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

1,225

10.51

1,392

9.44

1,145

7.52

1.3 กลุ่มธุรกิจงานโครงการ

2,055

17.62

2,615

17.74

1,180

7.75

4,397

37.71

4,257

28.87

3,993

26.23

4,397

37.71

4,257

28.87

3,993

26.23

1,131

9.70

1,075

7.29

909

5.97

1,131

9.70

1,075

7.29

909

5.97

12,028

103.15

14,972

101.55

15,395

101.13

(441)

(3.78)

(421)

(2.86)

(363)

(2.38)

73

0.62

192

1.30

191

1.25

11,660

100.00

14,743

100.00

15,223

100.00

1. สายธุรกิจเทคโนโลยี

2. สายธุรกิจการค้า

2.1 กลุ่มธุรกิจการค้า
3. สายธุรกิจบริการ

3.1 กลุ่มธุรกิจบริการ
รวมรายได้

หัก รายการระหว่างกัน
บวก รายได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้ทั้งสิ้น
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โครงสร้างองค์กร

สายธุรกิจเทคโนโลยี
กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและ
โทรคมนาคม
บมจ.ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส
บมจ.ล็อกซบิท
บจ.โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์
บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น
บจ.โมบาย อินโนเวชั่น
แผนกเลิร์นนิ่ง มีเดีย
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
ฝ่ายคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายการพิมพ์และเทคโนโลยี
ฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคม
ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ
ฝ่ายวิศวกรรมขนส่งทางราง
ฝ่ายระบบขนส่ง
ฝ่ายธุรกิจอาหารและบริการ
ฝ่ายธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บจ.ดาต้า มายนิ่ง
บจ.ล็อกซเล่ย์ โมบาย
บจ.ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
บจ.แอล ฟู้ดโซลูชันส์

กลุ่มธุรกิจงานโครงการ
ฝ่ายกิจการโทรทัศน์และวิทยุ
ฝ่ายระบบควบคุม
ฝ่ายระบบพลังงาน
ฝ่ายธุรกิจสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายพลังงานทางเลือก
ฝ่ายโครงการพิเศษ
แผนกเพาเวอร์อินฟรา
บจ.แอล ฟอร์ซ 1
บจ.แอล โซลาร์ 1
บจ. แอล โซลาร์ 2
บจ.ธัญธิญะ เทคโนโลยี
บจ.ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่ปรึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มการเงิน

กลุ่มทรัพยากรบุคคลและบริหาร

กลุ่มสื่อสารองค์กร

สายธุรกิจการค้า
กลุ่มธุรกิจการค้า

สายธุรกิจบริการ

สายธุรกิจร่วมทุน

กลุ่มธุรกิจบริการ

กลุ่มธุรกิจร่วมทุน

กลุ่มเคมีภัณฑ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจบริการ

ฝ่ายธุรกิจเกมสลาก

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บจ.รักษาความปลอดภัย
เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์*
บจ.แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่นส์

บจ.บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย)

ฝ่ายกรีนโซลูชั่น
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

บจ.ไทยไฟเบอร์ออพติคส์
บจ.ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี

ฝ่ายขายอุปกรณ์สื่อสารไอทีและมัลติมีเดีย

บจ.โฟเซโก้ (ประเทศไทย)

บจ.ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง

บจ.เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)

บจ.พาร์ทโซน (ประเทศไทย)

บจ.เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย)

บจ.แอล กรีนโซลูชั่น

บจ.บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย)

บจ.กรีน เนเจอรัล โปรดักส์
บจ.ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว)
บจ.การค้าลาว
บจ.คาร์ คอนวินี่
บจ.แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

* เดิมชื่อบริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเมนท์ จำ�กัด
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คณะกรรมการบริษัท

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
ประธานกรรมการ

2. นายสุกิจ หวั่งหลี
รองประธานกรรมการ

3. นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

4. ดร.หริส สูตะบุตร
กรรมการอิสระ

5. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์*1
กรรมการอิสระ

6. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
กรรมการอิสระ

7. นายจรูญ ชินาลัย
กรรมการอิสระ

8. นายโชติ โภควนิช
กรรมการอิสระ

9. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล*2
กรรมการอิสระ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

*1
*2
*3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10. พลเอกวิชิต ยาทิพย์*3
กรรมการอิสระ

11. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
กรรมการ

12. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
กรรมการ

13. นายภูมิชาย ล�่ำซ�ำ
กรรมการ

14. นายวสันต์ จาติกวณิช
กรรมการ

15. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
กรรมการ

16. ดร.สมภพ เจริญกุล
กรรมการ

17. นายสุรช ล�ำ่ ซ�ำ
กรรมการ

18. นายเฉลิมโชค ล�ำ่ ซ�ำ
กรรมการ

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
พลเอกวิชิต ยาทิพย์
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
รายงานประจ�ำปี 2558
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คณะกรรมการบริหาร

1.

2.

3.

5.

6.

4.

7.

1. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจร่วมทุน

3. นายวสันต์ จาติกวณิช
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม

4. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มธุรกิจการค้า

5. ดร.สมภพ เจริญกุล
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจบริการ

6. นายสุรช ล�ำ่ ซ�ำ
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

7. นายเฉลิมโชค ล�ำ่ ซ�ำ
กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มธุรกิจงานโครงการ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

9.

8.

11.

8. นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล
กรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจการค้า
11. นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
กรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม

10.

12.

13.

9. นายทองใหญ่ จันทนวัลย์
กรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม

10. นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
กรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจงานโครงการ

12. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล
กรรมการบริหาร
กลุ่มการเงิน

13. นายกาญจน์ ทองใหญ่
กรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจบริการ

รายงานประจ�ำปี 2558
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รายชื่อผู้บริหารฝ่าย ปี 2558
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสุกัญญา
นายอนุสรณ์
นายวัชระ
นายธงชัย
นายนริสร
นายประเสริฐ
นายภัทร
นายนิมิตร

อึ๊งภากรณ์
ฤทัยยานนท์
อัศวานุวัตร
คงศักดิ์ไพศาล
มนัสปิติ
สุวิทยะศิริ
พจน์พานิช
ประเสริฐสุข

ฝ่ายบริหารและธุรการ
ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
กลุ่มเคมีภัณฑ์
ฝ่ายบริการการตลาดและโลจิสติกส์
ฝ่ายธุรกิจเกมสลาก
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
ฝ่ายกิจการโทรทัศน์และวิทยุ
ฝ่ายระบบพลังงาน

ผู้อำ�นวยการฝ่าย
1. นายวิโรจน์
2. นายทิม
3. นางสาวนลินี
4. นายสุธน
5. นายสาณิต
6. นายอนุชา
7. นางสุพัตรา
8. นายอรรถสิทธิ์
9. นายพิชัย
10. นายพิเศษ
11. นายวิทวัส
12. นางเครือมาศ
13. นางสาวสุดคนึง
14. นางวนิดา
15. ดร. ปกรณ์
16. นายเกรียงศักดิ์
17. นายยุทธพร
18. นายทวีวัธน์
19. นายทีฆ
20. นางปรียานุช
21. นางสาวมาลินี
22. นายปฎิยุทธ์
23. นายชัยรัตน์
24. นางเพ็ญศิริ
25. นายบุญเลิศ
26. นางธนิดา
27. นายปรัชญา
28. นายเดชพล
29. ดร. เพทโตรส
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ลิมปนวัฒนกุล
ตัค๊ ทิมโมที หว่อง
พิชัยศรทัต
รักประเทศ
รัตนาวะดี
ดังศิริแสงทอง
บุศรากุล
กตัญญุตานนท์
หมู่พุทธรักษ์
ดิศวัฒน์
มีสมมนต์
ภู่วัฒนวนิชย์
มลิทอง
แสงแก้ว
อาภาพันธุ์
ชนะ
จิตตเกษม
เตชะกำ�ธรกิจ
คุณวัฒน์
ไพบูลย์สิทธิวงศ์
สหวงศ์เจริญ
จันทรกานตานนท์
เหล่าสุรสุนทร
โสวรรณวณิชกุล
ใจมัน่
กรีฉัตร
อินทรานุปกรณ์
บุญปกครอง
ริกัส

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายกิตติชัย
นายมานิตย์
นายพิบูล
นายณัฐพล
นายคมสัน
นางสาวภัทรา
ดร. ดวริต
นายศุกรศิษฏ์

รักตะกนิษฐ์
โลหเตปานนท์
พิบูลธรรม
เดชวิทักษ์
รุ่งเรืองสรการ
เลาหะพลวัฒนา
ตัณฑ์ศุภศิริ
หริตวร

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพลังงานทางเลือก
ฝ่าย INTER TRADE
ฝ่ายบริหารกลุ่มสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกฎหมายต่างประเทศ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่าย
ฝ่ายวิศวกรรมขนส่งทางราง
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการโทรทัศน์และวิทยุ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มเคมีภัณฑ์
ฝ่ายการพิมพ์ และเทคโนโลยี
ฝ่ายโครงการพิเศษ
ฝ่ายกฎหมายและหลักทรัพย์
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจบริการอาหาร
ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายอุปกรณ์สื่อสารไอทีและมัลติมีเดีย
ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจบริการ)
ฝ่ายธุรกิจสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายระบบขนส่ง
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบัญชีบริหาร
ฝ่ายระบบควบคุม
ฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคม
ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจร่วมทุน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (OEG)
ฝ่ายธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1. นายวีระศักดิ์
2. นายวัชรินทร์
3. นาวาโทนิจเกษม
4. นางเนตรา
5. นายวรนันท์
6. นายภาณุ
7. นายวัชรพงษ์
8. นายวีระยุทธ
9. นางชุตินธร
10. นางสาวสุธีรา
11. นางสาวจินดา
12. นางสาวพรทิพย์
13. นายพิเชียร
14. นายสืบสกุล
15. นายจิรกิตติ
16. นายยุทธนา
17. นางสาววรรณี
18. นายพงษ์ศักดิ์
19. นายพิสุทธิ์
20. นางสาวรังสิณี
21. เรือโทธนกร
22. นางสาวนภาพร
23. นายวศัน
24. นายเกียรติศักดิ์

ภัทรภากร
ตั้งจิตวิริยะกุล
ปันยารชุน
ฤทัยยานนท์
อุทารจิตต์
คงทน
ปถมพานิชย์
โฆศิรินนท์
ทังสุพานิช
จำ�ลองศุภลักษณ์
วาณิชวทัญญู
ปิยะรัตน์
ตรังพาณิชย์
วัชรินทร์วงศ์
นาวีเสถียร
มีชม
บุญธกานนท์
บุรีทาน
สินอาภา
ธรรมสวัสดิ์
ยอดชาญ
เมตตาจิตโต
วานิช
เอี่ยมศรี

ฝ่ายระบบขนส่ง
ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจงานโครงการ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
แผนกเพาเวอร์อินฟรา
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่าย INTER TRADE
ฝ่ายโครงการพิเศษ
แผนกเลิร์นนิ่งมีเดีย
ฝ่ายขายและการตลาดเคมีภัณฑ์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายขายและการตลาดเคมีภัณฑ์
ฝ่ายระบบพลังงาน
ฝ่ายธุรกิจสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายระบบพลังงาน
ฝ่ายบริหารเงินทุนและงบการเงินรวม
ฝ่ายบัญชีบริหาร
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายระบบควบคุม
ฝ่ายธุรกิจเกมสลาก
ฝ่าย Inter Trade
ฝ่ายบริหารกลุ่มสื่อสารองค์กร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจการค้า)

คณะกรรมการบริษัทย่อยโดยตรงในกลุ่มล็อกซเล่ย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำ�กัด (มหาชน)

1. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
2. นายวสันต์ จาติกวณิช
3. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
4. นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ (กรรมการผู้จัดการ)
5. นายทิม ตั๊ค ทิมโมที หว่อง
6. นายวีระชาย กิจศิริสิน
7. นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย
8. นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
9. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
10. ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

บริษัท ล็อกซบิท จำ�กัด (มหาชน)

1. นายวสันต์ จาติกวณิช
2. นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ (กรรมการผู้จัดการ)
3. นางวนิดา วิริยะธรางกูร
4. นายทิม ตั๊ค ทิมโมที หว่อง
5. นางพวงแก้ว พจน์พานิช
6. นายทวีศักดิ์ ทังสุพานิช
7. นางวงศ์ทิพย์ ชุ่มภาณี

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
1. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
3. ดร.สมภพ เจริญกุล
4. พลเรือเอกทวีชัย เลียงพิบูลย์
5. พลอากาศโทอดิเรก ศาสตระรุจิ
6. นายกาญจน์ ทองใหญ่ (กรรมการผู้จัดการ)
7. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล
8. นายซาเมียร์ เอลดาร์
9. นายชัย มายราฟ
10. นายเอหูด เฮิร์บส์
11. นางสาวออสแน็ท เลวัลฟ์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
1. นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
2. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
3. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
4. นายวสันต์ จาติกวณิช
5. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
6. นายสุรช ล�่ำซ�ำ (กรรมการผู้จัดการ)
7. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
8. นางสุกัญญา อึ๊งภากรณ์
9. นายวิชญา จาติกวณิช
10. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
ดร.สมภพ เจริญกุล
นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
นายเพชร หวั่งหลี
นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ
นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล (กรรมการผู้จัดการ)

บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำ�กัด

1. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
2. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
3. นายสุรช ล�่ำซ�ำ (กรรมการผู้จัดการ)
4. นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล
5. ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
6. นายมานิตย์ โลหเตปานนท์
7. นายจรัสพงศ์ ล�่ำซ�ำ
8. นางสุกัญญา อึ๊งภากรณ์

บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำ�กัด

1. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
2. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
3. นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
4. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล
5. นายทิม ตั๊ค ทิมโมที หว่อง
6. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการผู้จัดการ)
7. นายณัฐพล เดชวิทักษ์
8. นายอาร์เธอร์ เกรแฮม สโตร่าห์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำ�กัด

1. นายวสันต์ จาติกวณิช
2. นายสุรช ล�่ำซ�ำ (กรรมการผู้จัดการ)
3. นายเฉลิมโชค ล�ำ่ ซ�ำ
4. นายทิม ตั๊ค ทิมโมที หว่อง
5. นางสุกัญญา อึ๊งภากรณ์
6. นางวนิดา แสงแก้ว

บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำ�กัด

1. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
3. นายวสันต์ จาติกวณิช
4. นายสุรช ล�่ำซ�ำ (กรรมการผู้จัดการ)
5. นางสุกัญญา อึ๊งภากรณ์
6. นางสุดคนึง มลิทอง
7. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

บริษัท การค้าลาว จำ�กัด
1. นายวีเพ็ด สีหาจักร (กรรมการผู้จัดการ)
2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
3. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
4. นายอูเด็ด สุวรรณวงศ์
5. นางแสงมณี วิยาเกด
6. นางธนิดา กรีฉัตร

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จำ�กัด
1. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
2. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
3. นายณัฐพล เดชวิทักษ์
4. นายทิม ตั๊ค ทิมโมที หว่อง (กรรมการผู้จัดการ)

บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จำ�กัด
1. นายเฉลิมโชค ล�ำ่ ซ�ำ
2. นายวัชระ อัศวานุวัตร (กรรมการผู้จัดการ)
3. นายธงชัย คงศักดิ์ไพศาล
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
5. นายวิศาล กนกพงศ์ศักดิ์
6. นายทนุ ศิริเสาวลักษณ์

บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
1. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
2. นางสุกัญญา อึ๊งภากรณ์
3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการผู้จัดการ)
4. ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
5. นายณัฐพล เดชวิทักษ์

บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จำ�กัด
1. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
2. นายพิบูล พิบูลธรรม
3. นายพงศ์พันธุ์ แวดเวียง
4. นายภัทร พจน์พานิช
5. นายครรชิต ทรงเสี่ยงชัย (กรรมการผู้จัดการ)
6. นายไพโรจน์ จุติเสถียรกุล

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
1. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
2. นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
3. นายนิมิตร ประเสริฐสุข (กรรมการผู้จัดการ)
4. นายบุญเลิศ ใจมั่น

บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำ�กัด
1. พลเอกนิพนธ์ ศิริพร
2. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
3. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล
4. นายพิบูล พิบูลธรรม (กรรมการผู้จัดการ)
5. พันเอกประเสริฐ ชูแสง
6. นางสุรีย์ โอโนะ
7. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
8. นายกฤช ฟอลเล็ต
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
Toll
Way
Project

Services

Signaling
System

สายธุรกิจ
การค้า

สายธุรกิจ
ร่วมทุน

สายธุรกิจ
เทคโนโลยี

สายธุรกิจ
บริการ

ICT – Hardware
Software Solutions and
System Integrator

Security Solution

Transmission
Line

Telecom
Network

เตาเผาขยะ
Renewable Energy

Broadcasting
Network

Power
Substation

แผนภาพธุรรกิกจิ จตามสายงานหลั
ตามสายงานหลักก
แผนภาพธุ

Construction Materials

2

กลุ่มธุรกิจ

สารสนเทศ
และโทรคมนาคม

ภาพรวม

บริ ษั ท ฯ แบ่ ง ธุ ร กิ จ กลุ ่ ม สารสนเทศและโทรคมนาคมเป็ น 2
ส่วนหลัก คือ ธุรกิจด้านโทรคมนาคมและธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
โดยหน่วยงานด้านโทรคมนาคมเป็นผู้ให้บริการครบวงจรงาน
ระบบพื้นฐานโทรคมนาคม และเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
สื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง ส่วนหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการครบ
วงจรงานระบบการเงิน การธนาคาร ระบบสารสนเทศ และระบบ
คอมพิวเตอร์
รายได้หลักของกลุ่มฯ มาจากบริษัทย่อยที่ล้วนมีลักษณะงาน
ที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการรับงานใน
โครงการใหม่ และงานบ�ำรุงรักษา พัฒนาระบบทัง้ ด้านโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน)
ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจโทรคมนาคม โดย
แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก คือ
1. บริการสือ่ สารโทรคมนาคม เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายระบบสือ่ สาร
ระดับ Carrier ของ Huawei และ Alcatel–Lucent ได้แก่ SDH
DWDM NGN อุปกรณ์ Enterprise product ของ Mitel ได้แก่
PABX รวมถึงให้บริการติดตัง้ และการบ�ำรุงรักษาหลังการขาย

2. บริการสื่อสารไร้สาย เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์ Wireless
broadband ของบริษัท Cambium Networks ให้บริการ
Wireless transmission solution ต่างๆ เช่น Radio frequency
repeater และ VSAT
3. บริการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์
มือถือด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การแก้ไขจุดอับสัญญาณ เพิ่ม
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ เพิม่ จุดกระจายสัญญาณให้ครอบคลุม
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
4. เป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมประเภท 3 ให้บริการสื่อสาร
ข้อมูลความเร็วสูงโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย เช่น
Internet broadband, Voice over IP, Video surveillance
(CCTV), Virtual private network (VPN) โดยเน้นบริการแก่
กลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าที่มีเครือข่าย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในหน่วยงาน
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของ กสทช. รวมถึงความต้องการในการรับและ
ส่ ง ข้ อ มู ล ความเร็ ว สู ง มากขึ้ น ของผู ้ บ ริ โ ภค ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายระบบโครงข่าย
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจนี้เติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิด
บริการใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็สง่ ผลให้เกิด
การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น บริษัทผู้ร่วมประมูลงานต่างน�ำกลยุทธ์
ต่างๆ มาใช้ในการประมูลงาน โดยเฉพาะในการประมูลโครงการ
ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมภาครัฐ เนื่องจากมีความเสี่ยงจาก
การช�ำระเงินอยูใ่ นเกณฑ์ตำ�่ เมือ่ เทียบกับโครงการของภาคเอกชน
ผลจากการแข่งขันที่สูงท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นในแต่ละโครงการ
ลดลง ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการประมู ล ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการน�ำเสนอ Solutions ที่เหมาะสม
ความสามารถในการบริหารโครงการที่สามารถส่งมอบโครงการ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมทั้งความน่าเชื่อถือและศักยภาพ
ของพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมประมูลงาน อาทิ บริษัทผู้ผลิต
ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หรือบริษทั ผูใ้ ห้
บริการโทรคมนาคมที่เป็นเจ้าของโครงการในลักษณะดังกล่าว
จะยิ่ ง ให้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ ประวั ติ ก ารท�ำ งานในอดีตของบริษัท
ผู้ประมูลงานนั้นๆ ในการนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบ
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คู่แข่งในด้านความรู้ความช�ำนาญทางด้านเทคนิค ความสัมพันธ์
อันดีกับบริษัทผู้ผลิต และมีประวัติการท�ำงานในอดีตที่ดี โดย
เฉพาะในโครงการด้านระบบโทรคมนาคมขนาดใหญ่ ประกอบ
กับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ท�ำให้บริษัทฯ จัดอยู่ในอันดับต้นๆ
ของผู้ให้บริการธุรกิจจัดหา ออกแบบระบบโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาและปรับปรุงระดับมาตรฐานของ
ระบบการท�ำงานภายในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ท�ำให้
ทีมงานขาย ทีมงานสนับสนุนทางเทคนิคและทีมงานบริหาร
โครงการทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้ ง การ
เปลีย่ นแปลงในการท�ำธุรกิจในปัจจุบนั และในอนาคต ซึง่ เป็นส่วน
ส�ำคัญในการแข่งขันในระยะยาว และท�ำให้บริษัทประสบความ
ส�ำเร็จในการชนะการประมูลโครงการต่างๆ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
โครงการที่อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการได้แก่ โครงการติดตั้ง
สายเคเบิลใยแก้วเส้นทางสงขลา สตูล ของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน) โครงการติดตั้งท่อร้อยสายและสายเคเบิลใยแก้วของ
การไฟฟ้านครหลวง โครงการติดตัง้ สายเคเบิลใยแก้วของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค และ โครงการติดตัง้ จานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมของ
กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 300
ล้านบาท ซึง่ จะสามารถทยอยส่งมอบจนครบทัง้ หมดใน ปี 2559
นอกจากนี้ยังมีงานบ�ำรุงรักษางานโครงข่ายใยแก้วน�ำแสงของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ทีเ่ ป็นงาน
ต่อเนื่องไปตลอดปี 2559 อีกด้วย

บริษัท ล็อกซบิท จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบที่รองรับ
การให้บริการลูกค้าในการท�ำธุรกรรมทางการเงินครบวงจรด้วย
ตนเอง และ/หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้บริการ
ด้านระบบงานอย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบตั้งแต่ต้นจนจบ และ
การให้บริการเพียงงานส่วนหน้า (Front end channel) ระบบตอบรับ
อัตโนมัติ เครื่องเปลี่ยนรหัสบัตรอัตโนมัติ ระบบจ่ายเงินโดย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมป้องกันการดักจับและปลอมแปลงข้อมูล
ระบบหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารโดยการแลกเปลี่ยนภาพเช็ค
แทนตัวเช็ค ระบบฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ และงานสารสนเทศ
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานส�ำหรับ
ธนาคารและสถาบันการเงิน เพือ่ รองรับมาตรฐานรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศแบบใหม่ ซึ่งให้บริการทั้งทางด้านการจัดหา
ติดตั้ง รวมถึงการบ�ำรุงรักษา
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

จากการศึกษาตลาดและติดตามความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ในรูปแบบต่างๆ จึงท�ำให้ต้องมีการปรับปรุงและน�ำเสนอรูปแบบ
การให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป สินค้าและบริการที่น�ำเสนอต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อีกทั้งบุคคลากรของบริษัทฯ จะต้องสามารถให้บริการในด้าน
เทคนิค หรือปรับแก้โปรแกรมในบางผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั อนุญาตจาก
ผู้ผลิตได้ ซึ่งถือเป็นการให้ความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าของการให้
บริการแก่ลูกค้าด้วย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
การเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี 2559 นี้ จะ
ท�ำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
ซึ่งเป็น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจประกันภัย ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งทาง
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมความปลอดภัย การจดจ�ำและรู้จักตัวตน
ของลูกค้า รวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ด้าน
รูปแบบการท�ำธุรกรรมและให้บริการ การป้องกันข้อมูลที่จำ� เป็น
ผูใ้ ห้บริการจึงต้องระมัดระวังในการป้องกันข้อมูลทีส่ ำ� คัญของผูใ้ ช้
งาน เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจในด้านการให้บริการลูกค้า โดยเทคโนโลยี
ดังกล่าวนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปอีก รวมทั้งข้อก�ำหนดต่างๆ
ของหน่วยงานรัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นโอกาสให้
เราน�ำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในรูปของสินค้าและการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังมีความได้เปรียบเมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่งถึงแม้
จะมีการเปิดเสรีการค้าของประชาคมอาเซียน เนื่องจากบุคลากร
ของบริษทั ฯ มีความเข้าใจและเชีย่ วชาญในสินค้าและบริการทีน่ ำ� เสนอ
เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของ
กลุม่ ลูกค้า ท�ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่
การน�ำสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพซึง่ มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าเข้ามาจ�ำหน่าย ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้
วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในบางผลิตภัณฑ์มีการเน้นการให้
บริการแบบพันธมิตรกับลูกค้ารายใหญ่เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและโครงการในอนาคต
บริษัทฯ มีโครงการติดตั้งเครื่อง EDC (Electronic Data Capture)
เพือ่ ทดแทนเครือ่ งทีไ่ ม่สามารถรองรับการท�ำงานตามมาตรฐานใหม่
ของ VISA และ Master Card รวมทัง้ ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้
การติดตัง้ เครือ่ งเปลีย่ นรหัสบัตรหรือ PIN การติดตัง้ เครือ่ งฝากและ
ถอนเงินอัตโนมัติให้กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ

ส�ำหรับโครงการในอนาคต บริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะให้บริการด้าน
ระบบเสริมความปลอดภัยของเครื่องฝากและถอนเงินอัตโนมัติ
และเข้ารหัสข้อมูลในการท�ำธุรกรรมอิเลคทรอนิคส์ โครงการ
การบริหารและจัดการความเสี่ยง การเงิน ระบบป้องกันการจาร
กรรมข้อมูลพร้อมระบบจดจ�ำและยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้บริการหรือ
ลูกค้าของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต รวมทั้งเครื่องรับบัตรเครดิต
แบบ payWave ที่สามารถท�ำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด
ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ล็อกซบิท จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ครบวงจร ได้แก่ การจัดหาฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ การออกแบบ
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย การพัฒนาระบบงาน (Software Development) การ
จัดเตรียมสถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Site Preparation
& Cabling) การให้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซมบ� ำ รุ ง รั ก ษาฮาร์ ด แวร์ /
ซอฟต์แวร์ และบริษัทฯ มีบริการด้านสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ
(IT Outsourcing) ได้แก่ บริการดูแลและจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
(Facilities Management) โดยจัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญประจ�ำ ณ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า เพื่อให้การสนับสนุนการท�ำงานของ
ระบบแบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และยังพัฒนาตนเองให้
อยู่ในระดับมาตรฐานโดยได้รับการรับรอง ดังนี้
- ระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2552 (ISO 9001:
2008) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
- มาตรฐานการให้บริการ (Service Management System)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2011
- กระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software
Project Management and Software Implementation
Processes) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2011
- มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน (Capability
Maturity Model Integration : CMMI) V1.3 Level 2
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามความต้องการ
ของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และ
ความเชี่ ย วชาญทั้ ง ด้ า นทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เช่ น ที ม
พั ฒ นาระบบงาน (Software Development) ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน CMMI, ISO/IEC 29110 : 2011 ซึ่งเป็นการ

วางรากฐานงานบริการด้านพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และทีม IT Outsourcing ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 : 2011 และได้น�ำมาตรฐาน
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) มาประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพือ่ ให้บริการลูกค้าอย่าง
เป็นระบบตามมาตรฐานสากล ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานที่
ผ่านการทดสอบในหลายหลักสูตร/สาขา รวมกันมากกว่า 100
ใบรับรอง

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
การจัดสรรงบประมาณทางด้านโครงการไอทีของภาครัฐและ
เอกชนเปลีย่ นจากการซือ้ เป็นเช่าใช้มากขึน้ และการเร่งรัดเบิกจ่าย
การจัดซือ้ จัดจ้างของโครงการล่าช้า รวมถึงปัจจัยอืน่ ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิด
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มีนโยบาย
Digital Economy มาเสริม รวมถึงมีการลงทุนเพิม่ ของภาคเอกชน
ตามนโยบาย Digital Economy ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้าง
ยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เน้นการน�ำเสนอทางเลือก
และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานให้กับลูกค้าในราคาที่แข่งขันได้
เพื่อสร้างความพึงพอใจ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอทีให้มี
ความช�ำนาญในแต่ละกลุม่ โซลูชนั่ โดยเน้นให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ส�ำหรับงานโครงการในอนาคต รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ และสินค้าที่จัดจ�ำหน่ายนั้น บริษัทฯ ได้เลือก
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นน�ำที่ได้มาตรฐานคุณภาพ เช่น IBM, HP,
Oracle, EMC, CISCO, Microsoft โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก
ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคม และ
ธนาคาร

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและโครงการในอนาคต
บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการส่งมอบงานหลาย
โครงการ ได้ แก่ โครงการของกรมสรรพสามิ ต โครงการของ
กรมบัญชีกลาง โครงการของกรมสรรพากร โครงการของกรม
บังคับคดีโครงการของธนาคารออมสิน โครงการของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง โครงการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) เป็นต้น
ส�ำหรับโครงการในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับงานขนาด
ใหญ่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ
ที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ One
Stop Service โครงการภาษียาสูบ โครงการจัดท�ำมาตรฐาน ISO
27001 ของกรมสรรพสามิต โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย
ของกรมสรรพากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จ�ำกัด

บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จ�ำกัด

บริษัทฯ ให้บริการในลักษณะ Data Communication System
Integrator โดยจัดจ�ำหน่ายและให้เช่าซื้ออุปกรณ์เครือข่าย Data
Communication และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการออกแบบและ
ติดตั้งโครงสร้างเครือข่าย Data Communication และดูแลระบบ
ที่เป็นลักษณะของ Mission Critical โดยใช้เทคนิคการรวมข้อมูล
เสียงและวิดิทัศน์ เข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท บริษัทฯ
ยังให้บริการครอบคลุมถึงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
บนเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นใน
ปัจจุบนั โดยมีลกู ค้าทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ทและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
สาขาเข้าด้วยกัน

บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษทั
ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นทีที โดโคโมะ อิงค์
ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการไร้สาย
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยด�ำเนินธุรกิจหลักคือการให้
บริการระบบบริหารและจัดการพิกัดต�ำแหน่งยานพาหนะ (Fleet
Management System) แบบ Real Time ในรูปแบบ Application
Service Provider (ASP) ภายใต้ชอื่ Fleet Expert ทีเ่ ป็นการท�ำงาน
ร่วมกันของเทคโนโลยีสอื่ สารของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ระบบรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม GPS และเทคโนโลยีระบบแผนที่
ดิ จิ ต อล เพื่ อ ค้ น หาติ ด ตามต� ำ แหน่ ง ของยานพาหนะที่ อ ยู ่ ใ น
ระหว่างการปฏิบัติงาน ณ เวลาปัจจุบันได้ในทันที ท�ำให้ผใู้ ช้งาน
สามารถควบคุม ตรวจสอบ และทราบสถานะการขับขีย่ านพาหนะ
และพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ รวมถึงรายละเอียดของข้อมูล
รายงาน เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการยานพาหนะและพนักงานขับขี่
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาย่อย
เพื่อขยายการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
คือ บริษัท โมบายอินโนเวชั่น (เวียดนาม) จ�ำกัด ณ กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม และ บริษัท พีที. โมบายอินโนเวชั่น อินโดนีเซีย
ณ เมืองจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2558 นี้ บริษัทฯ ได้
เซ็นสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนจ�ำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และในกรุงฮานอย ประเทศเวียนนาม

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจากบริษัทคู่ค้าที่
มีชอื่ เสียงระดับโลกได้แก่ Cisco System, F5 Network, Blue Coat,
Huawei และ Microsoft นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ผา่ นการรับรองจาก
บริษัทฯ Cisco System ในระดับ Gold Certified Partner ซึ่งเป็น
ระดับสูงที่สุดที่มีผู้ค้าเพียงไม่กี่รายที่ได้รับการรับรอง ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC20000 และ ความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ ISO/IEC 27001 และยังคงส่งเสริมให้วศิ วกร
เข้าฝึกอบรมและสอบ International Certification อย่างต่อเนื่อง
ตามความมุ่งหมายเดิม อีกทั้งยังมี Network Lab ภายในบริษัทฯ
เพือ่ ให้วศิ วกรได้ทดสอบและศึกษาผลงานด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
การพัฒนาด้านการสือ่ สารอินเตอร์เน็ทอย่างต่อเนือ่ งในประเทศไทย
ได้เสริมให้บริษทั ฯ มีชอ่ งทางในการจ�ำหน่ายอุปกรณ์และบริการมา
โดยตลอด อีกทัง้ การทีบ่ ริษทั ฯ มีบริการหลากหลายทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการการใช้งานอินเตอร์เน็ทอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูง ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ทได้
สูงสุดในการด�ำเนินธุรกิจ

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมความปลอดภัย
และลดอุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน บริ ษั ท ฯ ได้ น� ำ เข้ า อุ ป กรณ์ รุ ่ น
ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถเก็บข้อมูลอย่างละเอียดจาก
ยานพาหนะโดยตรง พร้อมกล้องบันทึกภาพที่มีระบบ Image
processing สามารถแจ้งเตือนผู้ขับขี่ และขณะเดียวกันส่งข้อมูล
พร้อมต�ำแหน่งไปยังห้องควบคุม หากมีส่ิงกีดขวางบนท้องถนน
หรือเปลี่ยนเลนถนนกระทันหัน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์วัดระดับแอลกอฮอล์และอุปกรณ์กันหลับ ได้เพื่อ
แจ้งเตือนผู้ขับขี่หากผู้ขับขี่มีอาการง่วนนอน

โครงการในอนาคต
บริษัทฯ มีการขยายงานสู่ตลาดในรูปแบบ Vertical Market เช่น
ตลาดในกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ตลาด
กลุ่มการศึกษาและประกันภัย เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายขยายงานด้าน Outsourcing Service ระบบ
เครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายข้อมูล
การบริการด้านบริหารเครือข่าย Desktop ซึง่ ปัจจุบนั เป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาดอย่างมาก
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ยังได้น�ำเข้าอุปกรณ์ พร้อมเซ็นเซอร์ต่างๆ จากยุโรป และ
ประเทศจีน มาจ�ำหน่าย และให้บริการส�ำหรับตลาดระดับกลาง
และผู้สนใจ เช่น เซ็นเซอร์ประตู เซ็นเซอร์อุณหภูมิ กล้อง Mobile
DVR เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ส�ำหรับตลาดที่ต้องการติดตามบุคคล บริษัทฯ ได้จัดหาอุปกรณ์
ส�ำหรับติดตามบุคคล (Personal Tracker) ขนาดเล็ก มีปุ่มฉุกเฉิน
ที่สามารถส่งต�ำแหน่งและข้อมูลผู้ถืออุปกรณ์ไปยังศูนย์ควบคุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ท�ำการพัฒนาระบบติดตามบุคคล ผ่าน
สมาร์ทโฟน ที่ใช้ระบบ Android และ IOS เพื่อตอบรับกับความ
ต้องการของตลาดที่ต้องการติดตามบุคคลเฉพาะในเวลาปฏิบัติ
การ โดยไม่ต้องลงทุนค่าอุปกรณ์ใดๆ
นอกเหนือจากบริการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้บริการระบบ
กระจายข้อความผ่าน SMS เพือ่ การติดต่อสือ่ สารกับคนจ�ำนวนมาก
ทีผ่ รู้ บั สามารถตอบกลับได้ (Global SMS Broadcasting Service)
ซึ่งเหมาะส�ำหรับการยืนยันความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน และ
แอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารภายในกลุ่ม หรือองค์กร “InCircle”
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบส�ำหรับสื่อสารภายในองค์กรที่
เน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลักและต้องการควบคุม
ผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่รับส่งจะถูกเข้ารหัส (Encrypt Data) และ
ผูใ้ ช้งานจะต้องเป็นผูใ้ ช้งานทีถ่ กู ลงทะเบียนไว้ในระบบขององค์กร
เท่านั้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปัจจุบนั คูแ่ ข่งขันส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา แต่จดุ เด่นของ
บริษัทฯ คือ การที่มีพนักงานที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการให้
ค�ำปรึกษาการใช้งานและการให้บริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี
รวมถึงคุณภาพของสินค้า ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
ท�ำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของบริษัทฯ

โครงการในอนาคต
ในปี 2559 นี้ บริษัทฯ จักมุ่ง เน้นในการจัดหาอุ ป กรณ์ และ
เทคโนยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดใน
อนาคต เช่น ธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care) ซึ่ง
บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษา และท�ำการทดลองระบบ Mobile Health
Care เป็นต้น

แผนกเลิร์นนิ่ง มีเดีย

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แผนกฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยหลักสูตรที่
เปิดสอน ได้รบั การออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ และเน้นการน�ำไปใช้งานได้จริง รวม
ทั้งการจัดงานสัมมนา ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มี
ลูกค้าครอบคลุม ข้าราชการ พนักงานภาครัฐและเอกชน และ
ผูเ้ กษียณอายุ รวมถึงการเปิดบริการเช่าห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ให้กับบริษัทในกลุ่ม และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
แผนกฯ เป็นผู้ดูแลและบริหารงาน “ชมรมคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สงู วัย” (OPPY CLUB) ซึ่งเปิดให้บริการฝึกสอน

การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับสมาชิกของชมรมฯ
ตัง้ แต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบนั มีสมาชิกเข้าชมรมฯ มากกว่า 5,000
คน ในปี 2558 ชมรมฯ เปิดสอนหลักสูตรการใช้งาน iPad รวม
ทั้งสิ้น 16 หลักสูตร หลักสูตรการใช้งาน Samsung / Android 3
หลักสูตร หลักสูตรการใช้งาน MacBook 7 หลักสูตร และหลักสูตร
การถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ โดยเปิดสอนทั้งเป็นกลุ่มตาม
ตารางสอนปกติ และการสอนเป็นแบบตัวต่อตัว (Private Lesson)
กิจกรรมทีเ่ น้นสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาทิเช่น การท่อง
เที่ยว งานประดิษฐ์ การวาดภาพสีน�้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ทาง
แผนกฯ ได้จัดท�ำหลักสูตร Google Enterprise และจัดอบรมให้
กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และพนักงาน
ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
หลักสูตรฝึกอบรม ICT ทัว่ ไป สภาพการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง
ผู้ ให้บ ริการต้ องแข่ งขันกั นทั้ง ในด้ านคุ ณภาพและราคา ส่ว น
หลักสูตรอบรม ICT ส�ำหรับผู้สูงวัยและผู้บริหารระดับสูง การ
แข่งขันด้านการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารส�ำหรับผูส้ งู วัยในตลาดยังค่อนข้างต�ำ่ ซึง่ ทางแผนกฯ จะเน้น
ตลาดกลุม่ นีเ้ ป็นหลัก อย่างไรก็ตาม คูแ่ ข่งทางการตลาดทีส่ ำ� คัญที่
จะมองข้ามไม่ได้ คือ กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ที่ผู้สูงวัยให้ความสนใจ
ส�ำหรับช่องทางการน�ำเสนอบริการของแผนกฯ นัน้ แผนกฯ ด�ำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของชมรมโอพีพีวาย
(www.happyoppy.com) เฟสบุค๊ เพจของชมรมฯ (www.facebook.
com/OPPYClub) OPPY Newsletter (ทุกๆ 3 เดือน) LINE
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ อีกทัง้ แจ้งไปยังลูกค้าเก่าเมือ่
มีหลักสูตรใหม่เพิม่ ขึน้ ซึง่ ลูกค้ากลุม่ นีย้ งั สามารถชักจูงและแนะน�ำ
ลูกค้าใหม่ได้ด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายฯ มีแผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางหน่วยงานภาครัฐ
และพันธมิตรธุรกิจ อาทิเช่น งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กิจกรรมการใช้ iPad
ส�ำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น

โครงการในอนาคต
แผนกฯ มีโครงการขยายฐานลูกค้ากลุม่ วัยท�ำงาน และผูส้ งู วัย โดย
พัฒนาหลักสูตรการใช้งาน MacBook ระบบ OS X ของ Apple รวม
ทัง้ พัฒนาหลักสูตร iPad ส�ำหรับวัยท�ำงาน สนับสนุนงานด้านการ
ฝึกอบรมไอซีทีให้กับโครงการต่างๆ ของกลุ่ม ICT และบริษัทใน
เครือล็อกซเล่ย์ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอบรมการ
ใช้ระบบ Google Enterprise เพือ่ รองรับความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป
รายงานประจ�ำปี 2558
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กลุ่มธุรกิจ

เทคโนโลยี
โทรคมนาคมครอบคลุมบริการในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
ได้แก่ ด้านการสื่อสารทางเสียง (Voice) ส�ำหรับการติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ภายในประเทศและโทรทางไกลระหว่างประเทศ
ด้านการสื่อสารทางข้อมูล (Non-voice) เช่น บริการส่งข้อความ
ภาพและเสียงไปยังผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น บริการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อีกทั้งสื่อผสมต่างๆ โดยให้บริการลูกค้าใน
รูปแบบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid)

ภาพรวม

กลุ่มฯ ด�ำเนินธุรกิจให้บริการและจัดหาสินค้าเทคโนโลยี ได้แก่
เป็นผู้ขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G หรือเรียกว่า MVNO
เป็นผู้ให้บริการ จ�ำหน่าย และติดตั้งสินค้าเทคโนโลยี เช่น ระบบ
การพิมพ์ความเร็วสูงส�ำหรับธุรกิจการพิมพ์ ระบบตูส้ าขาโทรศัพท์
ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ ระบบต่างๆ บนทางด่วน ระบบความ
ปลอดภัยภายในอาคาร รวมถึงระบบความปลอดภัยของข้อมูลทีม่ ี
ความซับซ้อน นอกจากนี้ ยังเป็นผูใ้ ห้บริการเช่าและจ�ำหน่ายเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพือ่ การศึกษา บริการด้านงาน
อสังหาริมทรัพย์และบริการ และธุรกิจร้านอาหาร
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนในบริษทั ย่อยในกลุม่ ฯ เพือ่
รองรับงานที่มีมากขึ้น และเป็นโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจตาม
ความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้หลัก
ของกลุ่มฯ ยังคงมาจากการให้บริการงานโครงการต่างๆ ที่ต้อง
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแล บ�ำรุงรักษาระบบต่างๆ ที่
ได้ติดตั้งให้กับลูกค้าไว้แล้ว ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ทำ� รายได้ให้กลุ่มฯ ได้
ต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ เนือ่ งจากเป็นธุรกิจทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้าน

ฝ่ายคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะธุรกิจและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มี
โครงข่ายเป็นของตนเอง ประเภทขายส่งบริการและบริการขาย
ต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based
MVNO จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และได้
ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ย่าน
2100 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้แบรนด์ “i-Kool” โดยให้บริการสื่อสาร
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่ า ยฯ ได้ เ ข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มในการให้ ข ้ อ มู ล โทรคมนาคมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ รวมทัง้ เข้าร่วมกิจกรรมกับส�ำนักงาน กสทช. ในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและระเบียบปฏิบตั ขิ อง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกรายเปิดให้บริการ
3G อย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี 2556 เป็นต้นมา และต่างเร่ง
ลงทุนในการขยายเครือข่าย 3G เพือ่ รองรับการใช้งานของผูบ้ ริโภค
โดยเฉพาะการใช้งานด้านการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อธุรกิจ MVNO อีกทั้งมีความพยายามของผู้ให้บริการ
รายใหม่ที่ประสงค์จะเข้าด�ำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีทั้ง
ทีไ่ ด้บรรลุขอ้ ตกลงและอยูใ่ นระหว่างเจรจากับผูใ้ ห้บริการโครงข่าย
จึงถือเป็นความท้าทายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาด
และขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นในลักษณะ Niche
Market ต่อไป

โครงการในอนาคต

เป้าหมายของธุรกิจในอนาคตจะเน้นการท�ำตลาดและขยายฐาน
ลูกค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม
ผูใ้ ห้บริการ MVNO โดยเน้นการแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตร
หลักและกลุ่มลูกค้าโครงการ

ฝ่ายการพิมพ์และเทคโนโลยี

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ เป็นผู้น�ำเข้าเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ในกระบวนการหลังพิมพ์
และวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ ซอฟแวร์ในการพิมพ์ รวมทั้งให้บริการ
ครบวงจรในการให้ค�ำปรึกษาในออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบ
การพิมพ์ ทั้งนี้รวมถึงการพิมพ์ระบบ security ต่างๆ เครื่องพิมพ์
ทีฝ่ า่ ยฯ น�ำเข้านัน้ มีทงั้ เครือ่ งพิมพ์ความเร็วสูงข้อมูลแปรเปลีย่ นได้
(Variable Digital Inkjet) เครื่ อ งพิ ม พ์ ดิ จิ ตั ล สี คุ ณ ภาพสู ง
เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตจากประเทศญี่ปุ่น เครื่องพิมพ์ดิจิตอล

ขนาดเล็กระบบ Ink-jet ยี่ห้อต่างๆ นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์
และระบบพิมพ์ดังกล่าว ฝ่ายฯ ยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหมึกพิมพ์
อะไหล่และอุปกรณ์การพิมพ์ และให้บริการหลังการขาย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ของฝ่ายฯ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
การพิมพ์ในปัจจุบนั ได้ดี ทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพและต้นทุน โดยเฉพาะ
ในส่วนของเครือ่ งพิมพ์ดจิ ติ อลระบบป้อนม้วนนัน้ ฝ่ายฯ ได้นำ� เสนอ
เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลป้อนม้วน (High Speed Inkjet) รุ่นใหม่
ล่าสุดของ Kodak เข้าสู่ตลาดประเทศไทย รุ่น Kodak Prosper
Press 6000 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ
Industry-standard uncoated, coated and glossy ให้ความ
ละเอียดในการพิมพ์ และความเร็วในการพิมพ์สูง
นอกจากนี้ ฝ่ายฯ ยังจ�ำหน่ายหัวพิมพ์ Hybrid Inkjet ความเร็วสูง
จาก Kodak ซึ่งสามารถพิมพ์ Variable Data, QR Barcode, 2D
Barcode เพือ่ รองรับการเติบโตของตลาด Courier and Packaging
(Pharmaceutical and Cosmetic) ลูกค้าในกลุ่มที่ต้องการ
เพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือของสินค้าโดยการใส่ Traceable
Barcode (เพื่อตรวจสอบของจริงปลอม) วันเดือนปีที่ผลิต (เพื่อ
เช็ควันหมดอายุ) โดยลูกค้าสามารถน�ำหัวพิมพ์ไปติดกับเครื่อง
Offset เดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชิ้นงาน
และคุ้มค่าแก่การลงทุน
ในปี 2558 ทางฝ่ายได้ทำ� การเซ็นสัญญากับบริษทั Xerox Impika,
Highcon และ JCI เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย โดยน�ำผลิตภัณฑ์
ดิจิตอล High Speed Inkjet จาก Xerox Impika เข้ามาเติมช่องว่าง
ทางการตลาดส�ำหรับลูกค้าทีม่ จี ำ� นวนการพิมพ์ตอ่ รอบไม่สงู มากนัก
และต้องการเปลี่ยนจากระบบออฟเซ็ตเป็นระบบเครื่องพิมพ์
ดิจิตอลแบบป้อนม้วน ฝ่ายฯ ยังได้น�ำหัวพิมพ์จากบริษัท JCI
(Singapore) เข้ามาจ�ำหน่ายเพื่อขยายตลาดหัวพิมพ์ Variable
Data ไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี อั ต ราการเติ บ โตของ
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นมาโดยตลอด โดยเทคโนโลยีของ JCI นี้สามารถ
พิมพ์ได้บนพลาสติคและกระดาษ
ในส่วนกระบวนการหลังการพิมพ์ ฝ่ายฯ ได้น�ำเครื่องตัดระบบ
เลเซอร์ Die Cut จากบริษัท Highcon (Israel) เข้ามาจ�ำหน่ายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เน้นความละเอียดสวยงาม
มีปริมาณการผลิตระดับกลาง และมีเป้าหมายในการลดเวลาการ
ท�ำงานและต้นทุนการผลิต

โครงการในอนาคต

ตามที่ ส ภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ได้ ส นั บ สนุ น ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ของการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อนาคต ฝ่ายฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสนีใ้ นการขยายตลาด โดยมุง่ เน้น
ไปที่ โ รงพิ ม พ์ ข นาดใหญ่ ที่ มี ศั ก ยภาพ ทั้ ง ในส่ ว นของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยการน�ำเสนอระบบการพิมพ์
ดิจติ อลคุณภาพสูง ระบบดิจติ อลส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ และ Software

เพือ่ ช่วยพัฒนาศักยภาพของกลุม่ ลูกค้าให้สอดคล้องกับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก�ำลังจะมาถึง
ในปี 2559 ฝ่ายฯ มีแผนที่จะน�ำ Software ส�ำหรับการประเมิน
ค่าใช้จ่ายในโรงพิมพ์ เข้ามาท�ำตลาด เพื่อช่วยลดขั้นตอนการ
ท�ำงานและเพิ่มประสิทธิผลของงานพิมพ์

ฝ่ายธุรกิจโทรคมนาคม

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าและให้บริการครบวงจรในการ
ออกแบบ จัดหา และติดตัง้ ระบบสือ่ สารในองค์กรของภาครัฐและ
เอกชน ทั้งระบบที่เป็นโครงข่ายเสียง โครงข่ายข้อมูล โดยระบบ
โครงข่ายเสียงประกอบไปด้วยระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ IP ระบบการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
โปรโตคอล (Voice Over IP) ระบบ Contract Center, Unified
Communications และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
โครงข่ายข้อมูล (Data Network) ได้แก่ Router, Switch, ระบบ
รักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Security), ระบบโครงข่ายข้อมูล
ไร้สาย (Wireless Access Point), Video Conference ปัจจุบัน
ฝ่ายฯ เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายสินค้าและบริการจากบริษัทชั้นน�ำของ
โลก เช่น Avaya, Cisco, Aruba, Alcatel, NEC, LG-Ericsson,
F5, Plantronics, Jabra, Juniper, Audio Code, Hua Wei, Nice,
Dell, HP เป็นต้น
ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการนั้น ส่วนใหญ่เป็นการ
น�ำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้สัญญาการเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
จะมีเพียงอุปกรณ์เฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่น�ำเข้าหรือสั่งซื้อจาก
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้านั้นๆ เพื่อการเข้าร่วมประมูลหรือซื้อขาย
เป็นครัง้ ๆ ในลักษณะทีเ่ ป็นการขายโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (TurnKey Project) เท่านั้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ปัจจุบันความต้องการในองค์กรของภาครัฐและเอกชนที่จะน�ำ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคงความได้
เปรียบในตลาดมีอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้ฝ่ายฯ สามารถรักษา
การรับรู้รายได้ค่อนข้างคงที่ แม้ในปัจจุบันตลาดจะมีการแข่งขัน
สูงทั้งด้านราคาและการให้บริการจากบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ ฝ่ายฯ ยังคงได้ประโยชน์จากการที่อยู่ในธุรกิจนี้มาเป็น
เวลานานกว่า 25 ปี มีฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จ�ำนวนมาก
ซึ่งยังคงให้ความไว้วางใจ และเชื่อถือในการให้บริการที่ดีและมี
คุณภาพของฝ่ายฯ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ฝ่ายฯ มีการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ โดย
ให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสได้ศึกษาฝึกอบรมในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสถาบันใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถและทักษะพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจ�ำปี 2558
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและโครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ มีโครงการที่ส�ำคัญซึ่งอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ ได้แก่
โครงการขยายระบบโทรศั พ ท์ ข องจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Call Center ของ บมจ.
เมืองไทยประกันชีวิต โครงการระบบ Call Center ใหม่ของ บมจ.
เมืองไทยประกันภัย โครงการระบบ Call Center ใหม่ของ บมจ.
ปูนซีเมนต์นครหลวง โครงการระบบ Video Conference ของ
กรมทางหลวงชนบท และโครงการระบบติดตามการขนส่ง Ethanol
ของกรมสรรพสามิต
ในอนาคต ฝ่ายฯ มีโครงการที่จะเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในโครงการจัด
ซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์แบบหลายช่องทาง
(Multi-Channel Contact Center) เครือข่ายระบบเน็ทเวิร์ค และ
เน็ทเวิร์คแบบไร้สาย (Data Network and Wireless Networks)
โครงการให้ บ ริ ก ารและติ ด ตั้ ง ระบบโครงข่ า ยเสี ย งและข้ อ มู ล
ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลายทาง (Unified
Communications) เป็นต้น

ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ

ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบและวางระบบโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารแบบครบวงจรด้วยบุคลากร
ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ช่วยวางแผนการ
จัดการและการบริหารงานตามความต้องการลูกค้าให้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมวางแผน
และป้องกันความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับองค์กรในการลงทุน
ทรัพย์สนิ ของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ จากผลงาน ทีผ่ า่ นมา ฝ่ายฯ
ได้พัฒนา ระบบ Data Communication Network ระบบ Software
Application ระบบความปลอดภัยด้านไอที พร้อมทั้งพัฒนา
และปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารและเอกชนรายใหญ่
อี ก หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก คื อ ระบบ LBIS (Location Based
Information System) ซึ่ ง เป็ น การต่ อ ยอดการน� ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรมาใช้ เพื่อช่วยให้สามารถสนับสนุนการ
วางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล น�ำเสนอภาพรวม
ของข้อมูลและ ดูรายละเอียดของแต่ละจุดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย�ำ โดยกลุม่ ลูกค้าหลักจะเป็นหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ธนาคาร และเอกชน ซึ่งน�ำระบบมาใช้ในงานส�ำรวจ ประเมิน
และติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ หรือแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแบบ Real Time ผลงานที่ได้การยอมรับและได้รางวัล
อาทิเช่น การป้องกันและเตรียมตัวในการรับมือกับปัญหาน�ำ้ ท่วม
และมีขนั้ ตอนของการเยียวยา และแก้ไขปัญหา โดยระบบสามารถ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ปัจจุบนั พัฒนาการและการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์การ
ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม การน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ซึง่ เป็นผลให้องค์กรสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพพร้อมทั้งสามารถแข่งขันในธุรกิจได้ เพราะ
ปัจจุบันมีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรุนแรงและ
เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ฝ่ายฯ จึงให้ความ
ส�ำคัญในการเสนอระบบต่างๆ ที่เหมาะสม กับลูกค้าเป็นส�ำคัญ
ท�ำให้เราให้ความส�ำคัญของ Perceive Price เพื่อสร้าง Perceive
Value ส่วนเรือ่ งการบริการหลังการขายนัน้ ก็มคี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ซึ่งเรามุ่งเน้น Service Mind เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุด

โครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ มีโครงการที่จะเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในโครงการจัดซือ้ จัดจ้างเกีย่ ว
กับโครงการ ระบบฐานข้อมูลครัวเรือน โครงการ GPS Tracking
System เครือข่ายระบบเน็ทเวิร์คและเน็ทเวิร์คแบบไร้สาย (Data
Network and Wireless Networks) โครงการให้บริการและติดตั้ง
ระบบโครงข่ายเสียงและข้อมูล เป็นต้น

ฝ่ายธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ มีส�ำนักงานประกอบธุรกิจทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ด�ำเนินธุรกิจให้บริการเช่าและจ�ำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โทรคมนาคมเพือ่ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ทัง้ ทีเ่ ป็นสินค้า
จากต่างประเทศและสินค้าในประเทศ แก่สถาบันการศึกษาภาครัฐ
และเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงการติดตั้งระบบเครือข่าย การดูแล
บ�ำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครือ่ งใช้สำ� นักงาน นอกจากนี้ ฝ่ายฯ
ยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลากหลาย เช่น
ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการบริหารการเรียนการสอน E-Learning/
Authoring Tools / E-Classroom และ PC Management เพื่อใช้
ในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพและสร้างรูป
แบบใหม่ที่ตื่นเต้น มีความน่าสนใจในการเรียนรู้
แม้ว่าสินค้าส่วนใหญ่ของฝ่ายฯ ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ แต่
ฝ่ายฯ มีพันธมิตรธุรกิจที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่ภายใน
ประเทศส�ำหรับสินค้ากลุ่มไอที ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะท�ำหน้าที่ช่วย
จัดหาสินค้าและสต็อกสินค้า รวมไปถึงการจัดส่งถึงสถานทีต่ ดิ ตัง้
ท�ำให้ฝา่ ยฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้โดยไม่ตอ้ งเพิม่ ภาระใน
การน�ำเข้าสินค้า และการบริหารจัดการสต็อกสินค้า

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สินค้าทีฝ่ า่ ยฯ จ�ำหน่ายนัน้ เป็นสินค้าทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อตลาดการ
ศึกษาที่จะต้องน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน จึงมีผู้ประกอบการที่
เป็นคู่แข่งเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะคู่แข่งขันรายย่อยที่มุ่งเน้น
การน�ำเสนอสินค้าที่มีราคาต�่ำ ท�ำให้เกิดอุปสรรคต่อการท�ำงาน
แต่ฝา่ ยฯ มีจดุ แข็งทีจ่ ะสร้างความเชือ่ ถือ และไว้วางใจแก่ลกู ค้าจาก

ความมั่นคงของบริษัท คุณภาพสินค้า การให้บริการที่ดีหลังการ
ขาย และราคาที่เหมาะสม ท�ำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ มีนโยบายสรรหาสินค้าใหม่ที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ
และราคาน�ำเสนอให้กับลูกค้า และมุ่งหากลุ่มลูกค้าโครงการ
ต่างๆ ของรัฐ เพื่อเพิ่มยอดขายมากขึ้น เช่น การจัดหาและติดตั้ง
ชุดครุภัณฑ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ และชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมยานยนต์ เพื่อน�ำเสนอต่อกรมอาชีวศึกษาส�ำหรับเป็น
สือ่ การเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีโครงการเตาเผาขยะไร้มลพิษ
เพื่อที่จะท�ำตลาดในส่วนของสถานที่ราชการ เช่น อ.บ.ต. และ
กรมปศุสัตว์

ฝ่ายวิศวกรรมขนส่งทางราง

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ ด�ำเนินธุรกิจในการน�ำเสนอระบบต่อลูกค้าในลักษณะ
Turnkey ตั้งแต่การออกแบบ การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ
การฝึกอบรม การซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการจัดท�ำคู่มือการใช้งานและ
ซ่อมบ�ำรุง เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานระบบที่ดี มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของฝ่ายฯ ได้แก่ ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ
ระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมส�ำหรับการ
เดินรถระบบความปลอดภัยภายในอาคาร

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

นโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ งานก่ อ สร้ า งระบบ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะการขนส่งทางราง สร้างโอกาสธุรกิจให้
กับฝ่ายฯ โดยการเข้าร่วมประมูลงานระบบดังกล่าวจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย โดยเป็นคู่ค้ากับบริษัทต่างชาติที่มีชื่อ
เสียงและมีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายฯ น�ำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ผู้ช�ำนาญการ
เฉพาะด้าน การแข่งขันจึงไม่รุนแรงมากนัก

ในการจราจร และระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
อาคาร นอกจากนี้ ฝ่ายฯ ยังมีโครงการพิเศษในการเป็นผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างเรือนจ�ำ อาคารส�ำนักงาน บ้านพัก ฯลฯ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

นโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ งานก่ อ สร้ า งระบบ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะทางด่วนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รวมทั้งทางด่วนระหว่างเมือง ช่วยสร้างโอกาสธุรกิจให้กับฝ่ายฯ
โดยการเข้าร่วมประมูลงานระบบดังกล่าวจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัททางด่วนกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ทางยกระดับดอนเมืองจ�ำกัด และกรมทางหลวง
ฝ่ายฯ เป็นคู่ค้ากับบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ในราคาที่เหมาะสม
ความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของฝ่ายฯ อยู่ในระดับต�่ำเนื่องจาก
ฝ่ายฯ มีประสบการณ์ในระบบเก็บเงินทางด่วนและการจัดการ
จราจรมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับ
ความเชื่อถือจากลูกค้า ส�ำหรับระบบความปลอดภัยภายในและ
ภายนอกอาคาร ฝ่ายฯ เป็นพันธมิตรกับบริษทั ตัวแทนผูผ้ ลิตระดับ
ชั้นน�ำของโลก ท�ำให้สามารถส่งมอบระบบที่มีประสิทธิภาพตาม
ก�ำหนดเวลาเสมอ ในส่วนงานก่อสร้างนัน้ ฝ่ายฯ ร่วมมือกับบริษทั
รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในการท�ำงาน มีชื่อเสียงดี และ
ได้รับการยอมรับจากลูกค้า วัสดุอุปกรณ์ที่ฝ่ายฯ จัดหาส�ำหรับ
โครงการนี้มาจากบริษัทในประเทศทั้งสิ้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน

งานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการและโครงการในอนาคต

โครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการได้แก่ โครงการระบบ
เก็บค่าผ่านทางและงานระบบการจัดการจราจรบนทางพิเศษศรีรชั วงแหวนรอบนอก โครงการเปลีย่ นทดแทนระบบโทรศัพท์ฉกุ เฉิน
ทางพิเศษบูรพาวิถี โครงการก่อสร้างเรือนจ�ำจังหวัดพังงาซึ่ง
มีก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2559 และโครงการก่อสร้างอาคาร
ส�ำนักงานอัยการระนองพร้อมบ้านพักละสิ่งก่อสร้างประกอบ
ซึ่งมีก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2560

ฝ่ายระบบขนส่ง

ส�ำหรับโครงการในอนาคต ฝ่ายฯ ได้ศึกษาและติดตามความ
คืบหน้าของแผนงานและนโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งของ
รัฐบาลรวมทั้งโครงการก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อวางแผนการด�ำเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจจะ
รวมถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุน

ส�ำหรับโครงการในอนาคต ฝ่ายฯ ได้ศกึ ษาและติดตามความคืบหน้า
แผนงานและนโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งของรัฐบาล รวมทัง้
พิ จ ารณาวางแผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนและ
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจจะรวมถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ
ที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ ด�ำเนินธุรกิจในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าในลักษณะ
Turnkey ตั้งแต่การออกแบบ การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ
การฝึกอบรม การซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการจัดท�ำคู่มือการใช้งานและ
บ�ำรุงรักษา เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าและบริการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของฝ่ายฯ ได้แก่ ระบบเก็บเงินทางด่วนทัง้
แบบเงินสดและแบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบควบคุมความปลอดภัย

ฝ่ายธุรกิจอาหารและบริการ

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายธุรกิจอาหารและบริการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ขยายธุ ร กิ จ และสร้ า งตราสิ น ค้ า ให้ ก ลุ ่ ม
ธุ ร กิ จ การค้ า ของบริ ษั ท ฯ โดยด� ำ เนิ น กิ จ การร้ า นอาหารและ
การบริ ก ารจั ด เลี้ ย งให้ กั บ หน่ ว ยงานองค์ ก รและลู ก ค้ า ทั่ ว ไป
รายงานประจ�ำปี 2558
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ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ และเป็ น การผนวกความร่ ว มมื อ กั บ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ� ำ กั ด เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
แข่ ง ขั น ในอนาคต ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2556 ได้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง
บริษัท แอล ฟู้ด โซลูชันส์ จ�ำกัด ขึ้นเพื่อให้การบริการจัดหา
พนักงานให้กับธุรกิจร้านอาหารและการด�ำเนินการธุรกิจอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารและการบริการโดยเป็นบริษัทย่อย
ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันฝ่ายฯ ด�ำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น โดยมีรูปแบบร้าน
และตราสินค้าที่พัฒนาขึ้นเอง ภายใต้ชื่อร้านดังนี้

อัย เจแปนนีส วิลเลจ
วาคิว ชาบูชาบู
วาคิว ยากินิคุ
โดทงโบริ
เท็ตสึเมน
แต่ละร้านทีก่ ล่าวมานัน้ มีความเชีย่ วชาญในประเภทอาหารทีแ่ ตกต่างกัน
ได้แก่ ประเภทชาบูชาบู ยากินคิ ุ ข้าวหน้าญีป่ นุ่ สเต็ก เทปปันยากิ
โอโคโนมิยากิ ราเมง และ ซูชิ ซึ่งสร้างความหลากหลายให้กับ
สินค้าและบริการของฝ่ายฯ และเพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึง
แก่กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นครอบครัว คนท�ำงาน และวัยรุน่ ท�ำเลทีต่ งั้
ของร้านอาหาร จึงอยูใ่ นห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ อันได้แก่ เดอะ ไนน์
พระรามเก้า, แฟชั่น ไอส์แลนด์ และ สยามพารากอน โดยมีฐาน
ลูกค้าต่อเดือนมากกว่า 30,000 ราย และมีผตู้ ดิ ตามใน Facebook
Fan Page ร่วม 300,000 คน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

อาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีอัตราการเติบโต
ที่ดีมาตลอดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะร้านอาหาร
ญี่ปุ่นประเภทเฉพาะทางหรือ Specialty Store ซึ่งจะเห็นได้จาก
จ�ำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น และการเข้ามาสู่ตลาดธุรกิจ
อาหารญีป่ นุ่ ของบริษทั ชัน้ น�ำต่างๆ รวมไปถึงการขยายตัวของร้าน
อาหารจากประเทศญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาเปิดด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย
ในรูปแบบการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวไทย ทัง้ นีเ้ พราะประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการขยายตัวของร้านอาหารญีป่ นุ่ ไปสูภ่ มู ภิ าคใน
ละแวกนี้ ซึ่งจากภาวการณ์แข่งขันและความหลากหลายของร้าน
อาหารญี่ปุ่นเฉพาะทางท�ำให้ธุรกิจโดยรวมของร้านอาหารญี่ปุ่น
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงขึ้นและผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
การขยายตัวของร้านอาหารญี่ปุ่นจะกระจายไปสู่ต่างจังหวัดโดย
เฉพาะในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ด้านเศรษฐกิจ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการในอนาคต

แผนการในอนาคต คือ การมุง่ เน้นการสร้างร้านอาหารทีเ่ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทางหรือ Specialty Store ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รับรู้และให้
ได้รบั การตอบรับอย่างดีจากผูบ้ ริโภค เพือ่ เป็นรากฐานในการขยาย
ตัวในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึง่ เป็นเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจทัง้
ในประเทศและการขยายเข้าสูภ่ มู ภิ าค AEC ในอนาคต ในปี 2557
ฝ่ายฯ ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจการให้บริการจัดเลี้ยงโดยเป็นการวาง
รากฐานโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาบุคคลากรเพือ่ รองรับการ
ให้บริการ ซึง่ ธุรกิจจัดเลีย้ งถือเป็นหนึง่ ในธุรกิจทีต่ อ่ ยอดจากธุรกิจ
ร้านอาหารที่มีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างดี และในปี 2558
ฝ่ายฯ ได้มกี ารปรับรูปแบบของร้านอาหารให้มคี วามร่วมสมัยและ
สอดคล้องกับ Life Style และพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น
รวมถึงมีการปรับปรุงเมนูอาหารโดยให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ
ของวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีก่อนน�ำมาเสิร์ฟให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ ฝ่ายฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาการสร้างศักยภาพใน
การจัดหาวัตถุดิบร่วมกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด เพื่อ
ให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและต้นทุนในการจัดการที่ต�่ำลง และได้
เริ่มด�ำเนินการจัดเตรียมและแปลรูปวัตถุดิบส�ำคัญ เช่น น�้ำจิ้ม
สึเกะทาเระ เนื้อและปลาแซลมอน ฯลฯ โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญที่ร้าน
The Nine พระราม 9 และกระจายไปยังสาขาต่างๆ เพื่อควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันในธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย

บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จ�ำกัด

ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้
• ธุรกิจด้านอินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ�ำหน่าย ติดตัง้ และให้บริการ
บ�ำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำ� ปรึกษาและด�ำเนินการวาง
ระบบตัง้ แต่โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ไป
จนถึงให้บริการออกแบบระบบงานทีม่ คี วามซับซ้อน และระบบ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็น System Integrator
ตามความต้องการของลูกค้า
• พัฒนา บริหาร และให้บริการ รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับแผนทีแ่ ละระบบข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ และบูรณาการ การจัดท�ำ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายระบบ Crisis Information
Management System (CIMS) เป็นระบบทีใ่ ช้ชว่ ยในการตัดสินใจ
ติดตาม และรายงานเหตุการณ์ภาวะวิกฤติแบบ Real Time/
Near Real Time ได้ ในการประสานงานและติดต่อสือ่ สาร ทีจ่ ะ
ให้หน่วยงานต่างๆสามารถเห็นภาพและเข้าใจในสถานการณ์
ของเหตุการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

จากนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนที่ ในเรื่องที่ดิน
การเกษตร การคมนาคม ภัยธรรมชาติ และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน จึงมีโครงการจากภาครัฐต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีความ
ได้ เ ปรี ย บเมื่ อเที ย บกั บ คู ่ แข่ ง เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ มีทีม งานที่มี

ประสบการณ์สูงด้านระบบแผนที่และ GIS มากกว่า 10 ปี ท�ำให้
สามารถด�ำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ และยังมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับฐานลูกค้าเดิมและคู่ค้า

ไม่มากท�ำให้อปุ ทานมีจำ� นวนไม่มากนัก เมือ่ เทียบกับด้านอุปสงค์
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครที่มีฐานะและ
ความต้องการที่พักอาศัยที่ใกล้รถไฟฟ้า

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่
• หน่วยงานทีม่ กี ารป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการฉ้อโกงในธุรกิจเกี่ยวกับการเงินทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่ต้องน�ำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
• หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีนโยบายในการพัฒนาและ
บูรณาการระบบและข้อมูล GIS และมีความต้องการระบบ
Application ที่ท�ำงานบนเทคโนโลยี GIS ตามบทบาทและ
หน้าที่ของแต่ละองค์กร

สิ่งส�ำคัญของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ ความสามารถใน
การน�ำทีด่ นิ ทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาทีบ่ ริษทั ฯ หรือ กลุม่ บริษทั ฯ
ได้ถือครองไว้ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในปัจจุบนั ประกอบกับการสร้างความ
สัมพันธ์และความเชื่อมั่นที่ดีต่อเจ้าของที่ดินหลายราย จึงท�ำให้
การน�ำที่ดินในเขตเมืองชั้นในมาพัฒนามีความเป็นไปได้สูง

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มุ่งน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบรับความต้องการ
ของลูกค้าตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละองค์กร รวมถึงจัดหา
สินค้าและบริการทีเ่ พิม่ มูลค่าระบบงาน GIS ทีล่ กู ค้ามีอยู่ ซึง่ ท�ำให้
สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ ในอนาคต บริษทั ฯ
มีแผนขยายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต การบริหารจัดการ และกา
รบูรณาการระบบ GIS ไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อไป

บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1. ด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การพัฒนาทีด่ นิ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ของการลงทุนในที่ดินที่มี
ความเหมาะสม ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น การให้บริการเช่าอาคารส�ำนักงาน เช่า
พื้นที่ป้ายโฆษณา งานบริการรักษาความสะอาดและระบบ
สาธารณูปโภคอาคารส�ำนักงาน ตลอดจนงานด้านบริการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง แบบครบวงจร
2. ด้ า นการบริหารงานโครงการ ปัจ จุบันบริษัท ฯ ได้ เ ข้ า ร่ วม
ประมูลงานโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจทางด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และงานวาง
ระบบ RO (Reverse Osmosis)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

การขยายตัวของรถไฟฟ้าของภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยทีส่ ง่ เสริมและ
สร้างโอกาสในการพัฒนาทีด่ นิ ในเขตเมืองชัน้ ใน อีกทัง้ ยังรวมไปถึง
เขตรอบนอกที่มีการขยายตัวของรถไฟฟ้า สภาพการแข่งขันของ
ธุรกิจมีความรุนแรงโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางของ
รถไฟฟ้า เพราะความต้องการทีพ่ กั อาศัยบนเส้นทางรถไฟฟ้านัน้ มี
ความต้องการสูงมากในขณะทีท่ ดี่ นิ ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยดังกล่าวมีจำ� นวน

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้คำ� นึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน
ตลอดจนปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดผังเมือง ทีท่ างภาครัฐได้กำ� หนดขึน้
รวมไปถึงให้มคี วามปลอดภัย มีสขุ ลักษณะทีด่ ี เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชนโดยรอบ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และเป็นส่วนหนีง่ ในสังคม
ของเรา

ผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาและโครงการในอนาคต

ในปี 2558 การด�ำเนินธุรกิจยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในโครงการต่างๆ รวมถึง
การเป็นทีป่ รึกษาให้แก่เจ้าของทีด่ นิ เพือ่ พิจารณาการลงทุนทัง้ ร่วม
กันหรือเป็นที่ปรึกษาในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ
บนท�ำเลทีม่ ศี กั ยภาพบริเวณพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร ในส่วนของ
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริษทั ฯ มุ่งเน้นสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ ตลอดจนพัฒนางานบริการ
ให้เป็นมาตรฐานสากล
ในส่วนของการบริหารโครงการในปี 2558 บริษัทฯ สามารถ
ประมูลงานในส่วนของภาครัฐเพิ่มขึ้น บริษัทฯ สามารถบริหาร
จัดการพร้อมส่งมอบงานได้ตามแผนและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ส่วนภาพรวมธุรกิจก่อสร้างในปี 2559 คาดว่าคงจะมีการเปิด
ประมูล โครงการของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งผลักดัน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่จ�ำนวนมาก ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนในปี
2559 คาดว่าจะยังคงสามารถ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการ
ลงทุนขยายการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพือ่ ขยายก�ำลังการผลิต
รองรับความต้องการที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี ธุรกิจก่อสร้างอาจจะยังคงเผชิญกับปัจจัยเสีย่ งทีย่ งั คง
มีอยู่ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนก่อสร้าง
ภาครัฐ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
2. ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น
3. ราคาวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งอาจจะมีค วามผันผวนใน
บางครั้ง ขณะที่ราคาน�้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนทางอ้อมต่อต้นทุน
การด�ำเนินงานก็ยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่

รายงานประจ�ำปี 2558
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กลุ่มธุรกิจ

งานโครงการ
และวิทยุให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
อีกทัง้ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการเผยแพร่ความ
รูด้ า้ นเทคโนโลยี ทดลองและทดสอบออกอากาศในระบบดิจติ อล
ผลิตภัณฑ์ด้านโทรทัศน์และวิทยุส่วนใหญ่เป็นสินค้าเทคโนโลยี
จึงจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่น และยุโรป รวมกับการจัดซื้อจากบริษัทคู่ค้าภายใน
ประเทศ ทีเ่ ป็นตัวแทนสินค้าทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีน่ ยิ มอย่างกว้าง
ขวางและแพร่หลาย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ภาพรวม

กลุ่มฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านงานสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบ
สื่อสารโทรทัศน์และวิทยุ ระบบพลังงาน ระบบไฟฟ้า ระบบ
การจัดการน�้ำและของเสีย ธุรกิจพลังงานทางเลือก รวมถึงการ
จ�ำหน่ายเครือ่ งมือและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในงานเฉพาะด้าน
โดยเข้าประมูลเพื่อเป็นผู้ให้บริการในโครงการต่างๆ ทั้งของภาค
รัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ครอบคลุมตั้งแต่การส�ำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาระบบตาม
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งท�ำการบ�ำรุงรักษา และให้ค�ำ
ปรึกษางานโครงการต่างๆ
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี และนโยบายการลงทุ น ใน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เป็นอุปสงค์ให้เกิดโครงการใหม่ๆ
ซึง่ การด�ำเนินงานโครงการเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านัน้ เป็น
ความเชี่ยวชาญที่หน่วยงานในกลุ่มมีเป็นอย่างดี และได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า จึงเป็นปัจจัยให้กลุ่มฯ มีงานโครงการใหม่ๆ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังพยายามด�ำเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นพัฒนา
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังเช่น ธุรกิจพลังงานทดแทนให้
เติบโตขึ้นด้วย

ฝ่ายกิจการโทรทัศน์และวิทยุ

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ ด�ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์เครือ่ งส่งโทรทัศน์
เครือ่ งวิทยุ อุปกรณ์สำ� หรับห้องผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ โดย
เป็นผูว้ างระบบ ออกแบบ ติดตัง้ รวมถึงงานก่อสร้างสถานีโทรทัศน์
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

จากพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ปี 2555 ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใน
การออกอากาศทีท่ นั สมัยทัง้ ทางด้านโทรทัศน์และวิทยุจากระบบ
อนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งเพิ่มความสารถในการออกอากาศ
ได้มากช่องขึ้น ท�ำให้เกิดแรงกระตุ้นส�ำหรับลูกค้าในการขยาย
ธุรกิจและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ดังนั้นความต้องการและการแข่งขั้นในตลาดจึงอยู่ในระดับที่สูง
มากอย่างต่อเนื่อง

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและโครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ มีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อส่งมอบ
ในปี 2559 ดังนี้ โครงการออกแบบและติดตั้งระบบออกอากาศ
และระบบสตูดิโอ และ โครงการจัดอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
และ โครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกไป
สู่ระบบดิจิตอล ของ กรมประชาสัมพันธ์
ในปัจจุบนั ฝ่ายฯ มีการเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านสินค้าและบริการ
เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ โทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ ใ นระบบ
ดิจิตอลของประเทศไทยในอนาคต

ฝ่ายระบบควบคุม

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิศวกรรมแบบครบวงจร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control
System) ระบบควบคุมและสัง่ การระยะไกล (Supervisory Control
and Data Acquisition (SCADA) System) และระบบโทรมาตร

(Telemetry) โดยมีหลักการให้บริการได้แก่ การจัดหาหรือพัฒนา
Solutions ที่เหมาะสมกับลูกค้า มีทีมงานมืออาชีพและทักษะใน
การดูแลลูกค้า และความมุง่ มัน่ ตามสัญญาทีใ่ ห้ไว้ ลูกค้าส่วนใหญ่
จะเป็ น โครงการสาธารณู ป โภคของรั ฐ และภาคอุ ต สาหกรรม
ขนาดใหญ่
ฝ่ายฯ มีพนั ธมิตรทางธุรกิจซึง่ เป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบควบคุม
ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้า ผลงานและ
ประสบการณ์ดี ดังนั้นฝ่ายฯ จึงสามารถจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์
หรือบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ฝ่ายฯ ให้
บริการด้วยส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การเป็นผูใ้ ห้ บริการในระบบโทรมาตรเพือ่ ติดตาม
เฝ้าระวัง และเตือนภัยสภาพน�ำ้ สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดระบบควบคุมจะมีการแข่งขันสูงเนือ่ งจากโครงการส่วนใหญ่
เป็ น โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานด� ำ เนิ น การโดยราชการและ
รัฐวิสาหกิจ จึงต้องมีการเปิดประมูล แต่ฝ่ายฯ มีความเชี่ยวชาญ
และผลงานในระบบควบคุมของโครงการพืน้ ฐานขนาดใหญ่ทตี่ อ้ ง
ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและซับซ้อน โดยผนึกก�ำลังกับบริษัทต่าง
ประเทศทีเ่ ป็นเจ้าขอเทคโนโลยีเหล่านัน้ จึงท�ำให้ฝา่ ยฯ มีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันค่อนข้างสูง

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและโครงการในอนาคต

โครงการหลักที่มีก�ำหนดส่งมอบในปี 2558 คือ โครงการบูรณะ
ระบบควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ (Distributed Control System
Revamp) (อยูใ่ นระยะเวลารับประกัน 1 ปี) ขยายขีดความสามารถ
ของระบบ SCADA ทีใ่ ช้ควบคุม ท่อก๊าซ ไทย-มาเลเซีย ของบริษทั
Trans Thai-Malaysia Co. Ltd. ที่ อ.จะนะ จ. สงขลา (ส่งมอบงาน
เพื่อทดลองใช้งานในเดือนพฤศจิกายน 2558 และส่งมอบครั้ง
สุดท้ายในเดือนเมษายน 2559); งานก่อสร้างสถานีพร้อมระบบ
ตรวจคุณภาพน�้ำดิบของการประปาภูมิภาค นอกจากนี้ ฝ่ายฯ ยัง
มุง่ ขยายงานในระบบ SCADA ไปยังฐานลูกค้าอืน่ ๆ เช่น การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
โครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ คือ โครงการขยายขีดความ
สามารถของระบบ SCADA ที่ใช้ควบคุม ท่อก๊าซ ไทย-มาเลเซีย
ของบริษัท Trans Thai-Malaysia Co. Ltd. ที่ อ.จะนะ จ. สงขลา
โดยมีก�ำหนดส่งมอบงานครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2559)
นอกจากนี้ ฝ่ายฯ ยังคงมุ่งขยายงานในระบบ SCADA ไปยังฐาน
ลูกค้าอื่นๆ ด้วย เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ฝ่ายระบบพลังงาน

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยให้บริการในลักษณะงานบริการรวมระบบ
(System Integration) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การด�ำเนินการทาง
ด้านวิศวกรรม การออกแบบ การจัดหาผลิตภัณฑ์ การด�ำเนินการ
ก่อสร้าง และการบริหารโครงการ เพือ่ ให้เป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า เช่น งานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้า งานก่อสร้าง
ระบบสายส่งและสายจ�ำหน่ายทั้งแบบสายอากาศ เคเบิลใต้ดิน
และเคเบิลใต้น�้ำ งานจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการท�ำงาน
ของสถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส�ำหรับโรงงาน อาคารสูง ระบบ
สาธารณูปโภค รวมถึงการให้บริการด้านงานระบบไฟฟ้าทั่วไป
ได้แก่ งานบ�ำรุงรักษา งานบริการทดสอบระบบ และงานให้คำ� ปรึกษา
ด้านระบบไฟฟ้า เป็นต้น
ฝ่ายฯ ตระหนักดีวา่ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านัน้ มีโอกาสส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและมวลชนทีอ่ ยูโ่ ดยรอบบริเวณก่อสร้าง ดังนัน้ จึง
ก�ำหนดนโยบายหลักในการวางมาตรการป้องกันผลกระทบดัง
กล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ที่ตลอดระยะเวลาผ่านมา งานโครงการ
ของฝ่ายฯ ยังไม่เคยมีปัญหาจากเหตุดังกล่าว

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

จากการที่ภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านระบบ
ไฟฟ้าและพลังงานอย่างต่อเนื่อง และยังส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ร่วมลงทุนด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าในทุกรูปแบบ เพราะถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยูข่ องประชาชน
รวมถึงประเทศเพือ่ นบ้านเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ก็ได้เริ่มพัฒนาการ
ผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีของฝ่ายฯ
และจากการที่ฝ่ายฯ ด�ำเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นเวลานาน โดยยึด
มั่นนโยบายด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งบุคลากรใน
ฝ่ายทีเ่ ป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความช�ำนาญเป็นอย่างดี จึงท�ำให้มชี อื่ เสียง
เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เป็นผลให้ฝา่ ยฯ มีสถานภาพและศักยภาพทีด่ ี ลูกค้าหลักของฝ่าย
ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายฯ จ�ำหน่ายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยการเข้าร่วม
ประกวดราคา ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาโดยตรง ผูร้ บั เหมาช่วง
และเสนอขายโดยตรงให้กับลูกค้า โดยฝ่ายฯ มีนโยบายให้ความ
ส�ำคัญต่อการการออกแบบ การจัดหาผลิตภัณฑ์ และการควบคุม
การด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้ตรงต่อความต้องการของ
ลูกค้ามากที่สุด
รายงานประจ�ำปี 2558
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ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายฯ ได้เป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าตะโก ระบบ 500 เควี
ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ส�ำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการรับงานของ
ฝ่ายฯ เนือ่ งจากระบบ 500 เควี เป็นระดับแรงดันสูงสุดของระบบ
ส่งที่ใช้กันอยู่ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศในคาบสมุทรอิน
โดจีน ซึง่ เมือ่ ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะท�ำให้ฝา่ ยฯ สามารถ
เข้ารับงานได้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตามที่กล่าวมา

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและโครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อส่งมอบ ได้แก่
- งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ระบบ
115-22 เควี ประเภท Gas Insulated Switchgear จ�ำนวน
2 แห่ง / ระบบ 115-22 เควี ประเภท Modular จ�ำนวน
6 แห่ง / ระบบ 115-33 เควี ประเภท Gas Insulated
Switchgear จ�ำนวน 1 แห่ง และ ระบบ 115-33 เควี ประเภท
Conventional จ�ำนวน 1 แห่ง
- งานก่ อ สร้ างสถานีไ ฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง : ระบบ
115-24 เควี ประเภท Gas Insulated Switchgear จ�ำนวน
3 แห่ง
- งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Transmission Substation) ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ระบบ 500 เควี ประเภท
Conventional จ�ำนวน 1 แห่ง
ในช่วงปีที่ผ่านมา ฝ่ายฯ ยังคงได้รับงานโครงการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้าของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ดี ฝ่ายฯ ยังคงมีเป้าหมายในการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ
ในด้านการเป็นผู้ให้บริการด้านระบบพลังงานอย่างครอบคลุม
มากขึ้น จึงเริ่มให้ความสนใจในการขยายธุรกิจด้านการบริหาร
จัดการระบบพลังงานโดยระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Gird)
ซึ่งเป็นการวางโครงข่ายของระบบความคุมและบริหารจัดการ
ด้านพลังงานของประเทศ ทั้งด้านการเป็นผู้รับเหมาและการเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์ประกอบของตัวระบบโครงข่ายอัจฉริยะ
ดังกล่าว
นอกจากนี้ ฝ่ายฯ ยังให้ความสนใจในการขยายตลาดไปยังประเทศ
เพือ่ นบ้าน ซึง่ เริม่ ให้ความสนใจในการลงทุนด้านการผลิตพลังงาน
และการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งก�ำลังจะมาถึงใน
อนาคตอันใกล้นี้

ฝ่ายธุรกิจสิ่งแวดล้อม

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ า ยฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การรั ก ษาสมดุ ล ของ
สิง่ แวดล้อม การปรับสภาพสิง่ ทีเ่ สียให้คนื สภาพดีสามารถน�ำกลับ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

มาใช้ประโยชน์ได้อกี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับธุรกิจน�ำ้ ประปา
น�้ำใช้ส�ำหรับอุตสาหกรรม การบ�ำบัดน�้ำและการน�ำกลับมาใช้
ใหม่ การลดน�้ำสูญเสียในระบบท่อประธาน ธุรกิจการจัดการของ
เสียและ การแปรเป็นพลังงาน โดยให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิคการ
บริหารและให้บ ริ ก ารออกแบบก่ อ สร้ า ง จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ติดตั้ง การด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษาระบบ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อสังคม โดยฝ่ายเลือกสรรคู่ค้า ผู้ผลิต และตัวแทนจ�ำหน่ายที่มี
ประสบการณ์และมีความช�ำนาญงานสูง โดยมีการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบศักยภาพของผูผ้ ลิตทีส่ ามารถผลิตสินค้าได้เหมาะสม
กับตลาด และตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ในปัจจุบัน ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมจัดอยู่ใน
เกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ฝ่ายฯ จึงให้ความส�ำคัญในเลือกสรรคู่ค้า ผู้
ผลิต ลูกค้าหลักของฝ่ายฯ ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นอกจากนี้ ฝ่ายฯ ยังเข้า
ร่วมโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคเอกชนและองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อขยายฐานการตลาด และเพิ่มศักยภาพ
การด�ำเนินการทางการตลาด โดยบุคลากรที่มีความช�ำนาญและ
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนบริษัทร่วมทุนที่เชี่ยวชาญ
การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และน�ำเสนอ
โครงการต่างๆ ส่วนใหญ่ ฝ่ายฯ ใช้วิธีการขายตรงให้แก่ลูกค้าเป้า
หมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ มุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญกับโครงการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโครงการทีเ่ กีย่ ว
เนือ่ งกับธุรกิจน�ำ้ ประปา การจัดการน�ำ้ ดิบ การปรับปรุงคุณภาพน�ำ้
ธุรกิจการจัดการน�ำ้ เสีย/การน�ำกลับมาใช้ใหม่ การแปรพลังงาน
จากของเสีย/ขยะ อาทิเช่น โครงการสัมปทานผลิตน�้ำประปา
โครงการให้เช่าระบบผลิตน�้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ โครงการ
ก่อสร้างระบบผลิตน�้ำประปาและวางท่อจ่ายน�้ำ โครงการรับจ้าง
เดินระบบผลิตน�ำ้ ประปา/น�ำ้ เสีย โครงการส�ำรวจท่อรัว่ ในระบบท่อ
ประธานและท่อบริการ โครงการแปรรูปของเสีย/ขยะเป็นพลังงาน
และขยายกลุ่มลูกค้าไปประเทศเพื่อนบ้าน

ฝ่ายโครงการพิเศษ

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ า ยฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งมื อ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในงานเฉพาะด้าน โดยจัดจ�ำหน่ายพร้อมติดตัง้
สินค้าและให้บริการซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือและระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ รวมถึงการบริการหลังการขายอย่างดี โดยสินค้าที่ฝ่ายฯ
จัดจ�ำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องใช้ทักษะและความช�ำนาญ

ทางเทคโนโลยีสูง จึงต้องน�ำเข้ามาจากประเทศในทวีปยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่มั่นคง ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
นอกจากนั้น ยังมีสินค้าที่ซื้อในประเทศ และพัฒนาขึ้นเองอีกด้วย
เช่น ซอฟต์แวร์ประกอบต่างๆ ที่สำ� คัญอีกประการหนึ่งคือ ฝ่ายฯ
ไม่มีผลิตภัณฑ์เหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ ทหาร
ต�ำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและเทคโนโลยี
ต่ า งๆ โดยท� ำ การตลาดแบบการขายตรงต่ อ ผู ้ ใ ช้ ใ นลั ก ษณะ
โครงการ ฝ่ายฯ จะท�ำการศึกษาวิจยั และพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้
มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยูเ่ สมอ เช่น การ
จัดซื้ออุปกรณ์หลักมาพัฒนาเป็นระบบ หรือจัดหาอุปกรณ์ที่ตรง
กับความต้องการของลูกค้ามากทีส่ ดุ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ภาวะการแข่งขันไม่รนุ แรงนัก เนือ่ งจากสินค้าทีฝ่ า่ ยฯ จัดจ�ำหน่าย
และให้บริการเป็นสินค้าและบริการเฉพาะด้าน ลักษณะการ
แข่งขันขึ้นอยู่กับทักษะความช�ำนาญในเทคโนโลยี ความพร้อม
ของข้อมูลของผูแ้ ข่งขันแต่ละราย ส่วนแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม
ขึน้ อยูก่ บั งบประมาณของราชการเป็นหลัก ขณะทีภ่ าวะเศรษฐกิจ
โดยรวม ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของฝ่ายฯ ค่อนข้างน้อย เนือ่ งจาก
สินค้าทีจ่ ดั จ�ำหน่ายและให้บริการ เป็นโครงการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะด้าน
มีความต้องการต่อเนื่องในระยะยาว

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ในปี 2558 ฝ่ายฯ ได้ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเสร็จ
สิ้นครบถ้วนตามแผนงานที่ได้วางไว้ นอกจากนั้น ยังมีงานขาย
ชิ้นส่วนอะไหล่ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าไปแล้ว
เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2559 ฝ่ายฯ มีก�ำหนดส่ง
มอบชิน้ ส่วนอะไหล่ให้แก่กองทัพบกและกองทัพเรือ ในไตรมาสที่
2 และ 4 ตามล�ำดับ

ฝ่ายพลังงานทางเลือก

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายฯ ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสรรหาแหล่งก�ำเนิดพลังงาน
ทดแทนไม่ ว ่ า จะเป็ น พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานลม
พลังงานน�้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เพื่อ
ท�ำการศึกษาศักยภาพความเป็นไปได้พร้อมทั้งด�ำเนินการลงทุน
และร่วมทุนกับหน่วยงานที่สนใจในการด�ำเนินธุรกิจขายไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ที่มี ทั้งนี้ฝ่ายฯ ยังบริหาร
จัดการโซลาร์ฟาร์มต้นแบบในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�ำหน่าย ซึ่ง
เปิดด�ำเนินการมาแล้ว 4 ปี ท�ำให้ฝ่ายฯ มีความช�ำนาญในเรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก ปัจจุบันฝ่ายฯ มีการแสวงหา

พื้นที่ต่างๆ เพื่อศึกษาและพัฒนา พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจร่วมลงทุนทั้งในทางธุรกิจและทางภาพ
ลักษณ์ขององค์กรเพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงทางด้านพลังงานให้องค์กร
และประเทศไทยด้วย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กทุกประเภทเชื้อเพลิง โดยขยายปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากเดิม 3,200 เมกกะวัตต์ เป็น 4,000 เมกกะวัตต์ และ
มีนโยบายอื่นๆ ที่สนับสนุนในเรื่องพลังงานทดแทนต่างๆ นั้น ส่ง
ผลให้ฝา่ ยฯ มีโอกาสในการลงทุนและร่วมทุนกับหน่วยงานทีส่ นใจ
ร่วมในการด�ำเนินธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก VSPP จากพลังงาน
ทดแทนประเภทต่างๆ และจากความช�ำนาญในด้านพลังงานแสง
อาทิตย์ ยังส่งผลให้ฝ่ายฯ สามารถท�ำตลาดเพิ่มเติมในการให้
บริการรับเป็นทีป่ รึกษาให้กบั หน่วยงานทีส่ นใจในเรือ่ งการด�ำเนิน
การธุรกิจขายไฟฟ้าในฐานะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

โครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ ด�ำเนินการสรรหาผู้ร่วมลงทุนและพื้นที่ที่เหมาะสมมาก
ที่สุด ในการพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง และนอกจากจะเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้ว
ยังได้ผันตัวเองมาเป็นผู้ให้บริการให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการ
ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มหรือติดแผงโซลาร์บนอาคารให้กับหน่วยงาน
รัฐและเอกชนที่สนใจ ทั้งยังได้ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการวายุบุตร 1-8 ที่จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล (BIOMASS) ในพื้นที่ภาคใต้

แผนกเพาเวอร์อินฟรา

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แผนกฯ ด�ำเนินธุรกิจจัดหา น�ำเข้า และติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรง
สูงให้กับลูกค้าโดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ
ลูกค้า รวมทัง้ น�ำเข้าอุปกรณ์หลักจากต่างประเทศในลักษณะเป็น
Complete Set และจ้างผลิตอุปกรณ์อื่นๆ ภายในประเทศ เพื่อ
รวบรวมน�ำไปติดตั้งให้แก่ลูกค้า

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีต่ อ้ งการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
โดยตรง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ แผนกฯ จะ
ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในราคา
เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความช�ำนาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ
ในการด�ำเนินงาน จึงท�ำให้แผนกฯ มีความพร้อมมากกว่าคู่แข่ง

รายงานประจ�ำปี 2558
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โครงการที่ก�ำลังด�ำเนินการและโครงการในอนาคต

ทางแผนกฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อส่งมอบ ได้แก่
- งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ระบบ 115 เควี จ�ำนวน 3 โครงการ
- งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของบริษทั น�ำ้ เงีย๊ บ 1 เพาเวอร์
ระบบ 230 เควี จ�ำนวน 1 โครงการ ตัง้ อยูท่ เี่ มืองปากซัน แขวง
บอลิคัมไซ สปป.ลาว
แผนกฯ ได้เพิม่ นโยบายในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ AEC โดยการเตรียมความพร้อมของทีมงานทัง้ ด้านการตลาด
การจัดซื้อ และการบริหารโครงการเพื่อรองรับการขยายตลาดไป
ยัง AEC และในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมความพร้อมต่อการ
เพิม่ ขึน้ ของคูแ่ ข่งจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยแผนกฯ มัน่ ใจว่า
ด้วยจุดแข็งที่มีอยู่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี

บริษัท แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด

ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งโครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ที่มีก�ำลังการผลิต 8.7 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ 215 ไร่
ณ ต�ำบลบ่อทอง อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 11-12 ล้านกิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมงต่อปี โดยสามารถทดแทน
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 4.35 ล้านลิตร และท�ำให้ช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างน้อย 6,000 ตันต่อ
ปี การด�ำเนินกิจการดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและ
อนุญาตจากภาครัฐ เช่นได้รบั การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค บริษทั ฯ ได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน ระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ISO 9001 :
2008 (Quality Management System : QMS) จาก ANAB ซึ่ง
เป็นมาตรฐานสากลทีอ่ งค์กรธุรกิจทัว่ โลกให้ความส�ำคัญเพือ่ ความ
เป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการด�ำเนิน
งานภายในบริษทั ฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้รบั การรับรอง

มาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
จาก UKAS เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental
Management System (ISO 14001

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้
เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
ในการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้มีการบริหารและจัดการการระบายน�้ำในพื้นที่โดยรอบ เพื่อที่
ในเวลาฤดูฝน น�้ำทั้งหมดจะมีการจัดเก็บและระบายสู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติเพือ่ มิให้มผี ลกระทบต่อพืน้ ทีเ่ กษตรโดยรอบ บริษทั ฯ ยัง
ได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งส�ำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนและศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรพอเพียง โดยมีการ
ปลูกพืชผล และพืชสมุนไพร โดยน�ำผลผลิตออกขายในราคา
ต�่ำกว่าราคาตลาดให้กับพนักงานและชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อ
เป็นศูนย์ตัวอย่างให้ชาวชุมชนบ่อทองในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกับชุมชนในการร่วมท�ำความสะอาด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และร่วมกับชุมชนในการจัดงานในวัน
ส�ำคัญต่างๆ ในแต่ละปีด้วย
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาในส่วน
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นแก่โรงเรียนในพื้นที่จ�ำนวน 3
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ่อทองวิทยา โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นประจ�ำทุกปี

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ มีผสู้ นใจในการลงทุนการน�ำพลังงานทดแทน
จากธรรมชาติมาใช้เพือ่ ให้เกิดกระบวนการผลิตต่างๆ ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้
เล็งเห็นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างและให้พลังงาน
สูงโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบอะมอร์ฟัสซิลิกอนแบบฟิล์มบาง
(Amorphous Silicon Thin-Film Module) ที่เหมาะส�ำหรับสภาพ
อากาศร้อนชื้นในประเทศไทย เป็นแผงที่รับพลังงานแสงอาทิตย์
ได้ตั้งแต่ 6 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็น ประกอบกับการเลือกท�ำเลที่
ตั้งของโครงการฯ นั้น เป็นพื้นที่เนินสูง จึงมีโอกาสและความเสี่ยง
น้อยส�ำหรับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต

โครงการในอนาคต

จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทดี่ ำ� เนินการอยูป่ จั จุบนั
บริษทั ฯ ยังเดินหน้าในการสรรหาผูร้ ว่ มลงทุน และพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
ทีส่ ดุ ในการพัฒนาโครงการให้ตอ่ เนือ่ ง และนอกจากจะเป็นผูผ้ ลิต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าแล้วยังได้ผันตัวเองมาเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง
โซลาร์ฟาร์มให้กับบริษัทเอกชน โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์
และให้ ค� ำ ปรึ ก ษา รวมถึ ง การติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานราชการ การ
วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยง และโอกาสในธุรกิจ
ส�ำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุน
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กลุ่มธุรกิจ

การค้า
กลุ่มเคมีภัณฑ์
โครงสร้างกลุม่ ประกอบด้วย ฝ่ายขาย และการตลาด ฝ่ายวางแผน/
พัฒนาการตลาด ฝ่ายบริการการตลาด และโลจิสติกส์ และบริษัท
กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ต่างๆ เช่น น�้ำมันหอมระเหยมะกรูด น�้ำมันขมิ้นชัน เป็นต้น

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ภาพรวม
กลุม่ ธุรกิจการค้าด�ำเนินธุรกิจโดยเป็นผูผ้ ลิตและตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเคมีอุตสาหกรรม สินค้าวัสดุอุปกรณ์
ก่ อ สร้ า ง รวมถึ ง เป็ น ตั ว แทนจ� ำหน่ า ยอะไหล่ ย นต์ อุ ป กรณ์
เครื่องมือช่าง ส�ำหรับงานบริการยานยนต์ และล่าสุดได้ขยาย
ขอบข่ายธุรกิจด้านยานยนต์โดยด�ำเนินธุรกิจซ่อมสี และตัวถังแบบ
รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงกลางปี 2557 ถึงปลายปี 2558 เศรษฐกิจในประเทศยัง
ชะลอตัว และกลุ่มฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างรายได้ประจ�ำ (Recurring
Revenue) ในกลุม่ สินค้าอุปโภค และบริโภค สินค้าเคมีอตุ สาหกรรม
สินค้ากลุ่มยานยนต์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทางการ
ตลาด และยังได้ขยายฐานธุรกิจไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน รวมทัง้
ประเทศจีน ทัง้ นีจ้ ะท�ำให้รายได้ประจ�ำเพิม่ มากขึน้ ด้วย นอกจากนี้
กลุ่มฯ มุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่
รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การ Supply Chain ด้ ว ยการน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง (Own Brand) และการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมทั้งต้นน�้ำและปลายน�้ำ
รวมถึงการเริม่ ด�ำเนินธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ซึง่ จะท�ำให้รายได้
และก�ำไรขัน้ ต้นเพิม่ มากขึน้ กลุม่ ฯ ประสบความส�ำเร็จในการสร้าง
รายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ผ่านกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนส่งมวลชน
ระบบรางและมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่ง

กลุ่มเคมีภัณฑ์เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ ทั้งที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศและภายในประเทศ โดยแสวงหาสินค้าที่
มีคณ
ุ ภาพดีและราคาทีส่ ามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมทัง้ มุ่งเน้นหา
วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ น�ำเสนอ
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าส�ำเร็จรูป
ดังเช่น อุตสาหกรรมผงซักฟอก เครือ่ งส�ำอางอาหาร ยา อาหารสัตว์
เซรามิก แก้ว สี หมึกพิมพ์ ยาง พลาสติก ปิโตรเคมีคลั สิ่งทอ กระดาษ
เกษตร และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงกับทางกลุม่ ฯ ได้แก่ อัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ราคาน�้ำมัน ซึ่งมีผลโดยตรงกับต้นทุนในการ
ก�ำหนดราคาขายทีจ่ ะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนัน้ ทางกลุม่ ฯ
จึงต้องให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากกับการบริหารปัจจัยเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี
กลุม่ ฯ อาศัยศักยภาพทีด่ ขี องบริษทั ฯ เน้นกลยุทธ์ดา้ นการบริหาร
และการให้บริการด้านการจัดการสินค้าอย่างครบวงจร รวมทั้ง
บริการที่เป็นลักษณะ Service Provider นอกเหนือจากการขาย
สินค้าเพียงอย่างเดียว

โครงการในอนาคต
กลุม่ ฯ มีนโยบายลงทุนในผลิตภัณฑ์ทตี่ ลาดมีความต้องการสูงและ
มีอนาคต เช่น การเป็นผู้ผลิตโดยตรง การร่วมทุนทั้งในลักษณะ
ร่วมทุน หรือซื้อกิจการในผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางตลาดรวม
ไปถึง การผลิต ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปบางชนิดที่มีศักยภาพในตลาด
เมืองไทย และในกลุ่มตลาดร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

รายงานประจ�ำปี 2558
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และกรีนโซลูชั่น ด�ำเนินธุรกิจด้านการจัด
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการ
ก่อสร้างที่มีความหลากหลาย โดยสามารถจ�ำแนกผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบเปลือกนอกอาคาร (Building Envelope)
ประกอบด้วย
- หลั ง คาเหล็ ก เคลื อ บโลหะผสมระหว่ า งอลู มิ เ นี ย มกั บ
สังกะสีของ NS Bluescope Lysaght
- หลัง คาเหล็ ก เคลื อ บเกล็ ด หิ น ธรรมชาติ Decra จาก
ประเทศนิวซีแลนด์
- แผ่นอลูมเิ นียมเคลือบสีตกแต่งอาคาร (Aluminium Composite
Panel) ภายใต้แบรนด์ Architecks จากประเทศเกาหลี
และ Haida จากประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์
อืน่ ๆ ได้แก่ แผ่นพืน้ เหล็กส�ำเร็จรูป (Decking) อาคารเหล็ก
ส�ำเร็จรูป เป็นต้น
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ลิฟต์ และบันไดเลื่อน (Elevator and Escalator)
โดยเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิฟต์ บันไดเลื่อน และ
ระบบจอดรถอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ Hyundai จากประเทศ
เกาหลี
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดา้ นงานระบบเครื่องกล และไฟฟ้า (Mechanical
and Electrical)
- ระบบควบคุมแสงสว่าง และความสะดวกสบายภายใน
อาคาร และบ้านพักอาศัยภายใต้ แบรนด์ Bticino จาก
ประเทศอิตาลี Jung จากประเทศเยอรมัน และ AllLight
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ
- เครือ่ งบ�ำรุงรักษาอาคารสูง COXGomyl จากประเทศสเปน
และ Nippon Gondola จากประเทศญี่ปุ่น
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิสถาปัตย์
- อุปกรณ์ส�ำหรับสวนดาดฟ้า สวนแนวตั้ง Atlantis จาก
ประเทศออสเตรเลีย
- ผ้ า ใบรั บ แรงดึ ง สู ง (Tension Membrane) Mehler
Technologies จากประเทศเยอรมัน
- ผ้าใบกันแดด Synthesis จากประเทศออสเตรเลีย
- วัสดุปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง Greenroad
- วัสดุป้องกันรักษาหน้าดิน ผ้าห่มดิน และหมอนกันดิน
GRAS GRO®
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ทางกลุ่มฯ ได้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง โดย
การเป็นผู้น�ำเข้าสินค้าชั้นน�ำจากต่างประเทศ ตลอดจนสินค้าที่
ผลิตภายในประเทศ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อม
ทั้งมุ่งเน้นการบริการตลอดการขาย เพื่อตอกย�้ำการเป็น Solution
Provider ที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการ
ติดตัง้ นอกจากนีท้ างกลุม่ ฯ ยังไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะสรรหาและคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อน�ำเสนอสู่ลูกค้า

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดของผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูง ทัง้ ในด้าน
ความหลากหลายของสินค้าและการแข่งขันด้านราคาทั้งสินค้าที่
ผลิตในประเทศและสินค้าน�ำเข้าจากประเทศจีน เพือ่ ให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ อีกทัง้ สิง่ ส�ำคัญทีท่ างกลุ่มฯ
มุ่งเน้นคือ การบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษา
รับออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และ
โอกาสทางธุรกิจ
ลูกค้าหลักของกลุม่ ฯ คือ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทัง้ โครงการภาครัฐและ
เอกชน โดยใช้ช่องทางการจ�ำหน่ายแบบขายตรงเข้าโครงการ โดย
เป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมการตลาดทีเ่ ข้าไปน�ำเสนอข้อมูลให้
กับลูกค้า และทีมผู้แทนจ�ำหน่ายเพื่อท�ำหน้าที่ดูแลการขาย

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและโครงการในอนาคต
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ อาทิ โครงการขนส่งมวลชนระบบ
รางรถไฟฟ้าสายสีน้�ำเงิน (สถานีและศูนย์ซ่อมบ�ำรุง) โครงการ
ขนส่งมวลชนระบบรางสายสีเขียว (สถานีและศูนย์ซ่อมบ�ำรุง)
และโครงการขนส่งมวลชนระบบรางสายสีแดง (สถานีกลางบางซือ่
และศูนย์ซอ่ มบ�ำรุง) โครงการในระยะเวลาอันใกล้นี้ ได้แก่ โรงไฟฟ้า
Thailand Block A และโรงไฟฟ้า SPP (12 โรง) และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-คูคต)
ในอนาคตทางกลุม่ ฯ มีความมุง่ หมายทีจ่ ะเป็นหนึง่ ในผูใ้ ห้บริการ
ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างทีม่ คี วามโดดเด่นทัง้ ทางด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ
เพือ่ ตอบสนองงานโครงการต่างๆ โดยเฉพาะงานโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ (Mega Project) และรองรับการขยายตัวของภาครัฐ
และเอกชน

กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
ธุรกิจระหว่างประเทศของล็อกซเล่ย์ ทัง้ ด้านการค้า และการลงทุน
โดยมุ่งเน้นประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community - AEC) และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2556 กลุ่มฯ ได้เริ่มกระจายสินค้าไทยไปสู่ภูมิภาคทางตอน
ใต้ของประเทศจีนผ่านบริษทั ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว)
จ�ำกัด ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของกลุม่ และมีฐานะเป็นบริษทั ลูก
ของ บมจ. ล็อกซเล่ย์ ที่จัดตั้งขึ้นในเมืองกวางโจว ประเทศจีน โดย
ส่งสินค้าในกลุม่ อาหารและขนมขบเคีย้ วและผลิตภัณฑ์ขา้ วหอมมะลิ
ตรา 金 利 莲 (ดอกบัวทอง) ซึง่ เป็นตราสินค้าของล็อกซเล่ยเ์ อง
กลุ่มฯ ได้กระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน ทั้งทางช่องธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) และธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional
Trade) ซึง่ หนึง่ ในช่องทางกระจายสินค้าหลักของกลุ่มฯ ได้แก่ร้าน
ค้ า สะดวกซื้ อในสถานีบริการน�้ำมันของไซโนเปค (SINOPEC)
ซึง่ เป็นบริษทั น�ำ้ มันทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศจีน และมีสถานีบริการ
น�้ำมันกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ
นอกเหนือจากประเทศจีนแล้ว กลุม่ ฯ ยังได้ดำ� เนินธุรกิจในประเทศ
อืน่ ๆ ผ่านส�ำนักงานในอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเมียนมาร์
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สินค้าที่ส่งออกไปท�ำตลาด
ในประเทศดังกล่าว แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ สินค้าอุปโภค
บริโภค สินค้าด้านยานยนต์ และสินค้าด้านเทคโนโลยี และอื่นๆ
โดยล่าสุดกลุม่ ได้รบั สิทธิใ์ นการเป็นผูก้ ระจายสินค้าแต่เพียงผูเ้ ดียว
(Exclusive Distributor) ส�ำหรับน�้ำมันหล่อลื่น Castrol ใน
สาธารณรัฐเมียนมาร์
ส�ำหรับการจัดหาสินค้าเพื่อส่งไปยังตลาดต่างประเทศ กลุ่มฯ ได้
ให้ความส�ำคัญในเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยท�ำงานอย่าง
ใกล้ชิดกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างเครือข่าย SMEs
เพือ่ แสวงหาผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
และยังให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในต่าง
ประเทศอีกด้วย

แผนการในอนาคต
กลุ ่ ม ฯ ได้ เ ริ่ ม ส� ำ รวจตลาดอิ น เดี ย ในปี 2558 แล้ ว และจะ
เร่งด�ำเนินการให้สามารถส่งออกสินค้าไปตลาดอินเดียให้ได้ใน

ปี 2559 รวมถึงการต่อยอดธุรกิจด้านการบริการยานยนต์ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐเมียนมาร์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจการค้าของ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้น�ำในธุรกิจตัวแทน
จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�ำในประเทศไทยกว่า 37 ปี
บริษัทเสนอบริการด้านการกระจายสินค้า การขยายตลาดแบบ
ครบวงจร ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีห่ ลากหลาย ทัง้ ร้านค้าส่ง
ร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซือ้ โรงแรม ร้านอาหาร
กว่า 30,000 แห่งทัว่ ประเทศ นอกจากเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่าย/กระจาย
สินค้า/การขยายตลาดแล้ว บริษทั ฯยังให้บริการด้านการท�ำตลาด
การวิจยั ความต้องการผูบ้ ริโภค ดูแลกิจกรรมทางการตลาด เพือ่ สร้าง
Value ให้กับเจ้าของสินค้าด้วย
บริษัทฯ แบ่งกลุ่มสินค้าที่ให้บริการออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่ม Grocery, กลุ่ม Beverage, กลุ่ม Confectionary, กลุ่ม
Chilled & Frozen Products, และล่าสุด กลุม่ Beauty, Health and
Wellness โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
ชัน้ น�ำต่างๆ อาทิ น�ำ้ มันพืชกุก๊ นมสดหนองโพ น�ำ้ ปลาตราตราชัง่
ถั่วลันเตากรอบตรากรีนนัท ปลาทูน่าและปลาซาร์ดีนกระป๋อง
ตราซีเล็ค เป็นต้น
ในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอีกหนึ่ง
ช่องทาง ได้แก่ ช่องทาง Online โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าใน
แบรนด์ของตัวเอง และจ�ำหน่ายในรูปแบบ E-Commerce เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน อันจะเป็น
พื้นฐานส�ำหรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยโครงการแรก
เป็นสินค้ากลุ่ม Beauty ในแบรนด์ แจยอน (Jayoun)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคมีภาวะการแข่งขันสูงทั้งในเรื่องราคา
และกิจกรรมส่งเสริมการขาย อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทัง้ ในส่วนของผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ปลีก สภาวะเศรษฐกิจที่
ผันผวน และก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค มีผลกระทบต่อการค้า แต่ถงึ แม้
ผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่และลูกค้าทีเ่ ป็นองค์กรจะมีอำ� นาจในการต่อรอง
เพิม่ ขึน้ แต่ดว้ ยการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความเข้าใจสภาพ
ตลาด และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท�ำให้บริษัทฯ ลด
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และสามารถเติบโตแบบยั่งยืนได้

รายงานประจ�ำปี 2558
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โครงการในอนาคต
นอกจากการเป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยและกระจายสิ น ค้ า ชั้ น น� ำ ให้
ครอบคลุมตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทแล้ว
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาสินค้าและธุรกิจในแบรนด์ของตัวเอง
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 บริษัทได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่ม
และกลุ่มความงามออกสู่ตลาด เพื่อเพิ่มผลก�ำไรและสามารถ
ท�ำการตลาดได้อย่างเต็มที่
และในอนาคตอันใกล้ บริษทั ฯ มีแผนขยายธุรกิจอีกหลายประเภท
โดยจะพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการวิจัย
เพือ่ เป็นการต่อยอดความสามารถในด้านการตลาดของบริษทั ต่อไป
ทั้งนี้ ช่องทางจัดจ�ำหน่ายและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล จะเป็นอีกช่องทางที่บริษัทฯ มุ่งพัฒนา เพื่อให้องค์กร
สามารถรองรับการแข่งขัน และความต้องการของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบัน และยุคต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้านการจัดจ�ำหน่าย อะไหล่รถยนต์ อะไหล่
รถจักรยานยนต์ส�ำหรับตลาดทดแทน จัดจ�ำหน่ายและให้บริการ
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานบริการรถยนต์ อุตสาหกรรม
และใช้งานทั่วไป
สินค้าที่จ�ำหน่าย แบ่งออกเป็นสินค้าที่บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้แทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย และสินค้าที่บริษัท
เป็นหนึง่ ในตัวแทนจ�ำหน่ายจากหลายตัวแทน ทัง้ นี้ หากเป็นสินค้า
ทีบ่ ริษทั ต้องการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด ราคา และช่องทาง
การจ�ำหน่าย บริษัทจะพยายามติดต่อเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็น
ตัวแทนแต่เพียงผูเ้ ดียวในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการท�ำตลาด ส�ำหรับสินค้าที่
มีหลายตัวแทนจ�ำหน่าย มักเป็นสินค้าทีต่ ดิ ตลาดอยูแ่ ล้ว ซึง่ บริษทั
จ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีสนิ ค้าส่วนนีไ้ ว้ดว้ ยเพือ่ บริการลูกค้าทีเ่ จาะจงในตัว
สินค้า อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็มนี โยบายพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์
ของบริษัทเองเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้มากขึ้น
ล่าสุดบริษัท เฟดเดอรัลโมกุล มอเตอร์พาร์ท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์รายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา
ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ และมีแผนที่จะน�ำใช้บริษัทฯ เป็น
ศูนย์กลางการกระจายสินค้าแบรนด์ตา่ งๆ เช่น หัวเทียน ใบปัดน�ำ้ ฝน
กรองน�ำ้ มันเครือ่ งแบรนด์ Champion ผ้าเบรคแบรนด์ Ferrodo และ
อื่นๆ บริษัทฯ มีส�ำนักงานและคลังสินค้าหลักที่กรุงเทพมหานคร
และมีสาขาในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และสาขาในภาคใต้ที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแผนที่จะขยายจ�ำนวนสาขาให้ครบ 12
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

สาขาในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อใช้เป็นส�ำนักงานย่อย ศูนย์กระจาย
สินค้าและศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงและบริการหลังการขายในภูมภิ าคต่างๆ
ทั่วประเทศ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
บริษัทมีนโยบายและลักษณะการตลาดที่ต้องการสร้างช่องทาง
การกระจายสินค้าที่สามารถควบคุมได้ โดยจ�ำหน่ายสินค้าไปยัง
ร้านค้าปลีก อูซ่ อ่ มรถ ศูนย์บริการ และตัวแทนจ�ำหน่าย ในส่วนธุรกิจ
ค้าส่ง บริษัทจ�ำหน่ายสินค้าผ่านพนักงานขายส่งของบริษัทฯ
ที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ในส่วนธุรกิจค้าปลีก บริษัทฯ
จ�ำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัทฯ
ในตลาดทดแทนส�ำหรับอะไหล่รถและเครือ่ งมือช่าง คูแ่ ข่งโดยตรง
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะธุรกิจครอบครัว คู่แข่งโดยอ้อม คือ โรงงาน
ผลิต หรือผู้น�ำเข้า แต่แนวโน้มของตลาดยังมีการเจริญเติบโต
ที่ดีตามอัตราการเจริญเติบโตของการจ�ำหน่ายรถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ โดยมีลูกค้าที่เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อม
บ�ำรุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในส่วนอะไหล่รถนั้น
เทคโนโลยียานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากโมเดล
รถรุน่ ใหม่ๆ ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการตัง้ โรงงานผลิตชิน้ ส่วนอะไหล่รถ
มากขึน้ อีกทัง้ การเปิดเขตการค้าเสรีทำ� ให้มผี จู้ ำ� หน่ายต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องพัฒนาเครือข่ายสาขาให้
ครอบคลุมทั่วถึง และเป็นผู้น�ำในธุรกิจ

โครงการในอนาคต
บริษัทฯ มีโครงการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
ทั้งในด้านการกระจายสินค้า และการบริการหลังการขาย โดย
การเปิดเพิม่ สาขาให้ครอบคลุมมากขึน้ ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และในต่างจังหวัด

บริษัท คาร์ คอนวินี่ จ�ำกัด

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั คาร์ คอนวินี่ จ�ำกัด มีฐานะเป็นบริษทั ลูกของ บมจ. ล็อกซเล่ย์
โดยเป็ น การร่ ว มลงทุ น ระหว่ า ง บมจ. ล็ อ กซเล่ ย ์ และบริษัท
คาร์ ค อนวิ นี่ คลั บ จ� ำ กั ด จากประเทศญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของ
เทคโนโลยีการซ่อมสี และตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว และมีเครือข่ายอู่
ซ่อมสีในประเทศญี่ปุ่นกว่า 900 อู่ภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ล่าสุด
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้เริ่มเปิดด�ำเนินการศูนย์บริการ
แห่งแรก ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นถนนพระราม 3 ขาเข้า ให้บริการทัง้ การซ่อมสี
และตัวถัง และบริการดูแลรักษาสีรถยนต์ครบวงจร และมีแผนที่
จะขยายเครือข่ายอู่แฟรนไชส์ต่อไปในอนาคตอันใกล้

กลุ่มธุรกิจ

บริการ
ฝ่ายพัฒนาธุกิจ กลุ่มธุรกิจบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ฝ่ายฯ ได้วางกลยุทธ์ทจี่ ะพัฒนาธุรกิจใน 2 อุตสาหกรรมหลัก ดังนี้

ภาพรวม
การให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย เป็นงานที่ทางกลุ่มฯ ให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสนามบินซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าออกเป็นจ�ำนวนมาก ครอบคลุม 4 สนามบินหลัก ได้แก่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภูเก็ต สมุย และ อู่ตะเภา ซึ่งงานที่ให้
บริการจะเกีย่ วข้องกับงานตรวจค้นสัมภาระผูโ้ ดยสาร / ตรวจค้นผู้
โดยสาร / ตระเวณระงับเหตุ และควบคุมจุดเข้า - ออก ของสนาม
บินทุกช่องทาง นอกจากนี้ยังให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย
สถานที่ส�ำคัญต่างๆ เช่น โรงแรม คลังน�้ำมัน สถานีรถไฟใต้ดิน
อาคารส�ำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า
5,000 คน
กลุ่มฯ มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัยใน 2
ส่วนหลัก ได้แก่ สนามบินและเมืองใหญ่ มีทั้งระบบ Smart City,
Safe City และ Single Command Control Center และในด้านสื่อ
บันเทิงในรูปแบบดิจิตอลทีวีและ GPS

1. อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย : มุ่งเน้นเพื่อน�ำเอาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมความปลอดภัยในแหล่ง
พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะท่าอากาศยาน
ตลอดจนเมือง และสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ
จ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบ Smart City, Safe City, กล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (ที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำในการ
บริหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้) อีกทั้งยังจะน�ำวิวัฒนาการของ
ห้องควบคุมที่เรียกว่า Single Command Control Center ที่
จะสามารถควบคุมก�ำกับดูแลอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ด้าน
ความปลอดภั ย หลายร้ อ ยชนิ ด ในห้ อ งๆเดี ย วได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางฝ่ายฯได้มพี นั ธมิตรระดับแนวหน้า
ของอุตสาหกรรม เพือ่ เปิดช่องทางให้สามารถท�ำการแข่งขันได้
ดียงิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีแผนทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันนีใ้ น
กลุ่มประเทศ AEC อีกด้วย
2. อุตสาหกรรมด้านความบันเทิง : ความบันเทิงในรูปแบบดิจติ อล
ทีส่ ามารถรับชมรับฟังได้ทกุ รูปแบบภายใต้แนวคิด Anywhere,
Anytime, Anyone ซึง่ ทางฝ่ายได้นำ� เข้ากล่องรับสัญญาณดิจติ อล
ทีวีในรถยนต์ที่มีความคมชัดสูงในขณะรถยนต์เคลื่อนที่และ
กล่องรับสัญญาณดิจติ อลทีวภี ายในครัวเรือน นอกจากนีย้ งั มี
กล่องรับสัญญาณ GPS เพือ่ ติดตามรถทีอ่ าจถูกโจรกรรมได้

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในปี 2559 ความต้องการงานทางด้านการรักษาความปลอดภัย
ยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบิน
และนอกสนามบิน เมืองใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม และอาคาร
ส�ำนักงาน ส่วนธุรกิจบันเทิง ดิจิตอลทีวี ตลาดภายในประเทศมี
การแข่งขันค่อนข้างสูง

เนื่องจากอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย ทั่วโลกให้ความสนใจ
ที่จะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก ดังนั้นธุรกิจประเภทนี้จึงอยู่ในกลุ่ม
ของบริษัทชั้นน�ำที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

รายงานประจ�ำปี 2558
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ดังนั้นความส�ำเร็จของโครงการจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งฝ่ายฯ
จะเป็นผูว้ เิ คราะห์และน�ำพาบริษทั ฯ เข้าสูค่ วามส�ำเร็จในโครงการ
ทีเ่ ลือกสรรแล้วอย่างเหมาะสมต่อไป และในส่วนของอุตสาหกรรม
ด้านความบันเทิงนั้น ได้มีแรงผลักดันจากกระแสการสนับสนุน
การเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคทีวีดิจิตอลของภาครัฐ ท�ำให้สภาพตลาด
ของการรับสื่อบันเทิงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก โดยบริษัทฯ ได้วาง
ผลิตภัณฑ์ไว้ในกลุ่มตลาดเชิงแฟชั่น ท�ำให้หนีจากการแข่งขันเชิง
ตัดราคากันได้

ปี และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องยื่นขอใบอนุญาตทุก 3
ปี พระราชบัญญัตนิ จี้ ะยกระดับงานบริการรักษาความปลอดภัยใน
ภาพรวมมีมาตรฐานเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามตลาดมีภาวะการแข่งขัน
ด้านราคาค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
Security Intelligence Application ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลพนักงาน
ตรวจสอบข้อมูลการท�ำงานในแต่ละวัน โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลผ่าน link ซึง่ จะช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน

โครงการในอนาคต

โครงการในอนาคต

ฝ่ายฯ มุ่งหวังที่จะน�ำเอาระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงมาสู่
เมืองขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดภายใต้แนวคิด
“Smart City and Safe City” อีกทัง้ จะน�ำเอาระบบทีเ่ รียกว่า Airport
Shield มาเสริมสร้างศักยภาพความปลอดภัยให้แก่สนามบินทัง้ ใน
และนอกประเทศ รวมถึงการน�ำกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ
ตลอดจนห้องควบคุมทีเ่ รียกว่า Single Command Control Center
เข้ามาใช้เพือ่ การนีด้ ว้ ย อีกทัง้ ฝ่ายฯ จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เครือ่ งรับ
สัญญาณดิจติ อลทีวที หี่ ลากหลายทีส่ ามารถเข้าถึงได้ทกุ ที่ ทุกเวลา

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแผนและทิศทางในช่วงปี 2559-2560 ไว้ดงั นี้

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมา 9 ปี โดยให้บริการงานรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยาน อากาศยาน คลังสินค้า อาคารส�ำนักงาน โรงแรม
และห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยมีการขยายธุรกิจและเติบโตอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีส�ำนักงานรวม 8 แห่ง
โดยในกรุงเทพฯ มี 3 แห่ง และอีก 5 แห่ง ใน จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่
จ.ชลบุรี เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่ โดยในปี 2558
บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายบริ ก ารงานรั ก ษาความปลอดภั ย เพิ่ ม ขึ้ น อี ก
2 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา นอกจากนี้สัดส่วน
การให้บริการรักษาความปลอดภัยทั่วไป มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปัจจัยที่ท�ำให้ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเกิดความเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่
ก�ำหนดให้บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องยื่นขอใบอนุญาตทุก 4
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1. พัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ บริษทั ฯ ได้
ด�ำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิก IATA Ground Handling
Council (The International Air Transport Association) และ
เพิม่ มาตรฐาน ISO อีก 2 ระบบ คือ ISO 14001:2004 ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม และ OHSAS 18001:2007 ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร้างความ
มั่นใจในมาตรฐานของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า
2. จัดตั้งสถาบันฝึกอบรม (Training Academy) เพื่อให้บริการ
งานฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานวินจิ ฉัยภาพด้วยเครือ่ ง X-Ray
หลั ก สู ต รการวิ นิ จ ฉั ย ภาพคลั ง สิ น ค้ า หลั ก สู ต รพนั ก งาน
รักษาความปลอดภัย ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตบุคลากรด้านรักษาความ
ปลอดภั ย ตลอดจนยกระดั บ มาตรฐานธุ ร กิ จ รั ก ษาความ
ปลอดภั ย และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ พนั ก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัยอันจะเป็นประโยชน์แก่ผใู้ ช้บริการและช่วยเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อยของสังคม

กลุ่มธุรกิจ

ร่วมทุน
ฝ่ายฯ ได้ทำ� การติดตัง้ เครือ่ งจ�ำหน่ายสลากทัว่ ประเทศจนถึงปลาย
ปี พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งอบรมตัวแทนจ�ำหน่ายไปแล้ว 6,761
เครื่อง แต่จนถึงปัจจุบันส�ำนักงานสลากยังไม่สามารถอนุมัติให้
เริ่มด�ำเนินการจ�ำหน่าย ฝ่ายยังต้องดูแลบ�ำรุงรักษาระบบให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมในระดับหนึ่ง เพื่อรอความแน่ชัดจากส�ำนักงาน
ที่จะด�ำเนินการจ�ำหน่ายต่อไป

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จ�ำกัด
ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ภาพรวม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการร่วมทุนกับผู้ประกอบการอื่นที่
มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีของธุรกิจที่จะร่วมทุนด้วย และ
ต้องเป็นธุรกิจที่สามารถท�ำรายได้ให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง มี
โอกาสเติบโตสูง หรือสามารถเสริมศักยภาพให้กบั ธุรกิจอืน่ ในกลุม่
บริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการด�ำเนินงานตามนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่สามารถท�ำ
รายได้ให้บริษทั ได้อย่างต่อเนือ่ ง ธุรกิจต่างๆ ในกลุม่ ธุรกิจร่วมทุน
จึงเป็นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้บริษัทอย่างสม�่ำเสมอ หน่วย
งานในกลุม่ ธุรกิจร่วมทุนมีโครงสร้างรายได้ผนั ผวนต�ำ่ มีการเติบโต
ต่อเนือ่ ง และมีสว่ นส�ำคัญในการสร้างก�ำไรให้กลุม่ บริษทั เสมอมา
แม้ในปัจจุบนั การแข่งขันในธุรกิจต่างๆ มีเพิม่ มากขึน้ อย่างชัดเจน
ทั้งด้านราคาและคุณภาพสินค้า

ฝ่ายธุรกิจเกมสลาก

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ฝ่ายธุรกิจเกมสลาก เป็นผู้รับด�ำเนินการให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์
จีเท็ค เทคโนโลยี จ�ำกัด ในการให้บริการระบบเกมสลากแก่
ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามสัญญาจ้างบริการระบบเกม
สลาก (ลงนามวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) โดยฝ่ายฯ มีหน้าที่
เตรียมการติดตัง้ ระบบเกมสลาก เครือข่ายสือ่ สาร เครือ่ งจ�ำหน่าย
สลาก พร้อมทั้งปฏิบัติการให้บริการระบบเกมสลากแก่ตัวแทน
จ�ำหน่าย ซึ่งการคิดค่าบริการจะมีระยะตามสัญญา 5 ปี นับจาก
วันที่เริ่มจ�ำหน่ายสลาก

บริษัทฯ เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด
(มหาชน) และกลุ่มบริษัท GTECH Corporation เพื่อให้บริการ
ระบบเกมสลากแก่สำ� นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามสัญญาจ้าง
บริการระบบเกมสลาก โดยบริษทั ฯ จะต้องออกแบบ จัดหา ติดตัง้ และ
ด�ำเนินการให้บริการระบบเกมสลากแบบออนไลน์ ภายใต้การ
ควบคุมของส�ำนักงานสลาก ระบบเกมสลากประกอบด้วยศูนย์
ประมวลผลระบบเกมสลากส่วนกลาง (ทั้งศูนย์หลักและศูนย์
ส�ำรอง) ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งการติดตั้งเครื่องจ�ำหน่าย
สลากให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากส�ำนักงาน
สลากทั่วประเทศ
เทคโนโลยีระบบเกมสลากทีใ่ ช้เป็นของบริษทั GTECH Corporation
ซึ่งเป็นผู้น�ำในการให้บริการระบบเกมสลากแบบครบวงจรทั่วโลก
GTECH ช�ำนาญในการออกแบบ ติดตัง้ ด�ำเนินการ สนับสนุนระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสื่อสารที่มีความสลับซับซ้อนให้แก่
หน่วยงานสลากชั้นน�ำทั่วโลก โดยมีลูกค้าใช้บริการรวมไม่ต�่ำกว่า
100 รายใน 6 ทวีป
ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลในการที่จะเริ่มจ�ำหน่ายสลากด้วยระบบเกม
สลากออนไลน์ของบริษัทตามสัญญาโดยเร็ว

บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมทุนกับบริษทั บีพี ออยล์ จาก
สหราชอาณาจักร ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
น�ำ้ มันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาสตรอล”
(Castrol) และ “บีพ”ี (BP) ซึง่ ทัง้ สองผลิตภัณฑ์มศี กั ยภาพทางการ
ตลาดที่ต่างกันและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้
ในการผลิตมาจากแหล่งภายในประเทศ บริษัทฯ สามารถผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง
มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสนิ ค้าอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ให้ได้

รายงานประจ�ำปี 2558
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สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดและเหมาะสม หรือตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าได้มากที่สุด
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแนวทางการกระจายสินค้า โดย
ส่วนใหญ่ผา่ นตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษทั ฯ ให้กบั ลูกค้า เพือ่ ท�ำการ
จัดส่งสินค้าได้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และง่ายต่อการควบคุมดูแล
และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ภาวะการตลาดมีการแข่งขันรุนแรง คู่แข่งขันยังคงใช้กลยุทธ์การ
ตัดราคา จัดรายการโปรโมชัน่ และโฆษณาตามสือ่ ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายน�้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 5 อันดับแรกใน
ตลาด ได้แก่ ปตท เชลล์ บีพ–ี คาสตรอล คาลเทกซ์ และ เอ็กซอลโมบิล
สัดส่วนในตลาดของทัง้ 5 บริษทั รวมกันประมาณร้อยละ 65 และ
อีกร้อยละ 35 ประมาณ 200 บริษทั เป็นคูแ่ ข่งรายย่อย บริษทั ฯ ใน
ฐานะทีเ่ ป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� และมีสดั ส่วนในตลาดสูง จึงต้องปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์และวิธีการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อรักษาสัดส่วนใน
ตลาดและรักษาผลประกอบการให้อยูใ่ นสภาวะทีย่ งั คงเดินหน้าต่อ
ไปได้ และยังคงยึดหลักการเน้นคุณภาพของสินค้าและการบริการ
ทีด่ เี ลิศให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภค เป็นปัจจัยในการประกอบธุรกิจที่
ส�ำคัญเสมอ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้าทั่วไปที่มียานพาหนะ
ในการเดินทาง และธุรกิจด้านการขนส่ง ทางบก และทางทะเล
รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้เครื่องจักรหนัก

โครงการในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบ
และผลิตผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล
RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive in
electrical and electronic equipment) มาตรฐานเคเบิลภายใน
อาคาร IEC 60332 บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO
9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากผู้ให้การรับรอง
ระดับโลก BUREAU VERITAS (BVQI) และได้มีการพัฒนาไปสู่
ISO 2015

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

จากการที่ประเทศไทยได้ขยายเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นระบบ
4G ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband)
และ WIFI เพิ่มมากขึ้นตามโซเชียลมีเดียที่มากขึ้น การขยาย
เทคโนโลยี FTTx ถึงผู้ใช้งานมีมากขึ้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติจะยกเลิกเครือข่ายระบบ 2G และพัฒนาไปสู่ 3G และ
4G เพื่อรองรับแนวโน้มนี้ โครงข่ายใยแก้วน�ำแสงเป็นโครงข่าย
หลักที่จะรองรับบริการดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้
พิจารณาเคเบิลใยแก้วน�ำแสงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน
บั ง คั บ มอก. ซึ่ ง ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ น� ำ เข้ า ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตท� ำ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีม่ ีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้ต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานหรือ น�ำเข้าสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงที่จ�ำหน่าย
ในประเทศไทยเท่านัน้ และก�ำลังปรับปรุงให้ทนั สมัยตามมาตรฐาน
ITU ฉบับใหม่

เป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ คือ เป็นผู้น�ำอย่างเด่นชัดใน
ตลาดน�้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์ กลยุทธ์และนโยบายหลักคือการ
พัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริโภคด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นโดยการมุ่งเน้นใน
กลุ่มร้านซ่อม ร้านอะไหล่ และอู่รถอิสระส�ำหรับรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ โดยอาศัยความสัมพันธ์อนั ดี และการพัฒนาให้กลุม่
ร้านซ่อมเหล่านี้มีภาพลักษณ์ การบริการและรูปแบบที่โดดเด่น
แตกต่างจากคูแ่ ข่ง และเป็นศูนย์บริการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ่ งทีม่ ี
มาตรฐานภายใต้ชอื่ Castrol Auto Service และ Castrol BikePoint

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับตลาดอาเซียน และความต้องการของตลาดภายใน
ประเทศที่ยังคงมีสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง การที่มีคู่แข่งรายใหม่มา
ลงทุนในประเทศเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากการน�ำเข้าส่วนใหญ่จากจีน

บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ�ำกัด

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั บางกอก เทเลคอม
จ� ำ กั ด ผู ้ ผ ลิ ต เคเบิ ล โทรศั พ ท์ ตั ว น� ำ ทองแดงชั้ น แนวหน้ า ของ
ประเทศไทย ภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและ
ผลิตสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงระดับโลกจาก Furukawa Electric
Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐานสากล ITU (International
Telecommunication Union) และบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตในประเทศ
รายแรกทีจ่ ดั จ�ำหน่ายเคเบิลใยแก้วเพือ่ โครงข่ายส�ำหรับผูใ้ ห้บริการ
เทคโนโลยี 4G ที่มีใบอนุญาตแล้ว
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบและโครงการในอนาคต

บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�ำเนินงานโครงการขยายเครือข่าย 4G บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชัน่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ และขยาย CDMA
ให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษทั ฯ เป็นบริษทั ร่วมทุนในกลุม่ ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด บริษทั บลูสโคปสตีล
จ�ำกัด และ บริษัท นิปปอนสตีลและซูมิโตโมเมทัลคอร์ปอเรชั่น
ซึ่งบลูสโคปฯ เป็นบริษัทชั้นน�ำของออสเตรเลียและเป็นผู้น�ำ
ระดับโลกในธุรกิจเหล็กเคลือบ ซึ่งมีพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย บริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กเคลือบสังกะสี
เหล็กเคลือบสี และเหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียม/สังกะสี มี
โรงงานผลิตเหล็กตั้งอยู่ที่มาบตาพุด รวมถึงสายการผลิตการ
เคลือบโลหะและการเคลือบสี ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตเหล็กเคลือบ
และเหล็กเคลือบสีส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและภาค
อุตสาหกรรมการผลิต

ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างบริษัทฯ เป็นผู้น�ำในการผลิต
แผ่นเหล็กเคลือบและแผ่นเหล็กเคลือบสี ส�ำหรับขึน้ รูปเป็นหลังคา
และผนัง รวมทั้งม้วนขึ้นรูปเป็น แป และ โครงผนัง ส�ำหรับงาน
โครงสร้างด้วย 80% ของรายได้รวมบริษทั ฯ มาจากธุรกิจนี้ แบรนด์
หลักของบริษทั ฯ ได้แก่ ZINCALUME® และ Clean Colorbond® ซึง่
เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารเชิง
พาณิชย์ ส่วนแบรนด์ BLUESCOPE Zacs® และ Jing Joe Lek®
เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับบ้านและที่อยู่อาศัย

มีการออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบทุกชิ้นส่วนของอาคาร
ในทางวิศวกรรมและมีลกั ษณะเป็นระบบโมดูลา่ ร์ คือ การออกแบบ
และผลิตชิ้นส่วนของอาคารจากโรงงาน จากนั้นจะด�ำเนินการ
จัดส่งไปที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อด�ำเนินการประกอบและติดตั้ง
ด้วยสลักเกลียว โบลต์ และน๊อต หรือระบบสกรู (Knock-down)
โดยอาคารเหล็กส�ำเร็จรูปเหมาะส�ำหรับอาคารประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า คลังกระจายสินค้า อาคารซ่อมบ�ำรุง
โรงเก็บเครื่องบิน อาคารห้องเย็น และอื่นๆ

ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกันกับบริษทั
NSSMC ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราไปยังตลาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ภายใต้แบรนด์ SuperDyma® ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ า้ นทานการกัดกร่อน
สูง และผิวเคลือบที่สวยงาม รวมถึงผลิตภัณฑ์ VIEWKOTE ™ ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีเหล็กเคลือบสีชั้นน�ำจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและยึดถือเสมอว่า งานบริการคือหัวใจ
ส�ำคัญ ขอบเขตงานบริการประกอบด้วย การให้ค�ำปรึกษาตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผนงานและออกแบบเบื้องต้น ออกแบบและจัด
ท�ำรายการค�ำนวน การจัดท�ำแบบก่อสร้างผลิตชิน้ ส่วนของอาคาร
ด้วยระบบ PRE-ENGINEERED และการรับประกันและการบริการ
หลังการขายสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตและให้บริการติดตั้ง อยู่ภายใต้
เครื่องหมายการค้า คือ “BUTLER®” “PROBUILD®” “MR-24®
และ PRO-LOK 75TM”

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ปัจจุบัน ราคาเหล็กมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องในทิศทางเดียว
กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก นอกเหนือจากนี้ยังเกิดจากการ
ชะลอตัวของการลงทุน และการบริโภค กอปรกับปริมาณเหล็ก
เคลือบน�ำเข้าทีส่ งู ขึน้ จากประเทศจีนและเวียดนาม ท�ำให้เกิดภาวะการ
แข่งขันอย่างสูงในตลาด
อย่างไรก็ตาม ตลาดเมทัลชีทยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องอย่าง
มีนัยส�ำคัญ เนื่องจากการที่ผู้บริโภคมีความตระหนักมากขึ้นใน
ประสิทธิภาพของแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีททีเ่ หนือกว่าวัสดุมงุ หลังคา
อื่นๆ เช่นแผ่นหลังคากระเบื้องคอนกรีตและแผ่นหลังคาหลังคา
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งท�ำให้แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทเป็นตัวเลือก
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงในขณะนี้ และผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ยังได้รบั
การกล่าวถึงและเป็นทีจ่ ดจ�ำในตลาดอย่างดีเยีย่ ม ซึง่ ปัจจัยเหล่านี้
ได้ช่วยให้ รายได้จากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัทฯ ยังคง
อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพสายการผลิตที่ 2
เพื่อเพิ่มความสามารถในผลิตเหล็กเคลือบ SuperDyma® ซึ่งมี
คุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนสูงและผิวเคลือบที่สวยงาม เพือ่
รองรับตลาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และหลังจากท�ำการผลิต
เหล็กเคลือบ SuperDyma® จะช่วยให้บริษทั ฯ เข้าสูต่ ลาดใหม่ กอปรกับ
การรักษายอดขายในภาคภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะช่วยให้
สายการผลิตของบริษัทฯ ท�ำงานเต็มก�ำลังการผลิตในปีต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในสายการผลิตใหม่
ซึ่งมีคาดว่าจะเริ่มสายการผลิตในปี 2562

บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ลักษณะและการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

BUTLER® และ PROBUILD® เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาคาร
เหล็กที่ถูกออกแบบและก่อสร้างด้วยระบบ PRE-ENGINEERED
BUILDING ภายใต้ บริษทั บลูสโคป บิลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่

นอกเหนือจากการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้าแล้ว
บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามส�ำคั ญ ด้ า นสุ ข ภาพ ความปลอดภัย และ
สิง่ แวดล้อมโดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง จุดมุง่ หมายทีจ่ ะบรรลุ
ความปลอดภัย ทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย
1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายในประเทศ และข้อบังคับของบลูสโคปสตีล
2) การมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้รับเหมาทั้งหมด
3) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชุมชน โดยให้ความเคารพต่อ
คุณค่า และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ และชุมชนท้องถิน่
4) พนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสุขภาพ
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
5) พนั ก งานระดั บ ผู ้ จั ด การ และหั ว หน้ า งานตระหนั ก ถึ ง
ความรับผิดชอบ และประโยชน์ ทีม่ ตี อ่ สุขภาพ ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม และความส�ำเร็จของชุมชน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

บริษทั ฯ มุง่ เน้นให้ความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็น
ประชาคมอาเซียน (AEC) เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่า AEC จะ
ท�ำให้สภาพแวดล้อมในการแข่งขันแบบเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ คู่แข่งขัน ลูกค้า และช่องทาง
การตลาดจะไม่จำ� กัดอยูเ่ พียงภายในประเทศเท่านัน้ แต่จะกลายเป็น
กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอื่น

โครงการในอนาคต

จากความส� ำ เร็ จ ในการขยายตลาดไปสู ่ ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการ
ภาคเกษตรกรรม และการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใน
ช่วงปีที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาการสร้างพันธมิตรทางการค้าเพื่อลดการ
แข่งขันกันเองและเสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
รายงานประจ�ำปี 2558
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หน่วยงาน

สนับสนุน
ระหว่างบริษทั ฯ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง (Stakeholder) ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน
นักวิเคราะห์และสือ่ มวลชน เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายเข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ
ทั้งกลุ่มบริษัทฯ และแผนการด�ำเนินงานในอนาคตอย่างถูกต้อง
ชัดเจน และมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง โดยการให้ข้อมูลในปีที่
ผ่านมา กลุม่ ฯ ได้เข้าร่วมโครงการบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่ ให้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานและ
แผนธุรกิจต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์และผูท้ ส่ี นใจ รวมทัง้ การน�ำเสนอ
ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์ทขี่ อเข้าพบเพือ่ ให้นกั วิเคราะห์สามารถวิเคราะห์
และน�ำเสนอข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนต่อไป

กลุ่มการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

กลุม่ ฯ ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย รวมทัง้ สินเชือ่
งานโครงการ สินเชือ่ เงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไป และการลงทุนอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้อง โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร
เงินทุนและงบการเงินรวม ฝ่ายบัญชีบริหาร ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และ
นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ และฝ่ายกฎหมายและ
หลักทรัพย์

การด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนงานในปี 2559

ในปี 2558 กลุ่มฯ ยังคงเน้นเรื่องการบริหารและดูแลรักษาสภาพ
คล่องทางการเงิน โดยด�ำเนินการบริหารงานด้านสินเชือ่ งานโครงการ
และสินเชือ่ เงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือก
ใช้เครือ่ งมือทางการเงินทีท่ ำ� ให้สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้
อย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ระดมทุนในตลาดทุน
ในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยเฉพาะการหา
แหล่งทุนใหม่เพือ่ น�ำมาสนับสนุนและรองรับการขยายธุรกิจใหม่ๆ ของ
บริษัทฯ อีกทั้งมีระบบและขั้นตอนการพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อแก่
ลูกค้าอย่างละเอียดและเคร่งครัดเพือ่ ป้องกันการเกิดหนีส้ งสัยจะสูญ
ร่วมกับการติดตามเร่งรัดการเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
รักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลุม่ ฯ ได้ดำ� เนินการปรับระบบการท�ำงานให้สอดคล้องกับ
ระบบบัญชีทตี่ อ้ งรองรับความซับซ้อนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ทัง้ ทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลีย่ นแปลง
ของกฏหมายหรือกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรเพือ่
รองรับธุรกรรมใหม่ ๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจติ อล ทางด้านหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสะพานเชือ่ ม
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ในปี 2559 กลุ่มฯ มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มทักษะส�ำคัญให้ทั่วถึง
บุคคลากรในทุกระดับเพื่อความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดย
พัฒนากระบวนการท�ำงานและระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ ซึ่งอยู่ในยุคฐานความรู้
(Knowledge Base) การสือ่ สารไร้พรมแดนและเพือ่ รองรับการขยายตัว
ของกลุม่ ธุรกิจ โดยเน้นเรือ่ งของนวัตกรรม รวมทัง้ พัฒนาบุคคลากรให้มี
ศักยภาพพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง และความพร้อมสูก่ ารเป็นมืออาชีพ
ขับ เคลื่อ นไปเป็น ทีม พร้อ มกับ หน่วยงานอื่น ๆ ขององค์กรด้วย
เป้าหมายเดียวกัน และมีความผูกพันต่อองค์กร อีกทัง้ ยังคงต้องเน้นการ
บริหารต้นทุนทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพ ขยายวงเงินสินเชือ่ การค้า
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนและธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนีจ้ ากภาวะความเสีย่ งเศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงมีความผันผวน
ท�ำให้กลุม่ ฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ ผลการด�ำเนินงานจึง
มีแผนผลักดันให้มกี ารวางแผนงานทีล่ ะเอียดรอบคอบขึน้ โดยเฉพาะ
ด้านการลงทุนทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงความเสีย่ งเป็นส�ำคัญควบคูก่ นั ไปกับการ
รักษาความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุน ส่วนด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์จะมุง่ เน้นสร้างความเข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจและ
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต รวมทัง้ การน�ำมุมมองจากภายนอกทัง้
จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เสนอต่อผูบ้ ริหารเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาสู่
ความเป็นสากลมากยิง่ ขึน้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
และบริษทั ในเครือ และประเมินการบริหารความเสีย่ ง การสอบทาน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน จัดท�ำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและสอบ
ทานพร้อมข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบและการ
สอบทาน การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ ยังท�ำการวิเคราะห์
ตลอดจนการให้คำ� ปรึกษาแก่ฝา่ ยต่างๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ และ
บริษทั ในเครือมีระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง
เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐาน มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นโยบายการท�ำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินของบริษัทฯ
มีอยูจ่ ริงและได้มกี ารควบคุมและจัดเก็บรักษาอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นไปอย่างถูกต้อง
รัดกุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายทีว่ างไว้

ผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาและแผนงานในอนาคต

ฝ่ายฯ ได้จดั ท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปีให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาสอบทานและอนุมตั แิ ผนดังกล่าว โดยฝ่ายฯ ได้รว่ มสอบทานข้อมูล
ทางการเงินทีเ่ สนอแก่ผบู้ ริหาร และท�ำการตรวจสอบและสอบทานระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ให้คำ� ปรึกษาทัง้ ทาง
ด้านบัญชีและด้านระบบการควบคุมภายในแก่ฝา่ ยต่าง ๆ ของบริษทั ฯ
และบริษทั ในเครือ และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
ฝ่ายฯ ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน
ของฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ เพือ่ ให้บริษทั ฯ และ
บริษทั ในเครือมีระบบการควบคุมภายในทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพและเพือ่
เป็นการสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานด�ำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของ
บริษทั ฯ ทีว่ างไว้ และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้การท�ำงานสามารถด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายฯ ยังได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน อีกด้วย
นอกจากนี้ ฝ่ายฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจาก
ผูส้ อบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส โดยได้รบั ฟังค�ำชีแ้ จงเกีย่ วกับรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน ประเด็นที่
พบจากการสอบทาน/ตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบการ
ควบคุมภายในและความถูกต้องเชื่อถือได้ของงบการเงิน เพื่อน�ำไป
พัฒนาระบบงานของบริษทั ฯ ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารของบริษทั ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ฝ่ายบริหาร กลุ่มสื่อสารองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ฝ่ายฯ มีหน้าทีด่ แู ลและสนับสนุนงานทางด้านประชาสัมพันธ์ โฆษณา
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมทัง้ ดูแลงานด้านข้อมูลธุรกิจ ข่าวธุรกิจ
สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ ออนไลน์ และงานด้านศิลปกรรม ต่างๆ

ผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาและโครงการในอนาคต

ปี 2558 ฝ่ายฯ ได้ดำ� เนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพือ่ สนับสนุนกลุม่ ธุรกิจต่างๆของบริษทั
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเปิดตลาด ผลิตภัณฑ์ และโครงการ ของกลุม่
ธุรกิจการค้า กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มธุรกิจงานโครงการ และบริษทั ย่อย

รวมทั้งงานด้านข้อมูลธุรกิจและข่าว ทั้งบนสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์ เช่น Loxley Web Site, Loxley Facebook, โปสเตอร์, ปฏิทนิ
ตลอดจนร่วมประสานงานให้การสนับสนุน กิจกรรมทั้งภายใน และ
ภายนอก ได้แก่ ชมรมกอล์ฟ ชมรมพนักงาน งานเลีย้ งรับรอง ถ่ายภาพ
งานประชุม งานกราฟฟิกดีไซน์ งานกิจกรรมสังคม และงานแสดง
สินค้า ฯลฯ
ส�ำหรับปี 2559 ฝ่ายฯ ยังคงให้บริการสนับสนุนงานของกลุม่ ธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อย่างต่อเนือ่ ง โดยจะมุง่ เน้นงานทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ โฆษณา งานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ข่าวธุรกิจ
กิจกรรมภายใน และงานติดต่อกับสือ่ มวลชน เหมือนเช่นทีผ่ า่ นมา

กลุ่มทรัพยากรบุคคลและบริหาร

กลุม่ ทรัพยากรบุคคลและบริหาร ประกอบด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารและธุรการ และ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ฝ่ายฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการประสานงานและให้คำ� ปรึกษาในเรือ่ ง
การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การสรรหาบุคลากร การก�ำหนด
กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งการวางแผน
และพัฒนาบุคลากร ให้บรรลุตามภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
โดยเน้นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและการแข่งขัน
ทางธุรกิจ เน้นการบริหารงานเชิงรุก และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยในการท�ำงาน

ผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาและโครงการในอนาคต

ในระหว่างปี 2558 บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ และ ความสามารถของพนักงานทัง้ ในเรือ่ งงานปัจจุบนั และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเจริญเติบโตของบุคลากรในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารในระดับต้นและระดับกลาง โดยสานต่อ
หลักสูตร Team Quality Management (TQM) และ Advanced - TQM
ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรชัน้ น�ำจากภายนอกอย่างต่อเนือ่ ง รวม
ถึงการพัฒนาหลักสูตร Young Executives Synergy (YES) เพือ่ เสริม
สร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กลุม่ ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ของบริษทั ฯ
และ Executive Development Program เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
ของผูบ้ ริหารระดับ ฝ่ายฯ เน้นให้ความส�ำคัญเรือ่ ง Staff Efficiency &
Productivity ในภาพรวมของบริษัทฯ และแต่ละกลุ่มธุรกิจ ฝ่ายฯ
ยังคงเน้นการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการสือ่ สารภายในและกิจกรรม
พนักงานสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วมมากขึน้
และมีความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
ในปี 2559 ฝ่ายฯ ยังคงสานต่อเป้าหมายในการเสริมสร้างขีดความ
สามารถขององค์กร โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจผ่านบุคลการที่มีความสามารถ รวมถึงการเสร้มสร้างความสุข
ความภูมิใจ และการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของพนักงาน และ
ยังคงเดินหน้านโยบาย Loxley Group Move ต่อไปให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

รายงานประจ�ำปี 2558
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กิจกรรมองค์กร

เพื่อสังคม
พันธกิจ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) มีพันธกิจในการประกอบธุรกิจ
ที่มุ่งคัดสรรสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเข็มทิศที่ดีท�ำให้การด�ำเนินงาน
เพื่อช่วยเหลือ เพิ่มภูมิคุ้มกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้
ดีขึ้นเป็นล�ำดับ การมีธรรมมาธิบาลในการประกอบกิจการของ
บริษัทฯ การสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และการปลู ก ฝั ง การ
เรี ย นรู ้ เ รื่ อ ง “จิตอาสา” ให้แก่บุคลากรในองค์กร น�ำไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาและดูแลสังคม
โดยการด�ำเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ภายใต้นโยบายการ
ด�ำเนินงานของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ส่งผลให้บริษัทมี
ความน่าเชือ่ ถือ และได้รบั ความไว้วางใจจากนักลงทุน ลูกค้า คูค่ า้
ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดมา
บริษทั ฯ มีแนวนโยบายในการส่งเสริมการท�ำธุรกิจโดยใช้พลังงาน
ทางเลือก (Alternative Energy) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ได้จัดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อ�ำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้า 8.7 เมกะวัตต์ ซึง่ สามารถ
ทดแทนการใช้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง และลดปริ ม าณการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั้ บรรยากาศได้เป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้
ได้นำ� เข้าเทคโนโลยีรถโดยสารไฟฟ้า เพือ่ ใช้ในการพาณิชย์ ภายใน
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานน�้ำมัน นอกจากนี้
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการแก้ปัญหาขยะตกค้างในเขตชุมชนเมืองที่
มีประชากรหนาแน่น โดยท�ำการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเตา
เผาขยะเคลื่อนที่ (Mobile Burn) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล
10 สุดยอดนวัตกรรม จากส�ำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2553
และน�ำเทคโนโลยีจดั การขยะจากต่างประเทศเข้ามาจัดการปัญหา
ขยะขนาดใหญ่ ซึง่ โดยรวมแล้วจะสามารถลดปริมาณขยะได้อย่าง
มากและช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหาการปนเปื้อนของขยะใน
ดินและแหล่งน�้ำอีกด้วย
การขับเคลือ่ นการท�ำงานด้าน CSR ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ฝ่าย
กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าคืน
สู่สังคม (Creating Shared Value) โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
และความเชีย่ วชาญขององค์กร เพือ่ ตอบสนองต่อประเด็นการแก้
ปัญหาทางสังคม ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งมุ่งพัฒนาในมิติด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

มูลนิธิดวงประทีป สนับสนุนด้านสังคม (การสร้างภูมิคุ้มกันให้
ชุมชน) ชุมชนตลาดปีนัง สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม (การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และความสามัคคีในชุมชน) และมูลนิธิสิกขาเอเซีย
สนับสนุนด้านการศึกษา (การส่งเสริมการอ่านในครอบครัวและ
ชุมชน) เพื่อเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัคร บมจ.ล็อกซเล่ย์ และอาสา
สมัครภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
น�ำไปสู่การพัฒนาชุมชน การสร้างเครือข่าย และองค์กรภาคี ใน
การประสานความร่วมมือด�ำเนินงานเพื่อสังคม

การขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม

ใน ปี พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม ได้ดำ� เนินกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา มูลนิ ธิ ิ และชุมชนในเขตพืน้ ทีค่ ลองเตย นอกจากนี้
ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดังนี้

1. การสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ ในโครงการ
Loxley Sport Hero

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึก
ทักษะด้านการกีฬาให้กบั คนพิการ สร้างโอกาสให้คนพิการฝึกฝน
ตนเอง จนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ซึง่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของ “สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์” ต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลา 4 ปี ส่งเสริมการจ้าง
งานคนพิการ พร้อมบรรจุเป็นพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ใน
เครือ ภายใต้ “โครงการ Loxley Sport Hero” จ�ำนวนทัง้ สิน้ 42 คน
พร้อมทั้งมอบงบประมาณการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันใน
ต่างประเทศ อาทิเช่น ปี พ.ศ. 2558 ส่งนักกีฬาคนพิการ เข้า
ร่วมรายการแข่งขัน Indonesia Para Badminton International
ประเทศอินโดนีเซีย, การแข่งขัน BWF Para Badminton World
Championships ประเทศอังกฤษ และการแข่งขัน Asean Para
Games ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการแข่งขัน
ภายในประเทศ รายการ Loxley Para Badminton Championships
ณ สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
นักกีฬาคนพิการได้แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะ ความสามารถ
และร่วมพัฒนาวงการกีฬาคนพิการ ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

2.3 กิจกรรมพัฒนาทีมประชาสัมพันธ์
เพือ่ พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และเพิม่ ช่องทางการติดต่อ
สื่อสารของชาวชุมชนฯ คณะกรรมการชุมชนฯ จึงมีมติร่วมกัน
ในการสร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารให้ชาวชุมชนรับทราบ โดยการเชิญวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการประชาสัมพันธ์ จัดการเรียนรูแ้ ละอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ ให้กบั อาสาสมัครชุมชนฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่
เดือนเมษายน ถึง มิถนุ ายน พ.ศ.2558 ผลทีไ่ ด้รบั คือ อาสาสมัคร
ชุมชน สามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร การจัดกิจกรรมของชุมชนฯ ให้ทุกคนรับทราบโดยทั่ว
ถึงกัน นับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาทีป่ ระสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอีกด้วย

2. โครงการชุมชนมีสุข 2558 ชุมชนตลาดปีนัง

ในปี พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จัดท�ำ “โครงการ
ชุมชนมีสุข 2558” โดยร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตลาดปีนัง ที่
ปรึกษาเครือข่ายจิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนฯ ภายใต้
กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
จัดกิจกรรมให้กับสมาชิกชุมชนตลาดปีนัง จ�ำนวน 75 ครัวเรือน
ในวาระต่าง ๆ ตลอดทั้งปี จ�ำนวน 6 ครั้งอาทิเช่น กิจกรรมวันเด็ก,
กิจกรรมวันผูส้ งู อายุ, กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมปรับภูมทิ ศั น์และท�ำความ
สะอาดชุมชน (Big Cleaning Day), กิจกรรมสัมนาชุมชนตลาดปีนัง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ของชาวชุมชนตลาดปีนัง
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชาวชุมชนเกิดความ
รักความสามัคคี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด�ำเนินกิจกรรมโดยใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตลาดปีนัง เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนฯ ในการจัดกิจกรรม จ�ำนวน 6 ครัง้ ตลอดทัง้ ปี
สร้างสรรค์กจิ กรรม โดยให้ชาวชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น การอ่านหนังสือ, การเล่นกีฬาในร่ม, ใช้เป็นสถาน
ที่จัดการประชุม รวมถึงจัดงานตามประเพณี ของชุมชนฯ อีกด้วย

2.4 กิจกรรมกระปุกออมฝัน
กิจกรรมส่งเสริมการออม เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ งจาก ปี พ.ศ. 2557
ระยะเวลาด�ำเนินการรวม 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2558 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออม และ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด�ำเนินการโดย
กลุม่ เยาวชน BY ปีนงั และทีป่ รึกษาเครือข่ายจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่
โครงการ ผลทีไ่ ด้รบั คือ เด็กและเยาวชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท�ำงานเป็นทีม สนับสนุนกระบวนการมีสว่ นร่วม ทั้งด้าน
การคิด วิเคราะห์ และสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
คณะกรรมการชุมชนฯ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะการ
ด�ำเนินกิจกรรม และสามารถน�ำเอารูปแบบ วิธีการ ไปด�ำเนิน
การได้ด้วยตนเอง
2.5 กิจกรรมกีฬาสี By ปีนัง
“กีฬาสี” เริ่มต้นในปี พ.ศ.2554 จุดเริ่มต้น เกิดจากการท�ำ
กิจกรรมที่เรียกว่า “กิจกรรมทักษะชีวิต” ท�ำให้เกิดการรวมตัวของ
เด็กๆ ตั้งชื่อว่า “กลุ่มเยาวชน BY ปีนัง” ซึ่งในปีดังกล่าว พนักงาน
จิตอาสาล็อกซเล่ย์ ได้บริจาคโต๊ะปิงปองให้ชุมชนฯ ท�ำให้เกิด
กระแสความต้องการในการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก และกีฬาสี
ก็เป็นกิจกรรมที่มาจากความต้องการของเด็กและเยาวชน จัด
กิจกรรมโดยกลุม่ เยาวชน BY ปีนงั ซึง่ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ เช่น
ประธานสี ทีมนักกีฬา กองเชียร์ บรรยากาศของกิจกรรมนั้น เด็ก
และเยาวชนมีความประทับใจ สร้างความทรงจ�ำที่ดีร่วมกัน ได้
รับความสนุกสนาน ความตืน่ เต้น ผลทีไ่ ด้รบั จากกิจกรรม “กีฬาสี
BY ปีนัง 2558” คือ การสร้างผู้น�ำของกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมี
ผูใ้ หญ่ให้การสนับสนุน ชาวชุมชนมีความรัก สามัคคี นับว่าเป็นการ
พัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืนอีกประการหนึ่ง

3. เครือข่ายและการสนับสนุนทางสังคม

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย
มูลนิธสิ กิ ขาเอเซีย และ มูลนิธดิ วงประทีป จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
การอ่าน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนฯ ดังนี้
รายงานประจ�ำปี 2558
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3.1 กิจกรรมชุมชนรักการอ่าน
จัดกิจกรรม “ชุมชนรักการอ่าน” ส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกับมูลนิธิสิกขาเอเซีย ในพื้นที่ชุมชนพัฒนา 70 ไร่ ล็อค 1, 2,
3 และ ล็อค 4, 5, 6 และชุมชนเชื้อเพลิง โดยสนับสนุนสมาชิก
ครอบครัวให้ท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน และสานสัมพันธ์อัน
ดีในครอบครัวและชุมชน รวมถึงสร้างต้นแบบครอบครัวรักการ
อ่าน ด�ำเนินกิจกรรม 6 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้ชุมชนเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการอ่านหนังสือ และสนับสนุนให้ชุมชนท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ผลที่ได้รับคือ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน
ตระหนักในคุณค่าของการอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม สร้างนิสัย
รักการอ่าน และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
3.2 กิจกรรมนิทานคาราวานสร้างสรรค์สังคม
จัดกิจกรรม “นิทานคาราวานสร้างสรรค์สังคม” ร่วมกับมูลนิธิดวง
ประทีป วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม สร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคมให้ชมุ ชน ผ่านสือ่ นิทานผ้ากันเปือ้ น
และละครหุ่นมือ จัดการแสดงตามชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ใน
เขตคลองเตย รวม 7 แห่ง จ�ำนวน 11 ครั้ง ระยะเวลาการด�ำเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
กิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะ
การแสดงละครหุ่น เรียนรู้การผลิตหุ่นละคร และมีส่วนร่วมเป็นผู้
ด�ำเนินการแสดงอีกด้วย ผลทีไ่ ด้รบั คือเด็กและเยาวชน เกิดทักษะ
จากสิ่งที่เห็นและได้ยิน การสื่อสารข้อมูลผ่านการแสดงละครหุ่น
และการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

4. ชมรมจิตอาสาล็อกซเล่ย์ (Loxley CSR Club)

Loxley CSR Club ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์ 2
ประการ ประการแรกเพื่อเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทั้งส่วนที่เกิดจากแนวคิดของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ
จากสมาชิก Loxley CSR Club ประการที่สองเพื่อให้พนักงานใน
องค์กรมีสว่ นร่วมในการท�ำประโยชน์ให้กบั สังคม ผ่านรูปแบบการ
ท�ำงานเป็นกลุ่ม (Club) ในปี พ.ศ. 2558 ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ดังนี้
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4.1 กิจกรรม “ล็อกซเล่ย์จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน Season 2”
พาสมาชิกประกอบด้วยพนักงาน ล็อกซเล่ย์จิตอาสา ชุมชนตลาด
ปีนงั และจิตอาสาภายนอก ทัง้ หมด 70 คน เดินทางไปยังหมูบ่ า้ น
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หมู่ 10 ต.บางแก้ว
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน
เรี ย นรู ้ ร ะบบนิ เ วศชายฝั ่ ง ศึ ก ษาผลกระทบธรรมชาติ ที่ มี ต ่ อ
ภาวะโลกร้อน และส่งเสริมความมีจิตอาสาให้กับพนักงาน
ในการท�ำประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพนักงานและชาวชุมชนตลาดปีนัง กิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ลงมือปลูกกล้าไม้ จ�ำนวน 300 ต้น เพือ่ คืนความสมดุลย์
กลับสู่ธรรมชาติอีกด้วย

ล็อกซเล่ย์มุ่งมั่น สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนและ
สังคม

ปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ภายใต้บริบทของการพัฒนาสังคม การ
ศึกษา และสิ่งแวดล้อม จากแนวคิดและการจัดกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และพันธกิจงานด้าน CSR ได้มีสว่ น
ร่วมท�ำให้เกิดการพัฒนาในมิตทิ หี่ ลากหลาย เด็กและเยาวชนฯ ผูด้ อ้ ย
โอกาส และผู้พิการ รวมทั้งพนักงานบริษัท ถือว่าเป็นทรัพยากร
บุคคลทีท่ รงคุณค่ายิง่ บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ และความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การปลูกจิตส�ำนึกให้ผู้ด้อยโอกาส
และคนพิการ ตระหนักในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง การ
มอบโอกาสให้ผพู้ กิ ารมีงานท�ำ การสนับสนุนงบประมาณ เพือ่ ช่วย
เหลือองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ดังที่กล่าวมา ได้สร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ส�ำหรับพืน้ ทีใ่ นชุมชนเขตคลองเตย ประกอบด้วย ชุมชนตลาดปีนงั ,
ชุมชนเชือ้ เพลิง, ชุมชนพัฒนา 70 ไร่ ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ ให้
ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ นื่ การด�ำเนิน
กิจกรรมได้สร้างจิตส�ำนึก และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
เด็กและเยาวชนเป็นประเด็นส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ในขณะเดียวกัน
กิจกรรมมุ่งส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด�ำเนินงานโดยการกระตุ้น
ให้ชุมชนสามารถยืนได้ด้วยตนเอง เกิดการวิเคราะห์สถานการณ์
ชุมชน พัฒนาการท�ำงานอย่างเป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน การสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างชุมชนกับองค์กรเครือข่าย
ที่มีศักยภาพด้านการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยมีพันธกิจ
ด้าน CSR เป็นองค์ประกอบให้การสนับสนุนนั้น ผลที่เกิดขึ้นชาว
ชุมชนมีแนวคิดการจัดการชุมชนทีด่ ขี นึ้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตอบ
โจทย์ความยั่งยืนได้ชัดเจน
ด้านการส่งเสริมจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายขับ
เคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาให้พนักงาน อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างพนักงานกับชุมชนฯ โดยสร้างจิตส�ำนึกและ
ถ่ายทอดเรือ่ งราวจิตอาสา ให้พนักงานตระหนักรูใ้ นคุณค่าของการ
ให้ การแบ่งปัน การเสียสละเพือ่ ส่วนรวม และสร้างการมีสว่ นร่วม
ในการดูแลสังคมโดยความสมัคร ใจ
จากการด�ำเนินภารกิจของฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมในรอบปี
พ.ศ. 2558 สรุปผลที่ได้รับครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. เครือข่ายและการสนับสนุนทางสังคม (Social Network and
Social Support)
บริษัท ฯ สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบเครือ
ข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม (Social Network and
Social Support) ส่งผลให้เกิดการด�ำเนินกิจกรรมหลากหลาย การ
ด�ำเนินงานร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ไม่แสวงผลก�ำไร ชุมชนและสังคม นอกจากได้รบั การพัฒนาในมิติ
ของสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม และตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ แล้ว การที่ชุมชนและภาคประชา
สังคม มีเครือข่ายการด�ำเนินกิจกรรม นับว่าเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนฯ ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียน
รู้แนวคิด กระบวนการ ในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งนับว่าเครือข่าย
และการสนับสนุนทางสังคมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
และชุมชนให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไป
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน
โดยการพัฒนาบทบาทของชุมชนฯ ให้มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง กลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งกระบวนการระดมความคิด แบ่งหน้าที่ ตลอดจนการประสาน
งานอื่น ๆ ซึ่งเด็กและเยาวชนได้แสดงบทบาทออกมาอย่างเต็ม
ศักยภาพ นับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กและเยาวชนได้
รับความรู้ประสบการณ์ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำ

วันและการศึกษาเล่าเรียนได้ ในส่วนของคณะกรรมการชุมชน
ตลาดปีนัง บริษัท ฯ ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาทีมงาน ผ่าน
กิจกรรมสัมนา ประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมจัดการท�ำแผนพัฒนาชุมชน และ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตลอดมา ซึ่งการ
ส่งเสริมดังกล่าว เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ท�ำให้
ชุมชนสามารถด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
3.1 ด้านสังคม การมอบผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กบั องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร
มูลนิธิ สมาคม ที่ด�ำเนินการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตาม
วาระส�ำคัญต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการออกค่ายอาสาของนักศึกษา
ตามมหาวิทยาลัย นั้น ได้ขับเคลื่อนและยกระดับให้สังคมมีความ
เอื้ออาทรต่อกัน และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
3.2 ด้านการศึกษา บริษัท ฯ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับ
สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพืน้ ทีค่ ลองเตย และพืน้ ที่
ห่างไกลในถิน่ ทุรกันดาร ตามวาระส�ำคัญ อาทิเช่น วันเด็กแห่งชาติ
วันปีใหม่ วันสงกรานต์ จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประสานความร่วม
มือกับหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ ในการให้คำ� แนะน�ำ ปรึกษา
แบ่งปัน องค์ความรู้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย สร้างโอกาส
ทางการศึกษา ด้วยตระหนักว่าการศึกษาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
ชาติในอนาคต
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
โดยร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า ในการพัฒนานวัตกรรม และคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ป้อนสูภ่ าคธุรกิจ สังคม ชุมชน
เพื่อแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาล็อกซเล่ย์ เรียนรู้ เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นประจ�ำทุกปี และสนับสนุนกิจกรรม
Big Cleaning Day ของชุมชนฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชน และพนักงานฯ ประสานความร่วมมือในการปรับภูมิทัศน์
และท�ำความสะอาดชุมชนฯ ผลที่ได้รับคือ ชุมชนและพนักงาน ฯ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน นับเป็นกิจกรรม ที่ได้รับผลตอบรับที่ดี
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2559 ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ยังคง
นโยบายที่มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Shared Value) โดย
น�ำทรัพยากรและความเชีย่ วชาญทีม่ ี เพือ่ พัฒนา สังคม การศึกษา
สิ่งแวดล้อม พัฒนาจิตอาสา ผ่านกิจกรรมตามรอยพระราชด�ำริ
สร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานจิตอาสาล็อกซเล่ย์ อย่างไม่สนิ้ สุด
และเป็นไปตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานประจ�ำปี 2558

47

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงในส่วนธุรกิจ
1. การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

รายได้หลักของบางหน่วยงานในกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะหน่วยงานในสายธุรกิจเทคโนโลยี เป็นรายได้จากการให้บริการที่มีกลุ่มลูกค้า
รายใหญ่ที่มีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะลูกค้าในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีการชะลอ
การใช้จ่ายงบประมาณ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยปัจจุบัน สภาพ
การแข่งขันในธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงทั้งด้านราคา เทคโนโลยี และบริการ ทั้งจากคู่แข่งภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ ซึ่งอาจ
กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามลดโอกาสในการเกิดกรณีดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการ
บริการให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมทัง้ การรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจให้
แน่นแฟ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานที่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ได้ลดความเสี่ยงโดยการพัฒนา ปรับปรุง ระบบที่ให้บริการให้เป็น
ประโยชน์และเหมาะสมแก่ลูกค้าในภาคส่วนอื่น รวมถึงการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาล

สายธุรกิจเทคโนโลยีซง่ึ ประกอบด้วย กลุม่ สารสนเทศและคมนาคม กลุม่ เทคโนโลยี และกลุม่ งานโครงการ ทีด่ แู ลงานโครงการขนาดใหญ่
และโครงการขนาดเล็ก ซึง่ งานส่วนใหญ่เป็นงานของภาครัฐบาลและงานของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นรายได้ของสายธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัทฯ
จึงมีความสัมพันธ์กบั การใช้จา่ ยด้านงบประมาณของประเทศ รวมถึงภาวะความมัน่ คงทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลง
นโยบายของภาครัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากงานสายธุรกิจเทคโนโลยีได้ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เป็นภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ข้างต้น บางส่วนจัดเป็นรายได้ที่มีอย่างต่อเนื่องจากโครงการที่เป็นงานปรับปรุงประสิทธิภาพที่มีแผนงบประมาณที่ชัดเจน รวมทั้ง
งานบำ�รุงรักษาที่ต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากธุรกิจที่มีรายได้แน่นอนจากกลุ่มธุรกิจการค้าและกลุ่มธุรกิจ
บริการ รวมถึงกลุ่มธุรกิจร่วมทุนและโครงการอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้และผลกำ�ไรให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

3. การบริหารจัดการและความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ

งานโครงการในสายธุรกิจเทคโนโลยีส่วนใหญ่ มีการกำ�หนดเวลาการดำ�เนินงานให้แล้วเสร็จที่แน่นอน และต้องมีการรับประกันผลงาน
ตามที่กำ�หนดในสัญญา หากไม่สามารถดำ�เนินการให้แล้วเสร็จตามกำ�หนดในสัญญาของแต่ละโครงการ หรือในกรณีที่มีความบกพร่อง
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินข้างเคียงให้ได้รับความเสียหาย หรือมีการรับประกันผลงาน
บริษัทฯ อาจต้องชดใช้ค่าปรับตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยมีการกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การจัดให้มีการทำ�ประกันภัยสำ�หรับ
แต่ละโครงการ การจัดการในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงไปยังเจ้าของสินค้าหรือผู้รับจ้าง รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรูค้ วามสามารถและความรับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกด้าน เพือ่ เป็นการลดและป้องกันความเสียหายดังกล่าว
สาเหตุหลักของความล่าช้าของโครงการมักจะมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความล่าช้าจากการ
ส่งของจากคู่ค้าหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ชำ� รุด การป้องกันความเสี่ยงด้านการส่งมอบโครงการจ�ำเป็นต้องมีวิธีการจัดการ
โครงการอย่างชัดเจน กระบวนการนี้ต้องอาศัยการติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดและการประสานงานที่ดีระหว่างบริษัทฯ ลูกค้า และ
ผูผ้ ลิต ซึง่ ท�ำให้สามารถระบุปญ
ั หาและลดผลกระทบต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ลว่ งหน้า เมือ่ เริม่ โครงการบริษทั ฯ จะติดตามและตรวจสอบ
ระยะเวลาการส่งมอบโครงการอย่างสม�ำ่ เสมอ

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาการจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพึ่งพาการจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายหนึ่งในธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ มิได้ทำ�สัญญาการได้รับแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้ากับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ
แก่ลูกค้าและผู้จัดจำ�หน่ายของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือไม่ประสงค์ที่จะจำ�หน่าย หรือมีเหตุอันทำ�ให้ไม่
สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บริษทั ฯ ต่อไป ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ก็ไม่ได้มกี ารผูกมัดผู้ผลิตด้วยสัญญาซื้อขายในระยะยาว
ดังนัน้ จึงอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ขาดแคลนผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะจัดจำ�หน่ายและส่งผลให้บริษทั ฯ สูญเสียลูกค้าซึง่ จะมีผลต่อรายได้บริษทั ฯ เช่นกัน
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อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตรายนี้มาโดยตลอดกว่า 20 ปี ซึ่งในการท�ำธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีบัญหาใดๆ
ในการเป็นคู่ค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ หากผู้ผลิตต้องการยกเลิกสัญญา ผู้ผลิตจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ จ�ำหน่ายอีกหลายรายการและส่วนใหญ่มีผู้จัดจ�ำหน่ายมากกว่า 1 ราย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความยืดหยุ่นใน
การเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตหากมีความจ�ำเป็น จึงสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว รวมถึงการแตกไลน์สินค้า
และสร้างแบรนด์ของบริษัทเอง

5. ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษทั ฯ มีนโยบายแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทีส่ ามารถเสริมสร้างความร่วมมือและเพิม่ รายได้ให้กบั ธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ รวมทัง้ การเตรียม
ความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นหาโอกาสทางธุรกิจใน
ประเทศเพือ่ นบ้านใกล้เคียงมากขึน้ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน จากเดิมทีด่ ำ�เนินการอยูบ่ า้ งแล้วใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเข้าไปลงทุนยังคงมีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอน
ทางกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายของรัฐบาล การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ เช่น ปัญหาความผันผวนของค่าเงินในภูมิภาค ความ
มัน่ คงทางการเมือง เป็นต้น ซึง่ ปัญหาเหล่านีอ้ าจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำ�เนินธุรกิจ และทำ�ให้บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ รวมทั้ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงิน หรืออาจส่งผลแตกต่างไปจากความคาดหวังและประมาณการของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากภายในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้นไม่มากนัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว จึงได้ทำ�การศึกษาข้อดีข้อเสีย
ประกอบกับการพิจารณาอัตราผลตอบแทน ซึ่งคาดว่าจะได้รับในระยะยาวก่อนการลงทุน รวมถึงการพิจารณาคู่ค้าอย่างระมัดระวัง
ก่อนการร่วมดำ�เนินธุรกิจ

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยี

เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีธรุ กิจทีด่ ำ� เนินงานเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อาจท�ำให้บริษทั ฯ ไม่สามารถรักษาลูกค้าที่มีอยู่และเสียโอกาสทางธุรกิจได้ อย่างไร
ก็ตามในการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจอย่างใกล้ชดิ และติดตามการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ
สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ฝา่ ยสนับสนุนด้านเทคนิค ฝ่ายบริหารลูกค้า
หลัก และฝ่ายประมูลโครงการ ท�ำหน้าทีใ่ นการศึกษา ดูงานจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทบ่ี ริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ สร้างองค์ความรูท้ างเทคโนโลยีและถ่ายทอดความรูใ้ ห้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในบริษทั ฯ จัดให้พนักงาน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ การอบรม การถ่ายทอดความรู้จากผู้ผลิต ท�ำการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
จากผูผ้ ลิตโดยตรง ประกอบกับ บริษทั ฯ สัง่ ซือ้ สินค้าตามสเปกทีผ่ วู้ า่ จ้างได้กำ� หนดไว้ ส�ำหรับแต่ละโครงการอยูแ่ ล้ว

ปัจจัยความเสี่ยงในส่วนบริหาร
7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ในต�ำแหน่งส�ำคัญโดยเฉพาะสายธุรกิจเทคโนโลยี ที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจที่ซับซ้อน ท�ำให้บริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญ และ
ประสบการณ์ของบุคคลากรในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารและบุคคลากรเหล่านี้ ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารหลักส่วนใหญ่รว่ มงานกับบริษทั ฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี และบางท่านเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ การทีผ่ บู้ ริหาร
มีส่วนร่วมในผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและพยายามที่จะผลักดัน
การเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การจัดการบริหารอย่างมีระบบ ส่งผลให้การบริหารงานของบริษัทฯ ไม่พึ่งพิง
ผู้บริหารระดับสูงบางรายมากจนเกินไป ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาการบริหารงานอย่างมืออาชีพและพัฒนาผู้บริหารรุน่ ใหม่ขนึ้ มา
รองรับการขยายงานอย่างเป็นระบบ (Succession Plan) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมออกความคิดเห็นในการวางนโยบาย
และแผนธุ ร กิ จ ของบริษัทฯ ตลอดจนให้อ�ำนาจการตั ด สิ น ใจในด้ า นต่ า งๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อส่ ง เสริ ม ความเข้า ใจและ
ความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
รายงานประจ�ำปี 2558
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ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน
8. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้าจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานในงานโครงการต่างๆ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องชำ�ระเงินค่าสินค้าเหล่านั้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เป็นต้น ซึ่งการชำ�ระค่าสินค้า
และมีสนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นเงินตราต่างประเทศนีท้ ำ�ให้บริษทั ฯ เกิดความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น หากเงินบาทไทยมีการอ่อนตัวลง
เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศก็อาจทำ�ให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ ในรูปเงินบาทไทยสูงขึ้น ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลีย่ นจึงถือเป็นหนึง่ ในนโยบายสำ�คัญทีบ่ ริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั มิ าโดยตลอดเพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจราบรืน่ และลดความเสีย่ ง
จากปัจจัยภายนอกลง อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำ�หนดวิธีลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย
1. กำ�หนดค่าความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมในการคำ�นวณต้นทุนโครงการ
2. ทยอยทำ�การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบที่มีต่อโครงการ

ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ
9. ความเสี่ยงจากการใช้สิทธิในใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิ LOXLEY-W จำ�นวนทั ้ ง สิ ้ น 66,236,667 หน่ ว ย โดยมีห ุ้น รองรับ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ จำ�นวน 66,236,667 หุ้น ดังนั้น หากมีการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิเต็มจำ�นวน จะทำ�ให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 2.84 (คำ�นวณโดยใช้ฐานหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน
2,264,954,770 หุ้น)

ข้อพิพาททางกฎหมาย
คดีส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัยย่อยเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ เช่น การฟ้องบังคับชำ�ระหนี้จากลูกค้า โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ขนาดของรายการสินทรัพย์มีจำ�นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น โดยอาจมีผลกระทบด้านลบต่อกิจการ
อนึ่ง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายในฐานะโจทก์ผู้ฟ้องคดี กรณี
บริษัทร่วมของบริษัท ได้ทำ�สัญญารับจ้างให้บริการระบบเกมสลากแก่สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2548 ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทร่วมต้องดำ�เนินการให้สามารถเริ่มจำ�หน่ายสลากด้วยเครื่องได้ภายในเจ็ด
เดือนนับจากวันลงนามในสัญญา อย่างไรก็ตาม วันที่เริ่มจำ�หน่ายสลากจำ�เป็นต้องเลื่อนออกไปโดยยังไม่มีการกำ�หนดระยะเวลาการ
เริ่มจำ�หน่ายสลากที่ชัดเจน
ตัง้ แต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษทั ร่วมได้ออกหนังสือเร่งรัดให้สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปฎิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว และชำ�ระค่าเสียหาย
อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา
กระทั่งปัจจุบัน สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่กำ�หนดระยะเวลาการเริ่มจำ�หน่ายสลากได้อย่างชัดเจน บริษัทร่วมจึงได้ดำ�เนินการ
ทางกฎหมายเพื่อให้สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปฎิบัติตามสัญญา
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท					
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ 			
เลขทะเบียนบริษัท				
โทรศัพท์					
โทรสาร					
ประเภทธุรกิจ				
จำ�นวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 		

:
:
:
:
:
:

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0107536000218
0-2348-8000
0-2348-8001
การพาณิชย์

: จำ�นวน 2,331,250,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,331,250,000 หุ้น
: จำ�นวน 2,264,954,770.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,264,954,770 หุ้น
: 1.00 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน
ทุนที่เพิ่ม/
ทุนที่ลด
(หน่วย :
ล้านบาท)
240.00

ก่อนเพิ่มทุน/
หลังเพิ่มทุน
(หน่วย :
ล้านบาท)
400.00

27 มกราคม 2538

60.00

460.00

-

20 มีนาคม 2539

60.00

520.00

-

30 พฤศจิกายน 2543

(120.00)

400.00

-

4 ธันวาคม 2543

1,600.00

2,000.00

-

วัน/เดือน/ปี
ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ในหนังสือบริคณห์สนธิ
1 เมษายน 2536

เหตุผลในการ
เพิ่มทุน/ลดทุน
- เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มเงินลงทุน

25 ธันวาคม 2546

-

-

-

3 พฤษภาคม 2550

(1.92)

1,998.07

-

11 พฤษภาคม 2550

1.92

2,000.00

-

650.00

2,650.00

-

8 พฤษภาคม 2551

(650.00)

2,000.00

-

20 พฤษภาคม 2556

331.25

2,331.25

-

สัดส่วนและราคาในการ
เพิ่มทุน/ลดทุน

- แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
- แบ่งออกเป็น
ในการแปลงสภาพหุ้นกู้
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
- แบ่งออกเป็น
ในการแปลงสภาพหุ้นกู้
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อลดหุ้น ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
- แบ่งออกเป็น
สิทธิแปลงสภาพ
มูลค่าหุ้นละ
- แบ่งออกเป็น
เพื่อขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 65 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ
- แบ่งออกเป็น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
มูลค่าหุ้นละ
ในการแปลงสภาพหุ้นกู้ 85 ล้านหุ้น
เพื่อจำ�หน่ายให้กรรมการและ
- แบ่งออกเป็น
พนักงานของบริษัท 10 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ
ลดมูลค่าหุ้นจากเดิม 10.00 บาท
- แบ่งออกเป็น
เป็น 1.00 บาท
มูลค่าหุ้นละ
ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำ�หน่าย
- แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อจำ�หน่ายให้กับบริษัท เอกภาวี จำ�กัด
- แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงสภาพ
- แบ่งออกเป็น
หุ้นกู้
มูลค่าหุ้นละ
- แบ่งออกเป็น
เพื่อลดหุ้นที่สำ�รองไว้รองรับการใช้สิทธิ
ในการแปลงสภาพหุ้นกู้
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ - แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป
- แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดง - แบ่งออกเป็น
สิทธิ LOXLEY-W ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
มูลค่าหุ้นละ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญ
- แบ่งออกเป็น
แสดงสิทธิ LOXLEY-W ให้แก่
มูลค่าหุ้นละ
นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

24,000,000 หุ้น
10.00 บาท
6,000,000 หุ้น
10.00 บาท
6,000,000 หุ้น
10.00 บาท
12,000,000 หุ้น
10.00 บาท
65,000,000 หุ้น
10.00 บาท
85,000,000 หุ้น
10.00 บาท
10,000,000 หุ้น
10.00 บาท
2,000,000,000 หุ้น
1.00 บาท
1,998,078,970 หุ้น
1.00 บาท
2,000,000,000 หุ้น
1.00 บาท
2,650,000,000 หุ้น
1.00 บาท
2,000,000,000 หุ้น
1.00 บาท
100,000,000 หุ้น
1.00 บาท
165,000,000 หุ้น
1.00 บาท
25,000,000 หุ้น
1.00 บาท
41,250,000 หุ้น
1.00 บาท
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โครงสร้างเงินทุน
1. หลักทรัพย์
1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,331,250,000 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 2,264,954,770 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจำ�นวน 2,264,954,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นที่ยังไม่เรียกชำ�ระที่เหลือจำ�นวน 66,295,230 หุ้น
แบ่งเป็น
• หุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2556 จำ�นวน 45,230 หุ้น โดยบริษัทฯ จะดำ�เนินการตัดหุ้นสามัญส่วนนี้ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป
• หุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แบ่งเป็น
o จำ�นวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลข้างต้น
o จำ�นวนไม่เกิน 41,250,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

1.2 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (LOXLEY-W)
ประเภทและชนิด
:
		
จำ�นวนที่จัดสรร
:
อัตราการใช้สิทธิ
:
ราคาการใช้สิทธิ
:
วันที่เริ่มทำ�การซื้อขายใน :
ตลาดหลักทรัพย์
อายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ :
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
		
ระยะเวลาแจ้งความจำ�นง :
การใช้สิทธิ		
		
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
:
		

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (LOXLEY-W)
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
66,236,667 หน่วย
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ)
7 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
13 ตุลาคม 2557

3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันครบกำ�หนดอายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2560
ทุกวันทำ�การของบริษัทฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกำ�หนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะแจ้งความ
จำ�นงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำ�นงในการใช้สิทธิ
ภายใน 15 วัน ก่อนวันกำ�หนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
บริษัทฯ จะดำ�เนินการปรับราคาใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่
ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื ใบสำ�คัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ของบริษทั ฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต�่ำ
3. เมือ่ บริษทั ฯ มีการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต�ำ่ หรือมีการเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิในราคาต�ำ่
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำ�ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ วันใช้สิทธิ 5 ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งล่าสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2558) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์ใช้สิทธิใน
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1.3 หลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ Refinancing ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว ดังนี้
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1) หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 จำ�นวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า
300,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2563
2) หุ้นกู้มีประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 จำ�นวน 700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า
700,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.89 ต่อปี ครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 18 ธันวาคม 2565
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A- แนวโน้มเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้งหมดได้เสนอขายให้
แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น) มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ

กลุ่มล�่ำซ�ำ ประกอบด้วย
1.1 บริษัท เอกภาวี จำ�กัด
1.2 นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
1.3 นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ
1.4 นายโพธิพงษ์ ล�ำ่ ซ�ำ
1.5 นายบรรยงค์ ล�ำ่ ซ�ำ และ นางนาถฤดี วีระเมธีกุล
1.6 ม.ร.ว.ส�ำอางวรรณ ล�ำ่ ซ�ำ
นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด*
นางจารุวรรณ วนาสิน
ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์
นายณัฐพล จุฬางกูร
นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร
XL INVESTMENTS LTD.
นายไชยพร อาชากุล
นายนิพัฒน์ เจริญกิจการ

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด

705,930,933
584,158,113
37,368,481
26,732,044
25,655,364
20,200,000
11,816,931
117,342,455
107,427,431
41,838,900
21,420,000
21,000,000
17,178,020
14,024.997
13,400,000
13,252,700

31.16
25.79
1.65
1.18
1.13
0.89
0.52
5.18
4.74
1.85
0.95
0.93
0.76
0.62
0.59
0.59

* บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จำ�กัด เป็นบริษทั ย่อยทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ
(Automatic List) ผูล้ งทุนใน NVDR จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั แต่ไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท เอกภาวี จำ�กัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 บริษทั เอกภาวี จำ�กัด มีจำ�นวนหุน้ จดทะเบียนและชำ�ระแล้ว 6,350,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 100 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ

กลุม่ บุคคลนามสกุล ล�ำ่ ซ�ำ (จ�ำนวน 13 ราย) และบริษทั สมบัตลิ ำ�่ ซ�ำ จ�ำกัด*
กลุ่มบุคคลนามสกุล หวั่งหลี (จำ�นวน 22 ราย)
กลุ่มบุคคลนามสกุล จาติกวณิช (จ�ำนวน 3 ราย)
นางสุมัณฑนา โมกขะเวส
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อรัณย์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุจิต
กลุ่มบุคคลนามสกุล จูตระกูล (จ�ำนวน 3 ราย)
กลุ่มบุคคลนามสกุล สีบุญเรือง (จำ�นวน 3 ราย)
กลุ่มบุคคลนามสกุล จ่างตระกูล (จำ�นวน 3 ราย)
อื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

4,413,724
599,682
430,209
147,557
129,896
129,896
107,784
107,784
92,402
191,066
6,350,000

69.51
9.44
6.77
2.32
2.05
2.05
1.70
1.70
1.46
3.00
100.00
รายงานประจ�ำปี 2558
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*

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท สมบัติล�่ำซ�ำ จ�ำกัด ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลนามสกุล ล�ำ่ ซ�ำ รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
จ�ำนวนทุนจดทะเบียน

3. ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ LOXLEY-W
รายชื่อผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
LOXLEY-W) มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด
น.ส.สุรีย์พร ศรีสุรภานนท์
นายด�ำรัส จันทรากูร
นายสรวิชญ์ หิรัญรุจิพงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายสุรชา ตันสถาพรชัย
นายชุณห์ เต็มธนารักษ์
นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์
นางจิตราภรณ์ เนาถาวร
นางวนิดา คมนา

จำ�นวน (หน่วย)

ร้อยละ

6,954,263
2,480,700
2,110,000
1,526,950
1,327,130
1,300,000
1,070,700
1,049,688
999,950
994,000

10.50
3.75
3.19
2.31
2.00
1.96
1.62
1.59
1.51
1.50

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะกิจการและหลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไข
และข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ (ถ้ามี) รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรพอสมควรที่จะจ่ายได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดย
พิจารณาถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย
ปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท ปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.075 บาท
รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท ปี 2555 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 300
ล้านบาท ปี 2556 บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลหุน้ ละ 0.095 บาท รวมเป็นเงิน 200 ล้านบาท และปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ
0.10 บาท รวมเป็นเงิน 226 ล้านบาท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น 46 แห่ง แบ่งเป็น1) บริษัทย่อย 27 แห่ง
2) การร่วมค้า 4 แห่ง และ 3) บริษัทร่วม 15 แห่ง ดังนี้

ล็อกซเล่ย์
ธุรกิจเทคโนโลยี
LOXBIT 99%
PCC 99%
L Hardware 99%
LOXBIT PA 99%
NETONE 99%
Thai Gateway 99%

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจร่วมทุน

Loxley Intertrade 99%

ASM 69%

L Green Solution 99%

OP 50%
Postique 100%
(50%)
LS 50%

Loxley J&H 99%
BP Castrol 40%

ธุรกิจการค้า

LEV 99%
Green Natural Product 75%
SCL 62%

TFOC 40%
L Global 51%
18%

33%

LGT 51% (35%)

Foseco 26%

Car Con 51%

NSBT 20%

MOCAP 25%

LB EV 51%

Ecart Studio 26%

Loxley Trading 50%

Wisdom 30%

Part Zone 46%

NSBLT 20%
BBT 20%

Loxley Wireless 85%
LAH 50% (43%)
SLA 60% (26%)
LW SN 99% (85%)
LW TN 99% (85%)
Data Mining 99%
Loxley Mobile 99%
L Solar 2 99%
LPS 99%
L Food 99%
L Solar 1 70%
Lox Prop 66%
L Force1 60%
Thaniya 30%
MI 27%

หมายเหตุ : % ในวงเล็บ คือ ร้อยละตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ล็อกซเล่ย์
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บริษัทย่อยทางตรง
ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

ประเภทธุรกิจ

1

บริษทั ล็อกซบิท จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 102/99 ถนน ณ ระนอง
(LOXBIT)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

2

บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำ�กัด
(Data Mining)

3

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
โฮลด์ จำ�กัด (Loxley J&H)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจลงทุน

4

บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำ�กัด เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
(Loxley Mobile)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

5

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
(ล้านบาท)
(%)

ประกอบกิจการค้าเครื่องโทร
คมนาคมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

450

99

ประกอบกิจการค้า ให้บริการระบบ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

20

99

1,000

99

จำ�หน่ายบริการบัตรเติมเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ

20

99

บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำ�กัด เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
(L Food)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจบริการด้านอาหาร

30

99

6

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด Room 2011, 20th Floor, 33
(กวางโจว) จำ�กัด
Yian Plaza, Jianshe Liu Rd.,
(Loxley Intertrade)
Yaexiu, Guangzhou 510060

การค้าในจีน

0.48 ล้าน
ดอลล่าร์
สหรัฐ

99

7

บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น จำ�กัด เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
(L Green Solution)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

จัดหาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ
การขายไฟฟ้าและก๊าซ การกำ�จัด
ขยะและของเสีย

10

99

8

บริษัท แอล โซลาร์ 2 จำ�กัด
(L Solar 2)

เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

0.1

99

9

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์
ซิสเต็มส์ จำ�กัด (LPS)

เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงาน

20

99

10 บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ 99, 101, 103 ชั้น 2
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (LEV)
ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จ�ำหน่ายและติดตั้งลิฟท์และ
บันไดเลื่อน

3

99

11 บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำ�กัด เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์
(มหาชน) (Loxley Wireless) ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จ�ำหน่ายและบริการระบบ
โทรคมนาคม และสารสนเทศ

275

85

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันมะกรูด

4

75

12 บริษัท กรีน เนเจอรัล
โปรดักส์ จำ�กัด
(Green Natural Product)
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เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
(ล้านบาท)
(%)
220
70

ประเภทธุรกิจ

13 บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำ�กัด
(L Solar1)

เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

14 บริษัทรักษาความปลอดภัย
เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
(ASM)
15 บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
(Lox Prop)
16 บริษัท การค้าลาว จำ�กัด
(SCL)

เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
Unit 36, Bon Dongpalad, Alley
10 Chanthabouly Disttrict,
Vieutiane, LAO. P.D.R.
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์
ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ให้บริการรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอื่นๆ

100

69

ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณา
และให้บริการ

200

66

4,135
ล้านกีบ

62

20

60

99

51

40

51

50

50

17 บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จำ�กัด
(L Force1)
18 บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล
จำ�กัด (L Global)
19 บริษัท แอลบี อีวี จำ�กัด
(LB EV)
20 บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง
จำ�กัด
(Loxley Trading)

การค้าในลาว
จัดหา ผลิต จ�ำหน่าย
เครื่องฝึกยิงเป้านิ่ง และ
เป้าเคลื่อนไหว
ธุรกิจลงทุน
ผลิต ประกอบ และจ�ำหน่าย
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทย่อยทางอ้อม
ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

21 บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำ�กัด
(มหาชน) (LOXBIT PA)
22 บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค
โซลูชั่น จำ�กัด
(NETONE)
23 บริษัท ไทยเกทเวย์ จำ�กัด
(Thai Gateway)
24 บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร์ จำ�กัด (PCC)
25 บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด (L Hardware)

ที่อยู่
เลขที่ 116/19 ชั้น 1-3
ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 408/81 อาคารพหลโยธินเพลส
ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 102/99 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44/385-389 หมู่ที่ 10
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
(ล้านบาท)
(%)
45
99

ประกอบกิจการค้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

70

99

ประกอบกิจการค้า
เครื่องโทรคมนาคม

20

99

บริการจัดหา บ�ำรุงรักษา
วางระบบงาน และติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้การบริการ
บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์
ด้าน IT รวมทัง้ จ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

230

99

5

99
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ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

26 บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส เอ็น เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 19
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
จำ�กัด (LW SN)
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
27 บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ที เอ็น
เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 19
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
จำ�กัด (LW TN)
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ
บริการด้านสื่อสาร โทรคมนาคม
และสารสนเทศ
เครือข่ายเคเบิลใต้นำ�้
บริการด้านสื่อสาร โทรคมนาคม
และสารสนเทศ เครือข่ายเคเบิล
ใยแก้วน�ำแสง

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
(ล้านบาท)
(%)
1
85
1

85

การร่วมค้าทางตรง
ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

1

บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำ�กัด
(Car Con)

2

บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี
โซลูชั่นส์ จำ�กัด (LS)

ที่อยู่
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ
แฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจ
ให้บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์
ด้วยความรวดเร็ว
ให้บริการเทคโนโลยีด้าน
ความปลอดภัย

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
(ล้านบาท)
(%)
50
51
10

50

การร่วมค้าทางอ้อม
ลำ�ดับ
3
4

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 19
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
โฮลดิ้ง จำ�กัด (LAH)
กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอส แอล เอ เอเชีย
เลขที่ 99/7 อาคารซอฟต์แวร์
ปาร์ค ชั้น 29 หมู่ที่ 4
จำ�กัด (SLA)
ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการรับเหมาติดตั้งงาน
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมโรงไฟฟ้า
ให้บริการรับเหมา ติดตั้ง
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมใน
ประเทศและต่างประเทศ

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
(ล้านบาท)
(%)
200
43
30

26

บริษัทร่วมทางตรง
ลำ�ดับ
1

2
3
4
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ชื่อบริษัท

ที่อยู่

บริษัท โอเรียนทัล โพสท์ จำ�กัด เลขที่ 333/3 หมู่บ้านรัชดา
(OP)
นิเวศน์ซอย19 ถนนประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
บริษัท พาร์ทโซน
เลขที่ 128 ถนนเสรีไทย
(ประเทศไทย) จำ�กัด
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
(Part Zone)
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ เลขที่ 989 อาคารสยาม ทาวเวอร์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
จำ�กัด (TFOC)
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค
เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
เทคโนโลยี จำ�กัด (LGT)
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
รับจ้างท�ำภาพเทคนิคส�ำหรับ
โฆษณาและภาพยนตร์ฟิล์ม

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
(ล้านบาท)
(%)
150
50

จ�ำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

56

46

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเคเบิล
ใยแก้วน�ำแสง

100

40

ขายและให้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบจ�ำหน่าย
สลากออนไลน์

300

35

ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

ที่อยู่

เลขที่ 96/286 ซอยเสนาวัฒนา
ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
6 บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น
เลขที่ 128/224, 227, 228
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 21
จำ�กัด (MI)
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
7 บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) เลขที่ 170/69 อาคารโอเชียน
ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 22 ถนนรัชดาภิเษก
จำ�กัด (Foseco)
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
8 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
เลขที่ 2 ซอยจี 9 ถนนปกรณ์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (NSBT) สงเคราะห์ราษฎร์ ตำ�บล
มาบตาพุด อำ�เภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
9 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
เลขที่16 ซอยพหลโยธิน 96
ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี
(NSBLT)
จังหวัดปทุมธานี
10 บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์
เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร
(ประเทศไทย) จำ�กัด (BBT) ทาวเวอร์ 3 ชั้น 8 ห้องหมายเลข
803-T ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
5

บริษัท ธัญธิญะ เทคโนโลยี
จำ�กัด (Thantiya)

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
(ล้านบาท)
(%)
4
30

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่าย ระบบและ
อุปกรณ์จัดการน�้ำ น�้ำเสีย
ให้บริการระบบบริหาร และติดตาม
พิกัดต�ำแหน่งยานพาหนะแบบ
Real Time

184

27

ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีหล่อหลอม
โลหะ

10

26

ผลิตและจ�ำหน่าย
แผ่นเหล็กรีดเย็น เหล็กเคลือบ
สังกะสีและอะลูมิเนียม

5,000

20

ผลิตและจ�ำหน่าย
แผ่นเหล็กรีดเย็น เหล็กเคลือบ
สังกะสีและอะลูมิเนียม
ผลิตและจ�ำหน่ายอาคารโครงสร้าง
เหล็กส�ำเร็จรูป

600

20

360

20

บริษัทร่วมทางอ้อม
ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

11 บริษัท โพสทิค จำ�กัด
(Postique)
12 บริษัท บีพี-คาสตรอล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(BP Castrol)
13 บริษัท วิสดอม วาสท์ จำ�กัด
(Wisdom)
14 บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำ�กัด
(Ecart Studio)
15 บริษัท เอ็มโอแค็ป จำ�กัด
(MOCAP)

ที่อยู่
เลขที่ 333/3 ซอย 19
ถนนประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 183 อาคารรัชนาการ
ชั้น 23 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
103 หมู่ที่ 2 ตำ�บลบางขุนกอง
อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 129 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว
การลงทุน
ประเภทธุรกิจ
(ล้านบาท)
(%)
รับจ้างท�ำภาพเทคนิคชั้นสูงส�ำหรับ
20
50
โฆษณาและภาพยนตร์ฟิล์ม
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
น�ำ้ มันหล่อลื่น คาสตรอลและบีพี

49

40

บริการเทคโนโลยีบนเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต
บริการออกแบบ และ
จัดท�ำเว็บไซด์

7

30

12

26

61

25

จ�ำหน่ายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์

รายงานประจ�ำปี 2558

59

การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลและจัดการในด้านต่างๆ โดยกรรมการแต่ละคณะมีอ�ำนาจ
หน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 21 คน
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ลำ�ดับที่

รายชื่อ

1
2
3

นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
นายสุกิจ หวั่งหลี
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ

4
5
6
7

ดร. หริส สูตะบุตร
นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ *1
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
นายจรูญ ชินาลัย

8
9
10
11

นายโชติ โภควนิช
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล*2
พลเอกวิชิต ยาทิพย์*3
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

12
13
14
15

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายภูมิชาย ล�่ำซ�ำ
นายวสันต์ จาติกวณิช
นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์

16
17
18

ดร. สมภพ เจริญกุล
นายสุรช ล�่ำซ�ำ
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ

หมายเหตุ:

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
*3
พลเอกวิชิต ยาทิพย์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์
*1

*2

อ�ำนาจกรรมการและข้อจ�ำกัดอ�ำนาจกรรมการ
ชื่อและจ�ำนวนกรรมการซึ่งมีอำ� นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ นายธงชัย ล�่ำซ�ำ นายสุกิจ หวั่งหลี นายภูมิชาย
ล�่ำซ�ำ นายวสันต์ จาติกวณิช นายสุรช ล�ำ่ ซ�ำ นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งในแปดคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
หรือนายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หรือนายสมภพ เจริญกุล อีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

60

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แต่ละท่านจะมีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น การให้ค�ำแนะน�ำตักเตือน ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จึงไม่ได้ก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีอ�ำนาจลงนามท�ำนิติกรรมใดๆ
ร่วมกับกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การท�ำรายการทางการค้าทีท่ ำ� เป็นปกติ เพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีที่
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รบั การแต่งตัง้
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
อนึ่ง ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจใน
การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาอนุมัติ ในเรื่องที่มีสาระส�ำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ การลงทุนขนาดใหญ่ และรายการอื่นใดที่กฎหมายก�ำหนด
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มีอำ� นาจก�ำหนดชือ่ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ แต่งตัง้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ หรืออาจมอบหมาย
ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
5. มีอ�ำนาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และมีการรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตในรายงานประจ�ำปีและครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญๆ ตามนโยบายของ ตลท. และตามที่กฎหมายก�ำหนด
รายงานประจ�ำปี 2558
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7. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแล ให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างมีมาตรฐานโปร่งใสถูกต้อง และทันเวลา
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ
ในการพิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินกิจการ
ตลอดจนสามารถคัดค้านการกระท�ำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มี ค วามเห็ น ขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่อความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ ไม่ท�ำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่มีจ�ำกัด
กรรมการเข้าใหม่จะได้รบั การแนะน�ำถึง บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ลักษณะธุรกิจ แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ โดยเลขานุการบริษทั
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารทุกท่านจะได้ รั บ คู ่ มื อ กรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่กฏหมาย
ก�ำหนด นอกจากนั้น ในคู่มือดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยเป็นระยะๆ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท มีกำ� หนดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดย
มีการก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำในการประชุม เมื่อมีเรื่องที่ต้องน�ำเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอวาระการประชุม โดยประธานกรรมการเป็นผู้ท�ำ
หน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูล เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่กรณีมเี หตุจำ� เป็นเร่งด่วน นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีบ่ นั ทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย
โดยการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ในปี 2558 มีดังนี้
ลำ�ดับที่

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
นายสุกิจ หวั่งหลี
นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ
ดร. หริส สูตะบุตร
นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์*1
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ
นายจรูญ ชินาลัย
นายโชติ โภควนิช
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล*2
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายภูมิชาย ล�่ำซ�ำ
นายวสันต์ จาติกวณิช
นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
ดร. สมภพ เจริญกุล
นายสุรช ล�ำ่ ซ�ำ
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล
นายทองใหญ่ จันทนวัลย์
นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
นายสุพัฒน์ กรชาลกุล
นายกาญจน์ ทองใหญ่
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งที่จัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ

12/12
11/12
11/12
12/12
12/12
8/12
10/12
10/12
10/12
9/12
10/12
12/12
11/12

5/5
5/5
5/5
-

4/4
4/4
4/4
4/4
-

หมายเหตุ :

*1
*2

นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
				
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 		
				

ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 – ครั้งที่ 4/2558)
ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 – ครั้งที่ 5/2558)

คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
นายวสันต์ จาติกวณิช
นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
ดร. สมภพ เจริญกุล
นายสุรช ล�่ำซ�ำ
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล
นายทองใหญ่ จันทนวัลย์
นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
นายสุพัฒน์ กรชาลกุล
นายกาญจน์ ทองใหญ่

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศสำ�นักงาน ก.ล.ต.
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจและอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ
ให้สอดคล้อง และสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน และน�ำพาให้บริษัทฯ ฝ่าฟันและผ่านพ้นในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์
ต่างๆ ได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. ตรวจสอบ ติดตาม การด�ำเนินนโยบายและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาจ้าง แต่งตัง้ บรรจุ โยกย้าย ปลดจากต�ำแหน่ง สับเปลีย่ น โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง และก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ย
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำ� นวยการฝ่ายอาวุโสลงไป โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจอนุมัติให้
ด�ำเนินการได้
4. ให้มีอ�ำนาจในการลงนามอนุมัติ ตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนด อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการพิจารณาการลงทุน แสวงหาโอกาสการท�ำ
ธุรกิจใหม่ๆ การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ การซื้อสินค้า การเข้าท�ำสัญญา
หรือนิติกรรมใดๆ ตลอดจนการด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ก�ำหนดตามประเภทและวงเงิน ดังต่อไปนี้
4.1 การเข้าร่วมประมูลงาน การท�ำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง โดยค�ำนึงถึงงบประมาณ
ของทางราชการและความพร้อมของบริษัทในการเตรียมเข้าร่วมประมูลงานวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
4.2 การลงทุน การท�ำธุรกิจใหม่ๆ วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป
4.3 ในกรณีทกี ำ� หนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถด�ำเนินการ
ได้ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
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4.4 การท�ำนิติกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง อันเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยง ต้องน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็น
ผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณา โดยไม่มผี มู้ สี ว่ นได้เสียเข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียง เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงที่ตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนดด้วย
5. ด�ำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น หรือตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท รวมทั้ง
ท�ำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
การมอบหมายอ�ำนาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2556 เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2556 มีมติกำ� หนดขอบเขตและอ�ำนาจของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไว้
ดังต่อไปนี้
1. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
2. ด�ำเนินกิจการและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
3. มีอำ� นาจดูแล บริหาร ด�ำเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจ�ำตามปกติธรุ กิจเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมตลอดถึงระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีผ่ า่ นการอนุมตั หิ รือเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ให้อ�ำนาจในการลงนามอนุมตั ิตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนด อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการพิจารณาการลงทุนแสวงหาโอกาสการท�ำธุรกิจ
ใหม่ๆ การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ การซื้อสินค้า การเข้าท�ำสัญญาหรือ
นิติกรรมใดๆ ตลอดจนการด�ำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้กำ� หนดตามประเภทและวงเงิน ดังต่อไปนี้
4.1 การเข้าร่วมประมูลงาน การท�ำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้ง โดยค�ำนึงถึงงบประมาณ
ของทางราชการและความพร้อมของบริษัทในการเตรียมเข้าร่วมประมูลงานวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
4.2 การลงทุน การท�ำธุรกิจใหม่ๆ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป
4.3 ในกรณีทกี่ ำ� หนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้ว กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามมติที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4.4 การท�ำนิตกิ รรมใดๆ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงอันเข้าลักษณะเป็นรายการเกี่ยวโยง ต้องน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณา
อนุมัติ โดยผ่านหรือมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและ
งดออกเสียงเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้ นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์รายการทีเ่ กีย่ วโยงทีต่ ลาดหลักทรัพย์กำ� หนดด้วย
ส�ำหรับการลงนามอนุมัติในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามปกติ บริษัทฯ มีนโยบายที่กำ� หนดขอบเขตอ�ำนาจในการลงนาม
อนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้แล้ว ในลักษณะของการกระจายอ�ำนาจ โดยก�ำหนดว่าผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติในเรื่องใด
และวงเงินเท่าใด และจะมีการทบทวน ปรับปรุง หรือ เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมขึน้ อยูก่ บั สภาวการณ์ ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อ
บริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้กรรมการบริษทั สองคนลงลายมือชือ่ และประทับตราส�ำคัญของบริษทั มีอำ� นาจกระท�ำการแทนบริษทั ฯ ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุน และปฏิบัติงานในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอบทานข้อมูล
ทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้
มีขึ้น และกระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การท�ำรายการทางการค้าที่ท�ำเป็น ปกติ เพื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่
ยีส่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้น
ส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน บริษทั ฯ ต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ลำ�ดับที่ รายชื่อ
1 ดร. หริส สูตะบุตร
2 นายจรูญ ชินาลัย
3 นายโชติ โภควนิช*

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *นายโชติ โภควนิช เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
1.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
1.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลท. พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติการบัญชี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2558
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1.4 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด
1.7 จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
1.7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
1.7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1.7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
1.7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.7.6 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
1.7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
1.7.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
1.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดท�ำรายชื่อและขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ ตลท. ก�ำหนด และน�ำส่งต่อ ตลท. ภายใน 3 วันท�ำการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อก�ำหนดของ ตลท. ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.1 ข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ในการบันทึก หรือการรายงานทางบัญชี หรือการเงิน
2.2 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่ไม่เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
2.3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
2.4 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.5 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
2.6 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่ง ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลท.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย
ลำ�ดับที่ รายชื่อ
1 นายจรูญ ชินาลัย
2 นายธงชัย ล่ำ�ซำ�
3 นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
4 นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ คือ ดร. ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1. สรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับกรรมการบริหารขึน้ ไป โดยสามารถสรรหาทัง้ จากบุคคลภายใน และภายนอกบริษทั ฯ
2. เสนอรายชือ่ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั การสรรหาตลอดจนจ�ำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อนื่ ๆ ให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนสัดส่วน จ�ำนวน และคุณสมบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท
4. ศึกษาเพื่อเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ตลอดจนจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน่วยงานในองค์กรของบริษัทฯ รวบรวม
ข้อมูลเพื่อการศึกษา
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือตามที่กฎระเบียบของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
หรือ ตลท. หรือกฎหมายอื่นๆ ก�ำหนด
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่างๆ
ส�ำหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการบริหาร ตลอดจนกรรมการชุดต่างๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการก่อนจึงจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด�ำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ และค�ำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีเวลา
ท�ำงานให้บริษัทฯ อย่างเพียงพอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จำ�นวน 18 คน เป็นเงิน 15,612,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนในรูป ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ และค่าบำ�เหน็จกรรมการ*)
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 1,920,000 บาท
(เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ)
1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 13 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 48,720,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
ผลตอบแทนการปฎิบัติงาน และผลประโยชน์อื่นๆ)

หมายเหตุ * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 อนุมัติค่าตอบแทน 16.50 ล้านบาท ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 15.91
ล้านบาท (พ.ค. 58 - เม.ย. 59) ซึ่งมีผลต่างจากการคำ�นวณตามรอบปีปฏิทินทางบัญชี 15.61 ล้านบาท (ม.ค. 57 - ธ.ค. 57)
เท่ากับ 300,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการที่จ่ายให้แก่กรรมการในฐานะพนักงาน
หรืออนุกรรมการของคณะทำ�งานต่างๆ ของบริษัท

โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
1. นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
2. นายสุกิจ
หวั่งหลี
3. นายธงชัย
ล�่ำซ�ำ
4. ดร.หริส
สูตะบุตร
5. ดร. วิษณุ
เครืองาม
6. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
7. ดร. ศุภวุฒิ
สายเชื้อ
8. นายจรูญ
ชินาลัย
9. นายโชติ
โภควนิช
10. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
11. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
12. ดร.ชิงชัย
หาญเจนลักษณ์
13. นายภูมิชาย ล�่ำซ�ำ
14. นายวสันต์
จาติกวณิช
15. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
16. ดร.สมภพ
เจริญกุล
17. นายสุรช
ล�่ำซ�ำ
18. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
รวม

คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
1,200,000
600,000
600,000
600,000
400,000
600,000
600,000
600,000
500,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
10,500,000

ค่าบำ�เหน็จ
กรรมการ
500,000
300,000
300,000
300,000
200,000
300,000
300,000
300,000
300,000
25,000
300,000
187,500
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
5,1 1 2 ,500

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
360,000
240,000
240,000
840,000

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ
240,000
360,000
240,000
240,000
1,080,000

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
-ไม่มี-

3. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจำ�เป็นและสำ�หรับใช้จ่ายเมื่อพ้น
จากการเป็นพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งจัดให้มีเงินกองทุนเงินสะสมประเภทจ่ายเงินสมทบ และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
สำ�หรับพนักงานประจำ�รายเดือน ทัง้ นีพ้ นักงานจะจ่ายเข้ากองทุนทุกๆ เดือน เท่ากับร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ทีจ่ ดั ให้มกี องทุนเงินสะสมและกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพจะจ่ายเงินสมทบในกองทุนให้กับพนักงานดังกล่าวตามระเบียบทีบ่ ริษทั นัน้ ๆ กำ�หนด
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีเจตนารมณ์ในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
จึงมีการออกนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยยึดหลักข้อปฏิบัติ
ที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ทัง้ เพือ่ เพิม่ ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อันมีสาระสำ�คัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนน
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งกำ�หนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อน
วันประชุม พร้อมแนบรายงานประจำ�ปี เป็น CD-ROM ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และยังจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีแ่ สดง
ความจำ�นงขอเป็นรูปเล่ม ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมด้วยระเบียบวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาวาระการประชุมก่อนล่วงหน้า โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ประกอบ พร้อมทัง้
ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ประกอบด้วยคำ�ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะและเพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน อีกทั้งยังจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดในกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น ที่จะมีสิทธิรับทราบข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัทฯ ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
1. การดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน
• สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทและตนเอง
• สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายทีส่ ำ�คัญของบริษทั ฯ
และสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท
• สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
• สิทธิในส่วนแบ่งกำ�ไร/เงินปันผล
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระการประชุม และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยบริษัทฯ
จะจัดสถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ หมาะสม หนังสือเชิญประชุมถูกจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนการประชุม
โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง บริษัทฯ จะแนบประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำ�งาน การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น การมีส่วนได้เสีย เป็นต้น
4. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำ�ถามแก่ผู้ถือหุ้นก่อน
การประชุม ประธานกรรมการได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องขอมติในแต่ละวาระ และใน
ระหว่างการประชุม ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำ�ถามในแต่ละวาระ
และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอโดยประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจะให้ความสำ�คัญกับทุก
คำ�ถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน พร้อมสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียงก่อนยุติในแต่ละวาระ
5. หลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายงานการประชุมและผลของการลงคะแนนเสียง ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ภายใน 14 วัน
หลังวันประชุม
รายงานประจ�ำปี 2558
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา
หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นประเด็นต่างๆ จะถูกน�ำเสนอตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยเผยแพร่การเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั จะไม่เพิ่มวาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
โดยไม่จ�ำเป็น ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศจากบริษัทฯ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และทันเวลา ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมจะได้
รับบัตรลงคะแนนเสียง และให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และในวาระที่ส�ำคัญ เช่น
การท�ำรายการเกี่ยวโยง การท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนตามจำนวน
หุ้นที่ตนมี และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบว่าจะมอบฉันทะให้แก่ใคร บริษัทฯ ได้จัดหนังสือมอบฉันทะโดยเปิดโอกาสให้สามารถมอบ
ฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งได้ทุกคน และบริษัทฯ ได้อำ� นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนโดยมีอากรแสตมป์ไว้
บริการด้วย
นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ ทีถ่ กู ต้อง ทันเวลา
โดยการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนแล้วจึงผ่านทางสื่อสารมวลชนอื่นๆ เพือ่ ให้เป็น
ไปตามระเบียบ และให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และนำ�ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการก�ำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนหรือผู้เกี่ยวข้องใน
กรณีที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทฯ และไม่ร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารท่านอื่นสามารถตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม อีกทั้งใช้มาตรการตามกฎหมาย เช่น ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันท�ำการนับจาก
วันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอน เป็นต้น
บริษัทฯ ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกีย่ วข้อง และต้องเก็บรักษาสารสนเทศทีส่ ำ� คัญทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ ไม่ดำ� เนินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลา
1 เดือน ก่อนประกาศงบการเงินประจ�ำรายไตรมาส และประจ�ำปีสู่สาธารณชน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดเป็นระเบียบห้าม
กรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ หรือโอกาสในการท�ำงานเพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ นื่ หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ
ทางวินัยทันที

3. การคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (CSR) ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า
คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มตามความ
เหมาะสม บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
• คณะกรรมการทุกคณะมีหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
• คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถ สุจริต ระมัดระวังเยีย่ งวิญญูชน ผูป้ ระกอบธุรกิจ พึงกระทำ�
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
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• บริษัทพึงรายงานสถานะและผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
• บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็น
ความลับส่งตรงให้คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและผู้บริหาร
• กำ�หนดโครงสร้างผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และผลการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาร่วมกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทในแต่ละปี
• ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี ให้เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ และอัตราค่าครองชีพ และประโยชน์อื่นตามเหมาะสม ได้แก่
การประกันอุบัติเหตุให้บุคลากรที่เดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ การให้วงเงินค่ารักษาพยาบาล การจัดให้มีแพทย์และพยาบาล
อยูป่ ระจำ�ห้องพยาบาลทุกวันทีอ่ าคารสำ�นักงานของบริษทั ฯ การมอบเงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดตัง้
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำ�ปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน การจัดให้มีสถานที่ออกกำ�ลังกาย รวมทั้ง
การจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำ�กัด ในราคาถูกกว่าราคาปกติในท้องตลาดให้กับพนักงาน
เป็นประจำ�เดือนละ 2 ครั้ง เป็นต้น
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ สุขอนามัย ทรัพย์สนิ และเอือ้ ประโยชน์ในการทำ�งาน เช่น การจัดจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ�อาคารตลอด 24 ชั่วโมง กำ�หนดแผนการจ้างบริการบำ�รุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในอาคาร
สำ�นักงานตลอดทั้งปี การฉีดยาฆ่าแมลงในสำ�นักงานทุกเดือน การจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และอบรมวิธี
ปฏิบัติตัวสำ�หรับเหตุแผ่นดินไหว ให้กับพนักงานทั้งที่สำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขา และอื่นๆ
• ให้โอกาส ส่งเสริม สนับสนุน ให้บคุ ลากรได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคลตามเหตุผล โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้มีผู้บริหารรุ่นใหม่
• จัดให้มีการสื่อสารภายในที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทั้งเรื่องภายในและภายนอกองค์กร
อย่างทันต่อเหตุการณ์ เช่น การจัดทำ�ระบบ intranet ทีเ่ ป็นการสือ่ สาร 2 ทาง โดยพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบได้
การจัดทำ�วารสาร “CONNECT” เป็นต้น
• จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ เพื่อลดหรือขจัดปัญหาอันจะส่งผลกระทบต่อขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน โดยก�ำหนดขอบเขต
ขั้นตอนการร้องทุกข์ การสอบสวน การพิจารณา การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง ให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนแสดงไว้ใน
หนังสือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน” ที่แจกให้พนักงานใหม่ทุกคน
• สนับสนุนชมรมพนักงานและฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ชุมชน และสังคม
• บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับหนังสือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน” ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับ และหน้าที่รับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ เพื่อระเบียบวินัยอันดีงามในการทำ�งานร่วมกัน
ซึ่งนอกจากการจัดทำ�เป็นรูปเล่ม บริษัทฯ ยังแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้บนระบบ intranet ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ
ที่บุคลากรของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อลูกค้าและประชาชน
• กำ�หนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ
• พิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ โดยยึดหลักเสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ
• จัดหา ให้บริการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าด้วยความรับผิดชอบ
• เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
• ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากลูกค้าและบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้น
• รักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึง่ สารสนเทศของบริษทั ฯ และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
• ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่ไม่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมี
เหตุผลสนับสนุนความจำ�เป็นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ จะต้อง
บอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหากจำ�เป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่าง
เท่าเทียมกัน
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• ต้องเลือกสรรผูเ้ สนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างจริงจัง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำ�นวนตามระเบียบ และ
ผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีการบอกกล่าวด้วยวาจา
จะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
• จัดทำ�สัญญาทีเ่ ป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคูค่ า้ /
เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่แข่ง
• ส่งเสริมแนวทางการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้าย
โดยปราศจากมูลความจริง
• มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า และการให้บริการ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและรักษา
ภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยรวม
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
• จัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นการเฉพาะ โดยกำ�หนดนโยบายมุ่งเน้นการดำ�เนินโครงการที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านกีฬา
แก่ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำ�คัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
มากขึ้น ดังเช่น การจัดตั้งฝ่ายกรีน โซลูชั่น ฝ่ายพลังงานทดแทน การขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวล
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดธุรกิจใหม่ คือ รถโดยสารไฟฟ้า โดยมีจุดเด่นคือเป็นรถโดยสารไร้มลพิษและประหยัดพลังงาน อีกทั้งยัง
เป็นรถที่ประกอบในประเทศไทย เป็นต้น
• ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เช่น การใช้ระบบ
อัตโนมัติปิดไฟฟ้าบางส่วนภายในสำ�นักงานช่วงเวลาพักเที่ยง และปิดเครื่องปรับอากาศทั้งอาคารก่อนเวลาเลิกงาน 10 นาที
การปรับเพิ่ม-ลดจำ�นวนลิฟต์ให้บริการให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ลิฟต์ระหว่างช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น
• กำ�หนดนโยบายและแนวปฎิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น การกำ�หนดให้พนักงานทุกคนติดตั้ง
โปรแกรมตรวจสอบการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ มีระบบ Firewall ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ มุง่ ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยสารสนเทศทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และทัว่ ถึงทัง้ ข้อมูลทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และข้อมูลอืน่ ๆ เพือ่ ให้นกั ลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน
โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.loxley.co.th เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ลงทุน หรือผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนอยู่เสมอ
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนกหลักทรัพย์ทำ�หน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญของบริษัทฯ รายงานการทำ�ธุรกรรมสำ�คัญต่างๆ
รายงานผลการดำ�เนินงานและสถานะการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินของบริษทั ฯ รายไตรมาส และรายปี) ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จำ�นวนครั้งของการประชุมและจำ�นวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558
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5. บริษทั ฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทีส่ ะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบ
หรือลักษณะของค่าตอบแทนในปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่า
เทียบเคียงได้
6. บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ ดูแลงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน โดยนักลงทุนสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ณ สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2348-8141 หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือที่อีเมล์ boonlertj@loxley.co.th
นอกเหนือจากการเปิดเผลข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ให้มีความเข้าใจข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลผลการด�ำเนินงานและความคืบหน้างานโครงการต่างๆ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ซักถามถึงข้อสงสัยต่างๆ ที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้เป็นช่องทางที่ท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้โดยตรงและชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ สามารถน�ำความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด�ำเนินงาน การให้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยการท�ำงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้รับ
การสนับสนุนที่ดีและต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2558 ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลทั้งแผนการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินงานรวมทั้ง
ประเด็นส�ำคัญทางการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปี 2558 ได้แก่ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) การชี้แจงผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสทั้งในรูปแบบการประชุมและการน�ำเสนอบทวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ การจัดการประชุมระหว่างนักวิเคราะห์และผู้บริหาร การเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ภายในประเทศเพื่อพบปะกับนักลงทุน
และนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ และการชี้แจงผลการด�ำเนินงานผ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลผ่านทางนักวิเคราะห์
ที่ท�ำการรวบรวมและวิเคราะห์การลงทุนให้แก่ผู้สนใจต่อไป
ส�ำหรับปี 2559 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้วางเป้าหมายในการท�ำหน้าที่เป็นสะพานที่ดีเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบุคคลภายนอกโดยการน�ำ
ความเห็นที่ได้รับจากทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เท่าเทียมกัน และเป็นไปอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน และผลการด�ำเนินงานแล้ว บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารด้วย โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังนี้
ลำ�ดับ

รายชื่อ

1 นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 นายสุกิจ หวั่งหลี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4 ดร.หริส สูตะบุตร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5 ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6 นายจรูญ ชินาลัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
จำ�นวนหุ้น สัดส่วนการ จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หน่วย)
20 ก.พ. 2558 31 ธ.ค. 2558 ที่เพิ่ม(ลด) ถือหุ้น (%) 20 ก.พ. 2558 31 ธ.ค. 2558
37,368,481 37,368,481
1.65
444,862
444,862
4,892,832
4,892,832
0.22
58,248
26,732,044 26,732,044
1.18
318,238
318,238
1,168,513
1,168,513
0.05
13,910
13,910
55,125
55,125
0.002
656
656
รายงานประจ�ำปี 2558
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ลำ�ดับ

รายชื่อ

7 นายโชติ โภควนิช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8 พลเอกวิชิต ยาทิพย์*
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9 นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10 ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11 นายภูมิชาย ล�ำ่ ซ�ำ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
จำ�นวนหุ้น สัดส่วนการ จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หน่วย)
20 ก.พ. 2558 31 ธ.ค. 2558 ที่เพิ่ม(ลด) ถือหุ้น (%) 20 ก.พ. 2558 31 ธ.ค. 2558
N/A
N/A
N/A
N/A
630,000
630,000
0.03
7,500
7,500
2,621,850
2,621,850
0.12
31,212
31,212
1,050,000
1,050,000
0.05
12,500
12,500
58,012
58,012
0.002
690
690

12 นายวสันต์ จาติกวณิช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13 นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14 ดร.สมภพ เจริญกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15 นายสุรช ล�่ำซ�ำ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16 นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
17 นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
18 นายทองใหญ่ จันทนวัลย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
19 นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
20 นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
21 นายสุพัฒน์ กรชาลกุล

2,242,478
840,000
1,670,707
9,876,688
3,920,437
5,250
-

2,242,478
840,000
1,670,707
9,876,688
3,920,437
5,250
-

-

0.10
0.04
0.07
0.44
0.17
0.000
-

23,123
10,000
19,889
117,579
46,671
62
-

23,123
10,000
19,889
117,579
46,671
62
-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

-

0.000

-

-

21,000

21,000

-

0.001

250

250

25,200

25,200

-

0.001

300

300

22 นายกาญจน์ ทองใหญ่
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
23 นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ: * พลเอกวิชิต ยาทิพย์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 จำ�นวนหุ้นและใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่เปิดเผย
ของพลเอกวิชิต คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงเป็นจำ�นวนที่มีอยู่ในช่วงหลังจากเข้าดำ�รงตำ�แหน่งแล้วเท่านั้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ คี วามสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดโครงสร้าง บทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งจัดให้มีคณะอนุกรรมการ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ต่อไปนี้
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีจำ�นวน 16 คน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 7 คน กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 9 คน กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารนี้ยังเป็นกรรมการอิสระ 5 คน และส่วนหนึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านวิศวกรรมศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ 5 คน ด้านการบัญชี/การเงิน 5 คน ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารจัดการ 3 คน และด้านการปกครอง/กฎหมาย 3 คน ทัง้ นี้
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอืน่ ๆ มีความพร้อมทีจ่ ะใช้ดลุ ยพินจิ ของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำ�หนด
กลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำ�หนดมาตรฐานการดำ�เนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่
จะคัดค้านการกระทำ�ของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ ไม่ทำ�ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำ�นาจโดยไม่มีจำ�กัด
บริษัทฯ ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มข้นกว่าข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
บริษัทฯ มีการแยกตำ�แหน่งและอำ�นาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
และไม่ได้เป็นพนักงานหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยมีประธานกรรมการทำ�หน้าทีเ่ ป็นประธานของคณะกรรมการบริษทั ส่วนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทำ�หน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหาร มีกรรมการบริหารสายการเงินดูแลเรื่องการเงิน การบัญชี และการลงทุน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ ในคณะอนุกรรมการ ซึ่งอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีการแบ่งแยกไว้อย่าง
ชัดเจน ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ เพือ่ ให้การทำ�หน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และ
คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส คณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่ดูแลการกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ การประชุม และรักษา
ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ส่วนการดูแลปฏิบตั งิ านในแต่ละวัน และผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหาร เป็นผูด้ ำ�เนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่กำ�หนดไว้
5.2 คณะอนุกรรมการ
เพื่อให้การกำ�กับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบนั มีคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ องค์ประกอบและหน้าที่รับผิดชอบกำ�หนดไว้ชัดเจน (รายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ จะอธิบายไว้
ในหัวข้อเรื่อง การจัดการ)
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น
กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นตามที่กฎหมายก�ำหนด และ
หน่วยงานก�ำกับดูแลคาดหวัง นอกจากนั้น ในคู่มือดังกล่าวยังประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นระยะ ส�ำหรับกรรมการใหม่จะได้รับการบรรยายถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
โดยเลขานุการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น�ำ
ตามความรับผิดชอบตามล�ำดับขั้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
ตลอดจนงบประมาณที่นำ� เสนอ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีกลไกการก�ำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามแผนที่ก�ำหนดไว้
อย่างสม�ำ่ เสมอ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างสม�ำ่ เสมอ บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือ “จริยธรรมในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ” เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือและน�ำไปปฏิบัติเป็น
รายงานประจ�ำปี 2558
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แนวทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าไม่สนับสนุนการท�ำ
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ต้องมีรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามแนวทาง
ธุรกิจปกติเสมือนหนึ่งเป็นการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก หากรายการใดมิได้เป็นไปตามแนวทางธุรกิจปกติ จะต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการนั้น
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้แก่คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ กรรมการบริหารได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ ในกรณีที่
พบความผิดปกติ จะมีการเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทันที และด�ำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ระบบการควบคุมภายในถือเป็น
กลไกส�ำคัญของการบริหาร ช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมัน่ คง และบรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหล และยังคุ้มครองเงินลงทุนผู้ถือหุ้นไม่เสียผลประโยชน์อีกด้วย
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีการก�ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนดสามารถเรียกประชุมเพิม่ เติมได้ตามความจ�ำเป็น ประธานกรรมการ หรือประธานทีป่ ระชุม
จะยึดนโยบายสนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างโปร่ง ใส จั ด สรรเวลาอย่ า งเพี ย งพอในการนำเสนอรายละเอียด
และตอบข้อซักถาม โดยให้เลขานุการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนประชุม นอกจากนี้ ยังให้จดั ท�ำรายงาน
การประชุมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานทุก
ไตรมาส ส�ำหรับคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ จะมีการแยกประชุมต่างหากจากกัน และปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความประสงค์ เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย
ส�ำหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรแจ้งต่อกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนังสือแจ้งผลการประชุมในประเด็นนัน้ ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบด้วย
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2558 โดยจัดให้มีการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำ�เนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำ�มาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม ได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเ่ สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
การประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 93.4
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ด�ำเนินงาน ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 96.1 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท�ำการ
ประเมินในแบบประเมินผลที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเช่นกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบ
หมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริษัทฯ
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5.6 การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท ซึ่งการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นนั้น กรรมการของบริษัทฯ ต้องตระหนักว่าไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ และผู้บริหาร เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น และให้มีความคิดเห็นที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อปรับกลยุทธ์
การด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวะการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมระดมความคิด
(Brainstorming) เป็นระยะ โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึง่ นอกจากการพัฒนาด้านการบริหารแล้ว
บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรมของผู้บริหารด้วยเช่นกัน โดยก�ำหนดการฝึกอบรม
กรรมการและผู้บริหาร จะอยู่ในแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนระดับขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองตาม
เกณฑ์การสืบทอดงาน โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดหลักสูตรต่างๆ แบ่งตามระดับชั้นผู้บริหาร และมีการรายงานผลการดำ�เนินงานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2558 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ มีดังนี้
รายชื่อ					
หลักสูตร
1. ดร.สมภพ เจริญกุล
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (รุ่น 7)
			 สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล
- Top Executive Program in Commerce and Trade สถาบันวิทยาการการค้า
			 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 2)
			 สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
		
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 1 (นธป.1)
			 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5
			 สำ�นักงานศาลปกครอง
		
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
4. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล
- Director Certification Program รุน่ ที่ 3/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
		
- ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบัญชี
5.8 ค่าตอบแทน
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณา ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณา โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่สูงเกินความจ�ำเป็นแต่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ มีการเปิดเผยจ�ำนวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปีตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
5.9 เลขานุการบริษัท
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ ปฏิบตั ติ ามมาตรา 89/15 ทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดท�ำ เก็บรักษาเอกสารส�ำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้ง
เป็นผูด้ แู ลการบริหารกิจการของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารให้อยูใ่ นกรอบกฎหมายโดยเคร่งครัด บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษทั ถูกก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ รวมถึงการด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
ตลาดทุนประกาศก�ำหนด
รายงานประจ�ำปี 2558
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การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริต คอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยที่ทำ�ลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 จึงได้มีมติอนุมัติออกนโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำ�หรับพนักงาน ควบคู่ไปกับนโยบายกำ�กับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งให้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ ได้มีการลงนามใน “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” เพื่อส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือ “สร้างคนดีให้มคี ณ
ุ ธรรม” เพือ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ วัดเทพศิรนิ ทราวาส
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ และอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่าบุคลากรของบริษัทฯ จะสามารถน�ำ
ประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการเข้าร่วมมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน และสร้างสรรค์สังคมต่อไป

การรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ โดยสามารถร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมายังช่องทางต่อไปนี้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน)
102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หรือ E-mail : ac@loxley.co.th
บริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อเรียกร้อง และดำ�เนินการอย่างเสมอภาค โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีกำ�หนดระยะเวลาในการ
ดำ�เนินการที่เหมาะสม รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้มีความปลอดภัย โดยกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบทำ�การสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายการก�ำกับดูแลในการป้องกันมิให้ผู้บริหารน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขาย
หลักทรัพย์ โดยใช้มาตรการตามกฎหมาย เช่น ก�ำหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน
หรือรับโอน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล
ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่ส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดให้รับรู้ได้
เฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ไม่ดำ� เนินการซื้อ-ขาย หรือเสนอซื้อ-เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ-ขาย หรือ
เสนอซื้อ-เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนประกาศงบการเงินประจ�ำราย
ไตรมาสและประจ�ำปีสู่สาธารณชน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดเป็นระเบียบ ห้ามกรรมการและพนักงานทุกคนอาศัยอ�ำนาจ
หน้าที่หรือโอกาสในการท�ำงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยทันที
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บุคลากร
บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานประจ�ำทั้งสิ้น 823 คน
พนักงานสัญญาจ้างทั้งสิ้น 121 คน โดยแบ่งพนักงานตามกลุ่มดังนี้
หน่วยงาน
กลุ่มธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคม
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
กลุ่มธุรกิจงานโครงการ
กลุ่มธุรกิจการค้า
กลุ่มธุรกิจร่วมทุน
กลุ่มธุรกิจบริการ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริหารและการเงิน
กลุ่มทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
รวมพนักงานทั้งสิ้น

จำ�นวน (คน)
45
234
205
194
13
14
88
83
58
5
5
944

ค่าตอบแทนพนักงานของส�ำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา
และโบนัส เท่ากับ 534 ล้านบาท

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษแก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากค่าจ้าง และผลตอบแทนอื่นๆ ที่ได้
รับอยู่ซึ่งได้ประกาศไว้ในข้อบังคับการท�ำงาน และสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้
• จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในกรณีที่บิดามารดา คู่สมรสอันชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรอันชอบด้วยกฎหมายของ
พนักงานประจ�ำรายเดือนถึงแก่กรรม
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์ และเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจ�ำเป็น
และส�ำหรับจ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้เป็นพิเศษอีกจ�ำนวนหนึ่ง
• จัดให้มีมาตรการและงบประมาณส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือพนักงานซึ่งประสบภัยพิบัติ หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิ
เช่น กรณีมหาอุทกภัยในปี 2554 หรือ การประสบภัย หรือ เหตุฉุกเฉินต่างๆ ของพนักงานตามความเหมาะสม
• ส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานกับบริษัทฯ ติดต่อกันครบ 10 ปี และทุก 5 ปีต่อไป บริษัทฯ จะจัดของที่ระลึกและเกียรติบัตร เพื่อเป็นการ
แสดงความชื่นชมและขอบคุณจากบริษัทฯ
• พนักงานที่ประสงค์จะซื้อสินค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม จะได้รับส่วนลดพิเศษส�ำหรับพนักงาน
• นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้มีโอกาสท�ำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ
ร่วมกันตามสมควร และมีความสมดุลย์ในด้านการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว บริษัทฯ ส่งเสริมให้ชมรมพนักงานจัดท�ำกิจกรรมต่างๆ
อันเป็นประโยชน์แก่พนักงาน อาทิเช่น การจัดกีฬาสี กีฬาฟุตซอลประจ�ำปี การจัดทัศนศึกษา และ งานสังสรรค์ระหว่างพนักงาน
เป็นต้น

นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ อันจะน�ำมาซึ่งศักยภาพ
ทางการแข่งขันที่โดดเด่น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาหลัก ดังต่อไปนี้
1. นโยบายพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการฝึกอบรม
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และทัศนคติ ที่จำ� เป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อม
รายงานประจ�ำปี 2558
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ส�ำหรับพนักงานที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารในอันดับที่สูงขึ้นหรือรับผิดชอบงานที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยการพัฒนานี้ จะประกอบไปด้วย
การสัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การให้ค�ำปรึกษาจากหัวหน้างาน รวมถึงการแบ่งปัน
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต่างๆ ด้วย
2. นโยบายรักษาและพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง และเตรียมแผนการพัฒนาพิเศษ
และแผนความก้าวหน้าในอาชีพเพือ่ รองรับการเติบโตในต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ ต่อไป มีการมอบหมายงานพิเศษ การสร้างทัศนคติการท�ำงาน
เป็นทีม ความเป็นผู้น�ำ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถดึงเอาความรู้ และความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด
3. นโยบายพัฒนาผู้บริหาร บริษัทฯ ได้มีแผนการพัฒนาผู้บริหารทั้งระดับต้น กลาง และระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการ
ปรับต�ำแหน่งที่สำ� คัญต่างๆ โดยแผนการพัฒนานี้ ประกอบด้วย ทักษะความเป็นผู้น�ำ กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ที่มี
ความจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโจทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของการฝึกอบรมใน ปี 2558 เท่ากับอัตรา 15 ชั่วโมง / คน / ปี โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่
ส�ำคัญให้กับผู้บริหารและพนักงาน อาทิเช่น
- หลักสูตร Director Certification : หลักสูตรประกาศนียบัตร ของ IOD เพื่อการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Program) เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�ำให้กับผู้บริหารระดับผู้อำ� นวยการฝ่าย เช่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น
- หลักสูตร Loxley Executive Leadership Development Program โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย เป็น
หลักสูตรจากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการเปลี่ยนแปลงของความคิดภายใน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท�ำงาน โดย
รูปแบบการสอนจะเน้นการ Coaching, Sharing และการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงการให้ค�ำแนะน�ำ
ของ Mentor ซึ่งเป็นผู้บริหารโดยตรงของผู้เข้าเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการน�ำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว
- หลักสูตรบริหารทีมคุณภาพ ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Team Quality Management - TQM Assistant Manager ) เพื่อเสริม
ทักษะทางด้านการบริหารให้กับผู้บริหารในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ
- หลักสูตร Building Your Business Acumen : Financial Perspective เพื่อการเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการตัดสินใจใน
ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลก�ำไรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการ ถึง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
- หลักสูตร Effective Leadership Showcase เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้น�ำให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโส - ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย รวมถึงสร้างความเข้าใจหลักการของ Leadership และการน�ำไปปรับใช้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาผู้บริหารของ
บริษัทส�ำหรับอนาคต
- หลักสูตร Presentation to Win Executive Meeting เพื่อพัฒนาทักษะด้านการน�ำเสนอที่มีประสิทธิผลให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการ
อาวุโส - ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ในการน�ำเสนอแผนงานและงบประมาณกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในเวลาที่จ�ำกัด โดยสามารถก�ำหนด
กลยุทธ์และประเด็นส�ำคัญที่จะดึงมาน�ำเสนอ การปิดช่องโหว่ที่อาจถูกซักถาม การฝึกการน�ำเสนอด้วยการโค้ชบนกรณีศึกษาจริง
- หลักสูตร HR for Non HR ส�ำหรับหัวหน้าหน่วยงาน หรือ Manager ของแต่ละสายงาน โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและ
วิธีการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร เทคนิคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ตลอดจน
สามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารคนในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
- หลักสูตร Professional Supervisor Skills ส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารทีมงาน โดยจัดหลักสูตรนี้ให้กับ
พนักงานในกลุ่มผู้ควบคุมงาน (Supervisor) ฯลฯ

นโยบายด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ท�ำ งาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคลากรของบริษทั ฯ และเอือ้ ประโยชน์ในการท�ำงาน ผูบ้ ริหาร
และพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งปวงที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ของตนเองและส่วนรวม

80

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะรับทราบ ท�ำความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปประจ�ำปีของพนักงาน
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้านกายภาพ
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้านชีวภาพ (ก�ำจัดพาหะ เชื้อโรค)
4. ตรวจสอบอาคารประจ�ำปี และตรวจรับรองระบบไฟฟ้าของอาคาร
5. ซ้อมอพยพและซ้อมหนีไฟ และ อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
6. จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส�ำหรับพนักงาน
ส�ำหรับในปี 2558 สถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการท�ำงาน ไม่มี และอัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ไม่มีเช่นกัน

รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1. นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
- ประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/04/2536

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

82 - ปริญญาตรี สาขา
พาณิชยศาสตร์
University of
Manchester, England
- Director
Accreditation
Program 17/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
37,368,481 หุ้น
ร้อยละ 1.65
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
444,862 หน่วย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นพี่นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ
และนายภูมิชาย ล�ำ่ ซ�ำ
เป็นพี่เขย
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
เป็นน้า
นายวสันต์ จาติกวณิช
เป็นอานายสุรช ล�่ำซ�ำ
และ เป็นลุง
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2515-ปัจจุบัน
2512-ปัจจุบัน
2503-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2524-ปัจจุบัน

2534-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
กรรมการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
ประธานกรรมการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด/ จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
กรรมการ
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นเหล็กรีดเย็น
กรรมการ
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ผลิตและจ�ำหน่ายหลังคาเหล็ก
กรรมการ
บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด / จ�ำหน่ายน�้ำมันหล่อลื่น
ประธานกรรมการ
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
ประธานกรรมการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด / ธุรกิจให้เช่า
อาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ
กรรมการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ให้บริการดูแลรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร และที่ปรึกษาโครงการ
กรรมการ
บริษัท สินเสือป่า จ�ำกัด / ธุรกิจบริการที่จอดรถ
ประธานกรรมการ
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จ�ำกัด / จ�ำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สมบัติล�่ำซ�ำ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท จุลินทร์วงศ์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท ล�่ำซ�ำอิมปอร์ต จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท นวกิจ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท นิธิสา จ�ำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ
บริษัท สถิระพัฒนา จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท ไพอรกฤษพงศ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท พฤฒิธาดา จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท ราชประสงค์วัฒนา จ�ำกัด / บริการสนับสนุนการป่าไม้

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2558
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69 - ปริญญาศิลปศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
ประจ�ำปี 2555
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- วท.บ. (เกียรตินิยม)
เคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc. Illinois Institute
of Technology, U.S.A.
- Advanced
Management Program,
Harvard Business
School, U.S.A.
- Director Accreditation
Program 12/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

3. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/04/2536
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
14/11/2546

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

85 - Mechanical
Engineering
Leicester College,
England
- Director Accreditation
Program 12/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

2. นายสุกิจ หวั่งหลี
- รองประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/04/2536

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1,168,513 หุ้น
0.05 ร้อยละ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
13,910 หน่วย

ของตนเอง
26,732,044 หุ้น
ร้อยละ 1.18
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
318,238 หน่วย

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
4,892,832 หุ้น
ร้อยละ 0.22
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นน้อง
นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
เป็นน้องเขย
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
เป็นพี่นายภูมิชาย ล�ำ่ ซ�ำ
เป็นญาติผู้พี่
นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล
เป็นน้า
นายวสันต์ จาติกวณิช
เป็นอา
นายสุรช ล�่ำซ�ำ และ
เป็นบิดา
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2546-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
2548-ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2539-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2527-ปัจจุบัน
2520-ปัจจุบัน
2510-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

2536-ปัจจุบัน

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ประธานกรรมการ

2546-ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

ตำ�แหน่ง

2553-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จ�ำกัด / ธุรกิจบริการด้านอาหาร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี จ�ำกัด / จ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบสุขาภิบาลอื่น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จ�ำกัด / จ�ำหน่ายและให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจ�ำหน่ายสลากออนไลน์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน) /
จ�ำหน่ายและให้บริการระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ
บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด /
บริการออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ�ำกัด / ธุรกิจผลิตเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสง
บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จ�ำกัด / ธุรกิจบริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด / จ�ำหน่ายน�้ำมันหล่อลื่น
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ�ำกัด (มหาชน) /
ผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์ถังโลหะ
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
กลุ่มบริษัท พูลผล จ�ำกัด / ขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จ�ำกัด / จ�ำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์
บริษัท ศุภอรุณ จ�ำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พีรกิจ จ�ำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

59 - ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตร์
University of Hawaii at
Manoa, U.S.A.
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
University of the
Philippines (Diliman),
Philippines
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
Victoria University of
Wellington,
New Zealand

5. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
- กรรมการอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
28/02/2550

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

79 - ปริญญาเอก วิศวกรรม
เครื่องกล มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เบอร์คลีย์
- Director Accreditation
Program 16/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

4. ดร.หริส สูตะบุตร
- กรรมการอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/04/2536
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
14/12/2551

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
55,125 หุ้น
ร้อยละ 0.002
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
656 หน่วย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน
กรรมการ
ที่ปรึกษคณะ
อนุกรรมการจัดการ
ลงทุน

2559
2556-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
(หัวหน้าสายงานวิจัย)

อุปนายก

2541-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาอาวุโส

2545-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2520-ปัจจุบัน
2515-ปัจจุบัน
2503-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการ

2524-ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน

กรรมการ

ตำ�แหน่ง

2532-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ/หน่วยงานอิสระภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ/ หน่วยงานอิสระภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)/ บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ /
หน่วยงานของรัฐ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี /
สภามหาวิทยาลัย

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นเหล็กรีดเย็น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ให้บริการดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร และที่ปรึกษาโครงการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด / จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
บริษัท สินเสือป่า จ�ำกัด / ธุรกิจบริการที่จอดรถ
บริษัท สมบัติล�่ำซ�ำ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท จุลินทร์วงศ์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท ล�่ำซ�ำอิมปอร์ต จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท นิธิสา จ�ำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สถิระพัฒนา จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท ศูนย์การศึกษาและการบริการสหเทคโนโลยี จ�ำกัด /
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2558
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7. นายโชติ โภควนิช
- กรรมการอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
30/04/2555
- กรรมการตรวจสอบ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
20/06/2555

6. นายจรูญ ชินาลัย
- กรรมการอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/04/2536
- กรรมการตรวจสอบ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
27/12/2544
- ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
29/02/2555

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- Director Accreditation
Program 36/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

73 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

77 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(Civil Engineering)
King’s College London
University, England
- Director Accreditation
Program 12/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการข้าราชการ
ตำ�รวจ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
อนุกรรมการจัดการ
ลงทุน

2554-2557

2551-2554

2542-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ

2545-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2523-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

2536-ปัจจุบัน

2554-2556

2549-ปัจจุบัน

อนุกรรมการในคณะ
อนุกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจ
กรรมการ

ตำ�แหน่ง

2549-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากเนื้อเป็ด
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจค้าส่ง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ผลิตและจ�ำหน่ายหลังคาเหล็ก
บริษัท ปรินดา จ�ำกัด (มหาชน) / สัมปทานเหมืองหินและโรงโม่หิน
บริษัท คอฟ์ฟราล-ไทย จ�ำกัด /
ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงาน
วิศวกรรมโยธา
บริษัท เอกธนาวิศวกรรม จ�ำกัด / ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ /
หน่วยงานของรัฐ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ /
หน่วยงานอิสระภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย / องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ประวัติการท�ำงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ / หน่วยงานของรัฐ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /
หน่วยงานของรัฐ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

- หลักสูตรการจัดการ
ด้านการตลาด
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การผ่านการอบรมที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
- Director Accreditation
Program (DAP)
- Chairman 2000
- Director Certification
Program (DCP)
- IOD National Director
Conference 2012Moving Corporate
Governance Forward:
Challenge for Thai
Directors
- Monitoring the Quality
of Financial Reporting
(MFR)
- Successful Formulation
& Execution of Strategy
(SFE)
- How to Measure the
Success of Corporate
Strategy (HMS)
- Monitoring Fraud Risk
Management (MFM)
- Monitoring the Internal
Audit Function (MIA)
- Monitoring the System
of Internal Control and
Risk Management (MIR)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการใน
คณะกรรมการด้าน
การเงิน และกรรมการใน
คณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2552-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ำกัด / ธุรกิจบริการเสริมสถาบันการเงิน
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุน
บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด / จ�ำหน่ายและให้บริการระบบสื่อสาร
แบบไร้สาย
บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด / ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำเยือกแข็ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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8. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
- กรรมการอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
17/12/2558

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

69 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
- โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก ชุดที่ 60
- โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า รุน่ ที่ 20
- โรงเรียนเตรียมทหาร
รุ่นที่ 9
- Director Certification
Program 105/2551
- หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการจัดการ
สมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
(หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 7/2551 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า
รุ่นที่ 12
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านการค้าและการ
พาณิชย์ สถาบัน
วิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กระทรวง
พาณิชย์ รุ่นที่ 3
- หลักสูตรพัฒนา
การเมืองและการเลือกตัง้

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2558-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

ธ.ค. 2558ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด(มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ/
บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จ�ำกัด (มหาชน) ) / ธุรกิจให้คำ� ปรึกษา วางแผน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาทุกชนิด
กรรมการอิสระ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์
กรรมการอิสระ/
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน สนามบิน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
บริษัท นิปปอนแพค จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว
กรรมการอิสระ/
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นไม้
กรรมการตรวจสอบ
(Panel Board) เพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
นายกสมาคม
สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
ประธานที่ปรึกษา
กลุ่มบริษัททิปโก้จำ� กัด
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม
อุปนายก
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
กรรมการ
บริษัท ซินเสียเยอะเป้า จ�ำกัด/หนังสือพิมพ์

กรรมการอิสระ

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

9. นายสืบตระกูล
สุนทรธรรม
- กรรมการ
- กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/04/2536
- กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
14/11/2546

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

73 - MBIM, Hon, Dlitt :
Curtin University,
Australia
- PMD. Harvard
University, U.S.A.
- วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- Director Accreditation
Program 17/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2536-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน

2520-ปัจจุบัน
2515-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

2539-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ประธานกรรมการ

ตำ�แหน่ง

2547-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาคารเหล็กกึ่งส�ำเร็จรูป
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จ�ำกัด / ธุรกิจบริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จ�ำกัด / จ�ำหน่ายและให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจ�ำหน่ายสลากออนไลน์
บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด / จ�ำหน่ายน�้ำมันหล่อลื่น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ
บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีหล่อหลอมโลหะ
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นเหล็กรีดเย็น
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ผลิตและจ�ำหน่ายหลังคาเหล็ก
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด / จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
บริษัท สินเสือป่า จ�ำกัด / ธุรกิจบริการที่จอดรถ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) / การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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67 - B.A.Political Science,
(1973) University of
Colorado, U.S.A.
- Strayer College, U.S.A.
- Trent College, England
- Saint Gabriel, Thailand
- Director Accreditation
Program 28/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

11. นายภูมิชาย ล�่ำซ�ำ
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/04/2536

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

73 - ปริญญาเอก ด้านกฏหมาย
มหาชน มหาวิทยาลัย
CAEN ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรด้าน
Project Analysis
มหาวิทยาลัย
Connecticut ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร ด้าน
Management
มหาวิทยาลัย Western
Ontario ประเทศแคนาดา
- Director Accreditation
Program 1/2546
- Audit Committee
Program 19/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

10. ดร.ชิงชัย
หาญเจนลักษณ์
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
15/05/2557

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
58,012 หุ้น
ร้อยละ 0.002
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
690 หน่วย

ของตนเอง
1,050,000 หุ้น
ร้อยละ 0.05
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
12,500 หน่วย

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2,621,850 หุ้น
ร้อยละ 0.12
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
31,212 หน่วย

ของตนเอง
630,000 หุ้น
ร้อยละ 0.03
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
7,500 หน่วย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นน้อง
นายไพโรจน์ ล�ำ่ ซ�ำ
เป็นน้อง
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
เป็นน้องเขย
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
เป็นน้า
นายวสันต์ จาติกวณิช
เป็นอานายสุรช ล�่ำซ�ำ
และเป็นอา
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ

เป็นน้องเขย
นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
เป็นพี่เขย
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
และนายภูมิชาย ล�่ำซ�ำ
เป็นน้าเขย
นายวสันต์ จาติกวณิช
และนายสุรช ล�่ำซ�ำ และ
เป็นลุงเขย
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประเมินผล
กรรมการสภา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายก
กงศุลกิตติมศักดิ์

2557-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน

2531-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
สถาบันพระปกเกล้า / หน่วยงานของรัฐ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) / หน่วยงานของรัฐ
กระทรวงการต่างประเทศ / หน่วยงานของรัฐ
สถาบันพระปกเกล้า / หน่วยงานของรัฐ
มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ / มูลนิธิ
บริษัท สปี ออยล์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
ธุรกิจ ส�ำรวจ ผลิตและสกัดน�้ำมัน
มูลนิธิจุมพฎ-พันธุ์ทิพย์ / มูลนิธิ
สมาคมฝรั่งเศส/ สมาคม
สถานกงศุลกิตติมศักดิ์ประเทศจาเมกา ประจ�ำประเทศไทย /
สถานกงศุล
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / การศึกษา
ศูนย์กฏหมายภูมิภาคแม่น�้ำโขง
บริษัท เจนลักษณ์วีย์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด / ให้ค�ำปรึกษาด้านธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ไทยวา จ�ำกัด (มหาชน) / ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ�ำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสมุนไพร
ธรรมชาติแบบครบวงจร
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจโรงแรม

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาฯ
รองประธานกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารและจัดการการใช้
รถยนต์ส�ำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
กรรมการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
กรรมการและที่ปรึกษาฯ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ
บริษัท จุลินทร์วงศ์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
กรรมการ
บริษัท จุฑาภูมิ จ�ำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กรรมการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2543-ปัจจุบัน

2544-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและ
กรรมการบริหาร

ตำ�แหน่ง

2558-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

12. นายวสันต์ จาติกวณิช
- กรรมการ
- กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/04/2536

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

59 - M.S.Chemical
Engineering Lehigh
University, U.S.A.
- B.S.E. Chemical
Engineering, Princeton
University, U.S.A.
- Director Accreditation
Program 12/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
2,242,478 หุ้น
ร้อยละ 0.10
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
23,123 หน่วย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นหลาน
นายไพโรจน์ ล�ำ่ ซ�ำ
นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ และ
นายภูมิชาย ล�ำ่ ซ�ำ
เป็นญาติผพู้ ี่
นายสุรช ล�ำ่ ซ�ำและ
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
เป็นหลานเขย
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2555-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

กรรมการ

2549-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2524-ปัจจุบัน

2551-2557

กรรมการ

กรรมการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

ตำ�แหน่ง

2554-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จ�ำกัด /
บริการรับเหมาติดตั้งงานด้านสื่อสารโทรคมนาคมโรงไฟฟ้า
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จ�ำกัด / จ�ำหน่าย บริการบัตรเติมเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ�ำกัด/ บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จ�ำกัด / ธุรกิจบริการระบบบริหารและ
ติดตามพิกัดต�ำแหน่งยานพาหนะแบบ Real Time
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน) /
จ�ำหน่ายและให้บริการระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ
บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จ�ำกัด /
จ�ำหน่ายและให้บริการระบบสื่อสารข้อมูล
บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จ�ำกัด (มหาชน) /
บริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จ�ำกัด /
ธุรกิจบริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
บริษัท ล็อกซบิท จ�ำกัด (มหาชน) /
ให้บริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด /
ให้บริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร และที่ปรึกษา
โครงการ
ประวัติการท�ำงาน
บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จ�ำกัด /
การให้คำ� ปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2558
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13. นายสุรพันธ์
ภาษิตนิรันดร์
- กรรมการ
- กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
1/02/2542
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
14/11/2546

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

64 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
University of West Los
Angeles, U.S.A
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(เกียรตินยิ ม)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation
Program 12/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุน่ ที่
10/2549 (ปปร.10)
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
หลักสูตรผู้บริหาร ระดับ
สูง รุน่ ที่ 5/2550
(วตท.5) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
หลักสูตรผู้บริหารระดับ
สูงด้านการค้าและการ
พาณิชย์ รุน่ ที่ 5/2555
(TEPCoT 5)
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2542-2550

2550-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการรองกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
ผู้จัดการใหญ่
- ประธานคณะจัดการ
ธุรกิจการค้าและ
ต่างประเทศ
- ประธานกลุ่ม
ทรัพยากรบุคคลและ
บริการ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
รองประธาน
บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จ�ำกัด / ธุรกิจบริการด้านอาหาร
กรรมการ
บริษัท คาร์ คอนวินี่ จ�ำกัด / บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว
ประธานกรรมการ
และจ�ำหน่ายแฟรนไชน์ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว
บริษัท โซลาน่า มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด / บริการจัดอีเว้นท์, คอนเสิร์ต,
ประธานกรรมการ
การแข่งขันกีฬา
บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด /
กรรมการ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาคารเหล็กกึ่งส�ำเร็จรูป
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จ�ำกัด / ธุรกิจการค้าในจีน
ประธานกรรมการ
บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น จ�ำกัด /
ประธานกรรมการ
การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จ�ำกัด /
ประธานกรรมการ
บริการท�ำความสะอาดอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท การค้าลาว จ�ำกัด/ธุรกิจการค้าใน สปป.ลาว
กรรมการ
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จ�ำกัด / การขายปลีกอะไหล่และชิ้น
กรรมการ
ส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด /
กรรมการ
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด / จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
กรรมการ
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด /
ประธานกรรมการ
จ�ำหน่ายและติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน
บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี จ�ำกัด / จ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
กรรมการ
ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบสุขาภิบาลอื่น
ประวัติการท�ำงาน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
กรรมการบริหาร

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

14. ดร.สมภพ เจริญกุล
- กรรมการ
- กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
15/05/2544

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

67 - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา
- MS. (การวิจัยธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา
- Ph.D. (การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร (วปรอ.4212)
สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ
- Director Accreditation
Program 15/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง
ขั้นสูง (วปอ.มส.1)
สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านการค้าและการ
พาณิชย์ : TEPCoT รุน่ ที4่
(สถาบันวิทยาการการค้า)
- หลักสูตรภูมพิ ลังแผ่นดิน
รุ่นที 1จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการ
พัฒนาการเมืองและการ
เลือกตัง้ ระดับสูง
รุน่ ที่ 4 สถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตัง้
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
840,000 หุ้น
ร้อยละ 0.04
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
10,000 หน่วย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2550-ปัจจุบัน
2541-2558
2551-2558

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

2556-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน

กรรมการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

ตำ�แหน่ง

2554-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด /
ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันทันสมัยด้านความมั่นคง
ในพื้นที่สาธารณะรวมถึงการเฝ้าการก่อการร้าย
บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด /
บริการออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด / จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประวัติการท�ำงาน
บริษัท โอเรียนทัล โพสท์ จ�ำกัด / ธุรกิจตัดต่อภาพยนตร์โฆษณา
บริษัท โพสทิค จ�ำกัด / ธุรกิจรับจ้างท�ำภาพเทคนิคชั้นสูงส�ำหรับ
โฆษณาและภาพยนตร์ฟิล์ม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2558
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15. นายสุรช ล�่ำซ�ำ
- กรรมการ
- กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
27/04/2547

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร
รุ่นที่ 3)
- หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง “ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม” (รุ่น 7)
สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโท M.A.,
Communications, New
York University
- ปริญญาตรี B.A.,
Marketing and
Consumer Studies,
Syracuse University,
Syracuse, New York
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปศส.1
สถาบันพระปกเกล้า
- Directors Accreditation
Program 40/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
1,670,707 หุ้น
ร้อยละ 0.07
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
19,889 หน่วย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นหลาน
นายไพโรจน์ ล�ำ่ ซ�ำ
นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ และ
นายภูมิชาย ล�ำ่ ซ�ำ
เป็นญาติผู้น้อง
นายวสันต์ จาติกวณิช
และเป็นญาติผู้พี่
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
เป็นหลานเขย
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

2555-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2554-2557

กรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติ

กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2540-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2548-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

ตำ�แหน่ง

2554-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จ�ำกัด / ธุรกิจบริการด้านอาหาร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จ�ำกัด / จ�ำหน่าย บริการบัตรเติมเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด/
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ
บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จ�ำกัด/ ธุรกิจบริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
บริษัท ไทยเกทเวย์ จ�ำกัด / ประกอบกิจการค้าเครื่องโทรคมนาคม
บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จ�ำกัด (มหาชน) / บริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด / ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำมันพืช
บริษัท นวกิจ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท สมบัติล�่ำซ�ำ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จ�ำกัด /
ธุรกิจการพิมพ์ และจ�ำหน่ายหมึกพิมพ์
บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด /
บริการทางธรณีวิทยา
บริษัท ร่วมสัมพันธ์ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท สุฤดี จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
บริษัท วนธาร จ�ำกัด / ให้เช่าที่ดิน
บริษัท กิจค�ำนูณ จ�ำกัด / บริษัทโฮลดิ้ง
ประวัติการท�ำงาน
ส�ำนักนวัตกรรมแห่งชาติ / องค์การมหาชน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

16. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ 42 - ปริญญาตรี
- กรรมการรองกรรมการ
คณะพาณิชยศาสตร์ และ
ผู้จัดการใหญ่
การบัญชี จุฬาลงกรณ์
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
มหาวิทยาลัย
22/12/2553
- ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยซีแอตเติล
สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
หลักสูตรการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า
- Directors Accreditation
Program 106/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3,920,437 หุ้น
ร้อยละ 0.17
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
46,671 หน่วย

ของตนเอง
9,876,688 หุ้น
ร้อยละ 0.44
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
117,579 หน่วย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นบุตร
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
เป็นหลาน
นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ และ
นายภูมิชาย ล�ำ่ ซ�ำ
เป็นญาติผู้น้อง
นายวสันต์ จาติกวณิช
และนายสุรช ล�่ำซ�ำ
เป็นหลาน
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

2557-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

กรรมการ

2555-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

2556-ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ที่ปรึกษากรรมการ
ผู้จัดการ

ตำ�แหน่ง

2558-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด /
สถานีส่ง สายส่งไฟฟ้า ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
บริษัท กู๊ด มารีนโปรดักส์ จ�ำกัด /
ผลิต จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออกอาหารทะเล อาหารแปรรูป
บริษัท แอล โซลาร์ 2 จ�ำกัด / โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท เอส แอล เอ เอเชีย จ�ำกัด / ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานด้าน
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด /
ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันทันสมัยด้านความมั่นคง
ในพื้นที่สาธารณะรวมถึงการเฝ้าการก่อการร้าย
บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น จ�ำกัด /
การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จ�ำกัด /
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หอมระเหยจากน�้ำมันมะกรูด
บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จ�ำกัด /
จัดหาผลิต จ�ำหน่ายเครื่องฝึกยิงเป้านิ่ง เป้าเคลื่อนไหว
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จ�ำกัด /
จ�ำหน่าย บริการบัตรเติมเงินสดอิเลกทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน) / จ�ำหน่ายและให้บริการ
ระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการและอื่นๆ
บริษัท แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด / โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ�ำกัด /ธุรกิจผลิตเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสง
บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี จ�ำกัด / จ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบสุขาภิบาลอื่น
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด /ธุรกิจลงทุน
บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด /
บริการออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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17. นางโกสุม
สินเพิ่มสุขสกุล
- กรรมการบริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/01/2555

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

62 - Master of Business
Administration (MBA)
University of Dallas, USA.
- Finance & Accounting
for the Non-Financial
Professionals โดยบริษทั
ดับเบิล้ ดิจติ ส์ จ�ำกัด
- Senior Executive
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation
Program 99/2555
- Financial Statements
for Directors 2555
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Top Executive
Program in Commerce
and Trade สถาบัน
วิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5,250 หุ้น
ร้อยละ 0.0002
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
62 หน่วย

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เป็นญาติผู้น้อง
นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

2543-ปัจจุบัน
2548-2555

กรรมการบริหาร

2551-2553

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

กรรมการ

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

กรรมการ

2541-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

กรรมการ

ตำ�แหน่ง

2543-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จ�ำกัด /การค้าในจีน
บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จ�ำกัด / ธุรกิจบริการด้านอาหาร
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด / ผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรมเคมีภัณฑ์รักษาโรคและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด / จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ประวัติการท�ำงาน
บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี จ�ำกัด /
จ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบ
สุขาภิบาลอื่น

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด / ให้บริการดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร และที่ปรึกษาโครงการ
บริษัท แอล ที เอส ทราเวิล เซอร์วิส จ�ำกัด / จ�ำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
โดยสารและบริการท่องเที่ยว
บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด /
บริการทางธรณีวิทยา
บริษัท ศูนย์การศึกษาและการบริหารสหเทคโนโลยี จ�ำกัด /
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประวัติการท�ำงาน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

59 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
(MS ECONOMICS)
University of
Nebraska, USA.
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(BSBA Accounting)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Director Accreditation
Program 99/2555
- Director Certification
Program 168/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

19. นายณัฐวุฒ
จิตะสมบัติ
- กรรมการบริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/01/2555

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

58 - ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
(ไฟฟ้าก�ำลัง)
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- Director Accreditation
Program 99/2555
- Director Certification
Program 168/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

18. นายทองใหญ่
จันทนวัลย์
- กรรมการบริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/01/2555

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

2555-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
ธ.ค.2558ปัจจุบัน
ธ.ค.2558ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2558-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการบริหาร

2555-ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ตำ�แหน่ง

2555-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จ�ำกัด/
สถานีส่ง สายส่งไฟฟ้า ผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น จ�ำกัด /
การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
บริษัท ธัญธิญะ เทคโนโลยี จ�ำกัด / ผลิตเครื่องจักร เครื่องกรองน�้ำ

บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ที เอ็น จ�ำกัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จ�ำกัด /
บริการรับเหมาติดตั้งงานด้านสื่อสารโทรคมนาคมโรงไฟฟ้า
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด (มหาชน) /
จ�ำหน่ายและให้บริการระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ
บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส เอ็น จ�ำกัด

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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20. นายศักดิ์ณรงค์
แสงสง่าพงศ์
- กรรมการบริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/01/2555

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

54 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ภาคภาษา
อังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จาก CICC ประเทศญีป่ น่ ุ
- Columbia Senior
Executive Program,
Columbia University,
USA.
- หลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 12 (ป.ป.ร.12)
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุ่นที่ 23
(ป.ร.อ. 23) วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรปี
2553-2554
- Director Accreditation
Program 99/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง
(มหานครรุ่นที่ 2)
สถาบันพัฒนาเมือง
กรุงเทพมหานคร

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

2549-ปัจจุบัน

2541-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

ตำ�แหน่ง

2555-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด /
บริการติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ด้าน IT รวมทั้งจ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จ�ำกัด /
จ�ำหน่ายและให้บริการระบบระบบสื่อสารข้อมูล
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด /
บริการจัดหา บ�ำรุงรักษา วางระบบงานและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท ล็อกซบิท จ�ำกัด (มหาชน) / ประกอบกิจการค้า
ให้บริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

98

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

21. นายสุพัฒน์
กรชาลกุล
- กรรมการบริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/01/2555

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- หลักสูตรนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ รุน่ ที่
1(นธป.1) สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรนักบริหาร
การยุตธิ รรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5
ส�ำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง (วตท.) รุ่นที่
19 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

51 - ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- Director Accreditation
Program 99/2555
- Director Certification
Program 168/2556
- Successful Formulation &
Execution of Strategy
(SFE 18/2556)
- How to Measure the
Success of Corporation
Strategy (HMS 2/2556)
- Anti-Corruption for
Executive Program
12/2557

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ
กรรมการ

2557-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน กรรมการ
2549- ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสายงาน
กลุ่มการเงิน

ตำ�แหน่ง

2555-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท คาร์ คอนวินี่ จ�ำกัด / บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว
และจ�ำหน่ายแฟรนไชน์ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็ว
บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่น จ�ำกัด /
ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันทันสมัยด้านความมั่นคง
ในพื้นที่สาธารณะรวมถึงการเฝ้าการก่อการร้าย
บริษัท แอล กรีน โซลูชั่น จ�ำกัด /
การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและให้บริการ และอื่นๆ
บริษัท แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด / โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จ�ำกัด / ธุรกิจลงทุน
บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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22. นายกาญจน์
ทองใหญ่
- กรรมการบริหาร
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
01/01/2557

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- IOD’s 3rd National
Director Conference
2014 “Improving
Corporate Governance
: Key to Advancing
Thailand”
- Director Certification
Program รุน่ ที่ 3/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร CFO
รุน่ ที่ 19 สภาวิชาชีพบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

55 - ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ
เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนิวฮาเวน
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ เอกการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
- หลักสูตรของวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
รุ่น 2555
- หลักสูตรการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง
ขั้นสูง รุ่นที่ 2
- Financial Statement
for Director (FSD)
รุ่นที่ 4/2552 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5,000 หุ้น
ร้อยละ 0.0002
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

ของตนเอง
ไม่มี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

2556-ปัจจุบัน

2549- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด /
บริการออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่น
บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด /
ธุรกิจเทคโนโลยีด้านความมั่นคงในแถบประเทศเอเชีย
บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จ�ำกัด /
ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย

ประวัติการท�ำงาน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า
ฝ่ายบริหารการเงิน

ตำ�แหน่ง

2557-ปัจจุบัน

2549 -2554

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

100

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

57 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ประกาศนียบัตร
กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติ ส�ำหรับ
เลขานุการบริษัท ตาม
กฎหมาย หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
จากศูนย์วิจัยกฎหมาย
และการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Company Secretary
Program
(CSP 27/2551)
- Effective Minute Taking
(EMT 11/2551)
- Anti-Corruption for
Executive Program
12/2557
- Verifying the CAC
Checklist : Experience
Sharing from Auditors
- Anti-Corruption in
Thailand : Sustaining
the Momentum
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

ของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
25,200 หุ้น
ร้อยละ 0.001
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
300 หน่วย

ของตนเอง
21,000 หุ้น
ร้อยละ 0.001
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
250 หน่วย

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ และการถือ
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2543-ปัจจุบัน

2549-2552

2553-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท ล�ำดับ 1-3 และล�ำดับ 9 - 16 เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำ� หนดในหนังสือรับรอง

23. นายพิชยั หมูพ่ ทุ ธรักษ์
เลขานุการบริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ
11/01/2551

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ผู้อำ�นวยการฝ่าย
กฎหมายและ
หลักทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่าย
กฎหมายและ
หลักทรัพย์
เลขานุการคณะ
กรรมการบริษัท

ตำ�แหน่ง

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจเทคโนโลยีและการค้า

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการ

/

6. นายจรูญ ชินาลัย

/

7. นายโชติ โภควนิช

/

8. พล.อ.วิชิต ยาทิพย์

/

9. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

//

10. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

/

11. นายภูมิชาย ล�ำ่ ซ�ำ

/

12. นายวสันต์ จาติกวณิช

// /

// /

P = กรรมการผู้จัดการใหญ่ / = กรรมการบริษัท
/// = กรรมการบริหาร				

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ 			
		
// = กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

/

///

P

22. นายกาญจน์ ทองใหญ่
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/

/

/

18. นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ /// P

/

/

/

/

/

/

///

/

21. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล

/

/

P

P

20. นายศักดิณ
์ รงค์ แสงสง่าพงศ์ ///

P

/

17. นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล ///

/
/
/
/
/
C
/
/
/
/
16. นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ

/

/
P
P

/
C
/
/
/
C C

/
/
/
C
C
/
5. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

/
/

/

/
4. ดร.หริส สูตะบุตร

P
//

/
P

C
15. นายสุรช ล�่ำซ�ำ

/
3. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ

/
//

/
/
/

/
14. ดร.สมภพ เจริญกุล

/
2. นายสุกิจ หวั่งหลี

/
13. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ //

C

/

C
C

/
C

/

C
/

C
C C

C
C
/
1. นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ

/

/

///

19. นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ

4. บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำ�กัด
3. บริษัท เอส แอล เอ เอเชีย จำ�กัด
2. บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำ�กัด
1. บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จำ�กัด
27. บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ที เอ็น จำ�กัด
26. บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส เอ็น จำ�กัด
25. บริษัท แอล โซลาร์ 2 จำ�กัด
24. บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
23. บริษัท ไทยเกทเวย์ จำ�กัด
22. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำ�กัด
21. บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำ�กัด (มหาชน)
20. บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
19. บริษัท แอลบี อีวี จำ�กัด
18. บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำ�กัด
17. บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
16. บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
15. บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จำ�กัด
14. บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
13. บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จำ�กัด
12. บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จำ�กัด
11. บริษัท การค้าลาว จำ�กัด
10. บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
9. บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำ�กัด
8. บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำ�กัด
7. บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จำ�กัด
6. บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำ�กัด
5. บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำ�กัด
4. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จำ�กัด
3. บริษัท ล็อกซบิท จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำ�กัด
1. บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำ�กัด (มหาชน)
บมจ. ล็อกซเล่ย์

บริษัท

การร่วมค้า
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

กรรมการ

2. นายสุกิจ หวั่งหลี

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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/

19. นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ

/

17. นางโกสุม สินเพิ่มสุขสกุล

P = กรรมการผู้จัดการใหญ่ / = กรรมการบริษัท
/// = กรรมการบริหาร				

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ 			
		
// = กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

P

22. นายกาญจน์ ทองใหญ่

/
/
/

/
C
/
15. นายสุรช ล�่ำซ�ำ

/
/
/
16. นายเฉลิมโชค ล�ำ่ ซ�ำ

/
/
14. ดร.สมภพ เจริญกุล

/
/
12. นายวสันต์ จาติกวณิช

/
/
/
/
/
/
/
C
9. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
1. นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ

/

/

/
/
/

/

3. นายธงชัย ล�่ำซ�ำ

C
/
/
/
13. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์

16. บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำ�กัด
15. บริษัท สมบัติล่ำ�ซำ� จำ�กัด
14. บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
13. บริษัท กู๊ด มารีน โปรดักส์ จำ�กัด
12. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
11. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
10. บริษัท เอ็กซิมเน็ท จำ�กัด
9. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
8. LOC Thai Joint Stock Company
7. บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำ�กัด
6. บริษัท แอล ที เอส ทราเวิล เซอร์วิส จำ�กัด
5. บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำ�กัด
4. บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
3. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำ�มันพืช จำ�กัด
2. บริษัท สินเสือป่า จำ�กัด
1. บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี จำ�กัด
15. บริษัท เอ็มโอแค็ป จำ�กัด
14. บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำ�กัด
13. บริษัท วิสดอมวาซท์ จำ�กัด
12. บริษัท โพสทิค จำ�กัด
11. บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
10. บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
9. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำ�กัด
8. บริษัท เอ็น เอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
7. บริษัท เอ็น เอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด
6. บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
5. บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำ�กัด
4. บริษัท ธัญธิญะ เทคโนโลยี จำ�กัด
3. บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำ�กัด
2. บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จำ�กัด
1. บริษัท โอเรียนทัล โพสท์ จำ�กัด

บริษัท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

4. ดร.หริส สูตะบุตร

5. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

6. นายจรูญ ชินาลัย

7. นายโชติ โภควนิช

8. พล.อ.วิชิต ยาทิพย์

/
10. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

/
11. นายภูมิชาย ล�่ำซ�ำ

18. นายทองใหญ่ จันทนวัลย์

20. นายศักดิณ
์ รงค์ แสงสง่าพงศ์

21. นายสุพัฒน์ กรชาลกุล

รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง และทางอ้อม

รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

นายทิม ตั้ค ทิมโมที หว่อง
นายวีระชาย กิจศิริสิน
นางจิตรวัฒนา จารุวัฒนชัย
นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
นางวนิดา วิริยะธรางกูร
นางพวงแก้ว พจน์พานิช
นายทวีศักดิ์ ทังสุพานิช
นางวงศ์ทิพย์ ชุ่มภาณี
นางสุดคนึง มลิทอง
นางสุกัญญา อึ๊งภากรณ์
นายปกรณ์ อาภาพันธุ์
นางวนิดา แสงแก้ว
ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
นายมานิตย์ โลหเตปานนท์
นายจรัสพงศ์ ล�่ำซ�ำ
นายณัฐพล เดชวิทักษ์
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
นายอาร์เธอร์ เกรแฮม สโตราห์
พลเรือเอกทวีชัย เลียงพิบูลย์
พลอากาศโทอดิเรก ศาสตระรุจิ
นายซาเมียร์ เอลดาร์
นายชัย มายราฟ
นายเอหูด เฮิร์บส์
นางสาวออสแน็ท เลวัลฟ์
นายวิชญา จาติกวณิช
นายวีเพ็ด สีหาจักร
นายอูเด็ด สุวรรณวงศ์
นางแสงมณี วิยาเกด
นางธนิดา กรีฉัตร
นายพิบูล พิบูลธรรม
นายพงศ์พันธุ์ แวดเวียง
นายภัทร พจน์พานิช
นายครรชิต ทรงเสี่ยงชัย
นายไพโรจน์ จุติเสถียรกุล

27. บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ที เอ็น จำ�กัด
26. บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส เอ็น จำ�กัด
25. บริษัท แอล โซลาร์ 2 จำ�กัด
24. บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
23. บริษัท ไทยเกทเวย์ จำ�กัด
22. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำ�กัด
21. บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำ�กัด (มหาชน)
20. บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
19. บริษัท แอลบี อีวี จำ�กัด
18. บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำ�กัด
17. บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
16. บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
15. บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จำ�กัด
14. บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
13. บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จำ�กัด
12. บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จำ�กัด
11. บริษัท การค้าลาว จำ�กัด
10. บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
9. บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำ�กัด
8. บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำ�กัด
7. บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จำ�กัด
6. บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำ�กัด
5. บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำ�กัด
4. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จำ�กัด
3. บริษัท ล็อกซบิท จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำ�กัด
1. บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท

/
/
/
/
/
/

/

/

P /

/

/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/

/
/

/
P
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
P
/
/
/
/
/
/
P
/

P

/

หมายเหตุ : P = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการบริษัท
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บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง และทางอ้อม

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ : P = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการบริษัท

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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/
/
/

/
/
/
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/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

/

P
/ /

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

นายคริสโตเฟอร์ เซะ หู แลม
นายเจอราด ฮิน ซุน โต๊ะ
นายคิม ปัน หว่อง
คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
นายเพชร หวั่งหลี
นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ
นายวัชระ อัศวานุวัตร
นายธงชัย คงศักดิ์ไพศาล
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
นายวิศาล กนกพงศ์ศักดิ์
นายทนุ ศิริเสาวลักษณ์
นายอาลี อัลจูนีด
นายพหล พจน์พานิช
นางสาวกัญญา รัตนอมรศักดิ์
นางสาวกมลธร มาละวิชัย
หม่อมราชวงศ์พรระพี อาภากร
นายสาณิต รัตนาวะดี
นายปริวัทธน์ ธารินเจริญ
นายเกรียงศักดิ์ ชนะ
พลเอกนิพนธ์ ศิริพร
นายนิมิตร ประเสริฐสุข
นายบุญเลิศ ใจมั่น
พันเอกประเสริฐ ชูแสง
นางสุรีย์ โอโนะ
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
นายกฤช ฟอลเล็ต
นายโกศล สุรโกมล
นายปรัชญา อินทรานุปกรณ์
นายหลิว เฉีย เลี่ยง
นายกู้ อี้
นายบงการ จิระบุญศรี

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

27. บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ที เอ็น จำ�กัด
26. บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส เอ็น จำ�กัด
25. บริษัท แอล โซลาร์ 2 จำ�กัด
24. บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
23. บริษัท ไทยเกทเวย์ จำ�กัด
22. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำ�กัด
21. บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จำ�กัด (มหาชน)
20. บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำ�กัด
19. บริษัท แอลบี อีวี จำ�กัด
18. บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำ�กัด
17. บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
16. บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
15. บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จำ�กัด
14. บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
13. บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จำ�กัด
12. บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จำ�กัด
11. บริษัท การค้าลาว จำ�กัด
10. บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
9. บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำ�กัด
8. บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำ�กัด
7. บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จำ�กัด
6. บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำ�กัด
5. บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำ�กัด
4. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จำ�กัด
3. บริษัท ล็อกซบิท จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำ�กัด
1. บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในและมุง่ เน้นให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุม
ทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยกำ�หนดภาระหน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินประจำ�เดือนเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มีความโปร่งใส เป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้งผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยในปี 2558 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ
นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ครบถ้วนในการปฏิบัติงานในตำ�แหน่งหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยง
และการให้คำ�แนะนำ�ทางด้านต่างๆ และได้ให้ความสำ�คัญต่อข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีภายนอก และมีความเห็นว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม และบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี และมีการติดตามการดำ�เนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญและรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ และจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ฝ่ายบริหารสามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำ�คัญของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระเบียบในการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมธุรกรรมในด้านต่างๆ และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มีการมอบอำ�นาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำ�ให้การ
ทำ�งานสามารถดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงทั้งความเสี่ยง
จากการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การบริหารและการจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงที่สำ�คัญอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ดำ�เนินการต่างๆ เพื่อลด หลีกเลี่ยง ร่วมจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ยอมรับได้ โดยได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทตระหนักถึง และเกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

3. การควบคุม

บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นกลุ่มประเภทธุรกิจเพื่อกระจายการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การท�ำงานเป็นไป
ตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยได้ก�ำหนดนโยบายมาตรการต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างสม�่ำเสมอ โดยมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทในเครือเพื่อดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิด
และประชุมร่วมกันทุกเดือน

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ข้อบังคับการทำ�งาน คู่มือการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ในเว็บไซด์
ของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงและนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรหลายช่องทาง รวมทั้งมีการจัดทำ�เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่พนักงานสามารถรับทราบข่าวสาร หรือประกาศต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้
รับทราบอย่างทัว่ ถึง บริษทั ฯ ยังมีระบบสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน และมีขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับการเงินการบัญชีทจ่ี ำ�เป็นต้องใช้อย่างเพียงพอ
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใช้ระบบ e-mail และระบบอื่นๆ ที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้สื่อสารระหว่างกันได้
อย่างรวดเร็ว

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล โดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้รับรายงานประเมินผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับ
งบประมาณและแผนงานที่วางไว้อย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�ำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโดย
น�ำเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารโดยตรงเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นการป้องกัน ความเสี ย หายและลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ผู้บริหารมีความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและเหมาะสม
รายงานประจ�ำปี 2558
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
โดยงบการเงินของบริษทั และงบการเงินของบริษทั ย่อยได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้ส อบบัญชีไ ด้ป รากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินของบริษัทย่อย ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

(นายไพโรจน์ ล�ำ่ ซ�ำ)
ประธานกรรมการ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

(นายธงชัย ล�่ำซ�ำ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน กรรมการทุกท่านมี
ประสบการณ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
และไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทท�ำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
อย่างสม�่ำเสมอ ในปี 2558 มีการประชุมรวมจ�ำนวน 5 ครั้ง มีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
ลำ�ดับที่
1 ดร.หริส สูตะบุตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายจรูญ ชินาลัย
กรรมการตรวจสอบ
3 นายโชติ โภควนิช
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์

จำ�นวนครั้งที่ประชุม
5
5
5

จำ�นวนครั้งที่เข้า
5
5
5

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแต่ละครัง้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการในเรือ่ งทีเ่ ห็นสมควร คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้กระท�ำภารกิจที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�ำปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พบว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. ได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อรับฟังค�ำชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน ประเด็นจากการสอบทาน/ตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบการควบคุม
ภายใน และทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
3. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
4. ในการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ มีการเชิญฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยตาม
วาระอันสมควร เพื่อเสนอข้อมูล รับทราบข้อสังเกต รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารงานให้แก่กลุ่มบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
6. คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนส�ำหรับปี 2558
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัทต่อไป
7. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้คำ� แนะน�ำแก่บริษทั เพือ่ ให้มกี ารจัดระบบการควบคุมภายใน
ทีด่ แี ละมีการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารควบคุมการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ
8. ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี รับทราบผลการตรวจสอบ และให้มีการติดตามการด�ำเนินการแก้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในปีทผี่ า่ นมา เป็นไปด้วยความเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นที่มีสาระ
ส�ำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
ความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

		
			

(ดร. หริส สูตะบุตร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจ�ำปี 2558
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รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายท�ำรายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ หรือผูบ้ ริหารส�ำคัญของบริษทั ฯ นอกเหนือจากการท�ำรายการระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้บริหารส�ำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเกณฑ์ประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าท�ำรายการ
ระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมตลอดถึงการปฎิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำการทบทวนรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
โดยพิจารณาจากการท�ำรายการระหว่างกันต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความจ�ำเป็น และเป็นการด�ำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม
ในกรณีที่รายการดังกล่าวก�ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท�ำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะยึดหลักการดังนี้
1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่คำ� นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำ� ให้มั่นใจได้ว่าการท�ำรายการเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อ 5 รายการทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ หากกลุ่มบริษัทฯ/
บริษทั ฯ มีอำ� นาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทฯ/บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมี
สาระส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
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รายการ				

นโยบายการก�ำหนดราคา

ขายสินค้าและให้บริการ		
					
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น		
ซื้อสินค้าและบริการ			
					
					
ค่าใช้จ่ายในการขาย			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ต้นทุนทางการเงิน			
ซื้ออุปกรณ์				

ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคา
ที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคา
ซื้อที่ตกลงกันส�ำหรับตัวแทนจ�ำหน่ายซึ่งรับภาระค่าใช้จ่าย
ในการกระจายสินค้าจากส่วนกลาง
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราตลาดหรือในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้องและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกันที่
มีสาระสำ�คัญ
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ

88.37

รายได้ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้า
เงินมัดจำ�ค่าเช่า
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

10.34
3.14
17.88
1.30
1.08

ซื้อสินค้าและค่าใช้
จ่ายค่าบริการ

6.29

รายได้จากการขาย
สินค้าและรายได้
ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

10.11

ซื้อสินค้า

14.92

รายได้ค่าบริการ
รายได้ค้างรับ
เจ้าหนี้การค้า
ซื้อสินค้า

0.07
0.07
3.67
13.20

ความสมเหตุสมผลและความจำ�เป็น
ของรายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทย่อย

บริษทั ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 66 และมี
กรรมการร่วมกันคือ
นายไพโรจน์ ล�ำ่ ซ�ำ นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
นายวสันต์ จาติกวณิช นายสุรพันธ์
ภาษิตนิรนั ดร์ นายสุรช ล�ำ่ ซ�ำ
นายเฉลิมโชค ล�ำ่ ซ�ำ และ
นายสุพฒ
ั น์ กรชาลกุล
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 85
และมีกรรมการร่วมกันคือ
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
นายวสันต์ จาติกวณิช
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ และ
นายทองใหญ่ จันทนวัลย์

1.62
0.01
1.58
0.02

- ค่าเช่าและค่าบริการ เป็นราคาใกล้เคียงกันกับ
อาคารย่านใกล้เคียง และค่าบริการอื่น คิดค่า
บริการตามปริมาณที่ให้บริการเป็นราคาเดียวกับ
การท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
- รายได้จากงานโครงการเป็นรายการค้าปกติ ราย
ได้ค่าเช่าอาคารเสือป่าเป็นราคาเช่าตามสภาพ
ก่อนการปรับปรุงอาคารโดยผู้เช่า ซึ่งส่วนปรับปรุง
อาคารจะตกเป็นของบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
และรายได้ค่าบริการอื่นคิดค่าบริการตามปริมาณ
ที่ให้บริการเป็นราคาเดียวกับการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ
เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับ บุคคลภายนอก
- รายได้จากงานโครงการเป็นรายการค้าปกติ ราย
ได้ค่าเช่าและค่าบริการ เป็นราคาเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก และรายได้ค่าบริการ
อื่นคิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็น
ราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัท ธัญธิญะ เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 มีกรรมการ
ร่วมกัน คือ
นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
บริษัท บีพี - คาสตรอล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์
โฮลด์ จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40
และมีกรรมการร่วมกัน คือ
นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ และ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย)
จำ�กัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26 และมี
กรรมการร่วมกัน คือ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

รายได้จากการขาย
สินค้า
เจ้าหนี้การค้า

2.65

รายได้ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ

8.71
2.16
0.10

4.18

- ซื้ออุปกรณ์มาเพื่อใช้ในงานโครงการ เป็นราคา
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคา
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก
- ขายลิฟท์ยกรถและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นรายการค้า
ปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

- รายได้ค่าเช่าคิดตามพี้นที่ เป็นราคาใกล้เคียงกับ
ย่านใกล้เคียง รายได้ค่าขนส่ง รายได้ค่าบริการ
ที่ปรึกษาและรายได้ค่าบริการอื่น คิดค่าบริการ
ตามปริมาณที่ให้บริการเป็นราคาเดียวกับการท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก

รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัทที่เกี่ยวข้องและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกันที่
มีสาระสำ�คัญ
(ล้านบาท)
0.94

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี
จ�ำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 18 และมี
กรรมการร่วมกัน คือ
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
และนายสืบตระกูล สุนทรธรรม

รายได้ค่าบริการ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที
โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ไวร์เลส จำ�กัด
(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 มี
กรรมการร่วมกัน คือ
นายวสันต์ จาติกวณิช และ
นายทองใหญ่ จันทนวัลย์
บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จ�ำกัด
บริษัท ล็อกซบิท จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 26 มีกรรมการ
ร่วมกัน คือ นายวสันต์ จาติกวณิช
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 และมี
กรรมการร่วมกัน คือ นายไพโรจน์
ล�่ำซ�ำ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
และนายจรูญ ชินาลัย
บริษทั แอลโซลาร์ 1 จ�ำกัด
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 45 มีกรรมการ
ร่วมกัน คือ นายเฉลิมโชค ล�ำ่ ซ�ำ
และนายสุพฒ
ั น์ กรชาลกุล
(ปัจจุบนั บมจ. ล็อกซเล่ย์ ถือหุน้
ร้อยละ 70)
กิจการร่วมค้า ล็อกซเล่ย์ –
พรธิสาร

ซื้ออุปกรณ์

77.60

รายได้ค่าบริการ
เจ้าหนี้การค้า

1.46
81.32

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ
เจ้าหนี้การค้า

14.96
1.59

บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 46 มีกรรมการ
ร่วมกัน คือ
นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์
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ลูกหนี้การค้า สุทธิ
รายได้ค้างรับ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ

ซื้อสินค้า

0.07
0.01
-

260.58

ความสมเหตุสมผลและความจำ�เป็น
ของรายการระหว่างกัน
- เป็นรายการค้าปกติ คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้
บริการ เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก
- เป็นลูกหนี้จากรายได้ค่าบริการงานโครงการและ
เงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนบริษัทร่วมตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน แต่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้ชะลอ
การดำ�เนินการอย่างไม่มีกำ�หนด บริษัทจึงได้มีการ
ตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวนจนกว่าจะ
เริ่มดำ�เนินการ
- ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ เป็นราคาที่ได้ประเมิน
ความสมเหตุสมผลของราคาจากที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระแล้ว
- รายได้ค่าเช่าคิดตามพี้นที่ เป็นราคาใกล้เคียง
กับย่านใกล้เคียง และรายได้ค่าบริการอื่นคิดค่า
บริการตามปริมาณที่ให้บริการเป็นราคาเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นค่าดูแลและบำ�รุงรักษาระบบงานโครงการ เป็น
รายการค้าปกติ โดยคิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้
บริการ เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับุคคล
ภายนอก
- ซื้อวัสดุมุงหลังคาไลสาจท์ เป็นรายการค้าปกติ
เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก
- เป็นการสนับสนุนธุรกิจตามปกติ จากการบริการ
ให้คำ�ปรึกษางานโครงการรถไฟฟ้า

รายได้ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

0.43
0.10
26.68

รายได้ค่าบริการ

3.64

- รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่ เป็นราคาใกล้เคียงกัน
กับอาคารย่านใกล้เคียง รายได้ค่าที่ปรึกษาจาก
การบริหารโครงการและรายได้ค่าบริการอื่น คิดค่า
บริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคาใกล้เคียง
กับราคาตลาดและในเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจาก
บุคคลภายนอก

รายได้ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้า

3.02
2.06

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ

1.41

รายได้จากการขาย
สินค้า
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

3.86

- รายได้ค่าบริหารงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
และรายได้ค่าบริการอื่นคิดค่าบริการตามปริมาณ
ที่ให้บริการ เป็นราคาเดียวกับการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก
- เป็นรายการค้าปกติ คิดค่าบริการตามปริมาณที่
ให้บริการ เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก
- เป็นรายการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

11.18
0.07

บริษัทที่เกี่ยวข้องและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

รายได้ค่าบริการ
บริษัท คาร์ คอนวินี่ จ�ำกัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ลูกหนี้การค้า
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 มีกรรมการ
ร่วมกัน คือ นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรนั ดร์
และนายสุพัฒน์ กรชาลกุล
บริษัท โอเรียนทัล โพสท์ จ�ำกัด รายได้อื่น
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50

ขนาดรายการ
ระหว่างกันที่
มีสาระสำ�คัญ
(ล้านบาท)
1.20
0.05

ความสมเหตุสมผลและความจำ�เป็น
ของรายการระหว่างกัน
- รายได้งานโครงการเป็นรายการค้าปกติ คิดค่า
บริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคาเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

3.74

- รายได้ค่าบริหารจัดการในระหว่างการเลิกกิจการ
ซึ่งบริษัทตั้งค่าเผื่อเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำ�นวน
แล้ว

บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์
ซื้อสินค้า
จ�ำกัด
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 มีกรรมการ
ร่วมกัน คือนายธงชัย ล�่ำซ�ำ และ
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ

5.61
6.00

- ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ เป็นราคาเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ลีลา - ล็อกซเล่ย์ ร่วมค้า

รายได้ค่าบริการ

1.06

- รายได้จากงานโครงการเป็นรายการค้าปกติ เป็น
ราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

อื่น ๆ

รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ
รายได้ค่า
ธรรมเนียมและ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า

0.79

- เป็นมูลค่ารวมที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำ�
รายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า
จำ�นวนหลายบริษัทโดยมีขนาดของแต่ละรายการ
จำ�นวนไม่มากนัก ทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมด
เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
โดยมีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาดโดยทั่วไป

0.20
0.20
0.21
0.01

กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช ซื้อสินค้า
จ�ำกัด
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัดถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 6 และบริษัท ล็อกซเล่ย์
เทรดดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 7
และมีกรรมการร่วมกัน คือ
นายสุรช ล�่ำซ�ำ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์
รายได้ค่าบริการ
เนชั่นแนล จ�ำกัด
ลูกหนี้การค้า
มีนายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ และ
เงินมัดจำ�รับ
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน คือ
นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
นายวสันต์ จาติกวณิช และ
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ

1,059.70
160.32

- ซื้อน�ำ้ มันพืช โดยก�ำหนดราคาซื้อ เป็นราคาเดียว
กับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ส�ำหรับ
ตัวแทนจ� ำ หน่ า ย ซึ่ ง รั บ ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
การกระจายสินค้าจากส่วนกลาง

3.72
0.11
0.22

- รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่ เป็นราคาใกล้เคียงกัน
กับอาคารย่านใกล้เคียง รายได้ค่าบริการจัดทำ�
บัญชีและรายได้ค่าบริการอื่น คิดค่าบริการตาม
ปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคาเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้องและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์
เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
มีนายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
และมีกรรมการร่วมกัน คือ
นายธงชัย ล�่ำซ�ำ
ดร. สมภพ เจริญกุล
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ และ
นายกาญจน์ ทองใหญ่

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกันที่
มีสาระสำ�คัญ
(ล้านบาท)
2.54

รายได้ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจำ�รับ
ค่าใช้จ่ายค่าบริการ

2.23
0.90
0.99
0.07
0.34
0.50

บริษัท สินเสือป่า จำ�กัด
บริษัท เอกภาวี จ�ำกัด ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 20 มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ
และนายสืบตระกูล สุนทรธรรม รายได้ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย
ซื้ออุปกรณ์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอกภาวี จำ�กัด ถือหุ้นอยู่ รายได้จากการขาย
ร้อยละ 22
สินค้าและรายได้
ค่าบริการ
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท แอล ที เอส ทราเวิล
ซื้อสินค้า
เซอร์วิส จ�ำกัด
มีนางดวงฤทัย พุ่มชูศรี ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 55 และนางมณทิรา ล�ำ่ ซ�ำ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19
รายได้ค่าบริการ
มีกรรมการร่วมกัน คือ
ลูกหนี้การค้า
นายเฉลิมโชค ล�่ำซ�ำ
เจ้าหนี้การค้า
เงินมัดจำ�รับ

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ
บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส
เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำ�กัด
มีบริษัท เอกภาวี จำ�กัด เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม รายได้จากการขาย
กัน คือ นายสุรช ล่ำ�ซำ�
สินค้าและรายได้
ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
LOC Thai Joint Stock Company ค่าใช้จ่ายค่าบริการ
มีบริษัท เอกภาวี จำ�กัด ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 94
รายได้จากการขาย
สินค้า
ลูกหนี้การค้า
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1.16
0.01
0.06
0.74
6.75
1.22
17.19

0.86
0.09
0.25
0.08
1.71
17.16
4.07
0.04
0.17
5.02
13.62

ความสมเหตุสมผลและความจำ�เป็น
ของรายการระหว่างกัน
- เป็นค่าบำ�รุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและ
ค่าอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV สำ�หรับงานโครงการ
คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคา
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่ เป็นราคาใกล้เคียงกัน
กับอาคารย่านใกล้เคียง และรายได้อื่น คิดค่า
บริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคาเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นค่าเช่า ค่าบริการสำ�นักงานและค่าบริการอื่น
เป็นรายการค้าปกติ โดยคิดค่าบริการตามปริมาณ
ที่ให้บริการ เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก
- เป็นการให้บริการจัดทำ�บัญชีและรายได้ค่าบริการ
อื่น คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคา
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- ซื้อมาเพื่อใช้ในงานโครงการ เป็นราคาเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- รายได้จากงานโครงการ เป็นรายการค้าปกติ เป็น
ราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร ที่พักและอื่น ๆ
ราคาขายตามหน้าตั๋วโดยมีส่วนลดจากค่า
นายหน้า เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการคิดตามพื้นที่ เป็นราคา
ใกล้เคียงกันกับอาคารย่านใกล้เคียง และรายได้ค่า
บริการอื่น คิดค่าบริการตาม ปริมาณที่ให้บริการ
เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก
- เป็นค่าบริการการพิมพ์ เป็นรายการค้าปกติ โดย
คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคา
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นการขายสินค้ากลุ่มหมึกพิมพ์ รายได้ค่าเช่า
เครื่องพิมพ์ เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก และรายได้ค่าบริการอื่น คิดค่า
บริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคาเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน เป็นรายการค้าปกติ เป็น
ราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นการขายสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่ม
เคมีภัณฑ์ เป็นรายการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทที่เกี่ยวข้องและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท กู๊ด มารีน โปรดักส์ จำ�กัด ซือ้ สินค้า
มีบริษัท เอกภาวี จำ�กัด ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 60
รายได้คา่ บริการ
เจ้าหนีก้ ารค้า
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด ค่าใช้ค่าบริการ
(มหาชน)
มีกรรมการร่วมกัน คือ
รายได้ค่าจากการ
นายภูมิชาย ล่ำ�ซำ� และ
ขายสินค้า
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด ค่าใช้จ่ายค่าบริการ
(มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) รายได้จากการขาย
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 5 และมี
สินค้า
กรรมการร่วมกัน คือ ดร.ชิงชัย
ลูกหนี้การค้า
หาญเจนลักษณ์
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท สมบัติ ล�่ำซ�ำ จ�ำกัด
รายได้ค่าบริการ
มีกรรมการร่วมกันคือ
ลูกหนี้การค้า
นายไพโรจน์ ล�่ำซ�ำ นายธงชัย ล�ำ่ ซ�ำ เงินมัดจำ�รับ
และ นายสุรช ล�่ำซ�ำ
บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้
ค่าใช้จ่ายค่าบริการ
โซลูชั่น จำ�กัด
มีบริษัท เอกภาวี จำ�กัด ถือหุ้นอยู่ รายได้ค่าบริการ
ร้อยละ 88 และมีกรรมการร่วม ลูกหนี้การค้า
กัน คือ นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ เจ้าหนี้การค้า
เงินมัดจำ�รับ
อื่นๆ
รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ
รายได้คา่ ธรรมเนียม
และรายได้อื่น
ซื้อสินค้าและ
บริการ
ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
เจ้าหนี้การค้า
เงินกู้ยืมจาก
กรรมการ
เงินมัดจำ�รับ

ขนาดรายการ
ระหว่างกันที่
มีสาระสำ�คัญ
(ล้านบาท)
4.52
0.04
0.23
1.62
47.15
10.64
0.02
10.27
13.48
0.10
0.18
1.92
0.02
0.36
0.21
1.46
0.79
0.05
0.26
0.50
0.65
0.36
0.81

ความสมเหตุสมผลและความจำ�เป็น
ของรายการระหว่างกัน
- เป็นรายการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
- คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ
เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นรายการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
- รายได้จากการขายสินค้าและงานโครงการ เป็น
รายการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการ
กับบุคคลภายนอก
- เป็นรายการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
- รายได้จากการขายสินค้าและงานโครงการ เป็น
รายการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับการทำ�รายการ
กับบุคคลภายนอก
- รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่ เป็นราคาใกล้เคียงกัน
กับอาคารย่านใกล้เคียง และรายได้ค่าบริการอื่น
คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคา
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคา
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- รายได้ค่าเช่าคิดตามพื้นที่ เป็นราคาใกล้เคียงกัน
กับอาคารย่านใกล้เคียง และรายได้ค่าบริการอื่น
คิดค่าบริการตามปริมาณที่ให้บริการ เป็นราคา
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นมูลค่ารวมที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำ�
รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องจำ�นวน
หลายบริษัทโดยมีขนาดของแต่ละรายการจำ�นวน
ไม่มากนักทั้งนี้รายการระหว่างกันทั้งหมดเป็นไป
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติโดยมี
ราคาและเงื่อนไข ตามราคาตลาดโดยทั่วไป

0.02
0.28
0.10

รายงานประจ�ำปี 2558

113

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับปี 2556 2557 และ 2558

รายได้
ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 15,223.57 14,743.46 และ 11,660.07 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมี
โครงสร้างรายได้ดังนี้
งวดปีสิ้นสุดวันที่
งวดปีสิ้นสุดวันที่
งวดปีสิ้นสุดวันที่
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่า
ร้อยละ
มูลค่า
ร้อยละ
มูลค่า
ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ 14,928.65 98.06% 14,475.88 98.19% 11,472.07
98.39%
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
109.48
0.72%
112.49
0.76%
172.25
1.48%
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน - สุทธิ
185.44
1.22%
155.09
1.05%
15.75
0.13%
รวมรายได้
15,223.57 100.00% 14,743.46 100.00%
11,660.07 100.00%
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2556 2557 และ 2558 มาจากรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
98.06 98.19 และ 98.39 ของรายได้รวมตามล�ำดับ
รายได้จากค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
รายได้จากค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ค่าบริหารจัดการ รายได้จากเงินปันผลจาก
เงินลงทุนในบริษทั อืน่ ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และรายได้อนื่ ๆ ส�ำหรับปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้ในส่วนนีจ้ ำ� นวน 172.25 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 59.76 ล้านบาทจากปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.12 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูก
หนีท้ เี่ คยตัง้ ส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญในปีก่อนๆ และได้รับช�ำระหนี้คืนมา ส�ำหรับปี 2557 รายได้ในส่วนนีอ้ ยูท่ ี่ 112.49 ล้านบาท ค่อนข้าง
คงที่จากปี 2556 ที่จ�ำนวน 109.48 ล้านบาท
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
บริษัทฯ มีก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2558 จ�ำนวน 15.75 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ชลกิจสากล
จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ให้กบั กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ส�ำหรับก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2557 จ�ำนวน 155.09 ล้านบาท
นั้น เกิดจากรายการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท การ์ดไฟร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ให้กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเช่นกัน
รายได้รวมแบ่งตามส่วนงานธุรกิจ
รายละเอียดรายได้รวมส�ำหรับปี 2556 2557 และ 2558 สามารถแบ่งออกตามส่วนงานธุรกิจได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
(หน่วย: ล้านบาท)
1. สายธุรกิจเทคโนโลยี
1.1 กลุ่มสารสนเทศและโทรคมนาคม
1.2 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
1.3 กลุ่มธุรกิจงานโครงการ
2. สายธุรกิจการค้า
3. สายธุรกิจบริการ
รวมรายได้
หัก รายการระหว่างกัน
บวก รายได้อื่นที่ไม่ได้ปันส่วน
รวมรายได้
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
มูลค่า
ร้อยละ

งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
มูลค่า
ร้อยละ

10,493
8,168
1,145
1,180
3,993
909
15,395
(363)
191
15,223

9,640
5,633
1,392
2,615
4,257
1,075
14,972
(421)
192
14,743

68.93%
53.66%
7.52%
7.75%
26.23%
5.97%
101.13%
(2.38%)
1.25%
100.00%

65.39%
38.21%
9.44%
17.74%
28.87%
7.29%
101.55%
(2.86%)
1.30%
100.00%

งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
มูลค่า
ร้อยละ
6,500
3,220
1,225
2,055
4,397
1,131
12,028
(441)
73
11,660

55.75%
27.62%
10.51%
17.62%
37.71%
9.70%
103.15%
(3.78%)
0.62%
100.00%

โครงสร้างรายได้แยกตามสายธุรกิจหลักส�ำหรับปี 2558 รวมมูลค่า 11,660 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้มาจากสายธุรกิจ
เทคโนโลยี สายธุรกิจการค้า และสายธุรกิจบริการ ในสัดส่วนร้อยละ 55.75 37.71 และ 9.70 ตามล�ำดับ และเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบ
กับรายได้ปี 2557 จะเห็นว่ารายได้ในสายธุรกิจเทคโนโลยีลดลงจาก 9,640 ล้านบาท เป็น 6,500 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
กลุ่มสารสนเทศและโทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจงานโครงการที่งานโครงการทะยอยแล้วเสร็จประกอบกับการชะลอตัวของการลงทุน
ภาครัฐซึ่งท�ำให้การเปิดประมูลโครงการใหม่ๆ เกิดความล่าช้า
ส�ำหรับปี 2557 รายได้รวมมูลค่า 14,743 ล้านบาท มีสัดส่วนโครงสร้างรายได้มาจากสายธุรกิจเทคโนโลยี สายธุรกิจการค้า และสาย
ธุรกิจบริการ ในสัดส่วนร้อยละ 65.39 28.87 และ 7.29 ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณารายได้ตามสัดส่วนงานธุรกิจส�ำหรับปี 2557 เทียบ
กับในปี 2556 รายได้สายธุรกิจการค้าและสายธุรกิจบริการมีรายได้เพิม่ ขึน้ จาก 3,993 ล้านบาทเป็น 4,257 ล้านบาทและ 909 ล้านบาท
เป็น 1,075 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยสายธุรกิจการค้ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในขณะที่สายธุรกิจบริการราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจากการเพิ่มฐานลูกค้าของธุรกิจรักษาความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามในปี 2557 สายธุรกิจเทคโนโลยีมีรายได้ 9,640 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีรายได้จำ� นวน 10,493 ล้านบาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้กลุ่มสารสนเทศและโทรคมนาคมที่มีรายได้ลดลงจาก 8,168 ล้านบาทเป็น 5,633 ล้านบาท สาเหตุที่
ส�ำคัญมาจากสายงานโทรคมนาคมที่โครงการขนาดใหญ่ของกลุ่มแล้วเสร็จในปี 2556 ในขณะที่ในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองซึ่งส่งผลกระทบต่องานโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ทำ� ให้โครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นน้อยลง
ค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายโดยรวมในปี 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 15,229.06 14,775.12 และ11,986.04 ล้านบาทตามล�ำดับ
โดยค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มาจากต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการซึง่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80-84 ของค่าใช้จา่ ยรวม ค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9-13 ของค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5-6 ของค่าใช้จ่ายรวม โดย
รายละเอียดโครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2556 2557 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2556
เปลี่ยนแปลง
มูลค่า
ร้อยละ

งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
เปลี่ยนแปลง
มูลค่า
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2558
เปลี่ยนแปลง
มูลค่า
ร้อยละ

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

12,703.76
764.70
1,544.77
215.82

5.05%
5.88%
19.35%
(7.06%)

12,195.50
769.10
1,647.78
162.74

(4.00%)
0.58%
6.67%
(24.59%)

9,552.85
731.86
1,546.42
154.91

(21.67%)
(4.84%)
(6.15%)
(4.81%)

รวมค่าใช้จ่าย

15,229.06

6.19%

14,775.12

(2.98%)

11,986.04 (18.88%)

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการในปี 2558 และ 2557 จ�ำนวน 9,552.85 12,195.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557
และ 2556 ร้อยละ 21.67 และ 4.00 ตามล�ำดับซึง่ เป็นไปตามยอดขายทีล่ ดลง ทัง้ นีห้ ากพิจารณาอัตราก�ำไรขัน้ ต้นปี 2558 ทีร่ อ้ ยละ
16.73 และปี 2557 ทีร่ อ้ ยละ 15.75 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ทีอ่ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 14.90 จะเห็นได้วา่ อัตราก�ำไรขัน้ ต้นปรับตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ งซึ่ง
เป็นผลมาจากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ มีงานโครงการทีห่ ลากหลายและเป็นโครงการขนาดเล็กถึงกลางทีม่ อี ตั ราก�ำไรทีส่ งู กว่าโครงการขนาดใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558 เท่ากับ 731.86 ล้านบาท มูลค่าลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 769.10 ล้านบาท ซึ่งปี
2557 เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ไม่มากนัก เมือ่ เทียบเป็นร้อยละค่าใช้จา่ ยในการขายต่อยอดขายอยูท่ ปี่ ระมาณ 5-6% ในปี 2557 และ 2558
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำ� คัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย และค่าเช่าส�ำนักงาน อุปกรณ์ และยาน
พาหนะ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 เท่ากับ 1,546.42 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 1,647.78 ล้านบาท ทั้งนี้
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการตั้งส�ำรองทางบัญชีจากมูลค่าที่ลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการด้อยค่าของสินทรัพย์มากกว่า
ในปี 2558 ซึ่งการตั้งส�ำรองดังกล่าวจะไม่กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ
รายงานประจ�ำปี 2558
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ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2558 จ�ำนวน 154.91 ล้านบาท ลดลง 7.83 ล้านบาทจากปี 2557 ที่จำ� นวน 162.74 ล้านบาท
และปี 2557 ลดลง 53.08 ล้านบาทจากปี 2556 ซึ่งมีจำ� นวน 215.82 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งหนี้สินระยะยาวและอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลง
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในกลุม่ ธุรกิจร่วมทุนทีบ่ ริษทั มีการลงทุนทีห่ ลากหลายทีส่ ำ� คัญคือในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ และอุตสาหกรรมน�้ำมันหล่อลื่น
ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในปี 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 738.79 543.42 และ
589.95 ล้านบาท ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ้นของรายการดังกล่าวในปี 2558 มาจากผลการด�ำเนินงานของสองกลุ่มบริษัทร่วมหลักคือ
บริษัท บีพี-คาสตรอล จ�ำกัด ซึ่งมีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในปี 2557 และ 2558 จ�ำนวน 305 และ 384 ล้านบาท ตามล�ำดับ
และกลุม่ บริษทั เอ็นเอส บลูสโคป ซึง่ มีสว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในปี 2557 และ 2558 จ�ำนวน 217 และ 220 ล้านบาท ตามล�ำดับ
กำ�ไรก่อนภาษีและกำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร
(หน่วย: ล้านบาท)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

31 ธันวาคม 2556
ต่อรายได้
มูลค่า
ร้อยละ
733.30
4.82%
590.27
3.88%

งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
ต่อรายได้
มูลค่า
ร้อยละ
511.76
3.47%
352.51
2.39%

31 ธันวาคม 2558
ต่อรายได้
มูลค่า
ร้อยละ
263.98
2.26%
209.92
1.80%

บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ส�ำหรับปี 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 590.27 352.51 และ 209.92 ล้าน
บาทตามล�ำดับ
ส�ำหรับในปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิสุทธิลดลงจ�ำนวน 142.59 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.45 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของรายได้รวม รวมทั้งในปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรพิเศษจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ 155.09 ล้านบาท
ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ดังรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2556
13,330.06
7,941.27
5,388.79
13,330.06

ณ 31 ธันวาคม 2557
13,765.07
7,353.76
6,411.31
13,765.07

ณ 31 ธันวาคม 2558
14,282.99
7,689.58
6,593.41
14,282.99

สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 13,330.06 13,765.07 และ 14,282.99 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นในปี 2557 และ 2558 เล็กน้อย
รายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวเป็นรายการเงินฝากประจ�ำและตั๋วสัญญาใช้เงินสถาบันการเงินระยะสั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 57.99 516.74 และ 661.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนตามปกติ นอกจากนี้ในปี 2557 เงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจากการเพิ่มทุนและ
การจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท การ์ดไฟร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 3,253.33 2,361.93 และ 3,357.74
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ (27.40) และ 42.16 ตามล�ำดับ
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ซึ่งลูกหนี้การค้าหลักของบริษัทฯ คือ ลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อันเป็นผลจากงานโครงการขนาดใหญ่ของธุรกิจ
สายเทคโนโลยี บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประเมินจากประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการ
ช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า โดยในปี 2557 งานโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่มีในปี 2556 ทยอยเสร็จสิ้นและเรียกเก็บช�ำระหนี้ได้ใน
ปี 2557 และส�ำหรับปี 2558 ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นหลักจากงานโครงการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.)
บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อส�ำหรับหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้การค้าและอื่นๆ ในระหว่างปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ�ำนวน 26.21
88.93 และ 46.40 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ คือ ลูกหนี้ที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงานแล้วแต่ยังไม่ถึงก�ำหนดส่งงานเพื่อ
เรียกเก็บหนี้ได้จากโครงการต่างๆ โดยสาเหตุที่มียอดคงค้างของลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บเกิดได้หลายกรณีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการ
ก�ำหนดการเบิกจ่ายค่างานของผู้ว่าจ้าง เช่น บริษัทฯ จะท�ำการเบิกจ่ายงานได้ภายในระยะเวลาของสัญญาภายหลังการติดตั้งชิ้นงาน
แล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับจากลูกค้า (Final Acceptance Test) ขณะที่บริษัทฯ จะบันทึกรับรู้รายได้งานโครงการจากความส�ำเร็จ
ของงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับการออกใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาและถึงก�ำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน บริษัทฯ สามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าและสามารถบันทึกบัญชีเป็นลูก
หนี้การค้าปกติได้
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 2,118.76 1,873.09 และ 1,825.06
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยลูกหนีก้ ารค้าทีย่ งั ไม่เรียกเก็บทีล่ ดลงร้อยละ 11.59 ณ สิน้ ปี 2557 และลดลงร้อยละ 2.56 ณ สิน้ ปี 2558 มีสาเหตุ
หลักจากการทยอยวางบิลและเรียกเก็บเงินจากงานโครงการขนาดใหญ่ของกลุม่ สารสนเทศและโทรคมนาคมได้ในระหว่างปี 2557 - 2558
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (ระยะสั้นและระยะยาว)
บริษัทฯ มีลูกหนี้เงินประกันผลงานระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 209.11 266.29
และ 373.51ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 27.34 และ 40.26 ตามล�ำดับ
ซึ่งลูกหนี้เงินประกันผลงาน เป็นลูกหนี้งานโครงการที่บริษัทถูกหักเงินค่างวดจากผู้ว่าจ้างตามจ�ำนวนที่ตกลงในสัญญาเพื่อเป็นการ
ประกันผลงาน โดยภายหลังจากส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 1 - 2 ปี บริษัทฯ ก็จะได้รับเงินคืนจากลูกค้า
สินค้าคงเหลือ
บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทัง้ สิน้ 1,277.31 1,319.31 และ1,043.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 3.29 และ (20.88) ตามล�ำดับ การลดลงของสินค้าคงเหลือ
ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายสินค้างานโครงการองค์การค้าของสกสค. สินค้าคงเหลือหลักของบริษัทฯ คือ สินค้าที่
มีไว้เพือ่ ขาย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์สำ� หรับงานโครงการและงานโครงการระหว่างท�ำของสายธุรกิจ
เทคโนโลยี โดยบริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลง ในระหว่างปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ�ำนวน 7.77 23.84 และ 14.14
ล้านบาท ตามล�ำดับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
บริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 245.03 220.92 และ 243.98 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการ(ลดลง)เพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ (9.84) และ 10.44 ตามล�ำดับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริษทั ฯ มียอดสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทัง้ สิน้ 209.62 171.25 และ 224.20 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลูกหนี้ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินจ่ายล่วงหน้าแก่พนักงาน เป็นต้น โดยมี
อัตราการ(ลดลง)เพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ (18.30) และ 30.92 ตามล�ำดับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 3,196.52 3,138.48 และ
2,958.04 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนดังกล่าว
หักด้วยเงินปันผลรับ โดยมีอัตราการลดลง ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 1.82 และ 5.75 ตามล�ำดับ การเปลี่ยนแปลงในเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานประจ�ำปี 2558
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ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มร้อยละ 25 ในบริษัท แอล โซลาร์ 1 จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ
จ�ำนวน 95 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาทและทุนที่เรียก
ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกก�ำไรจากการต่อรองราคาซื้อจ�ำนวน 5 ล้านบาท ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 การซื้อเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 70 และท�ำให้บริษัท แอล
โซลาร์ 1 จ�ำกัด เปลี่ยนจากการเป็นบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อยและได้นำ� มาจัดท�ำเป็นงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 21 ล้านบาท
จากจ�ำนวน 35 ล้านบาทเป็นจ�ำนวน 56 ล้านบาท โดยการจ�ำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนทั้งจ�ำนวนให้กับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศแห่ง
หนึง่ ซึง่ เป็นกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน คิดเป็นเงินทัง้ สิน้ 59 ล้านบาท (ราคารวมส่วนเกินมูลค่าหุน้ ) บริษทั ฯ ไม่ได้จา่ ยเงินเพิม่ ทุนดังกล่าว
ท�ำให้สดั ส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 46 และสูญเสียอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว ท�ำให้บริษัทย่อย
นั้นกลายเป็นบริษัทร่วม การไม่นำ� เงินของบริษัทดังกล่าวมาจัดท�ำงบการเงินรวมไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวม
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นจ�ำนวน 16 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ทั้งจ�ำนวน
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ชลกิจสากล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ให้กับกิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน ในราคา 56 ล้านบาท โดยมีกำ� ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวนรวม 16 ล้านบาท และ
ส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 8 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 346.37 525.56 และ 538.32 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ณ สิน้ สุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 51.74 และ 2.43 ตามล�ำดับ ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนระยะยาวประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 476 ล้านบาท บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด จ�ำนวน 35 ล้านบาทและเงินลงทุนอื่นๆ
จ�ำนวน 27 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรประกอบด้วยที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ อุปกรณ์
ให้เช่า ยานพาหนะ และงานระหว่างติดตั้ง ที่บริษัทใช้ในการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 มีมูลค่าทั้งสิ้น
1,247.55 1,039.17 และ 1,687.77 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยการเพิม่ ขึน้ ในปี 2558 เกิดจากกลุม่ บริษทั ได้รวมงบการเงินของบริษทั ย่อย
แห่งใหม่ คือ บริษัท แอล โซลาร์ 1 มีผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 591.10 ล้านบาท และมีการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ โดยผู้
ประเมินราคาอิสระภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณามูลค่าตามต้นทุนการเปลี่ยนแทนปัจจุบัน โดยมี
อัตราการ(ลดลง)เพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ (16.70) และ 62.42 ตามล�ำดับ โดยการลดลงในปี 2557 เกิดจากกลุ่ม
บริษัทโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 304 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
และเลขที่ 116/19 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีรวมจ�ำนวน 122.60
ล้านบาท (ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมมูลค่า 206.20 ล้านบาท) ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจ
ที่จะน�ำที่ดินและอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่บุคคลที่สาม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท (ในงบการเงินรวม) และของบริษัท (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีมูลค่ายุติธรรมจ�ำนวน 206.20 และ 118.30 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งราคายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
หมายเหตุ: มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท (ในงบการเงินรวม) มีมูลค่า 122.60 ล้านบาท และของ
บริษัท (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) มีมูลค่า 84.27 ล้านบาท ขณะที่มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท (ใน
งบการเงินรวม) มีมูลค่า 206.20 ล้านบาท และของบริษัท (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) มีมูลค่า 118.30 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557
และ 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น 57.47 48.78 และ 51.40 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการ(ลดลง)เพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ
2558 ร้อยละ (15.12) และ 5.37 ตามล�ำดับ
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 254.86 259.72 และ 327.62 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 1.91 และ 26.14 โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินมัดจ�ำ และเงินฝากประจ�ำที่ติดภาระค�้ำประกัน เป็นต้น
หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 7,941.27 7,353.76 และ 7,689.58 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ 7.40 ณ สิ้นปี 2557และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.57 ณ สิ้นปี 2558
รายการหนี้สินที่ส�ำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษทั ฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทัง้ สิน้
2,263.79 1,629.12 และ 2,071.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการ(ลดลง)เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 ร้อยละ
(28.04) และ 27.18 ตามล�ำดับ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวประกอบด้วยเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินจากการท�ำทรัสต์รีซีทส์ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ลดลงในปี2557 เกิดจากการทยอยช�ำระหนี้
เงินกู้ระยะสั้นหลังจากที่ได้ทยอยส่งมอบงานขนาดใหญ่ของสายงานธุรกิจเทคโนโลยีในกลุ่มสารสนเทศและโทรคมนาคมและเพิ่มขึ้นใน
ระหว่างปี 2558 จากงานโครงการขององค์การค้าของ สกสค.
เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ
บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 2,063.17 2,324.38 และ 1,774.36
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ณ สิน้ สุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 12.66 และ (23.66) ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่
เป็นเจ้าหนีก้ ารค้าจากงานโครงการ ซึง่ เจ้าหนีก้ ารค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ (ลดลง)เป็นไปตามรายได้และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
บริษัทฯ มีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 539.97 612.91 และ 623.40 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 13.51 และ 1.71 ตามล�ำดับ โดยเพิ่มขึ้นจากเงินรับล่วงหน้า
จากลูกค้างานโครงการเป็นหลัก
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 13.50 5.28
และ 0.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการ ลดลง ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 60.89 และ 94.70 ตามล�ำดับ โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งสิ้น 0.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
กรรมการ จ�ำนวน 0.28 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 1,269.08 1,092.02 และ 859.79 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการลดลง ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 13.95 และ 21.27 ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ต้นทุนโครงการค้างจ่ายและส�ำรองค่าประกันความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค้างจ่าย ในปี 2558 หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจ�ำนวน 232.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากต้นทุนโครงการค้างจ่ายจากรายได้งาน
โครงการที่ลดลง
หนี้สินระยะยาว
หน่วย: ล้านบาท
- ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินระยะยาว
- หุ้นกู้ระยะยาว
รวมหนี้สินระยะยาว

ณ 31 ธันวาคม 2556

ณ 31 ธันวาคม 2557

ณ 31 ธันวาคม 2558

227.02

343.37

124.15

954.30
1,181.32

638.19
981.56

346.32
1,000.00
1,470.47
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัทฯมีหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 1,181.32 981.56 และ1,470.47 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการ(ลดลง) เพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ (16.91) และ 49.81ตามล�ำดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 หนี้สินระยะยาวดังกล่าวประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ระยะยาวและเจ้าหนี้จากการท�ำสัญญาเช่าทางการเงิน
ส�ำหรับเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ทั้งสิ้น 428.77 464.87 และ 534.68
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น ณ สิ้นสุดปี 2557 และ 2558 ร้อยละ 8.42 และ 15.02 ตามล�ำดับ บริษัทฯ ได้ประเมิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวโดยใช้วิธี Projected Unit Credit Method โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,593.41 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ทุนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน
2,264.95 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,264.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก�ำไรสะสมที่จัดสรร
แล้วและยังไม่ได้จัดสรรจ�ำนวน 103.80 และ 1,277.54 ล้านบาท ตามล�ำดับ และองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 2,010.92
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีส่วนใหญ่มาจากผลการด�ำเนินงาน
ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทฯ มีการจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 41.55 ล้านบาท และอนุมัติเงินปันผล ดังนี้
(1) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�ำนวนไม่เกิน 100 ล้านหุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ มีการจัดสรรก�ำไรเป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 22.50 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท
ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จ�ำนวน 165 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้
แก่นักลงทุนทั่วไปในราคาหุ้นละ 4.05 บาท รวมเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งสิ้น 668.25 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่า
หุ้นจ�ำนวน 503.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินทั้งจ�ำนวนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในเดือนเมษายน 2558 บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุด สำ�หรับปี 2556 2557 และ 2558
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงานในปี 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 767.15 1,382.67 และ
(1,782.46) ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยกระแสเงินสดสุทธิดังกล่าวในปี 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากผลการด�ำเนินงานและการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง และในปี 2558 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนิน
งานติดลบโดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนของงานโครงการเพิ่มขึ้น
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงานใน ปี 2558 ได้แก่ การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและอืน่ ๆ จ�ำนวน 1,050.78
ล้านบาท ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บลดลง 61.85 ล้านบาท ลูกหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น 107.22 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลด
ลง 213.23 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ ลดลง 610.49 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 239.82 ล้านบาท และจ่ายภาษี
เงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายในปี 2558 จ�ำนวน 119.06 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนในปี 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 1,030.09 229.68 และ 415.45 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ โดยบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดังกล่าวที่ส�ำคัญในปี 2556 2557 และ 2558 คือ เงินปันผลรับจ�ำนวน 828.06
706.73 และ 606.61 ล้านบาท ตามล�ำดับ การลงทุนในทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 271.73 113.81 และ 88.89 ล้านบาท
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ใน ปี 2556 บริษัทฯ มีกิจกรรมลงทุนที่ส�ำคัญคือ บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สุทธิจ�ำนวน 618.20 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์
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(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 5 และ มีเงินสดจ่ายจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 79.24 ล้านบาท ซึ่ง
ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัท วิสดอม วาสท์ จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 และ เงินลงทุนในบริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 และส�ำหรับปี 2557 บริษัทมีกิจกรรมลงทุนที่ส�ำคัญเพิ่มเติมคือ การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจ�ำนวน 455.28
ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 257.80 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ เงินลงทุนในบริษัท การ์ดไฟร์
จ�ำกัด ที่ถืออยู่เดิมร้อยละ 30 ส�ำหรับปี 2558 มีการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจ�ำนวน 148.17 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน (1,597.12) (613.43)
และ 343.03 ล้านบาท ตามล�ำดับ
บริษัทฯ มีกิจกรรมจัดหาเงินที่สำ� คัญในปี 2556 2557 และ 2558 คือ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�ำนวน (951.39) (633.61) และ 475.47 ล้านบาท ตามล�ำดับ การช�ำระคืนหนี้สินระยะยาวจ�ำนวน
371.07 242.85 และ 1,638.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ การจ่ายต้นทุนทางการเงินจ�ำนวน 217.13 163.43 และ 155.71 ล้านบาท
และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินสดปันผลในปี 2556 2557 และ 2558 จ�ำนวน 200.05 199.50 และ 226.50 ล้านบาท ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนจ�ำนวน 668.25 ล้านบาท และในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 800.00 และ 1,000.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ดังนั้นในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ 200.12 998.92 และ (1,023.98) ล้านบาท ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

2556

2557

2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.27

1.39

1.47

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.99

1.10

1.19

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.12

0.22

(0.31)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

2.54

2.64

2.09

143.02

136.45

172.56

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

10.35

9.64

8.09

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

34.77

37.35

44.48

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

6.25

5.56

4.66

57.58

64.76

77.23

120.21

109.04

139.81

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)*

ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)

*ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ค�ำนวณจากยอดรวมของลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ และลูกหนี้การค้าและอื่นๆ

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2556-2558 ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ฯ ทัง้ 3 ปีมคี า่ มากกว่า 1.00 เท่า
เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลักประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ ลูก
หนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ และสินค้าคงเหลือ ส่วนหนี้สินหมุนเวียนหลักประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะงานโครงการของสายธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจการค้า
ส�ำหรับวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทฯ ปี 2556-2558 อยู่ที่ 120.21 109.04 และ139.81วัน ตามล�ำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นใน
ปี 2556 และ 2558 เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของงานโครงการค่อนข้างสูงถึง 136 - 173 วัน สืบเนื่องจากลักษณะของงาน
โครงการเป็นการท�ำสัญญากับลูกค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับวงจรเงินสดในปี 2557 ลดลง เนื่องจากการเก็บหนี้
จากลูกค้าโดยเฉลี่ยได้ดีขึ้น
รายงานประจ�ำปี 2558
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability Ratio)

2556

2557

2558

14.90%

15.75%

16.73%

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)

3.95%

2.44%

1.83%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)

129.97%

392.23%

(849.10%)

3.88%

2.39%

1.80%

12.20%

6.31%

3.42%

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไรของบริษัทฯ ทั้งอัตราก�ำไรขั้นต้น ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ก�ำไรสุทธิ และอัตราผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีในปี 2556 จากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนเล็กน้อยจ�ำนวน 100
ล้านบาทในปี 2556 ส�ำหรับปี 2557 อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน อัตราก�ำไรสุทธิ
และอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ มีการปรับตัวลดลงโดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ทลี่ ดลง และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง
อันเป็นผลจากเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส�ำหรับปี 2558 อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ยังคงปรับตัวดีขึ้น ขณะที่อัตราก�ำไร
จากการด�ำเนินงาน อัตราก�ำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีการปรับตัวลดลงจากสาเหตุหลักของรายได้ที่ลดลงอันเป็นผล
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศและการลงทุนภาครัฐชะลอตัว
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)

2556

2557

2558

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

4.43%

2.60%

1.50%

63.22%

46.22%

28.99%

1.14

1.09

0.83

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2556 2557 และ 2558 ร้อยละ 4.43 2.60 และ 1.50 ตามล�ำดับ ซึ่งลดลงต่อ
เนื่อง จากก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากสาเหตุหลักของรายได้ และส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง อันเป็นผลจาก
เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาพรวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

2556

2557

2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.47

1.15

1.17

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

4.04

9.26

(11.24)

33.80%

64.25%

NA

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ส�ำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2556 2557 และ 2558 เป็น 1.47 1.15 และ 1.17 เท่า ตามล�ำดับ
โดยในปี 2557 มีอัตราลดลงเนื่องจากการทยอยช�ำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว และมีการเพิ่มทุน ส�ำหรับปี 2558 อัตราส่วน
ดังกล่าวไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่อาจมีผลต่อผลการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของบริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพิ่มจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ จ�ำนวน 474,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 74 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การซื้อ
เงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 66 เป็นร้อยละ 90
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของ
เฉพาะบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการ
เงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสามแห่งซึ่งบริษัทร่วมเหล่านั้นมีรอบระยะเวลาบัญชีแตกต่างกับกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ โดยมี
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ของบริษัทร่วมในต่างประเทศ เงินลงทุนในบริษัทร่วมเหล่านั้นบันทึกบัญชี
โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมเหล่านั้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และ
งบการเงินส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ซึ่งได้สอบทานแล้วแต่ยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าไม่
สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวใน
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ซึ่งมีจ�ำนวน 1,707 ล้านบาท และ 1,724 ล้านบาท ตามล�ำดับ และส่วนแบ่งก�ำไรตาม
วิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วมเหล่านั้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ�ำนวน 220 ล้านบาท และ 217 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่าจ�ำเป็นต้องปรับปรุงจ�ำนวนเงินของรายการดังกล่าวหรือไม่เพียงใด
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(วีระชัย รัตนจรัสกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4323
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานประจ�ำปี 2558
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น

บริษัท ล็อกซเล่ ย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

(บาท)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

734,809,981

1,757,052,794

260,420,213

841,322,555

661,016,479

516,739,055

101,904,528

258,261,997

3,357,737,088

2,361,934,005

979,403,211

1,263,245,398

1,825,059,376

1,873,091,926

1,114,938,072

1,080,036,552

118,355,789

174,919,867

118,355,789

174,919,867

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและอื่นๆ

8,20

ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่เรียกเก็บ
ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรือกิจการอื่น

9

47,052,549

60,575,052

สินค้ าคงเหลือ

10

1,043,886,260

1,319,310,168

496,216,940

409,945,479

243,983,468

220,915,946

182,336,870

111,148,036

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า

65,400,000

-

เงินปั นผลค้ างรับ

5

2,400,000

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

224,198,047

171,254,499

89,206,935

67,999,642

8,258,499,037

8,455,793,312

3,408,182,558

4,206,879,526

2,958,036,501

3,138,475,363

953,480,012

1,138,566,928

-

2,264,719,898

1,952,675,138

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

-

-

-

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า

12

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

15

538,319,174

525,563,813

501,188,974

488,433,613

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

16

206,200,000

206,200,000

118,300,000

118,300,000

17,20

1,687,767,269

1,039,170,570

472,295,153

400,570,290

51,400,053

48,783,196

29,744,943

31,386,163

255,154,553

91,368,663

237,192,053

73,406,163

327,616,616

259,719,190

103,991,586

70,543,018

6,024,494,166

5,309,280,795

4,680,912,619

4,273,881,313

14,282,993,203

13,765,074,107

8,089,095,177

8,480,760,839

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

18

ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

7,19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิ
น ษทั ย่อย
บริษัท ล็อกซเล่ ย์ จํากัด (มหาชน) และบริ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะสั ้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและอื่นๆ

20

2,071,850,883

1,629,122,846

480,997,906

505,149,598

21

1,774,362,709

2,324,376,290

942,541,035

1,278,090,933

623,401,047

612,910,583

428,022,029

486,209,477

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

20

124,147,404

343,371,885

3,176,828

266,638,722

เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

5,20

280,000

5,280,000

60,000,000

240,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลหรื อกิจการอื่น

20

143,273,133

50,300,853

-

-

10,515,695

9,524,736

-

-

859,793,837

1,092,019,334

197,223,694

305,426,278

5,607,624,708

6,066,906,527

2,111,961,492

3,081,515,008

638,185,612

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

22

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว

20

346,316,771

หุ้นกู้ระยะยาว

20

1,000,000,000

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

23

192,223,063

174,886,803

162,390,330

147,226,070

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

24

534,677,585

464,874,175

310,516,417

282,923,895

8,740,424

8,910,752

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

2,081,957,843

1,286,857,342

1,472,906,747

885,151,783

รวมหนีส้ ิน

7,689,582,551

7,353,763,869

3,584,868,239

3,966,666,791

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

454,586,547

1,000,000,000

-

-

415,271

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

4

รายงานประจ�ำปี 2558
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งบแสดงฐานะการเงิ
น ษัทย่อย
บริ ษัท ล็อกซเล่ ย์ จํากัด (มหาชน) และบริ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

(บาท)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

25,26

ทุนจดทะเบียน

2,331,250,000

2,331,250,000

2,331,250,000

2,331,250,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

2,264,954,770

2,264,954,770

2,264,954,770

2,264,954,770

25

503,250,000

503,250,000

503,250,000

503,250,000

27

103,798,500

95,718,500

103,798,500

95,718,500

1,277,540,594

1,294,155,329

982,662,347

1,061,266,499

2,010,916,243

1,945,369,241

649,561,321

588,904,279

6,160,460,107

6,103,447,840

4,504,226,938

4,514,094,048

432,950,545

307,862,398

6,593,410,652

6,411,310,238

4,504,226,938

4,514,094,048

14,282,993,203

13,765,074,107

8,089,095,177

8,480,760,839

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

27

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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14

5

-

-

งบแสดงฐานะการเงิน น
งบก�ำไรขาดทุ

บริ ษัท ล็อกซเล่ ย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
(บาท)

รายได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมและรายได้ อื่น
รวมรายได้

28
5
4,12
5,29

11,472,070,376
15,749,698
172,254,731
11,660,074,805

14,475,879,642
155,091,984
112,486,493
14,743,458,119

4,705,801,421
8,000,000
795,111,798
5,508,913,219

5,465,816,474
251,795,603
832,568,581
6,550,180,658

9,552,847,978
731,865,599
1,546,418,603
154,909,625
11,986,041,805

12,195,497,731
769,098,070
1,647,777,884
162,742,623
14,775,116,308

4,000,580,838
433,227,658
836,151,744
77,371,766
5,347,332,006

4,657,774,488
474,562,624
886,624,442
81,272,551
6,100,234,105

ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและ
การร่ วมค้ า - สุทธิ

589,950,105

543,419,843

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไรสําหรั บปี

34

263,983,105
(41,106,931)
222,876,174

511,761,654
(124,997,452)
386,764,202

161,581,213
161,581,213

449,946,553
449,946,553

14

209,922,473
12,953,701
222,876,174

352,511,790
34,252,412
386,764,202

161,581,213
161,581,213

449,946,553
449,946,553

0.09
0.09

0.16
0.16

0.07
0.07

0.21
0.21

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

การแบ่ งปั นกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรั บปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ้นปรับลด

5
5,30
5,31
5
33

-

-

35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

6

รายงานประจ�ำปี 2558
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งบก�ำไรขาดทุ
งบแสดงฐานะการเงิน นเบ็ดเสร็จ
ย์ จํยากั์ จ�ดำ(มหาชน)
และบริษัทและบริ
ย่ อย ษัทย่อย
บริบริษษัท ล็ล็ออกซเล่
กซเล่
กัด (มหาชน)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่

สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

(บาท)
222,876,174

กําไรสําหรั บปี

386,764,202

161,581,213

449,946,553

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน
การตีมลู ค่าที่ดินใหม่-สุทธิ

59,140,754

กําไรจากการตีมลู ค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

-

-

50,452,754

66,970,634

-

27,223,702

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

9,301,270

-

(5,609,888)
44,842,866

27,223,702

68,442,024

66,970,634

125,379

32,353

10,204,288

143,353,105

10,204,288

143,353,105

10,329,667

143,385,458

10,204,288

143,353,105

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

78,771,691

210,356,092

55,047,154

170,576,807

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี

301,647,865

597,120,294

216,628,367

620,523,360

284,533,259

549,517,928

216,628,367

620,523,360

17,114,606

47,602,366

301,647,865

597,120,294

รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ

-

-

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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7

216,628,367

620,523,360

รายงานประจ�ำปี 2558
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หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,264,954,770

-

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

165,000,000

-

-

27

13

165,000,000
165,000,000

2,099,954,770

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ ว

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษัทย่ อย
การได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุม
ไม่เปลี่ยนแปลง

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
25
การชําระค่าหุ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
36
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

บริษัท ล็อกซเล่ ย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริ
ษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

503,250,000

-

-

503,250,000

-

503,250,000
503,250,000

-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

95,718,500

22,498,000

-

-

-

-

73,220,500

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

1,294,155,329

(22,498,000)

352,511,790
352,511,790

(199,495,703)

-

(199,495,703)
(199,495,703)

1,163,637,242

8

(2,894,052)

-

29,419
29,419

-

-

-

(2,923,471)

342,215,977

-

143,353,105
143,353,105

-

-

-

198,862,872

246,688,302

-

27,223,702
27,223,702

-

-

-

219,464,600

73,489,035

-

26,399,912
26,399,912

-

-

-

47,089,123

ผลต่างจากการ
ส่วนเกินทุน
เปลี่ยนแปลงใน
จากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิ
ผลต่างจากการ มูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนของ
ยังไม่ได้ จดั สรร แปลงค่างบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ ส่วนของบริษัท
บริษัทย่อย
(บาท)

กําไรสะสม

1,285,869,979

-

-

8,782,059

8,782,059

-

1,277,087,920

การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

1,945,369,241

-

197,006,138
197,006,138

8,782,059

8,782,059

-

1,739,581,044

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

6,103,447,840

-

352,511,790
197,006,138
549,517,928

477,536,356

8,782,059

668,250,000
(199,495,703)
468,754,297

5,076,393,556

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

6,411,310,238

307,862,398

386,764,202
210,356,092
597,120,294

425,403,658

(21,692,858)

668,250,000
6,716,000
(28,373,781)
(199,495,703)
447,096,516

5,388,786,286

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

-

34,252,412
13,349,954
47,602,366

(52,132,698)

(30,474,917)

6,716,000
(28,373,781)
(21,657,781)

312,392,730

ส่วนของ
ส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,264,954,770

503,250,000

-

-

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

27

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

-

503,250,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

-

13

-

2,264,954,770

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ ว

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษัทย่ อย
การได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุม
เปลี่ยนแปลง

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
การชําระค่าหุ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
36
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริษัท ล็อกซเล่ ย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

103,798,500

8,080,000

-

-

-

-

95,718,500

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

1,277,540,594

(8,080,000)

209,922,473
8,038,269
217,960,742

(226,495,477)

-

(226,495,477)
(226,495,477)

1,294,155,329

9

(2,748,278)

-

145,774
145,774

-

-

-

(2,894,052)

352,420,265

-

10,204,288
10,204,288

-

-

-

342,215,977

297,141,056

-

50,452,754
50,452,754

-

-

-

246,688,302

79,258,736

-

5,769,701
5,769,701

-

-

-

73,489,035

ผลต่างจากการ
ส่วนเกินทุน
เปลี่ยนแปลงใน
จากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิ
ผลต่างจากการ มูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนของ
ยังไม่ได้ จดั สรร แปลงค่างบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ ส่วนของบริษัท
บริษัทย่อย
(บาท)

กําไรสะสม

1,284,844,464

-

-

(1,025,515)

(1,025,515)

-

1,285,869,979

การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

2,010,916,243

-

66,572,517
66,572,517

(1,025,515)

(1,025,515)

-

1,945,369,241

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

6,160,460,107

-

209,922,473
74,610,786
284,533,259

(227,520,992)

(1,025,515)

(226,495,477)
(226,495,477)

6,103,447,840

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

432,950,545

-

12,953,701
4,160,905
17,114,606

107,973,541

107,745,009

20,860,000
(20,631,468)
228,532

307,862,398

ส่วนของ
ส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

6,593,410,652

-

222,876,174
78,771,691
301,647,865

(119,547,451)

106,719,494

20,860,000
(20,631,468)
(226,495,477)
(226,266,945)

6,411,310,238

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2558
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หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,264,954,770

-

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

27

-

165,000,000
165,000,000

2,099,954,770

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ ว

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
25
เงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
36
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

บริษัท ล็อกซเล่ย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่
ยี นแปลงส่
ถู ือหุ้น และบริษัทย่อย
บริ
ษัท ล็อกซเล่
ย์ จ�ำกัวดนของผ้
(มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

503,250,000

-

-

503,250,000
503,250,000

-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

10

95,718,500

22,498,000

-

-

73,220,500

1,061,266,499

(22,498,000)

449,946,553
449,946,553

(199,495,703)
(199,495,703)

833,313,649

342,215,977

-

143,353,105
143,353,105

-

198,862,872

246,688,302

-

27,223,702
27,223,702

-

219,464,600

588,904,279

-

170,576,807
170,576,807

-

418,327,472

4,514,094,048

-

449,946,553
170,576,807
620,523,360

668,250,000
(199,495,703)
468,754,297

3,424,816,391

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจาก
ส่วนเกินทุน
รวม
รวมส่วน
การเปลี่ยนแปลง
ทุนสํารอง
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ จากการตีราคา องค์ประกอบอื่น
ของผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ สินทรัพย์ - สุทธิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท
(บาท)
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,264,954,770

-

โอนไปสํารองตามกฎหมาย

27

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี

2,264,954,770

-

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ ว

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
36
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

บริษัท ล็อกซเล่ย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษัท ล็อกซเล่
ย์ จ�ำกัวนของผ้
ด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่
ยี นแปลงส่
ถู ือหุ้น และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

503,250,000

-

-

-

503,250,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

11

103,798,500

8,080,000

-

-

95,718,500

982,662,347

(8,080,000)

161,581,213
(5,609,888)
155,971,325

(226,495,477)
(226,495,477)

1,061,266,499

352,420,265

-

10,204,288
10,204,288

-

342,215,977

50,452,754

-

50,452,754
50,452,754

-

246,688,302

402,873,019

-

60,657,042
60,657,042

-

342,215,977

4,257,538,636

-

161,581,213
55,047,154
216,628,367

(226,495,477)
(226,495,477)

4,267,405,746

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนเกินทุน
รวม
รวมส่วน
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ จากการตีราคา องค์ประกอบอื่น
ของผู้ถือหุ้น
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ สินทรัพย์ - สุทธิ ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท
(บาท)

งบกระแสเงินสด นสด
งบกระแสเงิ

กซเล่ ย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
บริบริ
ษัทษัทล็ล็ออกซเล่
ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจําหน่าย
ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ
ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ยตัดบัญชี
ตั ้งค่าเผื่อสําหรับ
- หนี ้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี ้การค้ าและอื่นๆ
- หนี ้สงสัยจะสูญสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- มูลค่าลดลงของสินค้ า
- มูลค่าลดลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจําหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
กําไรจากการได้ มาและเสียไปซึง่ ส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
กลับรายการขาดทุนจากการการตีราคาที่ดิน
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

222,876,174

386,764,202

161,581,213

449,946,553

185,394,410
(41,184,366)
154,909,625
(5,418,321)
(25,362,795)
705,363

175,956,938
(41,561,671)
162,742,623
(5,911,893)
(25,691,987)
30,893,809

51,819,163
(32,054,091)
77,371,766
(5,962,180)
(695,628,227)
42,060

56,049,392
(30,577,717)
81,272,551
(6,274,085)
(754,486,813)
707

46,402,870

88,930,621

30,450,312

26,432,579

11,050,000
14,136,553
15,666,433

8,500,000
23,839,697
-

11,050,000
8,967,748
64,044,216

8,500,000
18,704,087
25,000,000

68,714,767
7,000,000
(22,563,916)
(15,749,698)
(699,500)

89,308,657
(155,091,984)
-

14,214,411
7,000,000
(8,000,000)
(699,500)

41,992,665
(251,795,603)
-

4,114,405
(589,950,105)
125,379
41,106,931
71,274,209

11,725,384
(543,419,843)
32,353
124,997,452
332,014,358

4,956,951
(310,846,158)

(789,195)
(336,024,879)

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

บริ
อกซเล่
ำกัด (มหาชน)
ษัทย่อย
บริษษัทัทล็อล็กซเล่
ย์ จําย
กัด์ จ�(มหาชน)
และบริ ษัทย่และบริ
อย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดํ าเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและอื่น ๆ
ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน
สินค้ าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและอื่น ๆ
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รับคืนภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย
จ่ายภาษี เงินได้ และภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
รับเงินปั นผล
การ (เพิ่มขึ ้น) ลดลงของเงินลงทุนชัว่ คราว
ผลกระทบของกระแสเงินสดสุทธิจากการได้ มาและเสียไปซึง่
ส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อย
การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
การเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่บคุ คลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน
การ (เพิ่มขึ ้น) ลดลงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่บคุ คล
หรือกิจการอื่น
เงินสดปั นผลจ่ายของบริ ษัทย่อยให้ สว่ นได้ เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น

(1,050,776,738)
61,854,062
(107,221,812)
213,231,451
(30,152,075)
(57,674,363)
(14,305,934)
(610,490,265)
8,543,114
81,104,659
(239,823,680)
11,042,173
(119,062,405)
(1,782,457,604)

828,081,723
245,939,298
(57,181,229)
(63,495,261)
24,114,768
37,576,420
7,389,928
266,381,133
72,940,734
36,101,649
(175,313,996)
35,046,817
(206,930,060)
1,382,666,282

283,788,087
(33,612,441)
(107,221,812)
(96,054,500)
(78,273,386)
(23,288,271)
903,388
(336,074,651)
(58,187,448)
21,982,633
(109,374,632)
(40,697,007)
(886,956,198)

(307,182,151)
(271,789,251)
(42,397,381)
(7,607,753)
(11,544,111)
3,750,746
14,891,898
636,957,315
88,708,088
20,827,199
(74,221,118)
31,954,766
(41,610,266)
(295,286,898)

14,033,010
606,612,425
(148,165,021)

13,866,295
706,731,865
(455,284,212)

5,657,388
630,228,227
156,357,469

4,792,270
846,244,257
(255,733,657)

(15,208,981)
-

(98,500,050)
(6,048)

(239,002,160)
-

(68,464,385)
(73,500,100)
(6,048)

(11,050,000)

(8,500,000)

(11,050,000)

(8,500,000)

13,522,503

(33,793,751)

(20,631,468)
(88,892,477)

(28,373,781)
(113,810,590)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

13

(66,575,347)

(28,162,848)

งบกระแสเงินสด
บริ ษัททล็ล็ออ
กซเล่
ย์ จํายกั์ ดจ�ำ(มหาชน)
และบริษัทและบริ
ย่ อย ษัทย่อย
บริ
กซเล่
กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

หมายเหตุ

(20,221,294)
56,000,100

(บาท)
(26,097,660)
257,795,603

20,860,000

6,716,000

8,593,861
415,452,658

8,936,077
229,679,748

4,050,552
521,697,589

2,241,486
668,649,961

(155,711,456)
(226,495,477)

(163,432,482)
(199,495,703)

(77,995,248)
(226,495,477)

(81,642,197)
(199,495,703)

475,474,672

(633,607,438)

(24,119,279)

114,305,398

(5,000,000)
92,972,280
800,000,000
1,000,000,000
(1,638,212,403)
343,027,616

(8,216,064)
592,964
(242,850,934)
668,250,000
(34,670,000)
(613,429,657)

(180,000,000)
800,000,000
1,000,000,000
(1,508,768,246)
(217,378,250)

20,000,000
(141,715,082)
668,250,000
379,702,416

(1,023,977,330)
1,757,052,794

998,916,373
758,568,903

(582,636,859)
841,322,555

753,065,479
88,689,558

1,734,517
734,809,981

(432,482)
1,757,052,794

1,734,517
260,420,213

(432,482)
841,322,555

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินสดรับจากการชําระค่าหุ้นของส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการจําหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้ นทุนทางการเงิน
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยมื ระยะสั ้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินระยะยาวเพิ่มขึ ้น
หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ ้น
ชําระคืนหนี ้สินระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
การได้ มาซึง่ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ ้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

6

(13,968,640)
56,000,100

(8,056,617)
257,795,603

-

-

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ในระหว่างปี 2558 กล่ ุมบริษัทได้ซ�อื ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจํานวนเงินรวม 218 ล้านบาท (2557: 168 ล้านบาท) ซึ่งรวมอุปกรณ์จากสัญญา
เช่าการเงินเป็นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท (2557: 54 ล้านบาท) และจ่ายชําระเป็นเงินสดจํานวน 89 ล้านบาท (2557: 114 ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจ�ำปี 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ		
สารบัญ
		
1		
ข้อมูลทั่วไป
2		
เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
3		
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4		
การซื้อและจำ�หน่ายบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
5		
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7		
เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
8		
ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
9		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
10		
สินค้าคงเหลือ
11		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
12		
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
13		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
14		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
15		
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
16		
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
17		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
18		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
19		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
20		
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
21		
เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ
22		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
23		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
24		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
25		
ทุนเรือนหุ้น
26		
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
27		
สำ�รอง
28		
ส่วนงานดำ�เนินงาน
29		
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
30		
ค่าใช้จ่ายในการขาย
31		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
32		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
33		
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
34		
ภาษีเงินได้
35		
กำ�ไรต่อหุ้น
36		
เงินปันผล
37 		
เครื่องมือทางการเงิน
38		
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
39		
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
40		
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
41		
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 102
ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2537
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท เอกภาวี จํากัด (ถือหุ้นร้อยละ 26) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป รวมทั้งการขายอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมและระบบอื่นๆ พร้อมติดตั้ง บริษัทย่อย
ดําเนินธุรกิจหลักในด้านการซื้อมาขายไป การขายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจ
บริการด้านอาหาร และการให้บริการอื่นๆ รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
ชื่อกิจการ

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จํากัด

บริษัท ล็อกซบิท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จํากัด
บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จํากัด

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด
(กวางโจว) จํากัด
บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จํากัด

บริษัท แอล โซลาร์ 2 จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบกิจการค้าให้บริการระบบ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการค้าเครื่องโทรคมนาคม
เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจลงทุน
จําหน่าย บริการบัตรเติมเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ
ธุรกิจบริการด้านอาหาร

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558
2557
99

99

99

99

99
99

99
99

99

99

การค้าในจีน

99

99

จัดหาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ
การขายไฟฟ้าและก๊าซ และ
การกําจัดขยะและของเสีย
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงาน
ธุรกิจจําหน่ายและติดตั้งลิฟท์และ
บันไดเลื่อน
จําหน่ายและบริการระบบโทรคมนาคม
และสารสนเทศ
ผลิตและจําหน่ายน้ํามันมะกรูด

99

99

99
99
99

99
-

85

85

75

75
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ชื่อกิจการ
บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด
บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท การค้าลาว จํากัด
บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จํากัด
บริษัท แอลบี อีวี จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จํากัด

บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จํากัด
บริษัท ไทยเกทเวย์ จํากัด
บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส เอ็น จํากัด
บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ที เอ็น จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้บริการรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอื่นๆ
ธุรกิจให้เช่าอาคาร ป้ายโฆษณาและ
ให้บริการ
การค้าในลาว
จัดหา ผลิตและจําหน่ายเครื่องฝึกยิง
เป้านิ่ง และเป้าเคลื่อนไหว
ธุรกิจลงทุน
ผลิต ประกอบและจําหน่ายยานยนต์
ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
จําหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
บริการจัดหา บํารุงรักษา วางระบบงาน
และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ให้บริการการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการโทรคมนาคม บริการ
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ประกอบกิจการค้าเครื่องโทรคมนาคม
บริการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ด้าน IT
รวมทั้งจําหน่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และ
สารสนเทศ เครือข่ายเคเบิ้ลใต้น้ํา
ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และ
สารสนเทศ เครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558
2557
70
69
69
66

66

62
60

62
60

51
51

51
-

50
-

50
74

99

99

99

99

99

99

99
99

99
99

85

-

85

-

บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวข้างต้นจดทะเบียนในประเทศไทย ยกเว้นบริษัท การค้าลาว จํากัด ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และบริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จํากัด ซึ่งจดทะเบียน
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ”) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น
ไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41

(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่า
ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน

(ค)

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจั ด ทํ า งบการเงิ นให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บ ริ หารต้ องใช้วิ จารณญาณ การประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุง
จํานวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ
หมายเหตุข้อ
หมายเหตุข้อ
หมายเหตุข้อ
หมายเหตุข้อ

3 (ถ)
16
17
24
39

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การตีมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การตีมูลค่าของที่ดิน
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

รายงานประจ�ำปี 2558
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท/บริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริษัท/บริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมกรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หากมี
การใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคากลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐาน
ที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท/บริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่
ในระดับต่ําสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ 16
หมายเหตุข้อ 17
หมายเหตุข้อ 37

3

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน
เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก)

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท
ในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
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การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัท/บริษัท บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องนําสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวม
ในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุ
เกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จํานวนส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า
ณ วันที่ซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัท/บริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้า
ของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท/บริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัท/บริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้
ราคาที่ต่ํากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่งตอบ
แทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัท/บริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัท/บริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมายค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทย่อย
บริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น กิ จ การที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกลุ่ ม บริ ษั ท การควบคุ ม เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษั ท เปิ ด รั บ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ น
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์
และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึก
ตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
หรือการควบคุมร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิด
รายการ
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ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทําให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมี
สาระสําคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูก
จัดประเภทเป็นกําไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายส่วนได้เสียใน
บริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจควบคุม หาก
กลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่
มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกําไรหรือขาดทุน

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสาร
อนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ที่ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อรายการดังกล่าวเกิดขึ้น

(ง )

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ )

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลู ก หนี้ ก ารค้ า ที่ ยั ง ไม่ เ รี ย กเก็ บ แสดงถึ ง มู ล ค่ า งานระหว่ า งทํ า ซึ่ ง คาดว่ า จะเรี ย กเก็ บ ได้ จ ากลู ก ค้ า สํ า หรั บ สั ญ ญางาน
โครงการโดยคํานวณจากต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างบวกกําไรที่รับรู้หักด้วยจํานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าและขาดทุนที่รับรู้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของ
ลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า
ต้นทุนของสินค้าคํานวณโดยใช้วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ยกเว้นต้นทุนของสินค้าอุปโภคบริโภคและหนังสือแบบเรียนใช้
วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ
สภาพปัจจุบัน
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โครงการระหว่างทําแสดงถึงมูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บซึ่งคาดว่าจะเก็บได้จากลูกค้าสําหรับสัญญางานโครงการที่มีอยู่ ณ วันนั้น
ต้นทุนงานโครงการระหว่างทําวัดมูลค่าด้วยต้นทุนงานโครงการ ซึ่งรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานโครงการตามสัญญา
และการปันส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรซึ่งเกิดขึ้นในงานโครงการของกลุ่มบริษัท/บริษัท โดยขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การดําเนินงานตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จําเป็นโดยประมาณในการขาย
กลุ่มบริษัท/บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าบางส่วนที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบ
กําหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกําไรหรือขาดทุน ในกรณี
ที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุนสะสมจาก
การตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือ
ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
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ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึง
ต้นทุนการกู้ยมื
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มี
การจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่
ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกําหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่า
เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุน
การกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจาก กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ซึ่ง
ไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่
มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคา
ใหม่ จํานวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม

สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า
ปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยแต่
ละงวดเป็นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายและ
เช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
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มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ส่ว นที่ ตี เ พิ่ ม ขึ้ น จะบั นทึ ก ไปยั ง กํ า ไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ อื่ น และแสดงเป็ น “ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคา
สินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกําไร
หรือขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนสําหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจํานวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจําหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ของสินทรัพย์ที่จําหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไม่รวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ไ ว้ ใ ช้ ง านไปยั ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ต้ อ งวั ด มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์นั้นใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมและจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคตวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากเกิดกําไรจากการวัดมูลค่า
ใหม่ซึ่งเป็นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ จํานวนที่เพิ่มขึ้นให้รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ในส่วนที่ไม่เกินกว่าจํานวนที่ทําให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น กําไรส่วนที่เหลือรับรู้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กรณีเกิดส่วนที่ลดลงจากการวัดมูลค่าใหม่และหากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงค้างอยู่ในบัญชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงต้องรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
ต้องนําไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ขาดทุนส่วนที่เหลือรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์
อุปกรณ์ให้เช่า
ยานพาหนะ

5 - 25
3 - 10
3 - 10
3 และ 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3(ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงิน
ลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงิน
ลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่ม
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สําหรับปีปัจจุบัน
และปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์และอื่นๆ

3 - 10

ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า รั บ รู้ เ มื่ อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ หรื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2558
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เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยไม่ต้องปรับ
กับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่า
ยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สําหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้น
เกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดย
วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ
ค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่
มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีต้นทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและ ยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอน
จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฐ)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฑ) ผลประโยชน์พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เ ป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
พนักงานได้ทํางานให้กับกิจการ
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โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการ
คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้นั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็น
ประจําโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะ
ถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัท/บริษัทกําหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิโดยใช้
อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัท/บริษัท รับรู้กําไร
และขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่สามารถยกเลิก
ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ดั ง กล่าวได้ อีก ต่อ ไป หรื อ เมื่ อ กลุ่ม บริ ษัท /บริ ษัท รับ รู้ต้ นทุ น สํ า หรั บ การปรับ โครงสร้ า ง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลด
กระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หาก
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้
ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อน
คํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณา
จากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว
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(ณ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว
และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญในการ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้ตามสัญญาบริการ
รายได้ค่าบริการประกอบด้วยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจํานวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอัน
เกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิด
รายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานบริการตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้
และต้นทุนค่าบริการจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความสําเร็จของงานบริการ
ขั้นความสําเร็จของงานบริการประมาณโดยอ้างอิงกับการสํารวจงานที่ทํา เมื่อไม่สามารถประมาณผลของงานบริการได้อย่าง
น่าเชื่อถือ รายได้ค่าบริการจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุน
นั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานบริการรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที

รายได้การให้บริการอื่น
สําหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัท/บริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มบริษัท/บริษัทจะรับรู้รายได้
ด้วยจํานวนเงินสุทธิเป็นรายได้การให้บริการอื่น

รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอื่นๆ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็น
รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล (ตามวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล)

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ด) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่ง
ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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(ต) สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม
สัญญาเช่า จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการ
ยืนยันการปรับค่าเช่า

การจําแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วั นที่เ ริ่มต้ นข้ อตกลง กลุ่ มบริ ษัท/บริ ษัทจะพิ จารณาว่ าข้ อตกลงดัง กล่ าวประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อ มีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้
สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัท/บริษัทแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็น
องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัท/บริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้ รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะ
รับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท/บริษัท

(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่
รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
และจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้
การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่
มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหาก
เป็นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท/บริษัท
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตรา
ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระ กลุ่มบริษัท/
บริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณ
การและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริษัท/
บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
นําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความ
ตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สิน
ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ท) กําไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษัท/บริษัท แสดงกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามัญ กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดย
การหารกําไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี และผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลด

(ธ)

รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถ
ปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการ กําไรจากการขายเงินลงทุน ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งบันทึก
บัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

4

การซือ้ และจําหนายบริษทั ยอยและสวนไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุม

(ก) การซื้อบริษัทย่อย
ในเดือนตุลาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มร้อยละ 25 ในบริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่ม
บริษัทจํานวน 95 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท
และทุนที่เรียกชําระแล้วเต็มจํานวน กลุ่มบริษัทได้บันทึกกําไรจากการต่อรองราคาซื้อจํานวน 5 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การซื้อเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 45 เป็น
ร้อยละ 70 และทําให้บริษัท แอล โซลาร์ 1จํากัด เปลี่ยนจากการเป็นบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อยและได้นํามาจัดทํางบการเงิน
รวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด มีรายได้เป็นจํานวนเงิน 41 ล้านบาท และ
กําไรจํานวนเงิน 16 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มี
การซื้อธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2558 จะมีรายได้รวมจํานวนเงิน 158 ล้านบาท และกําไรรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 75 ล้านบาท ในการกําหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใช้สมมติฐานในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม
โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ ซื้อสําหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สําคัญ
มีดังนี้

สิ่งตอบแทนที่โอนให้

มูลค่ายุติธรรม

(ล้านบาท)

เงินสด

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

95

มูลค่ายุติธรรม

(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ
หนี้สินระยะยาว
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย
เงินสดที่จ่าย
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ

74
14
12
1
601
5
(4)
(306)
397
(178)
(119)
(5)
95
74
(95)
(21)

ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด โดยมี
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และเรียกชําระแล้วทั้งจํานวนในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ระบบพลังงาน บริษัทได้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 99 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทั้งจํานวน บริษัทได้จ่ายเงินเพิ่มทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 เป็นจํานวนเงิน 15 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวใน
การจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การนํางบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงิน
รวมไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญกับงบการเงินรวม
ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จํานวน 30,000 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้) เป็นจํานวนเงินรวม 3 ล้านบาท บริษัทดังกล่าว
ดําเนินธุรกิจจําหน่ายและติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน โดยบริษัทมีกําไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนดังกล่าว จํานวน 1.9 ล้านบาท
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม กลุ่มบริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2558 การนํางบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมไม่มีผลกระทบที่เป็น
สาระสําคัญกับงบการเงินรวม
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ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อบริษัท แอลบี อีวี จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
และมีทุนชําระแล้วร้อยละ 25 บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การประกอบ จําหน่าย นําเข้าส่งออก ยานยนต์ไฟฟ้า
รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 51 และได้รวมงบการเงินของ
บริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การนํางบการเงินของบริษัทย่อย
ดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญกับงบการเงินรวม
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุนในบริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส เอ็น จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
และมีทุนชําระแล้วร้อยละ 25 บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ เครือข่ายเคเบิ้ลใต้
น้ําทั้งในและต่างประเทศ บริษัทย่อยได้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่ าวร้อยละ 99 (สัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อมของกลุ่มบริษัทร้อยละ 85) และได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การนํางบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญกับ
งบการเงินรวม
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุนในบริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ที เอ็น จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาท
และมีทุนชําระแล้วร้อยละ 25 บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ เครือข่ายเคเบิ้ล
ใยแก้วนําแสงทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทย่อยได้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวร้อยละ 99
(สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มบริษัทร้อยละ 85) และได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทํางบการเงิน
รวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การนํางบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมไม่มีผลกระทบที่
เป็นสาระสําคัญกับงบการเงินรวม

(ข) การซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยอํานาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัท ล็อกซบิท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 375 ล้านบาท
เป็น 450 ล้านบาท และเรียกชําระแล้วทั้งจํานวน บริษัทได้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามราคามูลค่าหุ้น จํานวนทั้งสิ้น 75 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเท่าเดิมในสัดส่วนร้อยละ 99
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท แอล ฟู้ด โซลูชันส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ล้านบาทเป็น 30
ล้านบาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทั้งจํานวน บริษัทได้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 เป็นจํานวนเงิน
10 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 152.50 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทั้งจํานวน บริษัทได้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 66 เป็นจํานวนเงิน 31 ล้านบาท

2557

ในเดือนมกราคม 2557 บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จากจํานวน 160,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าจํานวน 5.0 ล้านบาท) เป็นจํานวน 480,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า
จํานวน 15.4 ล้านบาท) โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทั้งจํานวน บริษัทได้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99
เป็นเงินจํานวน 320,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าจํานวน 10.4 ล้านบาท)
ในเดือนมกราคม 2557 บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จากจํานวน 133 ล้านบาท เป็นจํานวน 153 ล้านบาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทั้งจํานวน บริษัทได้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าวตาม
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 66 เป็นเงินจํานวน 13 ล้านบาท
ในเดือนมีนาคม 2557 บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 25
ล้านบาท เป็นจํานวน 35 ล้านบาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทั้งจํานวน บริษัทได้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน 10 ล้านบาท
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 74 กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนจํานวน 0.9 ล้านบาท
ซึ่งบันทึกไว้ภายใต้บัญชี “การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทคืนจาก
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจํานวน 14.67 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงิน 34.67 ล้านบาท (ราคาที่เสนอซื้อใกล้เคียงราคาตามบัญชีของบริษัท
ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 85 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจํานวน 5.1 ล้านบาท ซึ่งบันทึกไว้ภายใต้บัญชี
“การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ บริษัท แอล โซลาร์ 2 จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระ
แล้ว 100,000 บาท บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99 บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

(ค) การจําหน่ายส่วนได้เสียบางส่วนในบริษัทย่อยโดยอํานาจการควบคุมเปลี่ยนแปลง
ในเดือนตุลาคม 2558 บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
21 ล้านบาท จากจํานวน 35 ล้านบาทเป็นจํานวน 56 ล้านบาท โดยการจําหน่ายหุ้นเพิ่มทุนทั้งจํานวนให้กับพันธมิตรทาง
ธุรกิจในต่างประเทศแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 59 ล้านบาท (ราคารวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น)
บริษัทไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 46 และสูญเสียอํานาจใน
การควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว ทําให้บริษัทย่อยนั้นกลายเป็นบริษัทร่วม การไม่นํางบการเงินของบริษัทดังกล่าวมาจัดทํางบ
การเงินรวมไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญกับงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 16 ล้านบาท
ซึ่งบันทึกอยู่ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งจํานวน

5

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัท หากกลุ่ม
บริษัท/บริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่สําคัญที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอกภาวี จํากัด

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 26 ในบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ล็อกซบิท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จํากัด
บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จํากัด
บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จํากัด
บริษัท แอล โซลาร์ 2 จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการ่วมกัน

รายงานประจ�ำปี 2558
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ชื่อกิจการ

บริษัทย่อยทางตรง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จํากัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 85 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จํากัด
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จํากัด
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 69 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 66 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท การค้าลาว จํากัด
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 62 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จํากัด
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จํากัด
บริษัท แอลบี อีวี จํากัด
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จํากัด
เป็นบริษัทย่อยทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จํากัด
บริษัท ไทยเกทเวย์ จํากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จํากัด
บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอส เอ็น จํากัด
บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ที เอ็น จํากัด

เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 99 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 85 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 85 และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทร่วมทางตรง

บริษัท โอเรียนทัล โพสท์ จํากัด
เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 46 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จํากัด
เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ธัญธิญะ เทคโนโลยี จํากัด
เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จํากัด
เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 27 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นบริษัทร่วมทางตรง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทร่วมทางอ้อม

บริษัท โพสทิค จํากัด
บริษัท บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วิสดอม วาสท์ จํากัด
บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัด
บริษัท เอ็มโอแค็ป จํากัด

การร่วมค้าทางตรง

บริษัท คาร์ คอนวินี่ จํากัด
บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จํากัด
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เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 40 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 30
เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 26 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทร่วมทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 25 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นการร่วมค้าทางตรง โดยถือหุ้นร้อยละ 51และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นการร่วมค้าทางตรง โดยถือหุ้นร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน

ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท เอส แอล เอ เอเชีย จํากัด

เป็นการร่วมค้าทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 43 และมีกรรมการร่วมกัน
เป็นการร่วมค้าทางอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 26 และมีกรรมการร่วมกัน

การร่วมค้าทางอ้อม

ผู้บริหารสําคัญ

ผู้บริหารสําคัญ

บุ คคลที่ มี อํ านาจและความรั บผิ ดชอบการวางแผน สั่ งการและควบคุ ม
กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ
ของกิจการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทย่อย
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอล-แทค เทคโนโลยี จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สินเสือป่า จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จํากัด
และมีกรรมการร่วมกัน
LOC Thai Joint Stock Company
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัท
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัท
โซลูชั่นส์ จํากัด
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอล ที เอส ทราเวิล เซอร์วิส จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัท
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการของบริษัท
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็กซิมเน็ท จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยบริษัท
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท กู๊ด มารีน โปรดักส์ จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แมพพ้อยท์ เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท สมบัติ ล่ําซํา จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัท
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมนสเตย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จํากัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช จํากัด

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้น บริษัท การค้าลาว จํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด (กวางโจว) จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และบริษัท LOC Thai Joint Stock Company ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายงานประจ�ำปี 2558
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ
ขายสินค้าและให้บริการ
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ซื้อสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ซื้ออุปกรณ์

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคาที่เทียบเคียงได้
กับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามประกาศจ่ายเงินปันผล
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหรือราคาซื้อที่ตกลงกัน สําหรับ
ตัวแทนจําหน่ายซึ่งรับภาระค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าจากส่วนกลาง
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราตลาดหรือในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการ/ตามสัญญาจ้างงาน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
ขายสินค้าและให้บริการ
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ซื้อสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ขายสินค้าและให้บริการ
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ซื้อสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ซื้ออุปกรณ์
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าและให้บริการ
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ซื้อสินค้าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
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งบการเงินรวม
2558
2557
-

(ล้านบาท)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
164
37
414
86
9
116
1

56
32
471
69
11
191
1

3091
3
76

5
16

3091
-

7
18
257
3021
1
-

1
15
260
3091
-

96
6
20
1,0732
6
22
238

28
5
4
9862
6
27
223

77
5
19
11
6
11
76

16
5
2
17
6
14
77

13
18

1

ส่วนใหญ่เป็นการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์งานโครงการจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง จํานวน 261 ล้านบาทและ 287 ล้านบาท สําหรับ
แต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามลําดับ ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใช้นโยบาย
กําหนดราคาในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

2

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการซื้อน้ํามันพืชที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซื้อจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจํานวน 1,060 ล้านบาท
และ 942 ล้านบาท สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ของงบการเงินรวม ตามลําดับ ซึ่งใช้นโยบายการ
กําหนดราคาตามราคาซื้อที่ตกลงกันสําหรับตัวแทนจําหน่าย ซึ่งรับภาระค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าจากส่วนกลาง

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญประกอบด้วย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

งบการเงินรวม

2557

204
34
238

ผลประโยชน์ระยะสั้นของผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหาร
รวม

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

212
11
223

70
6
76

71
6
77

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

บริษัทย่อย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด(กวางโจว) จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด
อื่นๆ
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด
12
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด
อื่นๆ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
LOC Thai Joint Stock Company
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จํากัด
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

2558

-

งบการเงินรวม

-

2557

(ล้านบาท)

-

117
7
3
6

25
7
5
15
4

273
11
4

246
3

273
11
2

246
3

14
11
4
4
321
(275)
46

10

8

7
11
277
(248)
29

11
11

1
442
(279)
163

3
7
323
(253)
70

27

26

27

26

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

-

-
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เงินปันผลค้างรับ
งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

(ล้านบาท)
บริษัทย่อย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จํากัด
บริษัท ล็อกซบิท จํากัด (มหาชน)
รวม

-

50
13
63

-

-

เงินมัดจํา
งบการเงินรวม
2558
2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)
บริษัทย่อย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

-

-

18

18

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบี้ย
หมายเหตุ 2558 2557

งบการเงินรวม
2558
2557

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค
เทคโนโลยี จํากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

160

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

12

-

6

6

6

452
452
(452)
11

20

20

441
441
(441)
-

452
472
(472)
-

441
461
(461)
-

9

11

9

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558
2557

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลงจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลงจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

-

-

-

12
(1)
(11)
-

-

11
(11)
-

-

12
(1)
(11)
-

-

9
(9)

9
(9)

11
(11)
-

-

9
(9)

9
(9)

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท

เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด
อื่นๆ
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์
(ประเทศไทย) จํากัด
อื่นๆ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช จํากัด
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

81

-

27
16

101
6

160
3
287

151
9
267

11
13
-

12

27
9

-

-

1
61

101
5
-

4
122
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

บริษัทย่อย
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
รวม

-

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่
อัตราดอกเบี้ย
31 ธันวาคม
2558
2557
(ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ยืมระยะสั้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท เอกภาวี จํากัด
บริษัทย่อย
บริษัท ล็อกซเล่ย์
จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์
จํากัด
บุคคลหรือกิจการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
รวม

162

-

งบการเงินรวม
2558
2557

-

6

-

1.8

1.8

-

-

-

-

-

-

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1
1

12
12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)
5

-

-

60

5

-

60

240

-

240

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

5
(5)

-

-

6
1
(7)

5
(5)

ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
รวม

240

13
7
(15)
5

งบการเงินรวม
2558
2557

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

-

-

-

-

7
6
(8)
5

(180)
60

220
345
(325)
240

-

240

(180)
60

220
345
(325)
240

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)
-

-

9
2
11

-

11
11
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

งบการเงินรวม
2558
2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดในมือและเงินฝากประเภทกระแสรายวัน
536
รวม

4

137
552
26
20
735

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

178
1,319
250
10
1,757

-

97
151
12
260

101

841

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงประกอบด้วย ตั๋วสัญญาเงินฝาก เงินฝากประจําธนาคาร และอื่นๆ ซึ่งมีอายุน้อยกว่า 3 เดือน
นับจากวันที่ลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภท
สกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)
712
23
735

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม

1,460
297
1,757

240
20
260

545
296
841

เงินฝากที่ตดิ ภาระค้าํ ประกัน

7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใช้เงินสถาบันการเงินซึ่งแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใน
งบการเงินรวมจํานวน 32 ล้านบาท (2557: 27 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักประกันต่อธนาคารสําหรับการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

ลูกหนี้การคาและอื่นๆ

8

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

5

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

321
3,507
3,828
(470)
3,358

277
2,547
2,824
(462)
2,362

442
867
1,309
(330)
979

323
1,240
1,563
(300)
1,263

46

89

30

26

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้าและอื่นๆ มีดังนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

22

5

95

37

13
8
19
259
321
(275)
46

19
11
15
227
277
(248)
29

43
18
28
258
442
(279)
163

29
12
18
227
323
(253)
70

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

1,303

1,300

461

635

801
169
997
237
3,507
(195)
3,312

882
62
88
215
2,547
(214)
2,333

215
48
57
86
867
(51)
816

449
52
49
55
1,240
(47)
1,193

รวม

3,358

2,362

979

1,263

ในยอดลูกหนี้การค้าและอื่นๆ ของบุคคลหรือกิจการอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่มีระยะเวลาค้างชําระ
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างชําระจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
942
9
951

(ล้านบาท)

13
45
58

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
3
4
7

-

4
4

ยอดลูกหนี้การค้าและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
3,691
137
3,828

(ล้านบาท)

2,785
39
2,824

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,172
137
1,309

1,525
38
1,563

รายงานประจ�ำปี 2558

165

9

เงินใหกยู ืมระยะสัน้ แกบคุ คลหรือกิจการอื่น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการอื่น

อัตราดอกเบี้ย
2558
2557

(ร้อยละต่อปี)

7.5

7.5

งบการเงินรวม
2558
2557
47

(ล้านบาท)

61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่นสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

ระยะสั้น

กิจการอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

61
18
(32)
47

27
105
(71)
61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็น
สกุลเงินบาท

10 สินคาคงเหลือ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สินค้าสําเร็จรูป
อุปกรณ์งานโครงการและโครงการ
ระหว่างทํา
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกใน
บัญชีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกใน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
- ผลกระทบจากการได้มาและเสียไป
ซึ่งส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
- การกลับรายการมูลค่าลดลงของสินค้า
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งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

532

914

245

271

533
37
1,102
(58)
1,044

382
78
1,374
(55)
1,319

250
37
532
(36)
496

100
77
448
(38)
410

8,180

10,962

3,987

4,648

14

24

9

19

2
(13)
3

-

(15)
9

-

(11)
(2)

-

(9)
10

11 สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2558
2557
54
43
41
29
16
41
224

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่พนักงาน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ค่าส่งเสริมการขาย
รายได้ค้างรับ
อื่นๆ
รวม

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

40
21
34
31
17
28
171

37
20
15

17
16
12
13
10
68

10
7
89

12 เงินลงทุนในบริษทั รวมและการรวมคา
2558
บริษัทร่วม
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ลดลง
โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การร่วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ลดลง
โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2557

(ล้านบาท)

3,048
48
601
(584)
(16)
(40)
(178)
2,879

3,146
61
554
(610)
(103)
3,048

90

51
50
(11)

-

(11)
79

3,138
48
590
(584)
(16)
(40)
(178)
2,958

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,108
26
(59)
(48)
(99)
928

1,091
48
(25)
(6)
1,108

30

5
25

-

90

(5)
25

3,197
111
543
(610)
(103)
3,138

1,138
26
(64)
(48)
(99)
953

-

30

1,096
73
(25)
(6)
1,138

รายงานประจ�ำปี 2558
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2558
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ชลกิจสากล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทให้กับกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ในราคา 56 ล้านบาท โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวสําหรับงบการเงินรวม จํานวนรวม 16 ล้านบาท และ
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 8 ล้านบาท

2557
ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมแห่งหนึ่งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน10 ล้านบาท
เป็นจํานวน 12 ล้านบาท โดยเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทั้งจํานวน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 53 ล้านบาท บริษัทไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มทุน
ดังกล่าว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 26 กลุ่มบริษัทมีกําไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนจํานวน 13 ล้านบาท
ซึ่งบันทึกไว้ภายใต้บัญชี “การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท ชลกิจสากล จํากัด จํานวน 160,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 เป็นจํานวน 48 ล้านบาท
(ราคาที่เสนอซื้อใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศไทยและดําเนิน
ธุรกิจซื้อขายน้ําดิบ โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 80 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท คาร์ คอนวินี่ จํากัด โดยบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้น จํานวน
25 ล้านบาท บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบกิจการให้บริการซ่อมสีตัวถังรถยนต์ โดยมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแล้ว 50 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 51 และมีสิทธิออกเสียงร่วมกัน บริษัทได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าว
เป็นการร่วมค้า
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จ่ายชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็น
การร่วมค้า จํานวน 25 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมร้อยละ 50 (สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มบริษัทร้อยละ 43)
ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท การ์ดไฟร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทให้กับกิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ในราคา 258 ล้านบาท (สุทธิค่าใช้จ่ายในการขายเงินลงทุนจํานวน 1 ล้านบาท) โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าวสําหรับงบการเงินรวม จํานวนรวม 155 ล้านบาท และสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 252 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าถือตามงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยกเว้น
ดังต่อไปนี้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสามแห่ง ได้แก่ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศ
ไทย) จํากัด และบริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกับกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ บริษัท
ร่วมดังกล่าวมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ของบริษัทร่วมในต่างประเทศ เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมเหล่านั้นบันทึกบัญชีโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมสามแห่งสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ
2557 ตามลําดับ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นและเป็นผู้สอบบัญชีที่ผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ซึ่งได้สอบทานแล้วแต่
ยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจํานวน 1,707 ล้านบาท และ 1,724 ล้านบาท ตามลําดับ และส่วนแบ่งกําไรตามวิธีส่วนได้เสีย
ของบริษัทร่วมเหล่านั้นสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจํานวน 220 ล้านบาท และ 217 ล้านบาท
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2558 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้รับงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ของ
บริษัทร่วมทั้งสามแห่งดังกล่าวที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมเหล่านั้นแล้ว โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้
พิจารณางบการเงินและข้อมูลทางการเงินดังกล่าวแล้วและเชื่อมั่นว่าไม่มีรายการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญที่มีผลกระทบต่องบ
การเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รวม

50 ล้านบาท
10 ล้านบาท
150 ล้านบาท

51
50
43

การร่วมค้า
บริษัท คาร์ คอนวินี่ จํากัด
บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง จํากัด
51
50
43

20 600 ล้านบาท
20 5,000 ล้านบาท
20 360 ล้านบาท
45
20
-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

20
20
20
-

150
56
100
49
300
4
7
184
12
10
61


40
40
35
30
30
27
26
26
25

2557

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
-

50 ล้านบาท
10 ล้านบาท
150 ล้านบาท

600
5,000
360
220
80

150 ล้านบาท
100 ล้านบาท
49 ล้านบาท
300 ล้านบาท
4 ล้านบาท
7 ล้านบาท
184 ล้านบาท
12 ล้านบาท
10 ล้านบาท
61 ล้านบาท

ทุนชําระแล้ว


46
40
40
35
30
30
27
26
26
25

2558

บริษัทร่วม
บริษัท โอเรียนทัล โพสท์ จํากัด
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จํากัด
บริษัท บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ธัญธิญะ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท วิสดอม วาสท์ จํากัด
บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จํากัด
บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จํากัด
บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็มโอแค็ป จํากัด
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด
บริษัท ชลกิจสากล จํากัด
บริษัท การ์ดไฟร์ จํากัด

(ร้อยละ)

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ
2558 2557

25
5
75
105
1,329

120
640
72
1,224

84
48
40
20
105
12
5
0
10
3
15

25
5
75
105
1,428

120
640
72
99
48
1,323

84
40
20
105
12
5
0
10
3
15

วิธีราคาทุน
2558
2557

งบการเงินรวม

23
56
79
2,974

227
1,406
74
2,895

16
48
160
887
13
6
18
13
21
6

25
2
63
90
3,138

233
1,408
83
159
46
3,048

54
167
830
11
5
18
14
15
5

วิธีส่วนได้เสีย
2558
2557

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดังนี้

(16)

(16)

(16)
-

-

-

-

(ล้านบาท)

การด้อยค่า
2558
2557

2

13
6
18
13
21
6

56
79
2,958

-

23

227
1,406
74
2,879

-

48
160
887

-

25
2
63
90
3,138

233
1,408
83
159
46
3,048

54
167
830
11
5
18
14
15
5

ส่วนได้เสีย-สุทธิ
2558
2557

584

17
205
15
7

4

1

8
327

584

-

-

-

-

-

4
610

19
168
10
14

27

18
350

610

-

-

-

-

เงินปันผลรับ
2558
2557
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51
50

การร่วมค้า
บริษัท คาร์ คอนวินี่ จํากัด
บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จํากัด

รวม

20
20
20
45
20
18
-

20
20
20
18
-

51
50

50
40
30
27
26

50
46
40
30
27
26

บริษัทร่วม
บริษัท โอเรียนทัล โพสท์ จํากัด
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จํากัด
บริษัท ธัญธิญะ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จํากัด
บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด
บริษัท ชลกิจสากล จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท การ์ดไฟร์ จํากัด

(ร้อยละ)

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ
2557
2558

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

50 ล้านบาท
10 ล้านบาท

600 ล้านบาท
5,000 ล้านบาท
360 ล้านบาท
300 ล้านบาท
-

150
56
100
4
184
10

2558

2557

50 ล้านบาท
10 ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
-

150 ล้านบาท
100 ล้านบาท
4 ล้านบาท
184 ล้านบาท
10 ล้านบาท
600
5,000
360
220
80
300

ทุนชําระแล้ว

25
5
30
1,132

120
640
72
55
1,102

84
26
40
12
50
3

25
5
30
1,253

120
640
72
99
48
55
1,223

84
40
12
50
3

วิธีราคาทุน
2558
2557

การเงินเฉพาะกิจการ

(5)
(5)
(179)

-

(55)
(174)

(84)
(35)
-

(115)

(55)
(115)

(25)
(35)
26
40
12
15
3

25
953

-

25

120
640
72
928

-

40
12
15
3

25
5
30
1,138

120
640
72
99
48
1,108

-
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วิธีราคาทุน - สุทธิ
2558
2557

(ล้านบาท)

การด้อยค่า
2558
2557

4

8
1

257
257

17
205
15
7
257

-

-

260

19
168
10
14
4
260

18
27

เงินปันผลรับ
2558
2557

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่สาระสําคัญที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้
บริษัท บีพี คาสตรอล
(ประเทศไทย) จํากัด
2558
2557

บริษัท เอ็นเอส
บลูสโคป
(ประเทศไทย) จํากัด
2558
2557

(ล้านบาท)

5,072

4,990

10,607

11,728

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วม

959
384
575

764
305
459

1,011
203
808

895
179
716

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วม

2,353
750
(819)
(67)
2,217
887
1,330

2,069
638
(568)
(64)
2,075
830
1,245

4,670
4,827
(2,372)
(72)
7,053
1,406
5,647

5,625
4,372
(2,868)
(64)
7,065
1,408
5,657

830
384
(327)

875
305
(350)

1,408
203
(205)

1,397
179
(168)

887

830

1,406

1,408

รายได้

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทร่วม ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท
เงินปันผลรับระหว่างปี
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ จากจํานวน
เงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสําคัญ
2558
2557

การร่วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ
2558
2557

(ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

586

810

79

90

14

70

(11)

(11)

รายงานประจ�ำปี 2558
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เงินลงทุนในโครงการจําหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ด้วยเครื่องจําหน่ายสลาก
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้ทําสัญญารับจ้างให้บริการระบบเกมสลากแก่สํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทร่วมต้องดําเนินการให้
สามารถเริ่มจําหน่ายสลากด้ วยเครื่องได้ภายในเจ็ดเดือนนับจากวันลงนามในสั ญญา อย่ างไรก็ ตาม วันที่เริ่มจํ าหน่ ายสลาก
จําเป็นต้องเลื่อนออกไปอีกระยะเวลาหนึ่ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 บริษัทร่วมได้รับหนังสือจากสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลแจ้งให้บริษัทร่วมดําเนินการตามโครงการเพื่อให้สามารถเริ่มจําหน่ายสลากได้อย่างช้าภายในวันที่ 16 กันยายน 2551 และ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 บริษัทร่วมได้รับหนังสือจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อรับทราบผลการตรวจการจ้างการ
ติดตั้งระบบเกมสลากและเครื่องจําหน่ายสลาก และอนุมัติให้บริษัทร่วมติดตั้งเครื่องจําหน่ายสลากบางส่วนตามสัญญา (จํานวน
6,761 เครื่อง) ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 บริษัทร่วมได้มีหนังสือถึงสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอให้สํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลปฏิบัติตามสัญญาดําเนินการให้มีการจําหน่ายสลาก และชําระค่าเสียหายให้แก่บริษัทร่วมซึ่งได้ลงทุนไปแล้ว
กว่า 2 พันล้านบาท ภายใน 30 วัน หากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ดําเนินการดังกล่าว บริษัทร่วมอาจดําเนินการตาม
กฎหมายตามที่เห็นสมควร และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทําหนังสือชี้แจงผลการพิจารณาขอ
ความเป็นธรรมให้ดําเนินการจําหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ด้วยเครื่องจําหน่ายสลากว่าคณะกรรมการสลากกินแบ่ง
รัฐบาลมีมติเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และได้นําเสนอไปยังกระทรวงการคลัง
ในเดือนเมษายน 2552 บริษัทร่วมได้ทําหนังสือเร่งรัดให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็
ตาม คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายและผลกระทบ
ทางสังคม ซึ่งผลสํารวจความเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างให้การสนับสนุนการจําหน่ายสลากด้วยเครื่องมากกว่าร้อยละ 50 และ
ในเดือนสิงหาคม 2552 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเด็นกรณีการ
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ 3 ตัวและ 2 ตัวด้วยเครื่องจําหน่ายสลากว่า สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถกระทําได้
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และบริษัทร่วมได้รับหนังสือจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกสลาก 3 ตัว และ 2 ตัว ด้วยเครื่องจําหน่ายและให้ไปกําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
ในเดือนมกราคม 2553 นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีโครงการจําหน่ายรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ด้วยเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติหรือหวยออนไลน์ เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
ข้อเท็จจริง ทางเลือก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีโครงการจําหน่ายรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ด้วยเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
หรือหวยออนไลน์ภายใน 30 วัน และบริษัทร่วมยังได้รับหนังสือจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงวันที่ 15 มกราคม 2553
แจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชะลอ
การดําเนินการตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ไว้ก่อน โดยให้รอผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ได้ข้อยุติ แล้วนําเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณาว่าจะให้มีการ
ดําเนินการอย่างไรต่อไป เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 บริษัทร่วมได้ส่งหนังสือถึงสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่อง ขอให้
ปฏิบัติตามสัญญา และชําระค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา โดยบริษัทร่วมได้ขอให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เร่งรีบดําเนินการตามสัญญาและให้เริ่มดําเนินการจําหน่ายสลากและชําระค่าเสียหายจากการล่าช้าผิดสัญญาจนกว่าสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้ดําเนินการตามสัญญาพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่บริษัทร่วมภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือนี้ มิฉะนั้นบริษัทร่วมมีความจําเป็นต้องดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆ ที่จําเป็น เพื่อคุ้มครองและ
บังคับตามสิทธิของบริษัทร่วมต่อไป และต่อมาบริษัทร่วมได้รับหนังสือจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงวันที่ 9 มิถุนายน
2553 แจ้งว่า สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐบาล การดําเนินกิจการต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 จึงต้องปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งของรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด สํานักงาน
สลากกิ นแบ่ง รัฐบาลมีความเห็นใจต่อผลกระทบที่เ กิด ขึ้นกับบริษัทร่ วม อย่างไรก็ ตาม สํานักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลได้
นําเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ผู้มีอํานาจตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวินิจฉัยสั่งการแล้ว หากมีข้อยุติที่
ชัดเจนแน่นอนจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อขัดแย้งหรือการดําเนินการใดๆ ที่ยังไม่ได้ข้อยุติคงจะได้รับ
การคลี่คลายในอนาคตอันใกล้นี้ และตามความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัทร่วมสามารถเรียกค่าชดเชยทั้งหมดที่
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

เกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทร่วมดําเนินคดีตามกฎหมายกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปฏิบัติตามสัญญาและชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าเสียหายจากการปฏิบัติตามสัญญา
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทร่วมยังไม่ได้รับการติดต่อเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการจากสํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลถึงความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว ทําให้ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาการเริ่มจําหน่ายสลากได้อย่างชัดเจน
ขณะนี้บริษัทร่วมได้ดําเนินการทางกฎหมายเพื่อให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปฏิบัติตามสัญญา อนึ่งฐานะการเงินของบริษัท
ร่วมมีผลขาดทุนมากขึ้น และต้นทุนการดําเนินงานได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณการไว้ในคราวแรกที่ศึกษาขณะเริ่มต้นโครงการ
บริษัทไม่สามารถประมาณการถึงผลกระทบและระยะเวลาที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวได้
จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมจนเต็ม
จํานวนในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ระบุว่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นๆ บริษัทจะต้องบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยตรงในกําไรหรือขาดทุนโดยปรับลดมูลค่า
เงินลงทุนตามราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เงินลงทุน

ลูกหนี้การค้า
และอื่นๆ

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

(หมายเหตุ 5)
(หมายเหตุ 5)
(ล้านบาท)

รวม

105
105
105

220
26
246
27
273

432
9
441
11
452

757
35
792
38
830

105
105
105

220
26
246
27
273

432
9
441
11
452

757
35
792
38
830

-

-

-

-

สําหรับงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า ที่กําหนดว่ากลุ่มบริษัทจะต้องรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนของผู้ลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับส่วนได้เสียในบริษัท
ร่วม ซึ่งส่วนได้เสียในบริษัทร่วม หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียรวมถึงส่วนได้เสียระยะ
ยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของผู้ลงทุนในบริษัทร่วม เช่น รายการจ่ายชําระหนี้ระหว่างกันซึ่ง
ยังไม่มีแผนที่จะจ่ายชําระ หรือรายการที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ ขาดทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท
ส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ให้นําไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม และกลุ่มบริษัทจะรับรู้
ขาดทุนเพิ่มเติมเป็นหนี้สินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานหรือต้องจ่ายเงินเพื่อ
ชําระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่วม
รายงานประจ�ำปี 2558
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนส่วนที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มเติมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 35 และได้แสดงหักกับลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
บริษัทร่วม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเพิ่มเติมในงบการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เงินลงทุน

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ขาดทุนจากส่วนได้เสีย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

(หมายเหตุ 5)
(หมายเหตุ 5)
(ล้านบาท)

รวม

105
105
105

220
26
246
27
273

432
9
441
11
452

757
35
792
38
830

105
105
105

143

57

305
305
305

-

-

143
143
77
26
103
27
130

-

-

57
57

375
9
384
11
395

452
35
487
38
525

-

-

13 เงินลงทุนในบริษทั ยอย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
โอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

1,953
239
99
(26)
2,265

1,884
69
1,953

รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัทย่อย
บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จํากัด
บริษัท ล็อกซบิท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ็อยท์ แอนด์ โฮลด์ จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จํากัด
บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เทรด
(กวางโจว) จํากัด
บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จํากัด
บริษัท แอล โซลาร์ 2 จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด
บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จํากัด
บริษัท แอล โซลาร์ 1 จํากัด
บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริษัท การค้าลาว จํากัด
บริษัท แอล ฟอร์ซ 1 จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ โกลบอล จํากัด
บริษัท แอลบี อีวี จํากัด
บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จํากัด
99
99
99
99
99
99
99
99
5
75
69
66
62
60
51
50
74

99
99
99
99
99
99

99
99
99

99
5

75
70
69

66
62
60
51
51
50
-

(ร้อยละ)

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ
2558
2557
ทุนชําระแล้ว
2557

ล้านบาท
ล้านกีบ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
-

ล้านบาท
ล้านกีบ
ล้านบาท
ล้านบาท
50 ล้านบาท
35 ล้านบาท


4,135
20


4 ล้านบาท
 ล้านบาท

4 ล้านบาท
220 ล้านบาท
100 ล้านบาท
200
4,135
20
99
10
50

 ล้านบาท

3 ล้านบาท
275 ล้านบาท

136
19
12
50
5
25
2,366

14
193
70

3
255

2

104
19
12
50
25
26
2,054

14
70

255

-

20
401
1,000
20
20
16

วิธีราคาทุน
2558
2557

ล้านบาท
20 ล้านบาท
20
ล้านบาท
375 ล้านบาท
476
ล้านบาท
1,000 ล้านบาท
1,000
ล้านบาท
20 ล้านบาท
20
ล้านบาท
20 ล้านบาท
30
ล้าน
0.48 ล้าน
16
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
2.5 ล้านบาท
2.5 ล้านบาท
2
0.1 ล้านบาท
0.1 ล้านบาท
20 ล้านบาท
20

20
450
1,000
20
30
0.48

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดังนี้

(19)
(12)
(50)
(101)

-

-

-

(20)
-

(19)
(12)
(50)
(101)

-

-

-

(20)
-

การด้อยค่า
2558
2557

20

2

136
5
25
2,265

14
193
70

3
255

-

20
476
1,000
30
16

(ล้านบาท)

-

2

70

14

104
25
26
1,953

-

255

-

20
401
1,000
20
16

วิธีราคาทุน – สุทธิ
2558
2557

6

1
35

12

414

-

-

-

13
347
-

-

4

1

471

-

117

-

10
339
-

-

เงินปันผลรับ
2558
2557
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

(21)

(42)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

16
5

41
16

338
5
9
14
2
3

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

-

30.01
63
597
(74)
(223)
363
109

33.59
213
505
(110)
(170)
438
147

บริษัท แอล โซลาร์ 1
จํากัด

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

บริษัท ล็อกซ์เล่ย์
พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

14 สวนของผูถ อื หุนทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุม

(166)

689
7
8
15
1
1

14.67
1,979
103
(1,489)
(50)
543
80

(ล้านบาท)

บริษัท ล็อกซ์เล่ย์
ไวร์เลส จํากัด
(มหาชน)

5

2,029
(4)
(1)
(5)
(2)
-

50.00
545
52
(470)
(32)
95
47

บริษัท ล็อกซ์เล่ย์
เทรดดิ้ง จํากัด

31 ธันวาคม 2558

-

7

50

บริษัทย่อยอื่นที่
ไม่มีสาระสําคัญ

รวม

13
4

433

รายงานประจ�ำปี 2558

177

1

24

2,294
148
148
28
-

634
40
40
80
14
13

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

14.67
1,654
124
(1,198)
(37)
543
80

33.59
285
555
(234)
(220)
386
129

บริษัท ล็อกซ์เล่ย์
ไวร์เลส จํากัด
(มหาชน)

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

บริษัท ล็อกซ์เล่ย์
พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด

(16)

1,994
(12)
(12)
(6)
-

50.00
508
48
(426)
(31)
99
50

(ล้านบาท)

บริษัท ล็อกซเล่ย์
เทรดดิ้ง จํากัด

31 ธันวาคม 2557

-

(2)

49

บริษัทย่อยอื่นที่
ไม่มีสาระสําคัญ

รวม

34
13

308

15 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายการเคลื่อนไหวสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ของเงินลงทุนระยะยาวอื่นมีดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

178

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการปรับปรุงจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

463
13
476

284
179
463

463
13
476

284
179
463

เงินลงทุนทั่วไป
ณ วันที่ 1 มกราคม และวันที่ 31 ธันวาคม
รวม

62
538

62
525

25
501

25
488

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2558

179

รวม

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์
น้ํามันพืช จํากัด
อื่นๆ
กิจการอื่น

เงินลงทุนทั่วไป ในราคาทุน

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์เผื่อขาย ในมูลค่ายุติธรรม



5

(ร้อยละ)



5

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ
2558 2557

300

590

300

590

ทุนชําระแล้ว
2558 2557

35
17
31
83
119

36

35
17
31
83
119

36

วิธีราคาทุน
2558
2557

(11)
(10)
(21)
(21)

-

(11)
(10)
(21)
(21)

-

440

440

427

427

กําไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรม
2558
2557

(ล้านบาท)

การด้อยค่า
2558
2557

งบการเงินรวม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดังนี้

35
6
21
62
538

476

35
6
21
62
525

463

มูลค่ายุติธรรม
(ราคาตลาดสําหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียน)/
วิธีราคาทุน-สุทธิ
2558
2557

1
5
6
25

19

2
2
5
9
26

17

เงินปันผลรับ
2558
2557

180

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

เงินลงทุนทั่วไป ในราคาทุน

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์เผื่อขาย ในมูลค่ายุติธรรม

5

(ร้อยละ)

5

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ
2558 2557

590
590

ทุนชําระแล้ว
2558 2557

6
29
71

36

6
29
71

36

วิธีราคาทุน
2558
2557

(10)
(10)

-

(10)
(10)

-

-

440

440

427

427

6
19
501

476

6
19
488

463

กําไรที่ยัง
มูลค่ายุติธรรม
ไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
(ราคาตลาดสําหรับ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า หลักทรัพย์จดทะเบียน)/
วิธีราคาทุน-สุทธิ
ยุติธรรม
2558
2557
2558
2557

(ล้านบาท)

การด้อยค่า
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5
24

-

19

2
5
24

17

เงินปันผลรับ
2558
2557

16 อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน
หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการปรับปรุงให้เป็น
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

17

งบการเงินรวม
2558
2557
-

206

206

-

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

122

-

84
206

-

118

118

-

84
34
118

อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ประกอบด้ ว ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า จํ า นวนหนึ่ ง ที่ ใ ห้ เ ช่ า แก่ บุ ค คลที่ ส าม สั ญ ญาเช่ า
แต่ละสัญญานี้ไม่สามารถยกเลิกได้เป็นระยะเวลา 3 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลังจะเป็นไปตามการต่อรองกับผู้เช่า โดยไม่มี
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้มีการโอนที่ดินและอาคารสองแห่งจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน เนื่องจากกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่ใช้ประโยชน์จากที่ดินและอาคารบางส่วนนั้นอีกต่อไป กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ตัดสินใจที่จะ
นําที่ดินและอาคารบางส่วนนั้นให้เช่าแก่บุคคลที่สาม
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติใน
วิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท/บริษัทครั้งล่าสุดในปี 2557
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูล
ที่นํามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า
การคิดลดกระแสเงินสด รูปแบบการประเมิน
มูลค่าพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิที่ได้จากทรัพย์สินโดยคํานึงถึง
การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าที่คาดไว้ระยะเวลา
ที่เลิกเช่า อัตราการครอบครอง ค่าใช้จ่ายเพื่อ
เป็นสิ่งจูงใจในการเช่า เช่น ระยะเวลาที่ให้เช่า
ฟรี และการยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้เช่า
กระแสเงินสดสุทธิที่คาดไว้จะถูกคิดลดโดย
ใช้อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ยงแล้ว การ
ประมาณอัตราคิดลดได้พิจารณาถึงคุณภาพ
ของอาคารและสถานที่ตั้ง (ตําแหน่งที่ดีที่สุด
หรื อ รองลงมา) คุ ณภาพเครดิ ตของผู้ เช่ า
และระยะเวลาการเช่า

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
ที่มีนัยสําคัญ
 อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในตลาดที่
ประมาณการไว้ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ
15 ต่อการเช่า 3 ปี
 อัตราการครอบครอง ร้อยละ 65 ถึง
ร้อยละ 100
 อัตราคิดลดในการประเมิน ร้อยละ 10
ถึง ร้อยละ 12

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญและ
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก
 อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าใน
ตลาดที่ประมาณการไว้สูงขึ้น
(ลดลง)
 อัตราการครอบครองเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
 อัตราคิดลดต่ําลง (สูงขึ้น)

รายงานประจ�ำปี 2558

181

182

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดบัญชี
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ผลกระทบจากการได้มาและเสียไป
ซึ่งส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - สุทธิ
รายการปรับปรุงให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
จําหน่าย/ตัดบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่ *

17 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ

-

-

-

482

43

17
75
(48)
5
1,278

-

1,261
17

1,288
39
(46)
(47)
27

389
1

(84)

473

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

-

-

(18)
1
449

1

432
33

1

400
63
(32)

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้สํานักงาน

-

668
(2)
8
967

242

(2)

219
25

187
32
-

อุปกรณ์
ให้เช่า

200
93

213
11
(26)
2

(ล้านบาท)

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

งบการเงินรวม

-

-

-

83

(17)

(5)

71
34

70
7
(6)

ยานพาหนะ

-

-

(14)
9

8
15

(30)

23
15

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

724
75
(87)
3,510

2,580
218

2,654
167
(110)
(131)
-

รวม

รายงานประจ�ำปี 2558

183

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ผลกระทบจากการได้มาและเสียไป
ซึ่งส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - สุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

327
33
(1)
29
(17)
371

844
65
7
20
(44)
892

-

(31)

-

-

282
38
38

782
70
28
(9)
(27)

-

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้สํานักงาน

-

-

128
6
(1)
312

(2)
203

168
37

144
24
-

อุปกรณ์
ให้เช่า

47
32

(24)

147
24

(ล้านบาท)

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

งบการเงินรวม

(4)

55
8

(5)

(15)
44

-

52
8

ยานพาหนะ

-

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

130
55
(79)
1,822

1,541
175

1,407
164
66
(9)
(87)

รวม

184

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

482
482

389
389

473
473

386
386

417
417

506
506

62
16
78

87
18
105

117
1
118

53

53

66

655
655

-

-

66

(ล้านบาท)

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

-

-

2
37
39

51
51

43
43

อุปกรณ์
ให้เช่า

-

39

39

12
4
16

12
6
18

ยานพาหนะ

-

-

-

9

9

8

8

23

23

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

1,635
53
1,688

966
73
1,039

1,197
50
1,247

รวม

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 690 ล้านบาท
(2557: 589 ล้านบาท)

* ที่ดนิ ตามราคาประเมินใหม่ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 482 ล้านบาท (2557: 389 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้สํานักงาน

งบการเงินรวม

รายงานประจ�ำปี 2558

185

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดบัญชี
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
รายการปรับปรุงให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
จําหน่าย/ตัดบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่ *

-

-

-

326

261
1
64

(84)

345

ที่ดิน

432
8
(3)
5
442

446
3
(19)
(2)
4

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

252
13
(10)
255

264
13
(25)
-

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้สํานักงาน

-

-

(1)
6
89

74
10

73
4
(3)

(ล้านบาท)

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

-

-

อุปกรณ์
ให้เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

37

(3)

17
23

18
2
(3)

ยานพาหนะ

-

-

(1)
(11)
6

6
12

(4)

4
6

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

1,042
67
64
(18)
1,155

1,150
28
(50)
(86)
-

รวม
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345
261
326

-

88
77
66

376

358
16
2
(2)
(19)
355
17
4
-


35
32

(26)
217
15
1
(10)
223

187
22
34

-

-

23
18
17

72

(2)
56
11
5

50
8

(ล้านบาท)

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

-

-

อุปกรณ์
ให้เช่า

-

-

4
4
25

(3)
12

(2)
13
2

14
1

ยานพาหนะ
4
6
6

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

541
401
472

609
47
36
(2)
(49)
641
45
10
(13)
683

รวม

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 436 ล้านบาท (2557: 393 ล้านบาท)

* ที่ดนิ ตามราคาประเมินใหม่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 326 ล้านบาท (2557: 261 ล้านบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้สํานักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมี
ประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน
ของกลุ่มบริษัท/บริษัทครั้งล่าสุดในปี 2558
การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นํามาใช้ในเทคนิคการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตาราง
ดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ
เทคนิคการประเมินมูลค่า
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ
และการวัดมูลค่ายุติธรรม
ต้นทุนการเปลี่ยนแทนปัจจุบัน รูปแบบการ  ราคาขายที่ดินบริเวณใกล้เคียง มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะ
ประเมินมูลค่าพิจารณาถึงสภาพของที่ดิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาขายที่ดิน
ทรัพย์สิน เปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดที่มี
บริเวณใกล้เคียงสูงขึ้น (ลดลง)
สภาพใกล้เคียง วิเคราะห์มูลค่าตลาดโดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่า
เช่ น ทํ า เลที่ ตั้ ง สภาพแวดล้ อ มใกล้ เ คี ย ง
สภาพการคมนาคม ขนาดและรูปร่างของ
แปลงที่ดิน สภาพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบัน เป็นต้น

รายงานประจ�ำปี 2558
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18 สินทรัพยไมมตี ัวตน
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์
และอื่นๆ

งบการเงินรวม
ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟท์แวร์
และอื่นๆ

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ผลกระทบจากการได้มาและเสียไป
ซึ่งส่วนได้เสียในบริษัทย่อย – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลกระทบจากการได้มาและเสียไป
ซึ่งส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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117
26
(18)
125
26
(5)
7
153
60
11
23
(18)
76
11
14

ค่าความนิยม

(ล้านบาท)

-

-

รวม

58

175
26
(18)

74
8
(11)

58

183
26
(5)

71
14
(4)

58

7
211

-

81

58

118
11
23
(18)

35
8
6
(9)

58

134
11
14

40
7
4

1
102

-

57

-

57

39

49
51

-

49
51

31
30

58

1
160

-

51

19 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2558
2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

242
40
32
14
328

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

14
31
27
15
13
260

83
21

104

-

42
21
8
71

20 หนีส้ ินที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2558
2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ล้านบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินจากการทําทรัสต์รีซีทส์
ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

10

148

-

-

170
353

194
283

151

144

1,539

1,004

330

361

2,072

1,629

481

505

92

49
260

-

260

32

35

3

7

124

344

3

267

5

60

240

1,978

544

1,012

-

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

114
2,310

รายงานประจ�ำปี 2558

189

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

305
1,000

137
450
-

1,000

450
-

41
1,346

51
638

1,000

4
454

29
3,685

50
2,666

1,544

1,466

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.75 ถึงร้อยละ 7.38 ต่อปี

(2557: ร้อยละ 2.41 ถึงร้อยละ 8.5 ต่อปี)

ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นบางฉบับ กลุ่มบริษัท/บริษัทได้มีการมอบอํานาจการรับเงินจากลูกหนี้การค้าของงาน
โครงการต่างๆ และการให้บริการตามสัญญาให้กับธนาคารบางแห่ง
ตามเงื่อนไขของสัญญาเกี่ยวกับการทําทรัสต์รีซีทส์ กลุ่มบริษัท/บริษัทนําเข้าสินค้าที่สั่งเข้ามาภายใต้การใช้เครดิตของธนาคาร
ดังนั้น กลุ่มบริษัท/บริษัทดังกล่าวจึงต้องมีภาระผูกพันต่อธนาคารสําหรับสินค้าดังกล่าวทั้งที่คงเหลืออยู่หรือขายไป

หนี้สินระยะยาว
(ก) เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และ MLR ลบ ร้อยละ 0.5 ต่อปี
ถึง MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี และมีระยะเวลาผ่อนชําระคืนเป็นงวดๆ จนถึงเดือนเมษายน 2563
ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทได้ทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจํานวน 800 ล้านบาท
มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 เดือน บวกร้อยละตามที่กําหนดในสัญญา โดยไม่มีหลักประกัน วัตถุประสงค์ของเงินกู้ยืมนี้ใช้
เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม และสํารองเป็นเงินลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท และมีระยะเวลาผ่อนชําระคืน
ทุก 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเดิมทั้ง
จํานวน และต่อมาในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวทั้งจํานวน
(ข) กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ทําสัญญาเช่าการเงินสําหรับเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมีกําหนดชําระคืนเป็นรายงวดในจํานวน
เงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาจนถึงเดือนกรกฎาคม 2567
ภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวบางฉบับ กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้
เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น
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หุ้นกู้ระยะยาว
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ระยะยาวจํานวนเงิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชําระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และมีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นผู้ค้ําประกันบางส่วน
หุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าวแบ่งเป็นสองชุดโดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

หุ้นกู้ชุดที่หนึ่งมีจํานวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท กําหนดชําระคืนในเดือนธันวาคม 2563 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.36 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกๆ หกเดือนในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

(ข)

หุ้นกู้ชุดที่สองมีจํานวน 700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท กําหนดชําระคืนในเดือนธันวาคม 2565 โดย
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.89 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกๆ หกเดือนในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี

ภายใต้ข้อกําหนดของหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงิน
เป็นต้น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนด การจ่ายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดหลังจากห้าปี
รวม

2,278
605
700
3,583

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

1,943
587
2,530

541
300
700
1,541

1,005
450
1,455

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็น
สินทรัพย์ตามมูลค่าทางบัญชี ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์*
ลูกหนี้การค้า**
รวม

588
54
642

(ล้านบาท)

16
95
111

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

-

* กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ จ ดจํ า นองที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ บ างส่ ว นเป็ น หลั ก ประกั น เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น
ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ไถ่ถอนหลักประกันบางส่วนจํานวน 16 ล้านบาท
** กลุ่มบริษัทได้มีการมอบอํานาจการรับเงินจากลูกหนี้การค้าของงานโครงการต่างๆ และการให้บริการตามสัญญาให้กับธนาคาร
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีการวางหลักประกันเงินกู้เป็นสิทธิการรับเงินค่าเช่าในพื้นที่บางแห่ง และ negative pledge ทรัพย์สิน
ของบริษัทย่อยดังกล่าว

รายงานประจ�ำปี 2558
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วงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัท/บริษัทมีข้อจํากัดบางประการเกี่ยวกับการชําระหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการ และ/หรือบริษัทในกลุ่ม
การจ่ายเงินปันผล การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และอื่นๆ

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ดอกเบี้ย

เงินต้น

ยอดชําระ

2557
ดอกเบี้ย

เงินต้น

ยอดชําระ

(ล้านบาท)
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดหลังจากห้าปี
รวม

32

4

36

35

5

40

33
8
73

4
1
9

37
9
82

41
1
86

5

12

46
12
98

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ดอกเบี้ย

เงินต้น
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

-

3

-

3

-

ยอดชําระ

เงินต้น

(ล้านบาท)
-

2557
ดอกเบี้ย

3



3


11

-

ยอดชําระ



8



4


หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
3,685
3,685

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

,645

2,666

1,544
1,544

1,445

1,466

21 เจาหนีก้ ารคาและอื่นๆ

192

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
รวม

5

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2558
2557
287
1,487
1,774

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

267
2,057
2,324

61
882
943

122
1,156
1,278

ยอดเจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
สกุลเงินเยน
รวม

1,652
110
7
4
1
1,774

(ล้านบาท)

2,074
232
13
4
1
2,324

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
825
106
7
4
1
943

1,058
202
13
4
1
1,278

22 หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนโครงการค้างจ่ายและสํารอง
ค่าประกันความเสียหาย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้สรรพากร
ประมาณการหนี้สิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

553
175
18
114
860

775
174
19
124
1,092

126
42
29
197

206
31
11
57
305

23 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บันทึกเป็นรายได้ (รายจ่าย) ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

175

122

147

104

2

36

2

36

15
192

17
175

13
162

7
147

รายงานประจ�ำปี 2558
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่มิได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
ผลแตกต่างชั่วคราว
- สํารองต่าง ๆ
- อื่น ๆ
ผลขาดทุนยกไป
รวม

284
178
254
716

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

236
185
77
98

233
76
219
528

208
68



ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2559 – 2563 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวเนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท/
บริษัทเป็นรายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จึงยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัท/บริษัทจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้

24 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วง
ชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันที่ต้องจ่ายสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีการ
Projected Unit Credit Method ซึ่งบริษัทได้ตั้งภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานดังนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน
มีดังต่อไปนี้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่
ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนระหว่างปี
การปรับปรุงโครงการบําเหน็จ
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้
ผลกระทบจากการได้มาและเสียไป
ซึ่งส่วนได้เสียในบริษัทย่อย – สุทธิ
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี

194

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

535

465

311

283

465
69
42

-

429
58

283
38

262
32

(9)

-

(2)
(30)

-

-

6
(22)

-

(16)

-

(11)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2558
2557

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

535

465

311

283

รับรู้ในงบกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

56
42
13
111

42

30

22

รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
(กําไร) ขาดทุนสะสมจากการประมาณหลัก
ตามคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้

-

-

16
58

8
38

-

(9)

-

6

-

(3)

-

13

-

10
32

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม
2558
2557
สมมติฐานประชากร
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

(32)
(16)
39
(9)

-

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(3)
(21)
30
6

-

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก) ได้แก่

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
ปีเกษียณ (ปี)

งบการเงินรวม
2558
2557
3.4 – 4
2.5 – 3.8
1–5
3–5
60
60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2.7
4
3–5
5
60
60

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สําหรับกลุ่มบริษัทอยู่
ในช่วงระยะเวลา 7 - 17 ปี (2557: 7 - 27 ปี ) และสําหรับบริษัทเป็นระยะเวลา 9 ปี (2557: 12 ปี)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กําหนดไว้เป็น
จํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(42)

47

(24)

27

46
(44)

(41)
12

26
(24)

(23)
7

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

25 ทุนเรือนหุน
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุ้นสามัญ

(บาท)

จํานวนหุ้น

2557
จํานวนเงิน

จํานวนหุ้น

(ล้านหุ้น/ล้านบาท)

จํานวนเงิน

1

2,331.25

2,331.25

2,331.25

2,331.25

1

2,331.25

2,331.25

2,331.25

2,331.25

1
1

2,264.95
-

2,264.95
-

2,099.95
165.00

2,099.95
165.00

1

2,264.95

2,264.95

2,264.95

2,264.95

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุ้นสามัญ

2558

ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์จํานวน 165 ล้านหุ้น จํานวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
ทั้งสิ้นจํานวน 668.25 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 503.25 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับชําระเงินทั้งจํานวนเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2557

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น
ที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลไม่ได้
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26 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท จํานวนไม่เกิน 66.25 ล้านหน่วย ดังนี้
(ก) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 25 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลในอัตราส่วน 4 ต่อ1
(4 หุ้นปันผลต่อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1หน่วย) หรือเทียบเท่า 80 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญ1หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
(ข) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 41.25 ล้านหน่วย ให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มีการออกและเสนอ
ขายในอัตราส่วน 4 ต่อ 1(4 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1หน่วย) โดยไม่
คิดมูลค่าซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตอบรับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหุ้นเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (LOXLEY–W) จํานวนรวมทั้งสิ้น
66,236,667 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้
สิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ1หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 7 บาทต่อ 1หุ้นสามัญ และมีระยะเวลาการใช้
สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และครั้งต่อๆ ไปทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุที่เหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกําหนดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น

27 สํารอง
สํารองประกอบด้วย

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศ
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ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่ า งจากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่า ยุ ติ ธ รรมของเงิ นลงทุ น เผื่อ ขายแสดงในส่ ว นของผู้ ถื อหุ้ น ประกอบด้ ว ยผลรวมการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิ
ของการตีราคาสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ผลกระทบจากการ
ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ในบริษทั ย่อยโดยที่ไม่ได้ทําให้บริษัทใหญ่สูญเสียอํานาจในการควบคุม
การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

28 สวนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริษัทมี 3 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่
สําคัญนี้มีการจําหน่ายและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงาน
ธุรกิจที่สําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัท โดยสรุปมีดังนี้
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3

สายธุรกิจเทคโนโลยี
สายธุรกิจการค้า
สายธุรกิจบริการ

การดําเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกําหนดส่วนงานที่รายงานในปี 2558 หรือ 2557
ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใช้กําไรก่อนต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเป็น
ข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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ในการขายและบริหาร)

ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย

ค่าเสื่อมราคา (รวมอยู่ในต้นทุนขายและ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสําคัญ

สินทรัพย์ส่วนงาน

ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน

รายได้รวม

รายได้ระหว่างส่วนงาน

รายได้จากลูกค้าภายนอก

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน

124

1,344

1,305

135

7,851

6,52

5,109

7,793

445

9,640

6,500

86

236

283

188

15

579

3,806

1,718

12

4,397

4,161

2558

9,357

2557

(ล้านบาท)

20

707

3,668

1,641

(118)

4,257

121

4,136

2557

สายธุรกิจการค้า

6,312

2558

สายธุรกิจเทคโนโลยี

8

145

958

1,745

27

1,131

17

1,114

2558

7

147

921

1,60

6

1,075

17

1,058

2557

สายธุรกิจบริการ

158

2,029

9,873

11,256

125

12,028

441

11,587

2558

151

2,198

12,440

9,883

333

14,972

421

14,551

2557

รวมส่วนงานที่รายงาน

การกระทบยอดรายได้ กําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานที่รายงาน
2558
รายได้
รวมรายได้จากส่วนงานที่รายงาน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้รวม
กําไรหรือขาดทุน
รวมกําไรจากส่วนงานที่รายงาน
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
- ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
- ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
กําไรรวมก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
จํานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน

(ล้านบาท)

2557

12,028
16
57
12,101
(441)
11,660

14,972
155
37
15,164
(421)
14,743

125

333

57
(369)
16
590
419

37
(394)
155
543
674

11,256
3,027
14,283

9,883
3,882
13,765

7,690

7,354

ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้นไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ

ลูกค้ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจากทุกส่วนงานของกลุ่มบริษัท เป็นเงินประมาณ 4,108 ล้านบาท (2557:
6,387 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
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29 คาธรรมเนียมและรายไดอนื่
งบการเงินรวม
2558
2557
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้เงินปันผล
กําไรจากการได้มาและเสียไปซึ่ง
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่าพื้นที่
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวม

34
25
23
14
4
4
5
63
172

(ล้านบาท)

2
26
-

16
11
5
5
47
112

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
696

754

-

-

5
11
17
14
52
795

5
13
17
3
41
833

30 คาใชจา ยในการขาย
งบการเงินรวม
2558
2557
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
อื่นๆ
รวม

454
141
57
31
49
732

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

463
171
66
33
36
769

329
43
27
8
26
433

341
68
33
9
24
475

31 คาใชจา ยในการบริหาร
งบการเงินรวม
2558
2557
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าเช่าสํานักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ มูลค่าลดลงของสินค้า
และเงินลงทุน และภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ ่าย
ตัดบัญชี
ค่ารับรอง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา
ค่าเดินทาง
ค่าสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจําหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
ค่าปรับ
อื่นๆ
รวม

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

919
64
123

856
58
134

358
89
47

351
125
53

61
78
36
30
42

124
79
62
32
49

88
73
33
23
26

52
65
38
25
32

69
7
2
115
1,546

89

14
7
2
76
836

42

-

20
145
1,648

-

34
70
887

รายงานประจ�ำปี 2558
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32 คาใชจา ยผลประโยชนของพนักงาน
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส
ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาวของพนักงาน
สวัสดิการ
บําเหน็จบํานาญและสวัสดิการอื่น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

1,984
154
93
45
43
55
2,374

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

1,863
96
83
50
40
46
2,178

534
47
21
43
20
9
674

544
41
20
49
20
6
680

ในปี 2548 บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท พนักงานจะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนโดยความสมัครใจ
หลังจากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจํา ตามระเบียบกองทุนสมาชิกต้องจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทุนในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนและบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนสมาชิก

33 คาใชจา ยตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2558
2557
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ
ค่าซื้อสินค้า อุปกรณ์งานโครงการ
และงานบริการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าเช่าสํานักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ
ค่ารับรอง
ค่าเดินทาง
ค่าสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ มูลค่าลดลงของสินค้า
และเงินลงทุน และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตัดบัญชี
ค่าขนส่ง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา
ตัดจําหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
ค่าปรับ
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

(79)

(51)

(85)

1

8,259
2,374
185
155
141
112
98
70
70

11,013
2,178
176
163
171
104
91
70
93

4,072
674
52
77
43
89
76
32
26

4,647
680
56
81
68
125
67
34
32

69

89

14

42

61
57
54
7
2
351
11,986

124
66
136
33
319
14,775

88
27
33
7
2
120
5,347

52
33
38
34
110
6,100

34 ภาษีเงินได
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

41

125
125

(2)
(15)
(17)

(36)
(17)
(53)

-

41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

-

-

(2)
(13)
(15)

(36)
(7)
(43)

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินลงทุนเผื่อขาย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน
รวม

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2558
อัตราภาษี

(ร้อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี – สุทธิ และอื่นๆ
รวม

2557

(ล้านบาท)

20

264
53

16

(12)
41

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

20

512
102

24

23
125

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
อัตราภาษี

(ร้อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วน
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ
รวม

2557

(ล้านบาท)

20

162
32

-

(32)
-

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

20

450
90

-

(90)
-

รายงานประจ�ำปี 2558
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา
ร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
กลุ่มบริษัท/บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

35 กําไรตอหุน
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรสําหรับแต่ละปีที่เป็นส่วนของผู้
ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)

กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญที่ออก
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน)

2,264.95

2,141.99

2,264.95

2,141.99

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

0.09

0.16

0.07

0.21

209.92

352.51

161.58

449.95

2,264.95

2,099.95

2,264.95

2,099.95

-

42.04

-

42.04

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรสําหรับแต่ละปีที่เป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เนื่องจากราคาใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 ดังนั้น บริษัทจึงไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเพื่อหาจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อคํานวณกําไรต่อ
หุ้นปรับลด จึงแสดงการคํานวน ดังนี้
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กําไรสําหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัท (ปรับลด)
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก (ปรับลด)
กําไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

209.92

352.51

161.58

449.95

2,264.95
-

2,141.99
-

2,264.95
-

2,141.99
-

2,264.95

2,141.99

2,264.95

2,141.99

0.09

0.16

0.07

0.21

(ล้านบาท/ล้านหุ้น)

36 เงินปนผล
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 226.5 ล้านบาท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.095 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 199.5 ล้านบาท

37 เครือ่ งมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สําคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท/บริษัท กลุ่มบริษัท/บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความ
สมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท/บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุล
ระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณา
จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม อีกทั้ง
ยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
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ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท/บริษัท กลุ่มบริษัท/บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการกู้ยืมที่มี
ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผล
มาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

หมายเหตุ
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ–สุทธิ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิของสินทรัพย์
(หนี้สิน)

เงินยูโร

เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ–สุทธิ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิของสินทรัพย์
(หนี้สิน)

เงินเหรียญออสเตรเลีย

เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
สัญญาซื้อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ–สุทธิ
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิของสินทรัพย์
(หนี้สิน)
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6
8
20
21

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)

23
137

(110)

297
39
(21)
(232)

20
137

(106)

296
38
(21)
(202)

50
53

83
100

51
53

111
100

103

183

104

211

(7)

(13)

(7)

(13)

(7)
5

(13)
29

(7)
5

(13)
29

(2)

16

(2)

16

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
4

(4)

(4)
4

(4)

21

21

-

-

(4)

-

-

(4)

หมายเหตุ
เงินปอนด์สเตอร์ลิง

เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ

เงินเยน

เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ

21
21

งบการเงินรวม
2558
2557
-

(1)
(1)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

(1)
(1)

-

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริษัท/บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
เมื่อครบกําหนด
ฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ําเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสําคัญ ความ
เสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกลุ่มบริษัท/บริษัท มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัท/บริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกําหนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท/บริษัทกําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชําระหนี้สินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมมติฐาน
ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
กลุ่มบริษัท/บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแต่ละชนิดดังนี้
-

เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
มูลค่าที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินมีจํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากมีกําหนดรับชําระในระยะเวลาอันสั้น
ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น
มูลค่าที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินมีจํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากมีกําหนดการรับชําระ หรือ
จ่ายชําระในระยะเวลาอันสั้น
เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
มูลค่าที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินมีจํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากส่วนใหญ่ของเครื่องมือทางการเงิน
เหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด
เงินลงทุนในหุ้นทุน
ในกรณีเงินลงทุนในหุ้นทุนที่ไม่มีราคาตลาดรองรับ ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามูลค่าที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินมี
จํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม โดยยึดถือตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนนั้น มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายคํานวณจากราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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-

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
มูลค่าที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินมีจํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้
จะถึงกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
มูลค่าที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินมีจํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากส่วนใหญ่ของเครื่องมือทาง
การเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด
หุ้นกู้ระยะยาว
มูลค่าที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินมีจํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากหุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าวมี
ดอกเบี้ยใกล้เคียงอัตราตลาด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2558

หมุนเวียน

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

635

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื่อขาย

476

ไม่หมุนเวียน

รวม

-

635
476

-

-

635

-

476

-

512

-

463

31 ธันวาคม 2557

หมุนเวียน

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

512

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื่อขาย

463

ไม่หมุนเวียน

-

512
463

มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2558

หมุนเวียน

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

102

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื่อขาย

476

ไม่หมุนเวียน

รวม

-

102
476

-

-

102

-

476

-

258

-

463

31 ธันวาคม 2557

หมุนเวียน

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

258

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื่อขาย

463

ไม่หมุนเวียน
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-

258
463

-

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
ซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
กลุ่มบริษัท/บริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมิน
มู ลค่าซึ่ ง รายงานโดยตรงต่ อ ผู้ บ ริ ห ารสูง สุ ด ทางด้านการเงิ น และมี ความรั บ ผิดชอบโดยรวมต่ อการวัด มูลค่ ายุติ ธรรมที่ มี
นัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หากมีการ
ใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มา
จากบุคคลที่สาม ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นต่างๆ ของการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท/บริษัท

38 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
งบการเงินรวม
2558
2557

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ล้านบาท)
105
103
208

105
116
221

30
54
84

40
54
94

281
4,837
119
57

168
3,827
152
23

141
4,099
119
57

60
1,953
152
23

4,401
9,695

4,077
8,247

3,023
7,439

2,602
4,790

ภาระผูกพันอื่นๆ

เลตเตอร์ออฟเครดิตสําหรับซื้อสินค้าและวัสดุ
ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน
คําสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการตกลงแล้ว
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร (การปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของงานโครงการ การประมูลงาน
กับลูกค้า และหุ้นกู้)

รวม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับปี 2558 หมดอายุภายในเดือนตุลาคม 2559 (2557: กรกฎาคม 2558)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจํานวน 375 ล้านบาท

(2557: 375 ล้านบาท)
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สัญญาต่างๆ
บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ ทํา สั ญ ญาร่ ว มมื อ บริ ห ารโครงการร้ า นหนั ง สื อ กั บ หน่ ว ยงานราชการแห่ ง หนึ่ ง สั ญ ญาดั ง กล่ า ว
มี อ ายุ 12 ปี นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2557 โดยบริ ษั ท ย่ อ ยมี ภ าระผู ก พั น และเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา

39 หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก)

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกลูกค้ารายหนึ่งฟ้องร้องเป็นจําเลยร่วมกับผู้อื่นอีก 3 ราย โดยถูกเรียกร้องค่าเสียหายในคดีความกรณี
ละเมิด เป็นจํานวนรวม 37.47 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินต้น จํานวน 27.50 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของเงินต้น นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ถึง 30 เมษายน 2552 จํานวน 9.97-ล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อ
ปีของเงินต้นนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ศาลได้มีคําสั่งให้งดการพิจารณาคดีแพ่งไว้ก่อน
และให้จําหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเพื่อรอฟังผลในคดีอาญา ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลได้มีคํา
พิพากษาตัดสินคดีโดยให้ยกฟ้องคดีอาญาดังกล่าว ซึ่งโจทก์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดและคดีถึงที่สุดแล้ว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ศาลชั้นต้นได้มีคําพิพากษาตัดสินคดีโดยให้ยกฟ้องคดีแพ่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้มีการยื่น
อุทธรณ์ ซึ่งบริษัทย่อยได้รับสําเนาอุทธรณ์ของโจทก์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 และบริษัทย่อยได้ยื่นแก้คําอุทธรณ์เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2556 ต่อมา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้น
ในเดือนพฤษภาคม 2557 บริษัทย่อยได้รับสําเนาฎีกา ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ บริษัทย่อยได้ยื่น
คําแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่2 มิถุนายน 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาซึ่งผลของคดีความยังมิอาจทราบได้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าบริษัทย่อยไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้อง
ดังกล่าว จึงไม่ได้มีการตั้งสํารองเผื่อผลเสียหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

(ข)

ในปี 2552 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งถูกฟ้องร้องเป็นจํานวนเงินรวม 10 ล้านบาท จากบริษัทประกันภัยของ ผู้ประกอบการ
ในสนามบินสุวรรณภูมิรายหนึ่งสืบเนื่องจากกรณีสิ นทรัพย์สูญหาย ในเดือนตุลาคม 2555 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ต่อมา
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้น และยกฟ้องอุทธรณ์โจทก์ ซึ่ง
โจทก์ได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์และยกฟ้องฎีกาโจทก์ เป็นผลให้คดีถึงที่สุด จากผลของคําพิพากษา บริษัทย่อยไม่มีภาระที่จะจ่ายค่าเสียหายจาก
การฟ้องร้องดังกล่าว

40 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพิ่มจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จํานวน 474,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 74 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558) การซื้อเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 66 เป็นร้อยละ 90
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บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน)

41 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ ังไมไดใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นํามาใช้ใน
การจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่ม
บริษัท/บริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัท/บริษัท
ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กําไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การรวมธุรกิจ
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบ
การเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบ
บัญชี และสำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมามีจำ�นวนเงินรวม 9,440,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าสังเกตการณ์การทำ�ลายสินค้าให้แก่สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผูส้ อบบัญชี และสำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมามีจำ�นวนเงินรวม 76,800 บาท

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
				
				
				
				

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
SET Contact center: 0-2009-9999

ผู้สอบบัญชี		
				
				
			

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล 		
นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ		
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4323 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4068 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4795

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชัน้ 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-2000
โทรสาร : 0-2677-2222
นายทะเบียนหุ้นกู้/ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2626-7506, 0-2626-7511
โทรสาร : 0-2626-7543
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษากฎหมาย		

-ไม่ม-ี 		
-ไม่ม-ี
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ที่ตั้งส�ำนักงาน
สำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2348 8000
โทรสาร : 0 2348 8001
Homepage : www.loxley.co.th

สำ�นักงานย่อย

อาคารล็อกซเล่ย์ บางเขน
เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2515 8200

			
			
			
			
			

อาคารล็อกซเล่ย์ ถนนเสือป่า
เลขที่ 304 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0 2622 9223
		
อาคารสิริภิญโญ
เลขที่ 475 อาคารสิรภิ ญ
ิ โญ ชัน้ 11 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2248 0270-71

สำ�นักงานภูมิภาค

เลขที่ 244/2 ถนนวัวลาย ตำ�บลหายยา
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 0 5328 3238

คลังสินค้า

เลขที่ 83 หมูท่ ่ี 5 ตำ�บลบ้านใหม่
อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0 2019 6000-10
เลขที่ 9/45 หมูท่ ่ี 5 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึง่
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขที่ 1 หมูท่ ่ี 9 ถนนห้วยบง-ท่าลาน
ตำ�บลบ้านครัว อำ�เภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 0 3628 8800
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บร�ษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)
102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0-2348-8000
โทรสาร : 0-2348-8001
www.loxley.co.th

