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เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 80,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.60 – 4.10 บาท แบ่งเป็น 
1. เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“TAKUNI”) ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ TAKUNI 
ณ วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นวนัทีปิ่ดสมดุทะเบยีน ไมเ่กนิ 16,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 3.60 – 4.10 บาท 
2. เสนอขายต่อผูม้อีปุการคุณของบรษิทั ไมเ่กนิ 9,600,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 3.60 – 4.10 บาท 
3. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ไมเ่กนิ 6,400,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 3.60 – 4.10 บาท 
4. เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน จ านวน 48,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ละ 3.60 – 4.10 บาท โดยการจดัสรรหุน้จ านวนนี้
อยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัฯ และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
 

ระยะเวลาจองซ้ือ 
หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ TAKUNI : วนัที ่8 – 10 มกราคม 2562 

หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายต่อประชาชน : วนัที ่11 – 15 มกราคม 2562 
 

ท่ีปรกึษาทางการเงิน 
บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนังสือช้ีชวน  

วนัที ่ 2 สงิหาคม 2561 
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน มีผลใช้บงัคบั 

วนัที ่20 ธนัวาคม 2561 
 

ค าเตอืน  
ก่อนตดัสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งใชว้จิารณญาณในการพจิารณาขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเงื่อนไขของหลกัทรพัย ์รวมทัง้

ความเหมาะสมในการลงทนุ และความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอื
ชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยแ์นะน าใหล้งทนุในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถว้นและ
ถูกตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนนี้แต่อยา่งใด ทัง้นี้ การรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนนี้เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ 

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนมขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรต้องแจง้ใน
สาระส าคญั ผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีไ่ดซ้ื้อหลกัทรพัยไ์ม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้ วนนัน้มผีล
บงัคบัใช ้มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ .ศ. 
2535 ทัง้นี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัทีไ่ดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชีช้วนเป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั แต่ไมเ่กนิสองปีนบัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั 

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขที ่333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์0-2033-
9999 ในทกุวนัท าการของส านกังานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรอืทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรพัยก่์อนการตดัสินใจลงทุน  

http://www.sec.or.th/
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ค าจ ากดัความ 
 
บรษิทัฯ หรอื CAZ หมายถงึ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
JKEC หมายถงึ บรษิทั เจเคอซี ีจ ากดั 
TAKUNI หมายถงึ บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
TT หมายถงึ บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
RE หมายถงึ บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม จ ากดั 
GG หมายถงึ บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จ ากดั 
TL หมายถงึ บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 
ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลาด

หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื TSD หมายถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอื S14 หมายถงึ บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมลูสรปุ (Executive summary) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 1 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมลูสรปุ (Executive Summary)  

 

สรปุข้อมูลส ำคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็น
เพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับกำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเส่ียงของบริษัทท่ีออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ 
(“บริษทั”)  ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสำมำรถขอได้จำกผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัทยื่นต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 
สรปุข้อมูลส ำคญัของกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชำชน 

เพื่อซ้ือขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก (“IPO”) 
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลำกำรเสนอขำย:   
1. หุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยต่อผูถ้อืหุน้เดมิของ TAKUNI วนัที ่8 มกรำคม 2562 ถงึวนัที ่10 มกรำคม 2562 
2. หุน้สำมญัเพิม่ทุนที่เสนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำย และผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
และ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ วนัที ่11 มกรำคม 2562 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2562 

ข้อมูลเก่ียวกบักำรเสนอขำย: 

ผูเ้สนอขำย  : บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “CAZ”) 
เลขทะเบียนบริษทัฯ : 0107561000145 
ประเภทธรุกิจ  : ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งใหแ้กล่กูคำ้ในอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ี
จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย  : 80,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ทัง้หมด

ของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้ 
สดัส่วนกำรเสนอขำยหุ้น  : 1. เสนอขำยต่อผูถ้อืหุน้บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน): ไม่เกนิ 16,000,000 หุน้ 

2. เสนอขำยต่อผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทั: ไม่เกนิ 9,600,000 หุน้ 
3. เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั: ไม่เกนิ 6,400,000 หุน้ 
4. เสนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำย: ประมำณ 48,000,000 หุน้ 

เง่ือนไขในกำรจดัจ ำหน่ำย  :  รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 
 ไม่รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Best effort) 

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน  : 3.60 - 4.10 บำทต่อหุน้ มูลค่ำกำรเสนอขำย  : 288.00 – 328.00 ลำ้นบำท 
ตลำดรอง  :   SET    MAI   
กลุ่มอตุสำหกรรม  : อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง (Propcon) 
เกณฑเ์ข้ำจดทะเบียน  :   Profit test           Market capitalization test 
 กำรเสนอขำยหุ้นหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนจนถึงช่วง                                          
sเสนอขำย: 
  ✓   ไม่ม ี  
          ม ีจ ำนวนหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพทีเ่สนอขำย ..... หุน้  รำคำเสนอขำย ........... บำท/หน่วย 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 2 

มูลค่ำท่ีตรำไว้ (Par)  :  0.50 บำทต่อหุน้    
มูลค่ำตำมรำคำบญัชี  
(Book Value) 

: 0.72 บำทต่อหุน้ (ค ำนวณจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ตำมงบกำรเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 
2561 จ ำนวน 144.84 ลำ้นบำท หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ที ่200 ลำ้นหุน้) 
 

ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นท่ีเสนอขำย:  

กำรก ำหนดรำคำหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ พจิำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธต่ิอหุน้
ของบรษิัทฯ (Price to Earnings Ratio: P/E ratio)  โดยรำคำหุ้นสำมญัที่เสนอขำย 3.60 – 4.10 บำทต่อหุ้น คดิเป็นอตัรำส่วน
รำคำต่อก ำไรสทุธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ประมำณ 17.86 – 20.34 เท่ำ โดยค ำนวณจำกผลประกอบกำรรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำตัง้แต่
วนัที ่1 ตุลำคม 2560 ถงึวนัที ่30 กนัยำยน 2561 ซึง่มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 56.45 ลำ้นบำท เมื่อหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและ
ช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้จ ำนวน 280,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะไดก้ ำไรสทุธต่ิอหุน้เท่ำกบั 0.20 บำท   

อย่ำงไรกต็ำม เมื่อพจิำรณำอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนยอ้นหลงัตัง้แต่
วนัที่ 18 ธนัวำคม 2560 ถึงวนัที่ 17 ธนัวำคม 2561 ของบรษิัทจดทะเบยีนที่ด ำเนินธุรกจิคล้ำยคลงึกบักำรประกอบธุรกจิของ
บริษัทฯ พบว่ำ บมจ. ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ (“TRC”) มีอัตรำส่วน P/E ratio เท่ำกับ 62.54 เท่ำ ในขณะที่บมจ. ทีทีซีแอล  
(“TTCL”), บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ี(“BJCHI”) และ บมจ. ศรรีำชำคอนสตรคัชัน่ (“SRICHA”) นัน้ไม่มอีตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อ
ก ำไรสทุธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ซึง่ไม่เหมำะในกำรน ำมำเปรยีบเทยีบกบั P/E ratio ของบรษิทัฯ 

อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธเิฉลี่ยของบรษิทัจดทะเบยีนที่มลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิทีม่คีวำมเกี่ยวเนื่องหรอืมคีวำม
ใกลเ้คยีงกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 18 ธนัวำคม 2560 ถงึวนัที ่17 ธนัวำคม 
2561 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

บริษทั กลุ่มอตุสำหกรรม 
รำคำเฉล่ีย 

(บำทต่อหุ้น)1) 
P/E ratio (เท่ำ) 2) P/BV ratio (เท่ำ) 2) 

TRC อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 0.69 62.54 1.49 
TTCL อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 10.10 N/A 1.38 
BJCHI อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 2.55 N/A 1.02 

SIRCHA อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 15.68 N/A 2.88 
เฉล่ีย 62.54 1.69 

  ทีม่า : www.setsmart.com 
หมายเหตุ : 1) เป็นราคาหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัซึง่ค านวณโดยใชม้ลูค่าการซื้อขายหารดว้ยปรมิาณการซื้อขาย  
 2) เป็น P/E ratio เฉลีย่ และ P/BV ratio เฉลีย่ ค านวณจากขอ้มลูการซื้อขายยอ้นหลงั ตัง้แต่ วนัที ่18 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่17 ธนัวาคม 2561 โดยราคาหุน้ (P) เป็น
ราคาซื้อขายของหุน้ในชว่งเวลานัน้ๆ และก าไรสุทธ ิ(E) เป็นก าไรสุทธยิอ้นหลงั 12 เดอืน ณ ชว่งเวลานัน้ๆ 

 

สดัส่วนหุ้นของ “ผูมี้ส่วนรว่มในกำรบริหำร” ท่ีไม่ติด Silent Period :  

จ ำนวน 19,577,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำร
เสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้ 

 
 
 

 
 

http://www.setsmart.com/
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วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน:  

วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน 
จ ำนวนเงินท่ีใช้  
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำท่ีใช้เงิน
โดยประมำณ 

1. ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัแก่ธนำคำร1 100.00 ทนัทหีลงัไดร้บัเงนิ 
2. เงนิทุนหมนุเวยีนในกจิกำร 129.44 – 168.24 ภำยในปี 2562 
3. ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 40.00 ภำยในปี 2562 
รวม                                            269.44 – 308.24  
หมายเหตุ : ¹ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI  ทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ ณ ปัจจบุนั และปลดสนิทรพัย์ของกลุ่มทาคูนิดงักล่าวออก 

 
 

 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ:  

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40.00 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และหลงัหกั
เงนิส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมทีก่ฎหมำยและบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดไวจ้ำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั ทัง้นี้กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่
กบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ สภำพคล่องของบรษิทัฯ แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
อื่นใดในอนำคต และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ฯ เหน็สมควร ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขำยหลกัทรพัย:์ 

บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิกำรให้บรกิำรด้ำนกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรบรหิำรจดักำรงำนรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคมเีพื่อ
รองรบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ในทุกขัน้ตอน โดยช่องทำงกำรรบังำน มทีัง้กำรใหบ้รกิำรตรงจำกบรษิทัเจำ้ของโครงกำร (Project 
Owner) และจำกบรษิัทผูร้บัเหมำหลกั (Main Contractor) โดยกำรให้บรกิำรส่วนใหญ่เป็นงำนที่มคีวำมซบัซ้อน และมมีำตรกำร
เกีย่วกบัควำมปลอดภยัทีเ่ขม้งวด จงึต้องอำศยัควำมช ำนำญ ทัง้นี้ ดว้ยประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญจำกกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ ที่ประสบควำมส ำเรจ็ทีผ่่ำนมำในหลำยโครงกำรในประเทศไทย  พร้อมทัง้มฝ่ีำยบรหิำรจดักำรต้นทุน มรีะบบกำรบรหิำร
จดักำรและกำรควบคุมทีด่ ีบรษิทัฯ จงึสำมำรถบรหิำรจดักำรและควบคุมตน้ทุนกำรก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถสง่มอบ
งำนไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจอย่ำงสงูจำกลกูคำ้ 

ลกัษณะงำนและกำรบรกิำรแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่
1. บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC)  
2. บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and Instrument 
Service) 
3. บรกิำรงำนดำ้นวศิวกรรมโยธำและอำคำร (Civil and Building Service)  
4. บรกิำรผลติ ประกอบ และบรกิำรอื่น (Fabrication and Other Service) 
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ผลกระทบของกำร spin-off บริษทั CAZ ท่ีมีต่อกำรด ำเนินธรุกิจของกลุ่ม TAKUNI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*หมายเหตุ: ปัจจุบนับรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั ยงัไม่ไดม้พีฒันาโครงการใดๆ 

หลงัเสนอขำยหุ้น CAZ ต่อประชำชน CAZ จะยงัคงสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI TAKUNI ยงัคงต้องจดัท ำงบ
กำรเงนิรวมเช่นเดมิ ดงันัน้ หำกพจิำรณำผลกระทบทำงบญัชใีนแง่รำยได ้หลงัจำกสดัสว่นกำรถอืหุน้ของ TAKUNI ลดลงเหลอื รอ้ย
ละ 36.64 รำยไดใ้นงบกำรเงนิรวมจะไม่มผีลเปลีย่นแปลง และในแง่ก ำไรสุทธขิอง TAKUNI ในงบกำรเงนิรวมจะมผีลเปลีย่นแปลง
ในดำ้นกำรแบ่งปันก ำไร ซึง่ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของบรษิทัใหญ่ทีม่ำจำก CAZ จะลดลงประมำณรอ้ยละ 28.57 และส่วนที่
เป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจะเพิม่ขึน้ 

 
เปรียบเทียบรำยได้และก ำไรสุทธิของ TAKUNI กรณี TAKUNI ถือหุ้น CAZ รอ้ยละ 51.30 และ รอ้ยละ 36.64 
          ตำรำงรำยไดแ้ละก ำไรสทุธขิอง TAKUNI ตำมงบกำรเงนิ 

 หน่วย : ล้ำนบำท 2558 2559 2560 9M/2561 
รำยได้     

TAKUNI ไมร่วม CAZ 1,352.88  1,130.41 901.92  639.23 
CAZ ในงบกำรเงนิ TAKUNI - 458.78  1,023.20  1,059.06  
TAKUNI รวม CAZ 1,352.88  1,589.19  1,925.12  1,698.29  
ก ำไรสทุธิ     

TAKUNI - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ไมร่วม CAZ  54.61 8.80 7.42 -1.46 
CAZ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ในงบกำรเงนิ TAKUNI 10.77 7.70 17.93 16.90 
ก ำไรสทุธขิอง TAKUNI ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 65.38  16.50  25.35  15.44 

หมายเหตุ :  
1. วนัที ่20 มนีาคม 2558 TAKUNI เขา้มาถอืหุน้ CAZ รอ้ยละ 47.72 ท าให้ CAZ เป็นบรษิทัร่วมของ TAKUNI และ TAKUNI รบัรูก้ าไรเป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วม จงึไม่มรีายไดข้อง CAZ ในงบการเงนิรวมของ TAKUNI ในปี 2558 
2. วนัที ่7 เมษายน 2559 TAKUNI เพิม่สดัส่วนการถอืหุน้จากรอ้ยละ 47.72 เป็นรอ้ยละ 51.30 และ CAZ เปลีย่นสถานะเป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI ท าให ้TAKUNI รบัรูร้ายได้
ของ CAZ เตม็จ านวน 

บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั 
(“RE”) ธรุกจิตรวจสอบควำม
ปลอดภยัทำงวศิวกรรม 

บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส์ จ ำกดั 
(“GG”) ธรุกจิขนส่งทำงบก 

*บรษิทั ทำคูนิ แลนด ์จ ำกดั 
(“TL”) ธรุกจิพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) (“CAZ”) 

ธรุกจิรบัเหมำก่อสรำ้งใหล้กูคำ้ใน
อตุสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ ปิโตรเคมี

และก๊ำซ 

บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั (“JKEC”) 
ธรุกจิรบัเหมำก่อสรำ้งงำนประเภท 

โยธำและฐำนรำก 

บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“TT”) ธรุกจิตดิตัง้แก๊สรถยนตแ์ละ 
ธรุกจิรบัเหมำก่อสรำ้งระบบทอ่แก๊ส  

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

73.17% 

51.30% 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 5 

   ตำรำงเปรยีบเทยีบก ำไรสทุธ ิ

 2558 2559 2560  9M/2561  
ก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน         
TAKUNI ไมร่วม CAZ 54.61 84% 8.80 53% 7.42 29% -1.46 -9% 
CAZ - ส่วนทีเ่ป็นของ TAKUNI (51.30%) ตำมงบ 10.77 16% 7.70 47% 17.93 71% 16.90 109% 
ก ำไรสุทธ ิTAKUNI รวม CAZ 65.38  100% 16.50  100% 25.35  100% 15.44  100% 
TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 36.64         
TAKUNI ไมร่วม CAZ 54.61 91% 8.80 65% 7.42 37% -1.46 -14% 
CAZ- ส่วนทีเ่ป็นของ TAKUNI (36.64%) 5.38 9% 4.81 35% 12.81 63% 12.07 114% 
ก ำไรสุทธ ิTAKUNI รวม CAZ 59.99 100% 13.60 100% 20.23 100% 10.61 100% 
หมายเหตุ :  
1.ตวัเลขตามตารางเป็นการท าตวัเลขเพือ่เปรยีบเทยีบ กรณีก าไรสุทธติามงบการเงนิใชต้วัเลขก าไรสุทธขิอง CAZ จากงบการเงนิ TAKUNI กรณ ีTAKUNI ถอืหุน้ CAZ รอ้ยละ 36.64 
ก าไรของสุทธคิ านวณตามสดัส่วนการถอืหุ้น รอ้ยละ 36.64  
2. ก าไรสุทธทิีแ่สดงเป็นก าไรสุทธติามส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทัใหญ่ 

 

ทัง้นี้ หำกพจิำรณำผลประกอบกำร 9 เดอืน 2561 ของ TAKUNI พบว่ำจำกรำยไดร้วมทัง้สิน้ 1,698.29 มำจำก CAZ 
1,059.06 ลำ้นบำท มำจำกธุรกจิอื่นของ TAKUNI 639.23 ลำ้นบำท และก ำไรสทุธริวมทัง้สิน้ 15.44 ลำ้นบำท มำจำก CAZ 16.90 
ลำ้นบำท มำจำกธุรกจิอื่นของ TAKUNI -1.46 ลำ้นบำท    
 

แนวทำงกำรป้องกนัท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรท ำธรุกิจท่ีแข่งขนักนัระหว่ำงกลุ่ม TAKUNI และบริษทัฯ 

ธุรกจิในกลุ่ม TAKUNI และบรษิทัฯ ทีอ่ำจมคีวำมคลำ้ยคลงึกนั คอื กำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง อย่ำงไรกต็ำม ธุรกจิของ
ทัง้สองบรษิทัมคีวำมแตกต่ำงกนัในแง่ของควำมช ำนำญและมำตรฐำนของงำน ดงันัน้ ลกูคำ้จะเป็นฝ่ำยเลอืกใชบ้รกิำรจำกบรษิทัใด
ขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสมของงำน 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) มกีำรด ำเนินธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง โดยกลุ่มลูกคำ้เป็นผูป้ระกอบกำร
รำยใหญ่ในกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีลกัษณะงำนทีร่บัเหมำต้องใชป้ระสบกำรณ์ เน้นคุณภำพทัง้มำตรฐำนของ
วตัถุดบิ กระบวนกำรผลติที่รดักุม มทีมีงำนวศิวกรที่มคีวำมช ำนำญและควำมเขำ้ใจในผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ส ำหรบัให้ค ำแนะน ำแก่
ลกูคำ้ มทีมีช่ำงฝีมอืทีไ่ดร้บัประกำศนียบตัรช่ำงเชื่อมตำมทีม่ำตรฐำนของผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทก ำหนด ท ำให้บรกิำรของบรษิทัฯ 
มีมำตรฐำนสูง โดยได้รบักำรตรวจสอบคุณภำพในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรผลิตและกำรติดตัง้ นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้รบั
ประกำศนียบตัรรบัรองมำตรฐำนต่ำงๆ จำกสถำบนัทีม่ชีื่อเสยีงซึง่จะมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกแต่ละสถำบนัเขำ้มำตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น 
ASME NBIC เป็นตน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ มตีน้ทุนในกำรใหบ้รกิำรสงู  

บรษิัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ TAKUNI มกีำรด ำเนินธุรกจิบรกิำรรบัเหมำก่อสร้ำง
เช่นเดียวกบั CAZ แต่เป็นกำรรบัเหมำก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซ LPG เท่ำนัน้ เช่น ศูนย์กำรค้ำ โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร อีกทัง้
มำตรฐำนกำรในก่อสร้ำง วตัถุดบิและคุณภำพแรงงำน อยู่ในระดบัที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่ง TT ไม่สำมำรถท ำงำนทีเ่ป็นมำตรฐำน
เดยีวกบั CAZ ไดเ้พรำะขอ้จ ำกดัหลำยประกำร เช่น ควำมเชีย่วชำญนอกเหนือจำกระบบท่อก๊ำซ LPG ควำมสำมำรถของวศิวกร 
มำตรฐำนแรงงำนทีต่อ้งมคีวำมสำมำรถเฉพำะทำง เป็นตน้ 

 
 
 
 
 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 6 

ด้ำนรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคต  
แนวทำงส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตของบริษัทฯ และเครือกลุ่ม TAKUNI หำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกนัที่เป็น

รำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป  บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมหลกักำรที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนุมตัิไวแ้ล้วตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏบิตัติำมสญัญำทีต่กลงร่วมกนัอยำ่งเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ  ใหช้ดัเจน 
เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกดิกำรถ่ำยเทประโยชน์  ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัฯจะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิทีม่ี
ควำมเป็นอสิระ เป็นผู้ให้ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั โดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวำมรู้
ควำมช ำนำญพเิศษ จะถูกน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัหรือผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำ
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรยกัยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทั
ฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรทีบ่รษิทัฯไดค้ ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้น รวมถึงกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผย
ขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในปี 2561 บรษิทัย่อยของ TAKUNI ไดง้ำนรบัเหมำก่อสรำ้งคลงัก๊ำซจำกบรษิทัแห่งหนึ่ง ซึง่ TAKUNI มกีำร sub contract 
งำนใหแ้ก่ CAZ นัน้ กลุ่ม TAKUNI ไดม้กีำรเปรยีบเทยีบรำคำกบัผูร้บัเหมำรำยอื่นแลว้ และ CAZ ไดเ้สนอรำคำเป็นไปตำมเงื่อนไข
ปกติของ CAZ ที่เสนอให้กบัลูกค้ำรำยอื่น โดยสรุปเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรของทัง้ TAKUNI และ CAZ เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้
ทัว่ไป  นอกจำกนี้ FA และ Internal Audit ของ CAZ ไดม้กีำรตรวจสอบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ว่ำ รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้ของ
งำนที่ CAZ ท ำให้บริษัทย่อยของ TAKUNI เมื่อเทียบกบังำนที่ CAZ ท ำให้ลูกค้ำบุคคลภำยนอกแล้ว พบว่ำโครงกำรมี margin 
ใกล้เคียงกนัและเงื่อนไขกำรค้ำไม่แตกต่ำงกนั รวมทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบของ CAZ ก็เข้ำมำพิจำรณำตรวจสอบและให้
ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมสมเหตุสมผลของรำคำดงักล่ำวแลว้ 

ทัง้นี้ ส ำหรบัทำคนูแิลนด ์ ปัจจบุนัยงัไม่มแีผนทีช่ดัเจนในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์  อย่ำงไรกด็ ี หำกในอนำคต 
กลุ่ม TAKUNI จะมกีำรว่ำจำ้ง CAZ หรอืบรษิทัย่อยของ CAZ ในเรื่องใด ทัง้ TAKUNI และ CAZ จะมกีำรพจิำรณำเปรยีบเทยีบรำคำ
ตลำด และเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป รวมทัง้พจิำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรท ำรำยกำร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและ Internal 
Audit ของทัง้กลุ่ม TAKUNI และ CAZ จะเขำ้มำตรวจสอบกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทัว่ไปไดท้รำบ 
และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมเกณฑร์ำยกำรเกีย่วโยงกนั 

 

แนวทำงกำรปลดภำระค ำ้ประกนั 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  2561 เครอื TAKUNI ได้ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อให้แก่บรษิัทฯ โดยให้บรษิัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั 

(มหำชน), บรษิัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกดั, บรษิัท จแีก๊ส โลจสิติกส ์จ ำกดั และบรษิัท รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั เป็นผู้ค ้ำ
ประกนั และ ใชท้รพัยส์นิของบรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 
โดยมกีำรขอสนิเชื่อจำกธนำคำรไทยพำณิชย,์ ธนำคำรทหำรไทย, ธนำคำรกสกิรไทย และธนำคำรกรุงเทพ 

ส ำหรบัปลดภำระค ้ำประกนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ 
ประมำณ 100 ลำ้นบำทมำค ้ำประกนัแทนหลกัทรพัยเ์ดมิในวงเงนิของธนำคำรกสกิรไทย และยื่นค ำขอปลดเครอื TAKUNI จำกผูค้ ้ำ
ประกนักบัธนำคำร ไดม้หีนังสอืแจง้ CAZ ว่ำจะปลดชื่อ TAKUNI จำกกำรเป็นผูค้ ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อของ CAZ  เมื่อ CAZ ไดร้บั
อนุญำตใหเ้ขำ้ตลำด MAI แลว้ ส ำหรบัธนำคำรกรุงเทพ บรษิทัฯ ไดร้บัใบปลดค ้ำประกนั ณ วนัที ่29 สงิหำคม 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ ธนำคำรทหำรไทยในไตรมำส 2 ปี 2561 มกีำรเบกิใชว้งเงนิจ ำนวน 2.20 ลำ้นบำทและไม่มไีดม้กีำรเบกิเงนิเพิม่เตมิหลงัจำก
นัน้ ซึง่วงเงนิเป็นลกัษณะ Retention bond จะหมดอำยุสญัญำในวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และเมื่ออำยุของสญัญำหมด บรษิทัฯ จะ
ท ำกำรยกเลกิกำรใชห้นังสอืค ้ำประกนัหลงัจำกนัน้ และในช่วงเดอืนกนัยำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ CAZ ได้เบกิใช้วงเงนิของธนำคำร
กสกิรไทย จ ำนวนทัง้สิ้น 72,714,000 บำท โดยแบ่งเป็น 1. สญัญำค ้ำประกนัวงเงิน 59,342,000 บำท และเงินประกนัจ ำนวน 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 7 

7,417,750 บำท ส ำหรบัโครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม่ กจิกรรมงำนผลติขึน้รปูโครงสรำ้งเหลก็ (PTTGC ORP Structure Fabrication) 
โดยหนังสือค ้ำประกันจะสิ้นสุดลงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 และ 2.สัญญำค ้ำประกันกำรประมูลงำนโครงกำรหนึ่ง วงเงิน 
13,372,000 บำท (เงนิประกนัจ ำนวน 13,372,000 บำท) โดยหนงัสอืค ้ำประกนัจะสิน้สดุลงวนัที ่28 ธนัวำคม 2561 

หมายเหตุ: รายการรบัหรอืให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายในอนาคต บรษิทัฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัเหตุผล
และความจ าเป็นต่อการท ารายการรบัหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิดงักล่าว รวมถงึพจิารณาราคาทีเ่ป็นธรรมในการท ารายการ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

 

 

ผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำร Spin Off ส ำหรบั TAKUNI 

ผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั TAKUNI 
1. ไดส้ทิธจิองซือ้หุน้ IPO ของ CAZ ก่อนตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทั (Pre-emptive right) 
2. เพิม่ทำงเลอืกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสำมำรถเลอืกลงทุนใน TAKUNI และ/หรอื CAZ ได้ตำมนโยบำยกำร
ลงทุนของนกัลงทุนแต่ละรำย 
3. เป็นกำรเพิม่มลูค่ำเงนิลงทุนใน CAZ โดยหุน้ที ่TAKUNI ลงทุนใน CAZ จะมมีลูค่ำสงูขึน้ โดยอำ้งองิจำกรำคำตลำดของ
หุน้ CAZ เมื่อเขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ สง่ผลใหเ้ป็นกำรเพิม่มลูค่ำหุน้ของ TAKUNI โดยทำงออ้ม 

ผลประโยชน์ต่อบรษิทั TAKUNI 
1. ลดภำระในกำรสนับสนุนดำ้นเงนิทุนแก่ธุรกจิของ CAZ ซึง่มกีำรเตบิโต และจ ำเป็นต้องใชเ้งนิทุนมำกขึน้ โดย CAZ จะ
สำมำรถระดมทุนดว้ยเครื่องมอืทำงกำรเงนิผ่ำนตลำดทุน 
2. กำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ จะท ำใหก้ลไกกำรบรหิำรจดักำรของ CAZ มปีระสทิธภิำพ 
3. สะทอ้นมลูค่ำกจิกำรและรำคำหุน้ของ TAKUNI ไดม้ำกขึน้ เนื่องจำกมรีำคำตลำดอำ้งองิ 

ผลประโยชน์ต่อบรษิทั CAZ 
1. CAZ มเีงนิทุนจำกกำรระดมทุนเพิม่เตมิในกำรขยำยธุรกจิ หรอืเพื่อช ำระคนืเงนิกูย้มื และ/หรอื ส ำรองเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนของ CAZ 
2. เพิม่ช่องทำงในกำรจดัหำเงนิทุนของ CAZ ในอนำคต ท ำให ้CAZ มคีวำมยดืหยุ่นและคล่องตวัในกำรเขำ้ถงึแหล่ง
เงนิทุนมำกขึน้ 
3. เพิม่ควำมแขง็แกร่ง สง่เสรมิภำพลกัษณ์และเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัของ CAZ 
4. เพิม่มลูค่ำและสภำพคล่องใหแ้ก่หุน้สำมญัของ CAZ 

หมายเหตุ: อา้งองิจากสารสนเทศเกีย่วกบัการน า CAZ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอไอและการลดสดัส่วนการถอืหุน้
ใน CAZ ตามความเหน็ทีป่ระชมุคณะกรรมการ TAKUNI ครัง้ที ่2/2561 วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2561 
 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่: 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตำมทีป่รำกฏในบญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ล่ำสดุ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 มดีงันี้ 

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
ภำยหลงัเสนอขำยหุ้นต่อ

ประชำชน 
  จ ำนวน (หุ้น) ร้อยละ จ ำนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุ่ม TAKUNI 
    

   บรษิทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกดั1  (“TAKUNI”) 102,599,000 51.30 102,599,000 36.64 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 8 

   นำย ประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์ 200 0.0001 200 0.0001 
   นำงสำว นิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์2 200 0.0001 200 0.0001 
   นำง ฐติมิำ ธนำปกจิ 200 0.0001 200 0.0001 
   นำย สมชยั กำ้นบวัแก้ว 200 0.0001 200 0.0001 
   นำงสำว กำญจนำ รมิพณิชยกจิ3 200 0.0001 200 0.0001 
รวมกลุ่ม TAKUNI 102,600,000 51.30 102,600,000 36.64 
2. กลุ่ม CAZ     
   นำยซุง ซกิ ฮอง 31,418,800 15.71 31,418,800 11.22 
   นำย ยอง ชอล ชอย 13,675,200 6.84 13,675,200 4.88 
   นำย หวงั ยอบ จ ี 14,530,400 7.27 14,530,400 5.19 
   นำย บูม วุค คว๊ำก 11,353,000 5.68 11,353,000 4.05 
   นำย สนัต ิอ ่ำสวสัดิ ์ 10,813,800 5.41 10,813,800 3.86 
   นำย เบงิ คนิ ยู 5,637,000 2.82 5,637,000 2.01 
   นำย นพ วจิกัขณำ 4,000,000 2.00 4,000,000 1.43 
   นำย ควง จุน ยู 2,600,000 1.30 2,600,000 0.93 
   นำย จอง ฮยอก คมิ  3,371,800 1.69 3,371,800 1.20 
รวมกลุ่ม CAZ 97,400,000 48.70 97,400,000 34.79 
รวม 200,000,000 100.00 200,000,000 71.43 
เสนอขำยประชำชน   80,000,000 28.57 
รวมทัง้ส้ิน   280,000,000 100.00 

หมายเหตุ :  
1 หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั ส่วนทีไ่มต่ดิเกณฑร์ะยะเวลาหา้มขาย (silent period) จ านวน 11,572,000 หุน้ บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั จะ
ไมข่ายออกในวนัที ่CAZ ท าการซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วนัแรก 
 2 นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ เป็นบุตรของนาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 
 3 นางสาว กาญจนา รมิพณิชยกจิ เป็นภรรยาของนาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 
*.หุน้ทีไ่มต่ดิเกณฑร์ะยะเวลาหา้มขาย (silent period) ส่วนอืน่ จากการสอบถามผูถ้อืหุน้ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้อาจจะท าการขายหรอืไมข่ายหุน้บางส่วนหรอืทัง้หมด ในวนัที ่
CAZ ท าการซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วนัแรก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัราคาตลาด ณ วนันัน้ 
 

กำรเสนอขำยหุ้นใหมใ่ห้แก่ประชำชน 

หมายเหตุ :  
1ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ หมายถงึ กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบุิคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างการคา้กบับรษิทัฯ เช่น ลกูคา้ คู่สญัญา บรษิทัคู่คา้ ผูจ้ดัหาสนิคา้/บรกิาร (Supplier) 
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนขอ้มลูทางธุรกจิ ผูแ้นะน าลูกคา้และธุรกจิ เป็นตน้ ทัง้ทีต่ดิต่อในปัจจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ และผูเ้คยใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงนิแก่บรษิทัฯ ซึง่ไม่เป็นบุคคลเกีย่วโยงกบั
บรษิทัในเครอื TAKUNI  
2ค านวณจากวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ TAKUNI ณ วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 

 จ ำนวน (หุ้น) ร้อยละ 
เสนอหุน้ใหมข่ำยประชำชน 80,000,000 100.00 
1. Pre-emptive right ใหผู้ถ้อืหุน้ TAKUNI 16,000,000 20.00 
   กลุ่มตรวีรีำนุวฒัน์ 8,290,1302 10.362 
   ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ยของ TAKUNI อื่น 7,709,8702 9.642 

2. ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย1 9,600,000 12.00 
3. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ 6,400,000 8.00 
4. ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ย 48,000,000 60.00 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 9 

 คณะกรรมกำรบริษทั: 
 ณ วนัที ่17 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ทำ่น รำยละเอยีดดงันี้ 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นำย ณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
2. นำย สทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
3. นำย ยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
4. นำย ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ดักำร 
5. นำย ประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
6. นำงสำว นิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
7. นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
8. นำงสำว กำญจนำ รมิพณชิยกจิ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
9. นำย เจรญิชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
 กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบรษิทัฯ คอื นำย ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั นำย สม

ชยั กำ้นบวัแกว้ หรอื นำงสำว นิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 
 

สรปุปัจจยัควำมเส่ียงของบริษทัฯ: 

3.1 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูบ้ริหำรหลกั - เน่ืองจำกกลุ่มผูบ้รหิำรทีไ่ดร้่วมก่อตัง้บรษิทัฯ เป็นผูบ้รหิำรสญัชำตเิกำหล ี
งำนที่ได้มำในระยะแรกมำจำกควำมน่ำเชื่อถือของผู้บรหิำร อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ได้มกีำรท ำสญัญำขอ้ตกลงกำรจำ้งงำน 5 ปี 
หลงัจำกเขำ้จดทะเบยีน กบัผู้บรหิำรหลกั อกีทัง้ ปัจจุบนับรษิัทฯ ได้มชีื่อเป็น vendor list ของลูกค้ำ เช่น กลุ่มปตท. ไทยออยล์ 
และบำงจำก เป็นต้น บรษิทัฯ สำมำรถประมลูและรบังำนจำกลูกคำ้ในโครงกำรใหญ่ๆ ไดโ้ดยตรง ซึง่ไดม้ำจำกสะสมประสบกำรณ์
ท ำงำนของบรษิทัฯทีผ่่ำนมำ ควำมพรอ้มของบุคลำกร และชื่อเสยีงของบรษิทัฯ ไม่ใช่มำจำกบุคคลำกรคนใดคนหนึ่ง 

3.2 ควำมเส่ียงจำกกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือ – บรษิทัฯ ท ำสญัญำกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหนึ่ง 
โดยสญัญำระบุว่ำบริษัทฯ ต้องมี D/E ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2:1 ตัง้แต่ปี 2562 จนถึงสิ้นสุดอำยุสญัญำสินเชื่อ และ DSCR ใน
อตัรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำตลอดอำยุสญัญำสนิเชื่อ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัไิดธ้นำคำรอำจยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อทัง้หมด 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจดัใหม้กีำรบรหิำรทำงกำรเงนิและประเมนิควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไข 

3.3 ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ได้รบัช ำระค่ำบริกำรจำกผูว้่ำจ้ำง - บรษิทัฯ มมีำตรกำรก่อนทีจ่ะมกีำรรบังำนประมลูทุกครัง้ 
จะพจิำรณำถึงควำมน่ำเชื่อถือและฐำนะทำงกำรเงนิของผูว้่ำจำ้งก่อนเขำ้ประมูลงำน ตรวจสอบงบกำรเงนิของผู้ว่ำจำ้งตลอดจน
สอบถำมเครดติของผูว้่ำจำ้งจำกคู่คำ้ โดยหำกพบว่ำผูว้่ำจำ้งรำยใดมคีวำมเสีย่งสงูกจ็ะปฏเิสธในกำรเขำ้ร่วมประมลูงำน 

3.4 ควำมเส่ียงด้ำนเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ – กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินทุน
หมุนเวยีนสงู โดยเฉพำะในกรณีเป็นโครงกำรใหญ่และอำจใชร้ะยะเวลำนำนกว่ำจะสรำ้งแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จงึไดห้ำแนวทำงป้องกนั
โดยกำรเตรยีมขออนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงนิใหเ้พยีงพอ เพื่อเพิม่โอกำสและสภำพคล่องในกำร
ด ำเนินธุรกจิ อกีทัง้ในกำรที่บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์และระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่
ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) เป็นเหตุผลหนึ่งเพื่อรองรบักำรขยำยงำนของบรษิทัฯ และเป็นอกีหนึ่งทำงเลอืกทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ มี
ช่องกำรจดัหำเงนิทุนหมุนเวยีนลดควำมเสีย่งได ้
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3.5 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัใหม่ในอนำคต – จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (TFRS15)  ทีค่ำดว่ำจะมผีลบงัคบัใชใ้นประเทศ
ไทยในปี 2562 ซึง่ในทำงบญัชกีำรรบัรูร้ำยไดจ้ะตอ้งเป็นไปตำมหลกักำรส ำคญัตำมขัน้ตอนดงันี้ กำรระบุสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ กำร
ระบุภำระทีต่้องปฏบิตัใินสญัญำ กำรก ำหนดรำคำของรำยกำร กำรปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระทีต่้องปฏบิตัทิีร่วมอยู่ใน
สญัญำ กำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อ (หรอืขณะที)่ กิจกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิน้ บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึปัจจยัดงักล่ำว โดย
ฝ่ำยบริหำรได้มกีำรศกึษำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรปรึกษำกบัทำงผู้ตรวจสอบบญัชขีองบริษัทฯ เพื่อกำร
เตรยีมพรอ้มหำกมผีลกระทบกบักำรบนัทกึบญัชใีนอนำคต 

3.6 ควำมเส่ียงด้ำนกำรแข่งขนัและควำมต่อเน่ืองของรำยได้จำกกำรประมูล - บรษิทัฯ จะต้องเขำ้ไปประมลูงำนกบั
เจำ้ของโครงกำร ท ำใหร้ำยไดข้องบรษิทัฯ จงึมคีวำมผนัผวนตำมควำมสำมำรถในกำรชนะกำรประมลู บรษิทัฯ จงึต้องรกัษำควำม
ต่อเนื่องของรำยได ้โดยกำรรกัษำคุณภำพของงำนและกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกค้ำ ทัง้ ในดำ้นควำมถูกต้องตำมหลกัวศิวกรรม ควำม
คุม้ค่ำ ตรงเวลำ พรอ้มทัง้รบัประกนัผลงำนก่อสรำ้ง โดยมสีญัญำกำรชดใชค้่ำเสยีหำยของผลงำน ภำยในระยะเวลำ 1 ปีหลงัจำก
ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็  เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมไวว้ำงใจใหแ้ก่ลูกคำ้ ส่งผลใหลู้กคำ้รำยเดมิกลบัมำใชบ้รกิำร และจะพจิำรณำ
คดัเลอืกบรษิทัฯ ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิำรในโครงกำรอื่นต่อไป ตลอดจนใหค้ ำแนะน ำลกูคำ้รำยอื่นใหม้ำใชบ้รกิำรแก่บรษิทัฯ อกีดว้ย 

3.7 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวสัดแุละอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรติดตัง้ - ต้นทุนวสัดุก่อสรำ้งและวสัดุ ไดแ้ก่ 
แผ่นเหลก็ ลวดทองแดง เป็นต้น กรณีทีร่ำคำวตัถุดบิมกีำรเปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคญัในช่วงระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร
ของบรษิทัฯ อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออตัรำกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ ท ำใหป้ระมำณกำรตน้ทุนงำนก่อสรำ้งก่อนกำรเสนอรำคำ
เพื่อเขำ้ประมูลก่อสรำ้งในแต่ละโครงกำร กำรพจิำรณำต้นทุนค่ำก่อสรำ้งจะมำจำกฐำนขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ และขอ้มูลต้นทุน
จำกกำรใหบ้รกิำรงำนก่อสรำ้งแก่ลกูคำ้ในอดตี ตลอดจนวำงแผนก ำหนดรำคำวสัดุไวล่้วงหน้ำ โดยกำรออกใบสัง่ซือ้ล่วงหน้ำแก่คูค่ำ้
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรปรบัตวัของรำคำวสัดุ  

3.8 ควำมเส่ียงจำกกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสรำ้งผิดพลำด - บรษิทัฯ มกีำรท ำสญัญำในลกัษณะเหมำจ่ำย หรอื
เป็นสญัญำที่มกีำรตกลงรำคำไวต้ัง้แต่ได้รบังำนประมูลแล้ว จงึจ ำเป็นต้องมกีำรประเมนิต้นทุนและควบคุมต้นทุนใหเ้ป็นไปตำม
งบประมำณทีไ่ดก้ ำหนดไว้ และจะใช้บรษิทัฯ ระบบโปรแกรมควบคุมกำรผลติแบบเบด็เสรจ็ (ITC) เพื่อใชค้วบคุม วเิครำะห ์และ
ปรบัปรุงต้นทุนโครงกำรใหม้ปีระสทิธภิำพและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ทัง้ในส่วนของกำรเบกิใชว้สัดุอุปกรณ์ และจ ำนวน
ชัว่โมงกำรท ำงำนของวศิวกรโครงกำร ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งให้อยู่ในอตัรำทีใ่กลเ้คยีงกนัใน
แต่ละปี โดยทมีผูบ้รหิำรจะมกีำรประชุมภำยในทุกเดอืน เผื่อตดิตำมสถำนะค่ำใชจ้่ำยของแต่ละโครงกำร และทุกไตรมำสจะมกีำร
ปรบัปรุงอตัรำค่ำใชจ้่ำยของแต่ละโครงกำรใหเ้ป็นปัจจุบนั จงึท ำใหค้วำมเสีย่งจำกกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงผดิพลำด
ลดลง 

3.9 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน - บรษิัทฯ มกีำรสัง่ซื้อวสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องจกัรมำจำก
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะพวกวสัดุพวกเหลก็ทีต่อ้งน ำเขำ้จำกประเทศเกำหล ีอนิโดนีเซยี มำเลเซยี และญีปุ่่ น เป็นตน้ บรษิทัฯ จงึมี
กำรวเิครำะหแ์นวโน้มของอตัรำแลกเปลีย่นในอนำคตก่อนทีจ่ะท ำกำรจดัซือ้วสัดุ 

3.10 ควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนแรงงำน - ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ จ ำเป็นต้องอำศยับุคลำกรที่มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถเฉพำะทำง ต้องมปีระสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำน กำรสญูเสยีหรอืกำรขำดแคลนบุคลำกรเหล่ำนี้ถอืเป็นอกี
หนึ่งควำมเสีย่งของบรษิทัฯ จงึมกีำรก ำหนดนโยบำยพฒันำบุคลำกรในดำ้นควำมรู ้ควำมสำมำรถพรอ้มกบักำรรกัษำควำมสมัพนัธ์
ที่ดรีะหว่ำงบุคลำกรในองค์กร ตัง้แต่อดตีทีผ่่ำนมำ บรษิัทฯ มอีตัรำหมุนเวยีนของบุคลำกรในส่วนของกลุ่มวศิวกรผูค้วบคุมงำน
ค่อนขำ้งต ่ำ ท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบในกำรสรรหำแรงงำนมำกหนกั 

3.11 ควำมเส่ียงต่อควำมปลอดภยั ชีวอนำมยั และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมข้ำงเคียง - กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง
โครงกำร หำกมคีวำมผดิพลำดซึง่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก อำจยงัเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ถูกด ำเนินคดใีนชัน้ศำลในกรณีทีถู่ก
เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนมำก บรษิทัฯ จงึมกีำรฝึกอบรมพนกังำนทุกระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิำรจนถงึคนงำนใหเ้ขำ้ใจและค ำนึงถงึ
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ควำมปลอดภยัของกำรด ำเนินงำนในทุกขัน้ตอน เช่น กำรจดับุคลำกรเขำ้อบรมด้ำนควำมปลอดภยั ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำทีค่วำม
ปลอดภยัระดบัวชิำชพีใหค้วำมรูด้ำ้นควำมปลอดภยัแก่พนักงำนก่อนเริม่งำน กำรใหส้วสัดกิำรตรวจสุขภำพของลูกจำ้งทีท่ ำงำน มี
กำรจดัอบรมซอ้มดบัเพลงิขัน้ตน้ กำรจดักำรเรื่องมลภำวะทำงเสยีง  

3.12 ควำมเส่ียงจำกควำมล่ำช้ำของโครงกำรและส่งมอบงำนให้ลูกค้ำไม่ทนัก ำหนดเวลำ - บรษิัทฯ อำจมคีวำม
เสีย่งในเรื่องค่ำปรบัและภำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรสง่มอบสนิคำ้ไม่ทนัก ำหนดกำร บรษิทัฯ จงึน ำระบบ IT เขำ้มำช่วยในกำร
ตรวจสอบขัน้ตอนและควำมเรยีบรอ้ยของงำน เช่น โปรแกรม SPCM ทีม่คีวำมสำมำรถตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน ตัง้แต่รบัวสัดุจำก
ผู้จดัจ ำหน่ำย น ำมำประกอบ พ่นส ีเชื่อมโลหะ และน ำออกจำกโรงงำนเพื่อไปติดตัง้ ท ำให้บริษัทฯ ทรำบควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรเป็นระยะ เมื่อพบปัญหำผู้จดักำรโครงกำรสำมำรถรำยงำนปัญหำที่เกิดขึ้นได้ทนัท่วงที เพื่อให้ได้รบัค ำแนะน ำจำก
ผูบ้รหิำรส ำหรบัแกไ้ขปัญหำ  

3.13 ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำรว่มในกิจกำรรว่มค้ำ ท่ีอำจท ำให้บริษทัฯ ต้องรบัผิดชอบหำกผูร้ว่มค้ำไม่ปฏิบติัตำม
ข้อตกลง - บรษิัทฯ ยงัไม่มกีำรด ำเนินธุรกจิในรูปแบบกจิกำรร่วมค้ำ อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ยงัมมีำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่ง
ดงักล่ำวทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต โดยจะท ำกำรวเิครำะหผ์ูร้่วมคำ้ ซึง่พจิำรณำจำกประวตั ิผลงำนทีผ่่ำนมำ สถำนะทำงกำรเงนิ
ของผูร้่วมคำ้ ก่อนทีจ่ะตกลงร่วมงำนกนั ท ำใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำผูร้่วมคำ้จะสำมำรถเขำ้รบัผดิชอบในส่วนงำนไดห้ำกเกดิปัญหำขึน้ 
ช่วยลดทอนควำมเสีย่งทีอ่ำจสง่ผลต่อบรษิทัฯได ้

3.14 ควำมเส่ียงท่ีเกิดขึน้จำกข้อพิพำททำงกฎหมำย - ณ 30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มขีอ้พพิำททำงกฎหมำย 1 คด ี
ซึง่คดดีงักล่ำวอยู่ในขัน้ศำลอุทธรณ์ (ศำลขัน้ต้นพพิำกษำใหย้กฟ้องแลว้) เป็นคดทีีเ่ป็นผลจำกกำรประกอบธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
โดยบรษิัทฯ ถูกฟ้องร้องเรยีกค่ำเสยีหำยในขอ้หำผดิสญัญำจ้ำงท ำของจำกบรษิทัแห่งหนึ่ง เป็นจ ำนวนเงนิ 1.52 ล้ำนบำท ศำล
ชัน้ตน้มคี ำพพิำกษำยกฟ้องคดนีี้ เมื่อวนัที ่27 ตุลำคม พ.ศ. 2560  

เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2561 โจทกไ์ดม้กีำรยื่นค ำอุทธรณ์ต่อ และนดัฟังค ำพพิำกษำในวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2561 
ทีผ่่ำนมำ ซึง่ศำลอุทธรณ์ไดม้คี ำพพิำกษำว่ำ ใหบ้รษิทัฯ ต้องช ำระเงนิจ ำนวน 347,514.66 บำท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 
นบัตัง้แต่วนัฟ้อง (13 กนัยำยน 2559) ตำมสญัญำจำ้งงำน ซึง่เป็นกำรแกไ้ขสญัญำจำ้งงำนฉบบัหลกั  

โดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ทีจ่ะยื่นค ำรอ้งต่อศำลฎกีำต่อไป เน่ืองจำกสญัญำดงักล่ำวไม่เคยมกีำรกล่ำวถงึมำ
ก่อนในกำรพิจำรณำคดใีนศำลชัน้ต้น และโจทก์ยงัเคยอ้ำงว่ำสญัญำฉบบัแก้ไขดงักล่ำวไม่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญำทีพ่พิำทนี้ อกีทัง้
โจทกก์ไ็ม่ไดเ้รยีกรอ้งเงนิจ ำนวนดงักล่ำวมำฟ้องในศำล จงึมองว่ำบรษิทัฯ ไม่ตอ้งช ำระเงนิในสว่นนี้ 

3.15 ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของตลำดหลกัทรพัย ์MAI - ในกำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ครัง้นี้ บรษิัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขออนุญำตเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนต่อ ตลำดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ 
ดงันัน้ ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯอำจไม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ป็นหลกัทรพัย ์จดทะเบยีน ท ำใหผู้ล้งทุนไม่มตีลำด
รองเพื่อซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ไดต้ำมรำคำทีค่ำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรกต็ำม ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 
ได้พิจำรณำคุณสมบตัิของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ ได้ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัย์จดทะเบยีน กำรเปิดเผย
สำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ พ.ศ.2560 
ลงวนัที ่11 กรกฎำคม 2560 และมคีุณสมบตัผิ่ำนเกณฑค์รบ 
 

สรปุผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินท่ีส ำคญั:  
 

 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 12 

สรปุผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั 

รำยกำร ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวด 9 เดือน 
ปี 2560 

งวด 9 เดือน 
ปี 2561 

รำยไดจ้ำกกำรก่อสรำ้ง (ลำ้นบำท) 742.54 651.30 1,019.29 585.61 1,060.09 
ตน้ทุนจำกกำรก่อสรำ้ง (ลำ้นบำท) 667.50 576.05 917.54 524.32 955.05 
ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท)  75.04  75.25 101.75 61.28 105.04 
รำยไดอ้ื่น (ล้ำนบำท) 0.47 4.25 2.69 2.24 1.74 
ก ำไรสทุธ ิ(ลำ้นบำท) 8.30 12.68 23.17 6.06 39.34 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (รอ้ยละ)  10.11   11.55   9.98  10.47 9.91 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 1.12 1.93 2.27 1.03 3.70 
ก ำไรสทุธติ่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 1/ 0.08 0.10 0.19 0.05 0.18 
ก ำไรสทุธติ่อหุน้ Fully Diluted 
(บำทต่อหุน้) 2/ 

0.03 0.04 0.08 0.02 0.13 

หมายเหตุ: 1/ค านวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกในระหว่างปี 
2/ค านวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีกช าระ
แลว้ภายหลงัเสนอขายหุน้แก่ประชาชน (280 ลา้นหุน้) 

 
สรปุฐำนะทำงกำรเงินท่ีส ำคญั  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 

สินทรพัย ์     
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 183.00 186.38 370.90 479.34 
- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 85.83 125.09 165.67 214.77 
- รำยกำรทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช ำระ 84.71 50.21 88.85 182.84 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 94.04 375.01 358.23 457.80 
- ทีด่นิอำคำรและอุปกรณ์ 25.70 316.72 314.79 348.38 
รวมสินทรพัย ์ 277.04 561.39 729.13 937.14 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หน้ีสนิหมนุเวยีน 187.27 234.24 396.73 628.33 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 95.16 71.92 171.60 267.05 
- เงนิกูย้มืธนำคำรทีค่รบก ำหนดใน 1 ปี - 38.64 38.64 38.64 
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 12.70 229.19 190.89 163.96 
- เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - 220.98 182.34 152.64 
รวมหน้ีสิน 199.97 463.43 587.62 792.29 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  77.07 97.96 141.51 144.84 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  277.04 561.39 729.13 937.14 
     
อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 2.59 4.73 4.15 5.47 
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 3.90 3.03 3.59 6.95 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 14.63 14.49 19.35 45.36 

 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่1.1 - 13 

ผลกำรด ำเนินงำน:  

ในปี 2558 – 2560 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 742.54 ล้ำนบำท 651.30 ล้ำนบำท และ 1,019.29 ล้ำน
บำท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นงำนประเภทตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ ทัง้นี้ ในปี 2560 บรษิทัฯ มสีดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรประเภท 
EPC เพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 53.98 ของรำยไดจ้ำกกำรก่อสรำ้งรวม  ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ 
มรีำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรก่อสร้ำงจ ำนวน 1,060.09 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งมรีำยได้จำกกำร
ใหบ้รกิำรก่อสรำ้งจ ำนวน 585.61 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 81.02 ซึง่มสีำเหตุจำกกำรรบัรูร้ำยไดข้องโครงกำรหลกั
ทีก่ ำลงัก่อสรำ้ง ซึง่เป็นงำนทีป่ระมลูไดใ้นปี 2561 

ก ำไรขัน้ต้นในปี 2558 จนถึงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 มีจ ำนวน 75.04 ล้ำนบำท 75.25 ล้ำนบำท 
101.75 ลำ้นบำท และ 105.04 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.11 รอ้ยละ 11.55 รอ้ยละ 9.98 และรอ้ย
ละ 9.91 ของรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้ง ถือเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นทีค่่อนขำ้งคงที ่เนื่องจำกบรษิทัฯ ก ำหนดให้ ฝ่ำยบรหิำร
จดักำรต้นทุนควบคุมค่ำใชจ้่ำยตลอดทัง้โครงกำรว่ำเป็นไปตำมงบประมำณทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่ มกีำรสอบทำนและตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงใกลช้ดิ ตลอดจนวำงแผนงำนก่อสรำ้ง กำรจดัสรรบุคลำกรในงำนก่อสรำ้งใหเ้หมำะสม จงึท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
บรหิำรจดักำรตน้ทุนในกำรก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

ก ำไรสุทธใินปี 2558 จนถงึงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 มจี ำนวน 8.30 ลำ้นบำท 12.68 ลำ้นบำท 23.17 
ลำ้นบำท และ 39.34 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธริอ้ยละ 1.12 รอ้ยละ 1.93 รอ้ยละ 2.27 และรอ้ยละ 3.70 ของ
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้ง อตัรำก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี เป็นผลมำจำกประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนในกำร
ก่อสรำ้ง และจำกกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรใหเ้หมำะสม ประกอบกบัอตัรำกำรเตบิโตของรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี ที่
มอีตัรำกำรเตบิโตทีส่งูกว่ำค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้จงึท ำใหอ้ตัรำก ำไรสทุธขิองบรษิทัมจี ำนวนเพิม่ขึน้   

ฐำนะทำงกำรเงิน:  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 - 2560 และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 277.04 ลำ้นบำท 

561.39 ลำ้นบำท 729.13 ลำ้นบำท และ 937.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมในปี 2559 เมื่อเทยีบกบั
สนิทรพัยร์วมในปี 2558 จ ำนวน 284.35 ลำ้นบำท เกดิจำกกำรซือ้สนิทรพัยข์องบรษิทั ประกอบดว้ย ดว้ยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทั ในขณะทีก่ำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมในปี 2560 เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมในปี 2559 
จ ำนวน 167.74 ลำ้นบำท มสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด จำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ทีย่งัไม่ได้เรยีกช ำระจำกกำรใหบ้รกิำรก่อสร้ำงทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนสนิทรพัย์ที่ เพิม่ขึน้ ณ 30 กนัยำยน 2561 
จ ำนวน 208.01 ลำ้นบำท เปลีย่นแปลงจำก ณ สิน้ปี 31 ธนัวำคม 2560 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีก
ช ำระ และลูกหนี้กำรคำ้ ทัง้นี้ ณ 30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มเีงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนัจ ำนวน 20.79 ลำ้นบำท โดย
เงินจ ำนวนนี้บริษัทฯ น ำไปหลกัทรพัย์ค ้ำประกนักำรออก LG ส ำหรบัโครงกำรที่ได้มำในระหว่ำงงวดเก้ำเดือน ปี 2561 และ
โครงกำรทีอ่ยู่ในระหว่ำงประมลู ของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้บริษัทฯ ได้มีกำรปรบัปรุงงบกำรเงินย้อนหลงัส ำหรบัปี 2558 โดยกำรบนัทึกรำยจ่ำยโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ใน
ค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำร) จ ำนวน 6.37 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในเดอืนมนีำคม 2558 สง่ผลใหก้ ำไรสุทธิ
ส ำหรบัปี 2558 ลดลงจำกเดมิเท่ำกบั 14.67 ลำ้นบำท เป็น 8.30 ลำ้นบำท และก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ลดลงจำกเดมิ
จ ำนวน 22.57 ล้ำนบำท เหลอื 16.20 ล้ำนบำท โดยกำรปรบัปรุงดงักล่ำวได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชแีละลงวนัที ่29 มนีำคม 
2561 

กำรวิเครำะหส์ภำพคล่อง  

บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 - 2560 และวนัที ่30 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 4.27 ลำ้นบำท 7.48 ลำ้น
บำท 91.98 ลำ้นบำท และ 14.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ ณ 31 ธนัวำคม 2560 เน่ืองจำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน
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จำก 58.50 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท ในเดอืนธนัวำคม 2560 ประกอบกบักำรรบัเงนิค่ำบรกิำรล่วงหน้ำจำกลูกค้ำรำยหนึ่ง
จ ำนวน 137.00 ลำ้นบำทในช่วงใกลส้ิน้งวด ในขณะทีก่ระแสเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 ลดลงเมื่อเทยีบกบั 31 ธนัวำคม 
2560 เกดิจำกกำรลงทุนซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ในกำรก่อสรำ้ง กำรจ่ำยเงนิปันผล รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกธนำคำร  

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
บริษัทฯ มีอตัรำส่วนสภำพคล่องระหว่ำง 0.76 - 0.98 เท่ำระหว่ำงปี 2558 ถึงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุด วนัที่ 30 กนัยำยน 

2561  ซึ่งเป็นอตัรำค่อนขำ้งคงที่ เนื่องจำกบรษิัทฯ ใช้เงนิทุนหมุนเวยีนในระดบัที่ใกล้เคยีงกนัในแต่ละปี ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน 

บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 14.49 – 45.36 และอตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ เท่ำกบั
รอ้ยละ 3.03 – 6.95 ระหว่ำงปี 2558 ถงึงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 โดยอตัรำผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้เกดิจำกก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ปรบัเพิม่ขึน้ 
 

 

นักลงทุนสมัพนัธ:์ 
ชื่อ:  คุณ ณฐัฐยิำ จำรุสมบตั ิ
ทีอ่ยู่: 239 ถ.หว้ยโป่ง-หนองบอน ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 
โทรศพัท:์ 038-606-242 
โทรสำร: 038-606-166 
เวบ็ไซต:์ www.caz.co.th 
อเีมล:์ info@caz.co.th 
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วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน 
 
บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร  บรกิำรรบัเหมำตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ 

บรกิำรงำนดำ้นวศิวกรรมโยธำ ใหบ้รกิำรผลติประกอบ และบรกิำรอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ี

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่293 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต ำบลหว้ยโป่ง อ ำเภอเมอืงระยอง จงัหวงัระยอง 
21150 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107561000145 
โทรศพัท ์ : 038-606-242 
โทรสำร : 038-606-166 
เวบ็ไซด ์ : www.caz.co.th 
ทุนจดทะเบยีน :   140,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยสีส่บิลำ้นบำทถว้น) 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ :   100,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 
มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวต่้อหุน้ : 0.50 บำท (หำ้สบิสตำงค)์ 
 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้นี้  ซึ่งมีมูลค่ำหลังจำกหัก
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และค่ำใชจ้่ำยอื่น  ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุน้ประมำณ 
269.44 – 308.24 ลำ้นบำท ไปใชส้ ำหรบัตำมวตัถุประสงค ์ดงันี้   

วตัถปุระสงคใ์นกำรใช้เงิน จ ำนวนเงิน
โดยประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ระยะเวลำท่ีใช้เงินโดยประมำณ 

1.ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัแก่ธนำคำร¹ 100.00 ทนัทหีลงัไดร้บัเงนิ 
2.เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร 129.44 – 168.24 ภำยในปี 2562 
3.ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ 40.00 ภำยในปี 2562 
รวม 269.44 – 308.24  

หมายเหตุ : ¹ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคูนิ ทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ ณ ปัจจบุนั และปลดสนิทรพัย์ของกลุ่มทาคูนิดงักล่าวออก 
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กำรประกอบธรุกิจ 
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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

1.1 วิสยัทศัน์ ภำรกิจ กลยุทธก์ำรด ำเนินงำน และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกิจ 
วสิยัทศัน์ 
 “เป็นหนึ่งในผูน้ ำธุรกจิบรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งทีม่คีวำมสำมำรถและศกัยภำพในกำรแขง่ขนั และเป็นส่วนหนึ่งที่

สรำ้งใหป้ระเทศไทยเจรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื” 
พนัธกจิ 
‐ ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งอย่ำงมอือำชพี และมศีกัยภำพในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรแปรรูป ประกอบและตดิตัง้

ผลติภณัฑเ์หลก็ 
‐ พฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรม มุ่งหน้ำเขำ้สูต่ลำดต่ำงประเทศ  
‐ มุ่งมัน่สู่กำรเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรรบัเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรที่แขง็แกร่งในระดบัภูมิภำคเอเชยี 

แปซฟิิก 
กลยุทธก์ำรด ำเนินงำน 
‐ พฒันำและสรำ้งมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งอย่ำงมอือำชพี 
‐ ควำมเป็นเลศิในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ยกระดบัควำมสำมำรถงำนบรกิำรด้ำนวศิวกรรมที่มมีำตรฐำน 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกสมำคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกำ (American Society Mechanical 
Engineers: ASME) ซึง่เป็นสถำบนัทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัสำกล 

‐ วำงแผนและบรหิำรตน้ทุนกำรด ำเนินกำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่องเพื่อกำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื  
เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 
- ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ระดับพันล้ำนบำท ด้วยคุณภำพที่เป็นที่ยอมรับทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบันำนำชำต ิ
- ขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงัภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก 
- จดัหำเครื่องมอืทีท่นัสมยัและพฒันำควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อรองรบักำรเตบิโตในอนำคต 

 
1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิทัฯ”) หรอื (“CAZ”) ประกอบธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำร
ออกแบบวิศวกรรม กำรจัดหำเครื่องจักรและอุปกรณ์ และกำรบริหำรจัดกำรงำนรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร 
(Engineering, Procurement and Construction : EPC) น ำทมีกำรบรหิำรโดย นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 
และทีมงำนวิศวกรที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ที่กว้ำงขวำงจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จ ักกันดีในฐำนะ
ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีโดยบรษิัทฯ มกีำรประวตัคิวำมเป็นมำ 
ดงันี้ 
ปี 2557  

• วนัที ่6 กุมภำพนัธ ์บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิทัฯ”) หรอื (“CAZ”) จดัตัง้ขึน้ดว้ยทนุ
จดทะเบยีนเริม่ตน้ 23.00 ลำ้นบำท มลูค่ำทีต่รำไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 230,000 หุน้ จดัตัง้โดยนำย
ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็นวศิวกรที่มปีระสบกำรณ์ในด้ำนธุรกจิรบัเหมำก่อสร้ำงให้ลูกค้ำใน
อุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีมำกกว่ำ 30 ปี และยงัเคยเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรทีบ่รษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั (TWRE) โดยบรษิัทฯ เริม่ต้นรบังำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสร้ำงเป็น subcontractor ประเภทงำน
โยธำ (Civil) เป็นหลกั  
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• วนัที่ 11 สงิหำคม บรษิัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีน 5.50 ล้ำนบำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนช ำระแล้วทัง้สิน้
เป็นจ ำนวน 28.50 ลำ้นบำท มลูค่ำทีต่รำไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 285,000 หุน้ 

• บรษิัทฯ พฒันำระบบโปรแกรมควบคุมกำรผลติแบบเบด็เสรจ็ ( Integrated Production Control System) เพื่อ
ปรบัปรุงกำรบรหิำรตน้ทุนโครงกำร 

ปี 2558 

• บริษัทฯ พัฒนำระบบกำรควบคุมกำรเชื่อมแบบเบ็ดเสร็จ  (Integrated Welding Control System) และระบบ
ติดตำมกำรม้วนโลหะ (Spool Tracking Management) เพื่อปรับปรุงคุณภำพของงำนแปรรูป (Fabrication 
Work) 

• วนัที่ 20 มนีำคม บรษิัทฯ ด ำเนินกำรออกหุน้เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 260,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงนิ 26.00 
ล้ำนบำท  โดยขำยให้ บรษิัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) ในฐำนะผู้ร่วมลงทุน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
47.72 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ ท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 54.50 ลำ้นบำท 
มลูค่ำทีต่รำไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 545,000 หุน้ 

• วนัที ่1 กรกฎำคม บรษิทัฯ เซน็สญัญำกำรจำ้งงำนโครงกำรก่อสรำ้ง PTT ASAHI SAR Emergency Vent Gas 
ในฐำนะลกัษณะผูร้บัเหมำหลกั (Main Contractor) เป็นโครงกำรแรกของ CAZ โดยใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสร้ำง 
(Construction SMP & E&I) กบับรษิัท พทีที ีอำซำฮ ีเคมคิอล จ ำกดั (PTTAC) ซึ่งเป็นบรษิัทร่วมทุนระหว่ำง 
บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน), บรษิทั Asahi Kasei Chemicals Corporation และ บรษิทั Marubeni Corporation 
ทีด่ ำเนินธุรกจิกำรคำ้ปิโตรเคมขีองประเทศญีปุ่่ น 

ปี 2559 

• วนัที ่25 มกรำคม บรษิทัฯ เซน็สญัญำกำรจำ้งงำนโครงกำรก่อสรำ้งสถำนีเพิม่ควำมดนัก๊ำซธรรมชำตกิลำงทำง
บนระบบท่อส่งก๊ำซบนบกเสน้ที ่4 (ระยอง-แก่งคอย) ครัง้ที ่3 (PTT Midline Compressor Station Project) ใน
ฐำนะลกัษณะผู้รบัเหมำช่วง (Subcontractor) โดยให้บรกิำรรบัเหมำก่อสร้ำง (Construction SMP & E&I) กบั
บรษิทั China Petroleum Pipeline Bureau (ผูร้บัเหมำหลกั) ซึง่มมีลูค่ำโครงกำรเริม่แรกทัง้สิน้ 450.00 ลำ้นบำท 

• วนัที ่7 เมษำยน บรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 40,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บำท 
มูลค่ำ 4.00 ลำ้นบำท ใหก้บั TT เพื่อเพิม่สดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ จำกรอ้ยละ 47.72 เป็นรอ้ยละ 51.30 ท ำ
ให้สถำนะของบรษิัทฯ เปลี่ยนจำกบรษิัทร่วมเป็นบรษิัทย่อยของ TT และบรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว
ทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 58.50 ลำ้นบำท มลูค่ำทีต่รำไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 585,000 หุน้  

• วนัที ่27 เมษำยน บรษิทัฯ ไดซ้ือ้ทีด่นิ พรอ้มส ำนกังำนและโรงงำน  มพีืน้ทีร่วม 108 ไร่ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็น
มลูค่ำทัง้สิน้ 285.00 ลำ้นบำท ซึง่ตัง้อยู่ที ่239 ถ.หว้ยโป่ง-หนองบอน ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150  
จำก บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (TWRE) เน่ืองจำกเจำ้ของทีข่องพืน้ทีเ่ช่ำเดมิมปัีญหำทำงกำรเงนิ ท ำให้
บรษิทัฯ ไม่สำมำรถเช่ำต่อได ้ประกอบกบัโรงงำนเดมิมขีนำดเลก็ ไม่เพยีงพอต่อกำรใชง้ำนทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
โดยบรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิจำก TT จ ำนวน 35.00 ลำ้นบำท และกูย้มืเงนิจำกธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำนวน 250.00 
ลำ้นบำท ระยะเวลำกู ้7 ปี ซึง่รวมเงนิกูย้มืทัง้หมดจ ำนวน 285.00 ลำ้นบำท 

• วนัที่ 1 มิถุนำยน บริษัทฯ เข้ำลงทุนในบริษัท เจเคอีซี จ ำกดั (“JKEC”) ซึ่งประกอบธุรกิจรบัเหมำก่อสร้ำง
ประเภทงำนโยธำและฐำนรำก จัดตัง้โดยนำยจอง เคียว ฉ่อย (Mr. Jeong Kyu Choi) ซึ่งเป็นวิศวกรที่มี
ประสบกำรณ์ในงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 7 ปี โดยบริษัทฯ เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท JKEC จ ำนวน 
21,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51.22 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ ทัง้นี้เพื่อเป็นกำรบรหิำรตน้ทุนดำ้นงำน
โยธำและรำกฐำนของโครงกำรต่ำง ๆ ของบรษิัทฯ ประกอบกบัในอดตีทีผ่่ำนมำนำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung 
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Sik Hong) และ นำยจอง เคยีว ฉ่อย (Mr. Jeong Kyu Choi) เคยร่วมงำนกนัมำก่อนในบรษิทั TWRE และนำย
ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) เล็งเห็นว่ำนำยจอง เคียว ฉ่อย (Mr. Jeong Kyu Choi) เป็นผู้มีควำม
เชี่ยวชำญและมศีกัยภำพอย่ำงมำกในงำนด้ำนวศิวกรรมโยธำและฐำนรำก ดงันัน้เมื่อนำยจอง เคยีว ฉ่อย ได้
ลำออกจำก TWRE และมำก่อตัง้ JKEC เมื่อเดอืนมกรำคม 2559  จงึมคีวำมสนใจที่จะลงทุนใน JKEC โดยมี
สดัสว่นกำรลงทุนดงัทีก่ล่ำวไวข้ำ้งตน้  

• วนัที่ 22 ธนัวำคม บรษิัทฯ เซน็สญัญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรสร้ำงถงับรรจุโพไพลนีทรงกลมขนำด 4,000 ตนั 
(New Propylene Storage Tank) ในฐำนะผู้รบัเหมำหลกั (Main Contractor) ให้บริกำรรบัเหมำก่อสร้ำงแบบ
ครบวงจร (EPC Service) ซึ่งเป็นโครงกำรก่อสร้ำงถังโพไพลีนทรงกลม  (Spherical Tank) ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย กบับรษิทั พทีที ีแทงค ์เทอรม์นิลั จ ำกดั ซึง่มมีลูค่ำโครงกำรเริม่แรกทัง้สิน้ 328.00 ลำ้นบำท 

ปี 2560 

• วนัที ่17 กรกฎำคม บรษิทัฯ เซน็สญัญำกำรจำ้งงำนโครงกำรหน่วยผลติไฟฟ้ำเพื่อใชภ้ำยในสถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซ
ธรรมชำตเิหลว (In-plant Generator)  กจิกรรมก่อสรำ้งหน่วยผลติน ้ำเยน็  (Cold Water Generation Plant) ใน
ฐำนะผูร้บัเหมำโครงกำรหลกั (Main Contractor) โดยใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร (EPC Service) 
กบับรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจ ำกดั ซึง่มมีลูค่ำโครงกำรเริม่แรกทัง้สิน้ 642.40 ลำ้นบำท 

• วนัที ่19 ธนัวำคม บรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้เพิม่ทุน จ ำนวน 41.50 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิกำร
และเพื่อเป็นกำรรองรบักำรประมูลงำนโครงกำรใหม่ ๆ ท ำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วทัง้สิ้นเป็น
จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท มลูค่ำทีต่รำไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 1,000,000 หุน้ 

ปี 2561 

• วนัที่ 15 มกรำคม บรษิัทฯ เซน็สญัญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติโพรพลินีออกไซด์ (PTT GC 
Propylene Oxide Project) ในฐำนะลกัษณะผู้รบัเหมำช่วง (Subcontractor) โดยให้บริกำรงำนด้ำนวศิวกรรม
โยธำ (Civil and Building Service) กับบริษัท Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. (ผู้รับเหมำหลัก) 
ซึง่มมีลูค่ำโครงกำรเริม่แรกทัง้สิน้ 450.72 ลำ้นบำท 

• วนัที่ 23 เมษำยน บรษิัทฯ เซน็สญัญำกำรจำ้งงำนโครงกำรก่อสร้ำงและตดิตัง้หอเผำชนิด Enclosure Ground 
Flare  (EGF) ของโรงกลัน่บำงจำก (Enclosed Ground Flare (EGF) Installation Project) ในฐำนะผู้รบัเหมำ
โครงกำรหลกั (Main Contractor) โดยใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร (EPC Service) กบับรษิทั บำง
จำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่มมีลูค่ำโครงกำรทัง้หมดจ ำนวน 271.83 ลำ้นบำท 

• วนัที ่3 พฤษภำคม บรษิทัฯ ไดแ้ปลงสภำพจำก บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็น บรษิทั ซ ีเอ แซด
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) พรอ้มทัง้ไดด้ ำเนินกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท เพื่อรองรบั
กำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้จ ำนวน 140.00 ลำ้น
บำท นอกจำกนี้บรษิัทฯ ยงัมกีำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีุน้จดทะเบยีนจ ำนวน 280,000,000 หุน้ โดยมทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ทัง้สิน้เป็น
จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท มหีุน้จดทะเบยีนและช ำระแลว้จ ำนวน 200,000,000 หุน้ 

• วนัที ่15 พฤษภำคม บรษิทัฯ เซน็สญัญำกำรจำ้งงำนโครงกำรก่อสรำ้งโครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม่ กจิกรรมงำน
โครงสร้ ำ ง ( structure) ง ำน เครื่ อ งกล (mechanical) ง ำนท่ อ (piping) ง ำนสี (painting) (PTT GC Olefins 
Reconfiguration Project) ในฐำนะลักษณะผู้รับเหมำช่วง (Subcontractor) โดยให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
(Construction SMP & E&I) กบับริษัท Samsung Engineering (Thailand) จ ำกดั (ผู้รบัเหมำหลกั) ซึ่งมีมูลค่ำ
โครงกำรทัง้หมดจ ำนวน 823.30 ลำ้นบำท 

https://www.workventure.com/company/ptt-tank-terminal-co-ltd/overview
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• วนัที่ 28 กนัยำยน บริษัทฯ ได้มีกำรซื้อหุ้นบริษัท JKEC จำกนำยชำง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จ ำนวน
ทัง้หมด 8,999 หุน้ ท ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้ JKEC เพิม่ขึน้ จำกรอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 73.17 
 

ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิต รำงวลั และเกียรติบตัร  
ปี 2558 

• บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ISO 9001:2008 ออกให้โดย บริษัท ลอยด์ส 
รจีสิเตอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

• บรษิทัฯ ไดใ้บประกำศนียบตัรกำรท ำงำน 6 ลำ้นชัว่โมงโดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดกำรท ำงำน : จำกโครงกำร 
TOP SPP Project 

ปี 2559 

• บรษิทัฯ ไดใ้บประกำศนียบตัรกำรท ำงำน 2 ลำ้นชัว่โมงโดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดกำรท ำงำน : จำกโครงกำร 
PTTGC Aromatics Debottlenecking 

ปี 2560 

•  บรษิทัฯ ไดร้บัประกำศนียบตัรรบัรองมำตรฐำน ASME จำกสหรฐัอเมรกิำ ไดแ้ก่ 
o ประกำศนียบตัรเลขที ่54905 (S) ส ำหรบัอุปกรณ์หมอ้ไอน ้ำ (Boiler) 
o ประกำศนียบตัรเลขที ่54906 (U) ส ำหรบัอุปกรณ์ภำชนะควำมดนั (Pressure Vessel) 
o ประกำศนียบตัรเลขที ่54908 (PP) ส ำหรบัอุปกรณ์ท่อควำมดนั (Pressure Pipe) 
o ประกำศนียบตัรเลขที ่ 54909 (U2) ส ำหรบังำนผลติและออกแบบอุปกรณ์ภำชนะควำมดนัทีม่คีวำมดนั 

3,000 ปอนดต่์อตำรำงนิ้ว (Pressure Vessel) 
o ประกำศนียบตัร The National Board ‘R’  

 
ภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งใหลู้กคำ้ในอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีโดยลกัษณะงำนและ
กำรบรกิำรของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

1. บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC) โดยขอบเขต
กำรให้บริกำรดังกล่ำวจะครอบคลุมทัง้ในส่วนของงำนออกแบบทำงวิศวกรรม  (Engineering) งำนจัดหำวัตถุดิบ, 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ในกำรผลิต (Procurement) และงำนบริหำรกำรจัดกำรกำรก่อสร้ำง (Construction) รวมถึง
กระบวนกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ และกำรทดสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบก่อนใชง้ำนจรงิ ตำม
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ภำยใตส้ญัญำบรกิำรเดยีว  

2. บริกำรรบัเหมำก่อสร้ำงติดตัง้โครงสร้ำงและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical 
and Instrument Service) บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรรบัเหมำตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็ ตดิตัง้ระบบท่อและระบบเครื่องกล งำนตดิตัง้
เครื่องจกัร และอุปกรณ์ งำนไฟฟ้ำ ระบบวดัคุม รวมถงึ กระบวนกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ และ
กำรทดสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบก่อนใชง้ำนจรงิ  

3. บริกำรงำนด้ำนวศิวกรรมโยธำและอำคำร (Civil and Building Service) บริษัทฯ ให้บริกำรงำนวศิวกรรม
โยธำ เช่น งำนเสำเขม็ งำนฐำนรำก งำนโครงสรำ้งอำคำร งำนส ี
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4. บรกิำรผลติ ประกอบ และบรกิำรอื่น (Fabrication and Other Service) บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรผลติและประกอบ
โครงสรำ้งเหลก็ ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลีย่นควำมรอ้น ถงับรรจุภณัฑ ์งำนแปรรูปภำชนะบรรจุ และภำชนะบรรจุควำม
ดนั รวมถงึบรกิำรจดัหำวตัถุดบิ และจดัหำแรงงำน 

ทัง้นี้ ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญ จำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ที่ประสบควำมส ำเรจ็ทีผ่่ำนมำใน
หลำยโครงกำรในประเทศไทย พรอ้มทัง้มฝ่ีำยบรหิำรจดักำรต้นทุน และระบบกำรจดักำรควบคุมทีด่ ีบรษิทัฯ จงึสำมำรถ
บรหิำรจดักำรและควบคุมตน้ทุนกำรก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถสง่มอบงำนไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ ประกอบ
กบั บรษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรองมำตรฐำนทัง้ทำงดำ้นกำรจดักำรด้ำนคุณภำพ และมำตรฐำนกำรผลติอุปกรณ์ทำงวศิวกรรม
ระดบัสำกล โดยเฉพำะมำตรฐำน ASME จำกสหรฐัอเมรกิำ จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจอย่ำงสงูจำกลูกคำ้ใน
กลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีไม่ว่ำจะเป็นธุรกจิโรงกลัน่น ้ำมนั ธุรกจิโรงงำนปิโตรเคม ีธุรกจิโรงไฟฟ้ำ ธุรกจิ
แก๊สธรรมชำต ิเช่น บรษิทั ปตท จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไทยออย จ ำกดั (มหำชน)  บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน)  และกลุ่มบรษิทัก่อสรำ้งชัน้
น ำของโลก เช่น China Petroleum Pipeline Bureau, Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd., Posco Engineering 
Co., Ltd., IHI Corporation, Hyundai Engineering Co., Ltd., Sinopec Engineering Group (Thailand) Co., Ltd., 
Samsung-ITD Joint Venture เป็นตน้ 

 
1.3 โครงสรำ้งกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ณ 30 กนัยำยน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ ดงันี้ 

 
 
 
 

บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั (“JKEC”) จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 2.00 
ลำ้นบำท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 4.10 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม 2559 โดยบรษิทัฯ เขำ้ไปลงทุนใน JKEC 
ดว้ยกำรซือ้หุน้จ ำนวน 21,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนในกำรถอืหุน้รอ้ยละ 51.22 ท ำให ้JKEC มสีถำนะเป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิัทฯ และวนัที่ 28 กนัยำยน 2561 บรษิัทฯ ได้มกีำรซื้อหุน้บรษิทั JKEC จำกนำยชำง กู คมิ (Mr. Chang Goo Kim) 
จ ำนวนทัง้หมด 8,999 หุ้น รวมกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่ือเดมิเป็นจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 29,999 หุ้น ท ำให้สดัส่วนกำรถอืหุน้ JKEC 
เพิม่ขึน้ จำกรอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 73.17  
 
1.4 ควำมสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 
1. กลุ่มผูบ้รหิำร ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 48.70 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ 
2. บรษิัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นใน

สดัสว่นรอ้ยละ 51.30 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้โดยกลุ่มบรษิทัในเครอื TAKUNI มโีครงสรำ้งธุรกจิทีส่ ำคญั ดงันี้ 
 
 
 
 

บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั (“JKEC”) 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน) (“CAZ”) 

73.17% 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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*หมายเหตุ: ปัจจุบนับรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั ยงัไม่ไดม้พีฒันาโครงการใด ๆ 

หลงัเสนอขำยหุ้น CAZ ต่อประชำชน CAZ จะยงัคงสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI TAKUNI ยงัคงต้อง
จัดท ำงบกำรเงินรวมเช่นเดิม ดังนัน้ หำกพิจำรณำผลกระทบทำงบญัชีในแง่รำยได้ หลังจำกสดัส่วนกำรถือหุ้นของ 
TAKUNI ลดลงเหลอื รอ้ยละ 36.64 รำยไดใ้นงบกำรเงนิรวมจะไม่มผีลเปลีย่นแปลง และในแง่ก ำไรสุทธขิอง TAKUNI ใน
งบกำรเงนิรวมจะมผีลเปลีย่นแปลงในดำ้นกำรแบ่งปันก ำไร ซึง่ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจ้ำของบรษิทัใหญ่ทีม่ำจำก CAZ 
จะลดลงประมำณรอ้ยละ 28.57 และสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจะเพิม่ขึน้ 

 

ตำรำงรำยไดแ้ละก ำไรสทุธขิอง TAKUNI ตำมงบกำรเงนิ 

 หน่วย : ล้ำนบำท 2558 2559 2560 9M/2561 
รำยได้     

TAKUNI ไมร่วม CAZ 1,352.88  1,130.41 901.92  639.23 
CAZ ในงบกำรเงนิ TAKUNI - 458.78  1,023.20  1,059.06  
TAKUNI รวม CAZ 1,352.88  1,589.19  1,925.12  1,698.29  
ก ำไรสทุธิ     

TAKUNI - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ไมร่วม CAZ  54.61 8.80 7.42 -1.46 
CAZ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ในงบกำรเงนิ TAKUNI 10.77 7.70 17.93 16.90 
ก ำไรสทุธขิอง TAKUNI ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 65.38  16.50  25.35  15.44 

หมายเหตุ :  
1. วนัที ่20 มนีาคม 2558 TAKUNI เขา้มาถอืหุน้ CAZ รอ้ยละ 47.72 ท าให ้CAZ เป็นบรษิทัร่วมของ TAKUNI และ TAKUNI รบัรูก้ าไรเป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม จงึไม่มรีายไดข้อง CAZ ในงบการเงนิรวมของ TAKUNI ในปี 2558 
2. วนัที ่7 เมษายน 2559 TAKUNI เพิม่สดัส่วนการถอืหุน้จากรอ้ยละ 47.72 เป็นรอ้ยละ 51.30 และ CAZ เปลีย่นสถานะเป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI ท าให ้TAKUNI รบัรู้
รายไดข้อง CAZ เตม็จ านวน 
 
 
 

บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั 
(“RE”) ธรุกจิตรวจสอบควำม
ปลอดภยัทำงวศิวกรรม 

บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส์ จ ำกดั 
(“GG”) ธรุกจิขนส่งทำงบก 

*บรษิทั ทำคูนิ แลนด ์จ ำกดั 
(“TL”) ธรุกจิพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) (“CAZ”) 

ธรุกจิรบัเหมำก่อสรำ้งใหล้กูคำ้ใน
อตุสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ ปิโตรเคมี

และก๊ำซ 

บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั (“JKEC”) 
ธรุกจิรบัเหมำก่อสรำ้งงำนประเภท 

โยธำและฐำนรำก 

บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“TT”) ธรุกจิตดิตัง้แก๊สรถยนตแ์ละ 
ธรุกจิรบัเหมำก่อสรำ้งระบบทอ่แก๊ส  

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

73.17% 

51.30% 
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เปรยีบเทยีบรำยไดแ้ละก ำไรสทุธขิอง TAKUNI กรณี TAKUNI ถอืหุน้ CAZ รอ้ยละ 51.30 และ รอ้ยละ 36.64 
ตำรำงเปรยีบเทยีบรำยได ้

 2558 2559 2560  9M/2561 
TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 51.30         
TAKUNI ไมร่วม CAZ 1,352.88  100% 1,130.41  77%  901.92 63%  639.23  54% 
CAZ (51.30% ของรำยได ้CAZ)  - 0%  334.11 23%  524.90 37%  543.30 46% 
รำยได ้TAKUNI 1,352.88  100% 1,464.52  100% 1,426.82 100%  1,182.53 100% 
TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 36.64         
TAKUNI ไมร่วม CAZ 1,352.88  100% 1,130.41  83%  901.92  71%  639.23  62% 
CAZ (36.64% ของรำยได ้CAZ)  - 0%  238.64  17%  374.90 29%  388.04 38% 
รำยได ้TAKUNI 1,352.88  100% 1,369.05  100% 1,276.82 100%  1,027.27 100% 

หมายเหตุ :  
1. วนัที ่20 มนีาคม 2558 TAKUNI เขา้มาถอืหุน้ CAZ รอ้ยละ 47.72 ท าให ้CAZ เป็นบรษิทัร่วมของ TAKUNI และ TAKUNI รบัรูก้ าไรเป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม จงึไม่มรีายไดข้อง CAZ ในงบการเงนิรวมของ TAKUNI ในปี 2558 
2.ปี 2559-9M/2561ตวัเลขตามตารางเป็นการท าตวัเลขเพือ่เปรยีบเทยีบ ดงันัน้ รายไดข้อง CAZ ค านวณตามสดัส่วนการถอืหุ้นรอ้ยละ 51.30 และ รอ้ยละ 36.64 ตามล าดบั 
 

 ตำรำงเปรยีบเทยีบก ำไรสทุธ ิ

 2558 2559 2560  9M/2561  
ก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน         
TAKUNI ไมร่วม CAZ 54.61 84% 8.80 53% 7.42 29% -1.46 -9% 
CAZ - ส่วนทีเ่ป็นของ TAKUNI (51.30%) ตำมงบ 10.77 16% 7.70 47% 17.93 71% 16.90 109% 
ก ำไรสุทธ ิTAKUNI รวม CAZ 65.38  100% 16.50  100% 25.35  100% 15.44  100% 
TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 36.64         
TAKUNI ไมร่วม CAZ 54.61 91% 8.80 65% 7.42 37% -1.46 -14% 
CAZ- ส่วนทีเ่ป็นของ TAKUNI (36.64%) 5.38 9% 4.81 35% 12.81 63% 12.07 114% 
ก ำไรสุทธ ิTAKUNI รวม CAZ 59.99 100% 13.60 100% 20.23 100% 10.61 100% 

หมายเหตุ :  
1.ตวัเลขตามตารางเป็นการท าตวัเลขเพือ่เปรยีบเทยีบ กรณีก าไรสุทธติามงบการเงนิ ใชต้วัเลขก าไรสุทธขิอง CAZ จากงบการเงนิ TAKUNI กรณ ีTAKUNI ถอืหุน้ CAZ รอ้ย
ละ 36.64 ก าไรของสุทธคิ านวณตามสดัส่วนการถอืหุน้ รอ้ยละ 36.64  
2. ก าไรสุทธทิีแ่สดงเป็นก าไรสุทธติามส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทัใหญ่ 

ทัง้นี้ หำกพจิำรณำผลประกอบกำร 9 เดอืน 2561 ของ TAKUNI พบว่ำจำกรำยไดร้วมทัง้สิน้ 1,698.29 มำจำก 
CAZ 1,059.06 ลำ้นบำท มำจำกธุรกจิอื่นของ TAKUNI 639.23 ลำ้นบำท และก ำไรสทุธริวมทัง้สิน้ 15.44 ลำ้นบำท มำจำก 
CAZ 16.90 ลำ้นบำท มำจำกธุรกจิอื่นของ TAKUNI -1.46 ลำ้นบำท    
 

1.4.1 แนวทำงกำรป้องกนัท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรท ำธรุกิจท่ีแข่งขนักนัระหว่ำงกลุ่ม TAKUNI และบริษทัฯ 

ธุรกจิในกลุ่ม TAKUNI และบรษิทัฯ ทีอ่ำจมคีวำมคลำ้ยคลงึกนั คอื กำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง อย่ำงไรกต็ำม 
ธุรกจิของทัง้สองบรษิทัมคีวำมแตกต่ำงกนัในแง่ของควำมช ำนำญและมำตรฐำนของงำน ดงันัน้ ลูกคำ้จะเป็นฝ่ำยเลอืกใช้
บรกิำรจำกบรษิทัใดขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสมของงำน 

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  มีกำรด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยกลุ่มลูกค้ำเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีลกัษณะงำนที่รบัเหมำต้องใชป้ระสบกำรณ์ เน้น
คุณภำพทัง้มำตรฐำนของวตัถุดบิ กระบวนกำรผลติทีร่ดักุม มทีมีงำนวศิวกรทีม่คีวำมช ำนำญและควำมเขำ้ใจในผลติภณัฑ์
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ต่ำงๆ ส ำหรบัใหค้ ำแนะน ำแก่ลูกคำ้ มทีมีช่ำงฝีมอืทีไ่ดร้บัประกำศนียบตัรช่ำงเชื่อมตำมทีม่ำตรฐำนของผลติภณัฑแ์ต่ละ
ประเภทก ำหนด ท ำใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ มมีำตรฐำนสงู โดยไดร้บักำรตรวจสอบคุณภำพในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำร
ผลิตและกำรติดตัง้ นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้รบัประกำศนียบตัรรบัรองมำตรฐำนต่ำงๆ จำกสถำบนัที่มีชื่อเสยีงซึ่งจะมี
เจำ้หน้ำทีจ่ำกแต่ละสถำบนัเขำ้มำตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็นต้น ท ำใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนในกำรใหบ้รกิำร
สงู  

บรษิัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ TAKUNI มกีำรด ำเนินธุรกจิบรกิำรรบัเหมำ
ก่อสร้ำงเช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซ LPG เท่ำนัน้ เช่น ศูนย์กำรค้ำ โรงพยำบำล 
รำ้นอำหำร อกีทัง้มำตรฐำนกำรในก่อสรำ้ง วตัถุดบิและคุณภำพแรงงำน อยู่ในระดบัทีก่ฎหมำยก ำหนด ซึง่ TT ไม่สำมำรถ
ท ำงำนทีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกบั CAZ ไดเ้พรำะขอ้จ ำกดัหลำยประกำร เช่น ควำมเชีย่วชำญนอกเหนือจำกระบบท่อก๊ำซ 
LPG ควำมสำมำรถของวศิวกร มำตรฐำนแรงงำนทีต่อ้งมคีวำมสำมำรถเฉพำะทำง เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ส ำหรบัทำคนูิแลนด ์ปัจจุบนัยงัไม่มแีผนทีช่ดัเจนในกำรพฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์ อย่ำงไรกด็ ีหำกใน
อนำคต กลุ่ม TAKUNI จะมกีำรว่ำจำ้ง CAZ หรอืบรษิทัย่อยของ CAZ ในเรื่องใด ทัง้ TAKUNI และ CAZ จะมกีำรพจิำรณำ
เปรยีบเทยีบรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป รวมทัง้พจิำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรท ำรำยกำร โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ Internal Audit ของทัง้กลุ่ม TAKUNI และ CAZ จะเขำ้มำตรวจสอบกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อ
เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทัว่ไปไดท้รำบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมเกณฑร์ำยกำรเกีย่วโยงกนั 

 
1.4.2 ด้ำนรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคต  

แนวทำงส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตของบรษิทัฯ และเครอืกลุ่ม TAKUNI หำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกนัที่
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกติซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทัว่ไป  บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมหลกักำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ  อนุมตัิไว้แล้วตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และใหป้ฏบิตัติำมสญัญำทีต่กลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก ำหนด
รำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกดิกำรถ่ำยเทประโยชน์  ในกรณีที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้นัน้ บรษิัทฯจะจดัให้มบีุคคลที่มคีวำมรู้ ควำม
ช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินรำคำทรพัย์สนิที่มคีวำมเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำร
ระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ จะถูกน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว
จะไม่เป็นกำรยกัยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทัฯหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำ
รำยกำรทีบ่รษิทัฯไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและ
กำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในปี 2561 บรษิทัย่อยของ TAKUNI ไดง้ำนรบัเหมำก่อสรำ้งคลงัก๊ำซจำกบรษิทัแห่งหนึ่ง ซึง่ TAKUNI มกีำร sub 
contract งำนใหแ้ก่ CAZ นัน้ กลุ่ม TAKUNI ไดม้กีำรเปรยีบเทยีบรำคำกบัผูร้บัเหมำรำยอื่นแลว้ และ CAZ ไดเ้สนอรำคำ
เป็นไปตำมเงื่อนไขปกตขิอง CAZ ทีเ่สนอใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น โดยสรุปเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรของทัง้ TAKUNI และ CAZ 
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป  นอกจำกนี้ FA และ Internal Audit ของ CAZ ไดม้กีำรตรวจสอบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว
แล้วว่ำ รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำของงำนที่ CAZ ท ำให้บริษัทย่อยของ TAKUNI เมื่อเทียบกบังำนที่ CAZ ท ำให้ลูกค้ำ
บุคคลภำยนอกแล้ว พบว่ำโครงกำรมี margin ใกล้เคียงกนัและเงื่อนไขกำรค้ำไม่แตกต่ำงกนั รวมทัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบของ CAZ กเ็ขำ้มำพจิำรณำตรวจสอบและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมสมเหตุสมผลของรำคำดงักล่ำวแลว้ 
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1.4.3 แนวทำงกำรปลดภำระค ำ้ประกนั 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกบริษัทแม่และบริษัทในเครือ  เพื่อน ำมำใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยเป็นกำรค ้ำประกนัวงเงนิ 
ไดแ้ก่ 

หนังสือค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร 
ธนำคำร ธนำคำรไทยพำณิชย ์
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 355,000,000 บำท 

Loan: จ ำนวน 250,000,000 บำท 
Overdraft: จ ำนวน 5,000,000 บำท 

วนัทีท่ ำสญัญำ 10 สงิหำคม 2559  
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง โฉนดเลขที่ 111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตัง้อยู่ที ่

เลขที ่383 ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“CAZ”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมำยเหตุ - ธนำคำรมแีผนทีจ่ะปลด TAKUNI จำกกำรเป็นผูค้ ้ำประกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ด

ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 
หนังสือค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร 
ธนำคำร ธนำคำรทหำรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 200,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 29 พฤษภำคม 2558 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั บญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์จ ำนวน 660,000 บำท 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
- นำยยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi) 
- นำยหวงั ยอบ จ ี(Mr.Wang Youp Jhee) 

หมำยเหตุ - สญัญำค ้ำประกนัวงเงินในโครงกำร PTT LNG IPG Civil work Project โดย
หนงัสอืค ้ำประกนัจะสิน้สดุลงวนัที ่31 ธนัวำคม 2561  

 
หนังสือค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 400,000,000 บำท 

Overdraft: จ ำนวน 10,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 1 มถุินำยน 2559 
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หนังสือค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่ 11943, 72755, 72756, 72757, 72758, 

72759, 72760, 72761, 72762, 114774, 114777, 114778, 
114779, 114780, 114781, 120079, 133885, ต ำบลบำงแค(หลกัสอง) อ ำเภอ
ภำษเีจรญิ กรุงเทพมหำนคร  

เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
- บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จ ำกดั (“GG”) 
- บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั (“RE”) 
- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมำยเหตุ - ส ำหรบัหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำย
ขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ ประมำณ 100 ลำ้นบำทมำค ้ำประกนัแทน 
- ส ำหรบัผู้ค ้ำประกนั ธนำคำรมแีผนทีจ่ะปลด TAKUNI, TT, GG และ RE จำก
กำรเป็นผูค้ ้ำประกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นที่
เรยีบรอ้ย 

 
หนังสือค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 160,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 18 มกรำคม 2560  
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง โฉนดทีด่นิเลขที ่30696 30697 ต ำบลบำ้นปทุม อ ำเภอ

สำมโคก จ. ปทุมธำนี 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
- บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั (“RE”) 
- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมำยเหตุ - ส ำหรบัหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำย
ขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ ประมำณ 100 ลำ้นบำทมำค ้ำประกนัแทน 
- ส ำหรบัผู้ค ้ำประกนั ธนำคำรมแีผนที่จะปลด TAKUNI, TT และ RE จำกกำร
เป็นผู้ค ้ำประกัน เมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็นที่
เรยีบรอ้ย 

 
สญัญำวงเงิน Factoring 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Factoring: จ ำนวน 100,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 21 กรกฎำคม 2559 
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สญัญำวงเงิน Factoring 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมำยเหตุ - ส ำหรบัผู้ค ้ำประกนั ธนำคำรมแีผนที่จะปลด TAKUNI และ TT จำกกำรเป็นผู้
ค ้ำประกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

  
หนังสือค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 72,714,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 7 กนัยำยน 2561 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั บญัชเีงนิฝำกประจ ำ จ ำนวน 20,789,750 บำท 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“CAZ”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมำยเหตุ โดยแบ่งเป็น 1. สญัญำค ้ำประกนัวงเงนิ 59,342,000 บำท และเงนิประกนัจ ำนวน 

7,417,750 บำท ส ำหรับโครงกำรโรงโอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรมงำนผลิตขึ้นรูป
โครงสรำ้งเหลก็ (PTTGC ORP Structure Fabrication) ซึง่หนังสอืค ้ำประกนัจะ
สิ้นสุดลงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 และ 2.สญัญำค ้ำประกันกำรประมูลงำน
โครงกำรหนึ่ง วงเงนิ 13,372,000 บำท (เงนิประกนัจ ำนวน 13,372,000 บำท) 
โดยหนงัสอืค ้ำประกนัจะสิน้สดุลงวนัที ่28 ธนัวำคม 2561 

  
ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
ธนำคำร ธนำคำรกรุงเทพ 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Loan: จ ำนวน 20,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 15 มกรำคม 2559 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั โครงกำรขอสนิเชื่อโดยมบีรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อมค ้ำประกนั 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ - 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมำยเหตุ มกีำรปลดผูค้ ้ำประกนั ณ วนัที ่29 สงิหำคม 2561 เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
1.4.4 ผลประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำร Spin Off ส ำหรบั TAKUNI 
ผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั TAKUNI 

1. ไดส้ทิธจิองซือ้หุน้ IPO ของ CAZ ก่อนตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทั (Pre-emptive right) 
2. เพิม่ทำงเลอืกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน โดยสำมำรถเลอืกลงทุนใน TAKUNI และ/หรอื CAZ ไดต้ำมนโยบำย
กำรลงทุนของนกัลงทุนแต่ละรำย 
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3. เป็นกำรเพิม่มลูค่ำเงนิลงทุนใน CAZ โดยหุน้ที ่TAKUNI ลงทุนใน CAZ จะมมีลูค่ำสงูขึน้ โดยอำ้งองิจำกรำคำ
ตลำดของหุน้ CAZ เมื่อเขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ส่งผลใหเ้ป็นกำรเพิม่มูลค่ำหุน้ของ TAKUNI 
โดยทำงออ้ม 

ผลประโยชน์ต่อบรษิทั TAKUNI 
1. ลดภำระในกำรสนับสนุนดำ้นเงนิทุนแก่ธุรกจิของ CAZ ซึง่มกีำรเตบิโต และจ ำเป็นตอ้งใช้เงนิทุนมำกขึน้ โดย
CAZ จะสำมำรถระดมทุนดว้ยเครื่องมอืทำงกำรเงนิผ่ำนตลำดทุน 
2. กำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ จะท ำใหก้ลไกกำรบรหิำรจดักำรของ CAZ มปีระสทิธภิำพ 
3. สะทอ้นมลูค่ำกจิกำรและรำคำหุน้ของ TAKUNI ไดม้ำกขึน้ เน่ืองจำกมรีำคำตลำดอำ้งองิ 

ผลประโยชน์ต่อบรษิทั CAZ 
1. CAZ มเีงนิทุนจำกกำรระดมทุนเพิม่เตมิในกำรขยำยธุรกจิ หรอืเพื่อช ำระคนืเงนิกูย้มื และ/หรอื ส ำรองเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนของ CAZ 
2. เพิม่ช่องทำงในกำรจดัหำเงนิทุนของ CAZ ในอนำคต ท ำให ้CAZ มคีวำมยดืหยุ่นและคล่องตวัในกำรเขำ้ถงึ
แหล่งเงนิทุนมำกขึน้ 
3. เพิม่ควำมแขง็แกร่ง สง่เสรมิภำพลกัษณ์และเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัของ CAZ 
4. เพิม่มลูค่ำและสภำพคล่องใหแ้ก่หุน้สำมญัของ CAZ 

หมายเหตุ: อ้างองิจากสารสนเทศเกีย่วกบัการน า CAZ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI เขา้จดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอไอและการลด
สดัส่วนการถอืหุน้ใน CAZ ตามความเหน็ทีป่ระชมุคณะกรรมการ TAKUNI 2/2561 วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2561  
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสรา้งรายได ้

โครงสรำ้งรำยไดซ้ึง่แบ่งตำมลกัษณะงำนและกำรบรกิำรของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ตัง้แต่ปี 2558 – 2560 และ
งวด 9 เดอืนปี 2560 - 2561 มรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ม.ค.-ก.ย. 2560 ม.ค.-ก.ย. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. งำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง
แบบครบวงจร (EPC Service) 

- - 0.58 0.09 550.23 53.84 213.16 36.26 525.70 49.51 

2. งำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 
(Construction SMP & E&I) 

393.39 52.95 399,89 
 

61.00 359.85 35.21 314.61 53.52 231.48 21.80 

3. งำนใหบ้รกิำรงำนดำ้นวศิวกรรม
โยธำ (Civil and Building Service)  

275.60 37.09 165.74 25.28 86.66 8.48 38.12 6.49 254.60 23.98 

4. งำนใหบ้รกิำรผลติและบรกิำรอื่น 

(Fabrication and Other Service) 
73.55 9.90 85.09 12.98 22.55 2.21 19.72 3.35 48.31 4.55 

รวมรายได้จากการบริการ 742.54 99.94 651.30 99.35 1,019.29 99.74 585.61 99.62 1,060.09 99.84 
รำยไดอ้ื่น1/ 0.47 0.06 4.25 0.65 2.69 0.26 2.24 0.38 1.74 0.16 
รายได้รวม 743.01 100.00 655.55 100.00 1,021.98 100.00 587.85 100.00 1,061.83 100.00 

หมายเหตุ: 1/ รายไดอ้ืน่ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเชา่พื้นทีส่ านกังานและรายไดจ้ากการขายเศษโลหะหรอืทรพัยส์นิอืน่ๆ  ทีไ่มไ่ดง้านแลว้ 

 
2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ  

บรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะงำนไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั คอื 

1. บริการรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) โดยขอบเขตกำร
ใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะครอบคลุมทัง้งำนออกแบบทำงวศิวกรรม (Engineering) งำนจดัหำวตัถุดบิ, เครื่องจกัร และอุปกรณ์
ในกำรผลิต (Procurement) และงำนบริหำรกำรจดักำรกำรก่อสร้ำง (Construction) รวมถึงกระบวนกำรทดสอบกำร
ท ำงำนของระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ และกำรทดสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบก่อนใชง้ำนจรงิ ตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้
ภำยใตส้ญัญำบรกิำรเดยีว 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ระบุควำมตอ้งกำร ออกแบบ จดัหำวสัดแุละ
อุปกรณ์  

ก่อสรำ้งหน้ำงำน 

ผลติและประกอบ 

ตดิตัง้หน้ำงำน 

ลกูคำ้ บรษิทั 

ทดสอบกำรใชง้ำน 
ทัง้ระบบ 
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โดยกำรใหบ้รกิำรสำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 

1.1 งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คอื กำรรบัจ้ำงออกแบบทำงวศิวกรรมตำมควำมต้องกำร
ของลูกคำ้ โดยบรษิทัฯ มทีมีวศิวกรทีม่คีวำมรูแ้ละควำมช ำนำญในงำนวศิวกรรมทุกสำขำ ไดแ้ก่ งำนโยธำ 
งำนโครงสรำ้ง งำนอำคำร งำนเครื่องกล งำนระบบท่อ และไฟฟ้ำ และงำนระบบวดัคุม ประกอบกบัมคีวำม
เขำ้ใจในขัน้ตอนและกระบวนกำรผลติต่ำง ๆ ส่งผลใหบ้รษิทัสำมำรถรบัออกแบบทำงวศิวกรรมโครงสรำ้ง
โยธำและระบบสำธำรณูปโภคในโรงงำนได้อย่ำงครบวงจร ท ำให้บรษิัทสำมำรถบรหิำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพสงูสุด โดยสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยในกำรจำ้งบุคคลภำยนอกส ำหรบักำรออกแบบหรอืค่ำใชจ้่ำย
ในกำรประสำนงำนระหว่ำงทมีงำนออกแบบภำยนอกและทมีงำนก่อสรำ้งของบรษิทั 

1.2 งานจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ (Procurement) คือ งำนกำรจัดหำวสัดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ตำมทีลู่กคำ้ตอ้งกำร มำเพื่อก่อสรำ้งและตดิตัง้ตำมแผนด ำเนินงำนทีว่ำงไว ้บรษิทัฯ มกัไดร้บักำรว่ำจำ้งให้
ด ำเนินกำรงำนประเภทนี้พรอ้มกบังำนก่อสรำ้ง โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูด้ ำเนินกำรจดัซือ้จดัหำเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ทัง้หมดที่จ ำเป็นต่อโครงกำร ตัง้แต่กำรเจรจำต่อรองรำคำ เงื่อนไขกำรสัง่ซื้อและกำรส่งมอบ 
ตรวจสอบคุณภำพและคุณสมบตัขิองเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของลกูคำ้ทีร่ะบุไวต้ำม
สญัญำ รวมถึงประสำนงำนให้มีกำรจัดส่งตรงตำมก ำหนดกำรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงำนรวมของ
โครงกำร โดยสว่นใหญ่ลกูคำ้ของบรษิทัฯ มกัจะก ำหนดคุณสมบตั ิ(Specification) ของวตัถุดบิและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อโครงกำร พร้อมระบุรำยชื่อผู้จดัจ ำหน่ำยที่ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ลูกค้ำก ำหนด (Approved 
Vendor List) เท่ำนัน้ โดยกลุ่มลูกค้ำหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ บรษิัทในกลุ่มบรษิัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
(“กลุ่ม ปตท.”) ทัง้นี้ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและกำรกลัน่
ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีซึง่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์สง่เสรมิกำรลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ลงทุน (Board of Investment, “BOI”) ท ำให้บรษิัทฯ มคีวำมรู้และควำมช ำนำญในกระบวนกำรจัดซื้อและ
น ำเขำ้เครื่องจกัรจำกต่ำงประเทศใหแ้ก่ลกูคำ้ตำมเงื่อนไขของส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน  

1.3 งานก่อสร้าง (Construction) คอื งำนบรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง และตดิตัง้ระบบงำนวศิวกรรมจรงิหลงัจำก
ที่ได้มีกำรออกแบบทำงวิศวกรรมและจดัซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำงเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะจดั
ทีมงำนก่อสร้ำงที่มีควำมช ำนำญและเหมำะสมกับโครงกำรแต่ละประเภท เพื่อเข้ำรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำร ซึ่งแต่ละทีมจะประกอบด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงำนในแต่ละระดบัจำกสำขำวิศวกรรมต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องท ำงำนร่วมกนัในกำรรบัผิดชอบกำรด ำเนินกำรของโครงกำรนัน้ๆ ตัง้แต่กำรวำง
แผนกำรด ำเนินงำน กำรประสำนงำนกบัลกูคำ้หรอืตวัแทนของลกูคำ้ ผูร้บัเหมำช่วง ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำย
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และวศิวกรผู้ออกแบบ กำรควบคุมตรวจสอบงำนก่อสร้ำงให้ได้คุณภำพและแลว้
เสรจ็ตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้กำรบรหิำรโครงกำรทัง้ในด้ำนตน้ทุนและกำรเบกิจ่ำยเงนิ รวมไปถงึกำรดแูลเรื่อง
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิำรรบัเหมำตัง้แต่งำนโยธำ งำนอำคำร งำนผลติและตดิตัง้
โครงสร้ำงเหลก็ (Fabrication Work) งำนประกอบและตดิตัง้ระบบท่อ (Piping work) งำนติดตัง้เครื่องมอื 
(Mechanical Work) งำนระบบไฟฟ้ำและระบบวดัคุม (E&I Work) ไปจนถึงงำนติดตัง้นัง่ร้ำนและงำนสี 
(Scaffolding & Painting) 
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ตวัอยา่งผลงานการให้บริการงานรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (EPC Service) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่องำน: PTT LNG Cold Water Facilities ชื่องำน: PTT Tank Terminal 
 
2. บริการรบัเหมาก่อสร้างติดตัง้โครงสร้างและระบบ (Construction Service: Structural Mechanical Piping 
(SMP) and Electrical & Instrument Service) บริษัทฯ ให้บริกำรรบัเหมำติดตัง้โครงสร้ำงเหล็ก ติดตัง้ระบบท่อและ
ระบบเครื่องกล งำนติดตัง้เครื่องจกัร และอุปกรณ์ งำนไฟฟ้ำ ระบบวดัคุม รวมถึงกระบวนกำรทดสอบกำรท ำงำนของ
ระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ และกำรทดสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบก่อนใชง้ำนจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยกำรใหบ้รกิำรสำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 

2.1 งานโครงสรา้งเหลก็ (Steel Structure) บรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ปรรปูโครงสรำ้ง จดัหำวสัดุ จดัท ำกำรประกอบ 
และติดตัง้โครงสร้ำงเหล็กภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำรส ำหรบัรองรบัท่อ  (Pipe Bridge and Pipe 
Rack) และ โครงสรำ้งเหลก็เพื่อเป็นฐำนรองรบัเครื่องจกัรขนำดใหญ่ (Equipments and Machineries) ใน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ อำท ิเช่น โรงกลัน่น ้ำมนั โรงงำนปิโตรเคม ีโรงงำนผลติไฟฟ้ำ ตำมแบบทีล่กูคำ้ก ำหนด
ก่อนน ำไปตดิตัง้หน้ำงำน 

2.2 งานติดตัง้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจกัร และระบบไฟฟ้า (Mechanical) บรษิทัฯ จะเป็นผู้จดัหำวสัดุ 
จดัท ำกำรประกอบ และตดิตัง้อุปกรณ์ เครื่องจกัร ตำมแบบทีล่กูคำ้ก ำหนด 

ออกแบบ จดัหำวสัดแุละ
อุปกรณ์  

ก่อสรำ้งหน้ำงำน 

ผลติและประกอบ 

ตดิตัง้หน้ำงำน 

ลกูคำ้ บรษิทั 

ทดสอบทัง้ระบบ 
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2.3 งานประกอบและติดตัง้ระบบท่อ (Piping) ไดแ้ก่ กำรประกอบ ตดิตัง้ และเชื่อมท่อทีใ่ชใ้นกำรล ำเลยีง
ของเหลวและก๊ำซ เช่น น ้ ำมัน และสำรท ำละลำยต่ำงๆ เป็นต้น ตำมแบบที่ก ำหนดให้กับโรงงำน
อุตสำหกรรม อำทเิช่น โรงงำนปิโตรเคม ีโรงกลัน่น ้ำมนั และโรงงำนผลติไฟฟ้ำ โดยส่วนใหญ่ลูกคำ้จะเป็น
ผูจ้ดัเตรยีมท่อตำมควำมต้องกำรใช ้โดยจะสัง่จำกต่ำงประเทศหรอืผูน้ ำเขำ้ เนื่องจำกท่อทีใ่ชส้่วนใหญ่ยงั
ไม่สำมำรถผลิตได้ภำยในประเทศ และเป็นท่อโลหะที่มคีุณสมบตัิพเิศษ คือเป็นท่อไร้ตะเขบ็ที่มีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำดใหญ่ และควำมหนำมำกว่ำท่อที่ใช้ในอุตสำหกรรมอื่น ๆ โดยทัว่ไป ตัง้แต่ท่อ
เหล็กกล้ำ (Carbon Steel) ท่อเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ไปจนถึงท่อโลหะผสม (Alloy) ที่ใช้โลหะ
ผสมหลำกหลำยตัง้แต่ เหล็กกล้ำ นิเกิล สแตนเลส ไทเทเนียม ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรใช้งำน จำก
คุณสมบตัขิองท่อทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ กำรประกอบและตดิตัง้ท่อ จงึต้องใชเ้ทคนิคและควำมช ำนำญพเิศษ 
เช่น หลงัจำกกำรเชื่อมประกอบเสรจ็จะต้องท ำกำรตรวจสอบโดยกำรเอก็ซ์เรย์ หรอืใช้กำรอบควำมรอ้น
เพื่อคลำยควำมตงึเครยีดของท่อวสัดุ เพื่อใหไ้ดช้ิน้งำนทีไ่ดม้ำตรฐำน เนื่องจำกท่อดงักล่ำวถูกน ำไปใชใ้น
อุตสำหกรรมหนกั ดงันัน้จะต้องค ำนึงถงึระดบัแรงดนั ควำมรอ้น ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง กำรทนต่อกำรกดั
กร่อน หำกมชีิน้งำนทีไ่ม่ไดม้ำตรฐำนอำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อกระบวนกำรผลติโดยรวมได ้ 

2.4 งานติดตัง้อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า (Electrical & Instrument Service) 
บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหำวสัดุ จดัท ำกำรประกอบ และตดิตัง้อุปกรณ์ เครื่องมอื และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้ำ 
ตำมแบบทีล่กูคำ้ก ำหนด รวมถงึกำรทดสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบก่อนกำรใชง้ำนจรงิ 

ตวัอยา่งผลงานการให้บริการงานรบัเหมาก่อสรา้งติดตัง้โครงสรา้งและระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่องำน: PTT Midline Compressor Station ชื่องำน: PTT LNG Receiving Terminal Expansion 
 

  

ชื่องำน: IRPC PPE ชื่องำน: PTT Wangnoi Compressor Station 
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3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil Construction Service) บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรงำนวศิวกรรมโยธำ 
เช่น งำนเสำเขม็ งำนฐำนรำก งำนโครงสรำ้งอำคำร งำนส ี

 

 

 

 

 
ตวัอยา่งผลงานการให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา 

    

ชื่องำน: TOP 202MW Small Power Producer Building  ชื่องำน: Thai Oil LAB     

ชื่องำน: Thailand Samsung Electric ATV ชื่องำน: PTT LNG IPG 
 
4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอ่ืน (Fabrication and Other Service) บริษัทฯ ให้บริกำรผลิตและประกอบ
โครงสรำ้งเหลก็ ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลีย่นควำมรอ้น ถงับรรจุภณัฑ ์งำนแปรรูปภำชนะบรรจุ และภำชนะบรรจุควำม
ดนั รวมถงึบรกิำรจดัหำวตัถุดบิ และจดัหำแรงงำน  
 
 

ออกแบบ จดัหำวสัดแุละ
อุปกรณ์  

ก่อสรำ้งหน้ำงำน 

ผลติและประกอบ 

ตดิตัง้หน้ำงำน 

ลกูคำ้ บรษิทั 
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โดยกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 

4.1 งานแปรรูปผลิตภณัฑ์เหลก็ (Shop Fabrication) บริษัทฯ ให้บริกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็น
ชิน้ส่วนโครงสรำ้งเหลก็ประเภทต่ำงๆ โดยน ำเหลก็รูปพรรณ ท่อเหลก็ และเหลก็แผ่น ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกั
ในกำรผลติมำตดั ดดั เชื่อม และประกอบ ตำมแบบทีลู่กคำ้ก ำหนด โดยบรษิทัฯ สำมำรถใหบ้รกิำรรบัจำ้ง
ผลติตำมแบบลกูคำ้ไดห้ลำกหลำยลกัษณะ ดงันี้ 

i.งำนโครงสร้ำงเหล็ก (Steel Structure) บริษัทฯ จะเป็นผู้แปรรูปโครงสร้ำง จัดหำวัสดุ จัดท ำกำร
ประกอบ และสง่มอบใหล้กูคำ้  

ii.งำนประกอบระบบท่อ (Piping) ไดแ้ก่ กำรตดั ดดั หรอืเชื่อมใหไ้ดข้นำดตำมแบบ และประกอบท่อ ให้
พรอ้มตดิตัง้ตำมแบบทีข่องลกูคำ้ตอ้งกำร ทัง้นี้หลงัจำกกำรเชื่อมประกอบเสรจ็ จะตอ้งท ำกำรตรวจสอบ
โดยกำรเอก็ซเ์รยโ์ดย third party หรอืมกีำรอบควำมรอ้นเพื่อคลำยควำมตงึเครยีดของท่อวสัดุ เพื่อให้
ไดช้ิน้งำนทีไ่ดม้ำตรฐำนก่อนสง่มอบใหล้กูคำ้ 

4.2 งานแปรรปู ประกอบถงับรรจุ (Tanks Fabrication) บรษิทัฯ รบัจำ้งผลติถงับรรจุของเหลว หรอืก๊ำซที่
ใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม อำทเิช่น ถงัโลหะ ถงัลูกโลกทรงกลม (Sphere Tank) เป็นต้น โดยกำรน ำเหลก็
รูปพรรณ ท่อเหลก็ และเหลก็แผ่น มำตดั ดดั ม้วน แล้วเชื่อมประกอบแผ่นโลหะเป็นถงับรรจุตำมแบบที่
ลกูคำ้ก ำหนด ซึง่สว่นใหญ่จะมขีนำดเสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงไม่เกนิ 30 เมตร  

4.3 งานแปรรปูภาชนะความดนั (Pressure Vessel Fabrication) โดยกำรน ำเหลก็มำตดัและประกอบตำม
แบบทีล่กูคำ้ก ำหนด ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นภำชนะแรงดนัและชิน้สว่นทนแรงดนัทีใ่ชใ้นอุตสำหกรรมปิโตรเคม ี
และก๊ำซซึง่ต้องไม่มกีำรรัว่ไหลหรอืก่อใหเ้กดิอนัตรำย กำรผลติจงึมคีวำมซบัซอ้น ต้องอำศยัควำมรูค้วำม
ช ำนำญดำ้นวศิวกรรมเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพตำมทีม่ำตรฐำนควำมปลอดภยัก ำหนด เช่น
งำนโครงสรำ้งเตำเผำอุตสำหกรรมและโครงสรำ้งอุปกรณ์ก ำเนิดควำมรอ้น (Furnace & Heater) บรษิทัฯ 
ใหบ้รกิำรแปรรูปผลติภณัฑเ์หลก็เป็นชิน้ส่วนโครงสรำ้งเตำเผำ ซึง่จะถูกน ำไปใชเ้ป็นอุปกรณ์ก ำเนิดควำม
รอ้นในอุตสำหกรรมต่ำงๆ อำท ิเช่น โรงกลัน่น ้ำมนั โรงงำนปิโตรเคม ีโรงงำนผลติไฟฟ้ำ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ออกแบบ จดัหำวสัดแุละ
อุปกรณ์  

ผลติและประกอบ 

ตดิตัง้หน้ำงำน 

ลกูคำ้ บรษิทั 

สง่มอบ 
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ตวัอยา่งผลงานการให้บริการแปรรปู 

 

 

งำนแปรรปูโครงสรำ้งเหลก็  
 

งำนโครงสรำ้งเตำเผำอตุสำหกรรมและโครงสรำ้ง
อุปกรณ์ก ำเนิดควำมรอ้น 

 
 

งำนดดัขึน้รปูเหลก็แผ่น งำนเจำะและตดัเหลก็รปูพรรณ 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

งำนแปรรปูท่อล ำเลยีงควำมรอ้น งำนประกอบท่อถ่ำยเทควำมรอ้น 
 

ทัง้นี้ ปัจจยัส ำคญัในงำนแปรรูปผลติภณัฑเ์หลก็นัน้ คอื ควำมสำมำรถของวศิวกรผูคุ้มงำนและช่ำงฝีมอืในงำน
ประเภทโครสรำ้งเหลก็ ไดแ้ก่ กำรตดั (Cutting) กำรดดั (Bending) กำรเจำะ (Drilling) และกำรเชื่อม (Welding) เพื่อให้
พร้อมส ำหรบักำรก่อสร้ำงให้ได้ตำมแบบที่ก ำหนด โดยบริษัทฯ มีทีมงำนวิศวกรที่มคีวำมช ำนำญและควำมเขำ้ใจใน
ผลติภณัฑต่์ำงๆ ส ำหรบัใหค้ ำแนะน ำแก่ลูกคำ้ ตลอดจนมทีมีช่ำงฝีมอืทีไ่ดร้บัประกำศนียบตัรช่ำงเชื่อมตำมทีม่ำตรฐำน
ของผลติภณัฑ์แต่ละประเภทก ำหนด ท ำให้บรกิำรของบรษิัทฯ มมีำตรฐำนสูง โดยได้รบักำรตรวจสอบคุณภำพในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนกำรผลติและกำรตดิตัง้ นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดร้บัประกำศนียบตัรรบัรองมำตรฐำนต่ำงๆ จำกสถำบนั
ทีม่ชีื่อเสยีงซึง่จะมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกแต่ละสถำบนัเขำ้มำตรวจสอบทุกๆ 3 ปี  
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โดยบรษิทัฯ ไดร้บัประกำศนียบตัรจำกสถำบนัทีม่ชีื่อเสยีงเป็นมำตรฐำนสำกล มรีำยละเอยีดดงันี้  
 

เครือ่งหมาย
มาตรฐาน 

ค าอธิบายเก่ียวกบัมาตรฐาน 
สถาบนัท่ีให้การรบัรอง

มาตรฐาน 
ประเทศ 

S มำตรฐำนดำ้นกำรผลติ ประกอบและตดิตัง้หมอ้ไอน ้ำ 
Fired Pressure Vessels 

The American Society of 
Mechanical Engineers 
(ASME) 

สหรฐัอเมรกิำ 

U มำตรฐำนดำ้นกำรผลติและตดิตัง้ภำชนะควำมดนั
ประเภท Unfired Pressure Vessel 

U2 มำตรฐำนดำ้นกำรผลติและตดิตัง้ภำชนะควำมดนั
ประเภท Unfired Pressure Vessel ระดบั 2 ซึง่มี
ระดบัสงูกว่ำ U 

R มำตรฐำนในกำรซ่อมแซมและปรบัปรุงหมอ้ไอน ้ำและ
ภำชนะควำมดนั 

The National Board of 
Boiler and Pressure 
Vessel Inspectors (NBIC) 

สหรฐัอเมรกิำ 

 
ความปลอดภยัในการท างาน 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยอบรมบุคลำกรในเรื่องควำมปลอดภยัก่อนเริม่
ปฎิบตัิงำน และจดัให้มอีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส ำหรบัพนักงำนอย่ำงเพยีงพอ รวมไปถึงจดัให้มเีจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำม
ปลอดภยัในทุกโครงกำรของบรษิทัฯ จงึท ำใหไ้ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ในดำ้นระบบกำรจดักำร ซึง่เป็น
ระดบัสำกล อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดร้บักำรยอมรบัจำกลูกคำ้ว่ำมคีวำมปลอดภยัค่อนขำ้งสงูจำกกำรด ำเนินงำนในโครงกำร
ต่ำงๆ ทีผ่่ำนมำ โดยบรษิทัฯ ไดร้บัใบประกำศนียบตัรจำกลกูคำ้ในโครงกำรต่ำงๆ ทีผ่่ำนมำ ดงันี้ 

 
โครงการ ประกาศนียบตัรท่ีได้รบั 

PTTGC Aromatics Debottlenecking กำรท ำงำน 2 ลำ้นชัว่โมงโดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดกำรท ำงำน 
TOP SPP Project กำรท ำงำน 6 ลำ้นชัว่โมงโดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดกำรท ำงำน 

ตำรำงแสดงสถติดิำ้นกำรท ำงำนในเรื่องควำมปลอดภยั ตัง้แต่ปี 2558 – ปี 2560 

ปี สถิติ IFR LTIR ชัว่โมงการ
ท างาน MTC LTI FC 

2558 2 0 0 0.28 0 1,407,648 
2559 2 0 0 0.09 0 4,312,255 
2560 5 0 0 0.41 0 2,435,799 

หมายเหตุ:  
MTC – Medical Treatment Case / กรณีมกีารรกัษาโดยแพทยท์ีม่ากกว่าการใหย้า เชน่ เยบ็แผล เขา้เฝือกจากกระดูกหกั 
LTI – Lost Time Incident Case / กรณีตอ้งมกีารหยุดงานเนือ่งจากการรกัษาพยาบาลต่อเนือ่งมากกว่า 1 วนั 
FC – Fatalities Case / กรณีเสยีชวีติ 
IFR – Incident Frequency Rate / ความถีใ่นการเกดิอบุตัเิหตุ 
LTIR – Lost Time Incident Frequency Rate / ความถีใ่นการเกดิอบุตัเหตุถงึข ัน้หยุดงาน 
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ดำ้นควำมส ำคญัของคุณภำพเป็นอกีหนึ่งเรื่องที่บรษิทัมุ่งเน้นใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก โดยตลอดช่วงระยะ
กำรออกแบบ กำรจดัซื้อจดัหำ และก่อสร้ำง  บรษิัทฯ มฝ่ีำย QA (Quality Assurance) ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลำกรทีม่ี
ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นของบรษิทัคอยเป็นผูค้วบคุมเรื่องคุณภำพของงำน โดยจะตรวจสอบและตดิตำมผลงำนในทุกๆ 
ขัน้ตอน  ตัง้แต่กำรคดัเลอืกทมีวศิวกรและช่ำงเชื่อมทีม่คีุณสมบตัติรงกบัมำตรฐำนของงำนแต่ละโครงกำรทีลู่กคำ้ก ำหนด 
รวมถงึทดสอบฝีมอืช่ำงเชื่อมเพื่อใหไ้ดช้่ำงเชื่อมทีม่คีุณสมบตัติรงตำมขอ้ก ำหนดของลูกค้ำแต่ละรำย จำกนัน้จงึออกใบ
ประกำศนียบตัร (WQT Certificate & Card Test) ให ้ถงึจะพรอ้มอนุญำตใหเ้ชื่อมงำนได ้ตลอดจนกำรตรวจสอบชิน้งำน
แต่ละชิน้อย่ำงเขม้งวดเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำงำนในทุกรำยละเอยีดมคีุณภำพและปลอดภยั ตรงตำมมำตรฐำนและควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ก่อนน ำไปประกอบและตดิตัง้จรงิ โดยบรษิทัฯ จะประเมนิคุณภำพของผลงำนก่อสรำ้งรวมไปถงึทมีวศิวกรและ
บุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งทุกครัง้เพื่อน ำไปปรบัปรุงและพฒันำระบบในกำรท ำงำนและคุณภำพของชิน้งำนในครัง้ต่อๆไป  

ระบบการท างาน การควบคมุ และการบริหารโครงการ 

ส ำหรับงำนโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัทฯ มีข ัน้ตอนในกำรบริหำรจัดกำรเริ่มตัง้แต่ขัน้ตอนกำรประมูลงำน
จนกระทัง่โครงกำรเสรจ็สิน้และสง่มอบใหก้บัลกูคำ้ โดยใชม้ำตรกำรทีเ่รยีกว่ำ “Risk Management Gate” ซึง่แบ่งออกเป็น 
6 ขัน้ตอน ดงัรปูภำพดำ้นล่ำง  

 

กำรควบคุมงำน บรษิัทฯ มกีำรลงทุนโดยกำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใช้ เริม่ตัง้แต่ระบบวตัถุดบิ 
กำรควบคุมคุณภำพ กระบวนกำรตรวจสอบ จนไปถงึกำรตดิตำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของชิน้งำนในทุกขัน้ตอนกำรผลติผ่ำน
ระบบบำรโ์คด้ Bar code และระบบ GPS โดยเริม่จำกวตัถุดบิทีส่ ัง่ซือ้เขำ้มำ บรษิทัฯ ใชร้ะบบกำรควบคุม กำรจดักำรและ
ตรวจสอบวัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปกำรณ์ ที่เรียกว่ำ “ระบบ TCMS (Tools, Assets & Consumable Management 
System)” หลงัจำกนัน้เมื่อวตัถุดิบถูกส่งเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตทัง้ในส่วนของงำนโครงสร้ำง (Structure) และงำนท่อ 
(Piping) บรษิทัฯ จะมใีชร้ะบบในกำรตดิตำมควำมคบืหน้ำในกำรท ำงำนของชิน้งำน รวมไปถงึกำรขนยำ้ยชิน้งำนไปในแต่
ละขัน้ตอนกำรผลิต จนกระทัง้ชิ้นงำนนัน้ ๆ ได้ถูกส่งไปติดตัง้ให้กบัลูกค้ำที่ปลำยทำงเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม 
Structure Production Control Stystem (SPCM) และ  ร ะบบ  Spool Tracking Management System (STMS)  ทั ้ง นี้
ส ำหรบัขัน้ตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของงำนเชื่อมของชิ้นงำนในแต่ละจุดเชื่อม บริษัทฯ ใช้ระบบ CWCS (Welding 
Control System) มำช่วยในกำรติดตำมและกำรตรวจสอบให้ได้งำนตำมคุณภำพที่ลูกค้ำก ำหนด ซึ่งระบบกำรท ำงำน
ดงักล่ำวทัง้ 4 ระบบนี้มสี่วนช่วยใหก้ำรท ำงำนของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงกำรเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง รวดเรว็ แม่นย ำและลด
ควำมล่ำชำ้ของงำนไดเ้ป็นอย่ำงด ี
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2.3 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั 

– ไมม่ ี– 

2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.4.1 นโยบายและลกัษณะการตลาด 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรด ำเนินงำน โดยมุ่งเน้นกำรขยำยตลำดไปยงักลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตร
เคม ีซึ่งมกีำรขยำยตวัตำมภำวะเศรษฐกจิ บรษิัทก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนเพื่อพฒันำควำมสำมำรถในกำรผลติ และ
พฒันำบุคลำกรโดยเฉพำะช่ำงฝีมอืทีต่้องมคีวำมสำมำรถและควำมช ำนำญสงู เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำพกำรแข่งขนัใน
ปัจจุบนั ตลอดจนรกัษำมำตรฐำนในกำรให้บริกำรเพื่อรกัษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลูกค้ำในระยะยำว พร้อมทัง้พฒั นำ
ควำมสำมำรถในกำรผลติอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และคุณภำพกำรท ำงำนในหลำกหลำย
มติ ิสำมำรถส่งมอบสนิคำ้หรอืบรกิำรทีไ่ดม้คีุณภำพไดต้รงต่อเวลำ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกลยุทธแ์ละนโยบำยในกำรด ำเนิน
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1) ด้านคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีได้มาตรฐาน 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นคุณภำพของผลติภณัฑแ์ละกำรใหบ้รกิำร โดยมจีรรยำบรรณทีด่แีละซื่อสตัยต่์อวชิำชพี โดยจะ
เลอืกใชว้สัดุทีม่มีำตรฐำนเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด และใหค้วำมส ำคญัต่อกำรควบคุมคุณภำพของผลติภณัฑแ์ละบรกิำรเป็น
อย่ำงมำก โดยก ำหนดใหม้รีะบบกำรดแูลตรวจสอบกำรควบคุณภำพงำนในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรผลติและกำรตดิตัง้ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำงำนในทุกรำยละเอยีดไดม้ำตรฐำน มปีระสทิธภิำพ ตรงตำมคุณสมบตัทิีก่ ำหนดไว ้เกดิควำมปลอดภยัต่อ
ผู้ใช้งำนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย เนื่องจำกผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรรบัเหมำก่อสร้ำงส่วน ใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ใน
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ดงันัน้คุณภำพของผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรทีไ่ดม้ำตรฐำนจงึมคีวำมจ ำเป็นและส ำคญัอย่ำงมำก 
โดยระบบควบคุมคุณภำพของบรษิทัฯ ครอบคลุมตัง้แต่กำรสอบทำนแบบทีไ่ดร้บัใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และ
จะมกีำรตรวจสอบวสัดุที่ใชใ้นกำรก่อสร้ำงว่ำมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดไวห้รอืไม่ โดยจะมผีู้ควบคุมงำนท ำ
หน้ำทีค่วบคุมดูแลตรวจสอบคุณภำพวสัดุทีใ่ชร้่วมกบัผูอ้อกแบบ รวมถงึกำรตรวจสอบคุณภำพกำรผลติ ตดิตัง้และกำร
ทดสอบระบบทุกขัน้ตอน เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนและแผนงำนที่ก ำหนด ท ำให้มัน่ใจไดว้่ำ
คุณภำพงำนเป็นไปตำมทีไ่ดต้กลงไดก้บัลกูคำ้  

ทัง้นี้  บริษัทฯ ยังได้รับรองมำตรฐำนด้ำนคุณภำพจำก  ASME ซึ่งเป็นสถำบันที่มีชื่อเสียงในระดับสำกล 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีำรตรวจสอบคุณภำพของผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำร โดยใชว้ธิที ำกำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 
(Non-Destructive Testing) และกำรตรวจสอบและรบัรองคุณภำพ (Inspection and Certification) ตำมมำตรฐำนสำกล
และขอ้ก ำหนดทีล่กูคำ้ตอ้งกำร รวมทัง้ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัได้ด ำเนินกำรปรบักระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลุผลส ำเรจ็เพิม่มำกขึน้ 
โดยบรษิทัฯ มกีำรน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่มำปรบัใชใ้นกระบวนกำรท ำงำน อำทเิช่น ระบบคอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยัทีบ่รษิทัฯ 
น ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลติบำงขัน้ตอน เช่น กำรวดัขนำด กำรตดั กำรเจำะรู เป็นต้น ซึง่ท ำใหช้่วยลดระยะเวลำในกำร
ท ำงำนและมคีวำมผดิพลำดน้อยลง ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรใหม้ปีระสทิธภิำพทีด่อียู่เสมอ รวมไป
ถึงกำรเพิ่มกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกร โดยเน้นกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องและปลูกฝังกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  

2) ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ที่ผ่ำนมำบรษิัทฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงครบวงจร และได้สร้ำงควำมพงึพอใจและ
ควำมสะดวกสบำยใหแ้ก่ลูกคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงด ีปัจจุบนับรษิทัฯ สำมำรถใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งไดห้ลำกหลำยประเภท
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ตำมทีก่ล่ำวในหวัขอ้  “2.2 ลกัษณะสนิคำ้และบรกิำร”  โดยทีผ่่ำนมำผลงำนของบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัทัง้จำกลกูคำ้ซึง่เป็น
เจ้ำของโครงกำรและผู้รบัเหมำหลกั โดยเฉพำะลูกค้ำและผู้รบัเหมำหลกัซึ่งเป็นบริษัทชัน้น ำขนำดใหญ่ ได้ให้ควำม
ไวว้ำงใจและกลบัมำใชบ้รกิำรของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง  

3) ด้านระยะเวลาการส่งมอบช้ินงานและบริการท่ีตรงตามเป้าหมาย 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรส่งมอบชิ้นงำนและบรกิำรใหไ้ดต้ำมเวลำที่ก ำหนด เนื่องจำกเป็นปัจจยัส ำคญัที่
ลกูคำ้ใชพ้จิำรณำและตดัสนิใจในกำรเลอืกผูร้บัเหมำก่อสรำ้งและผูร้บัจำ้งผลติ ทัง้นี้ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ จะสำมำรถส่ง
มอบชิน้งำนไดต้รงเวลำ บรษิทัฯ จงึมกีำรตรวจสอบระยะเวลำกำรสัง่ซือ้วตัถุดบิ ประมำณระยะเวลำทีใ่ชใ้นแต่ละขัน้ตอน 
ก่อนที่บรษิัทฯ จะรบังำนจำกลูกค้ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบรษิัทฯ สำมำรถท ำงำนและส่งมอบชิ้นงำนให้กบัลูกค้ำได้ทนัตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด  โดยทัว่ไปแล้ว บรษิัทฯ ใช้ระยะเวลำตัง้แต่ท ำสญัญำกบัลูกค้ำจนสำมำรถส่งมอบงำนใหก้บัลูกคำ้ 
ประมำณ 4-24 เดอืน ขึน้อยู่กบัขนำดและควำมซบัซอ้นของงำนในแต่ละโครงกำร นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมฝ่ีำยควบคุม
กำรผลติเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรแต่ละขัน้ตอนเป็นไปตำมมำตรฐำนและแผนงำนทีก่ ำหนด ประกอบกบักำรน ำเทคโนโลยี
สมยัใหม่มำปรบัใช้ในกระบวนกำรท ำงำน เพิ่มกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกร โดยเน้นกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องและ
ปลูกฝังกำรท ำงำนเป็นทมีอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึ่งสำมำรถช่วยลดระยะเวลำในกำรท ำงำนและลดขอ้ผดิพลำดทีอ่ำจจะ
เกดิขึน้ เพื่อใหส้ำมำรถสง่มอบชิน้งำนทีไ่ดท้ัง้คุณภำพและไดต้ำมเวลำทีล่กูคำ้ตอ้งกำร  

4) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรจดักำรและระบบควบคุมต้นทุนที่ดี โดยมีกำรน ำระบบโปรแกรมที่ทนัสมยั ช่วย
ควบคุมงำนโครงกำรทัง้ระบบ โดยเฉพำะในส่วนของงำนก่อสร้ำงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนและลดกำรท ำงำนซ ้ำซอ้น โดยระบบดงักล่ำวจะสำมำรถตรวจสอบ ควบคุมปริมำณกำร
สัง่ซื้อวสัดุและควบคุมต้นทุนของโครงกำร ท ำให้ผู้บริหำรและผู้จดักำรโครงกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงได้ทนัต่อเวลำ นอกจำกนี้ ยงัช่วยให้วศิวกรโครงกำรสำมำรถควบคุมกำรเบกิและใช้วสัดุในแต่ละโครงกำรให้
เป็นไปตำมแผนงำนทีก่ ำหนด ประกอบกบักำรใชเ้ทคโนโลยีที่เป็นระบบบำรโ์คด้และระบบ GPS สำมำรถท ำใหบ้รษิทัฯ 
ตรวจสอบควำมคบืหน้ำของงำน ประหยดัค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรท ำงำน และได้ชิ้นงำนทีม่คีุณภำพตำมแบบที่ลูกคำ้
ตอ้งกำร และสำมำรถสง่มอบงำนไดต้รงตำมเวลำทีล่กูคำ้ก ำหนด   

5) ด้านการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ไดร้บักำรยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงถงึคุณภำพงำนและกำรส่งมอบงำนทีต่รงต่อเวลำทีก่ ำหนด ซึง่เป็นผล
มำจำกกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรและทมีวศิวกรโครงกำรทีม่คีวำมรูแ้ละมปีระสบกำรณ์ ในแวดวงธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง
ในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้และไดร้บังำนใหมอ่ย่ำงต่อเนื่อง 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำบุคลำกร โดยมนีโยบำยมุ่งเน้นเสรมิสรำ้งศกัยภำพของบุคลำกรในทุกระดบั
อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่เป็นกำรพฒันำและเสรมิสรำ้งทัง้ในดำ้นควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน และรกัษำบุคลำกรทีม่ี
ควำมรูค้วำมสำมำรถใหท้ ำงำนกบับรษิทัในระยะยำว บรษิทัฯ มกีำรจดัอบรมอย่ำงสม ่ำเสมอในเรื่องควำมรูเ้ฉพำะดำ้นและ
เทคนิคต่ำงๆ ซึง่มกีำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี โดยค ำนึงถงึกำรจดักำรฝึกอบรมใหเ้หมำะสมกบังำนในแต่ละสำย
งำน รวมไปถงึกำรพฒันำในดำ้นกำรบรหิำร กำรจดักำร กำรสรำ้งทมีงำน กำรอยู่ร่วมกนั ตลอดจนสง่เสรมิใหพ้นกังำนและ
ผูบ้รหิำรไดม้คีวำมรูใ้นดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน 

 
2.4.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำในอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคมี  ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มโรงกลัน่น ้ำมนัดิบ 
โรงงำนปิโตรเคม ีโดยเฉพำะลกูคำ้ในกลุ่มปตท. ซึง่มธีุรกจิหลำกหลำย เช่น ธุรกจิขดุเจำะและผลติก๊ำซธรรมชำต ิโรงกลัน่
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น ้ำมนั และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี โดยสดัส่วนของกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละปีขึน้อยู่กำรเปิด
ประมูลงำนของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรรบังำนของบริษัทฯ โดยสดัส่วนกำรให้บริกำรลูกค้ำตำมแต่ละลกัษณะ
โครงกำรในปี 2558-2560 และงวด 9 เดอืน ปี 2561 เป็นดงันี้  

 
ตารางแสดงสดัส่วนงานของบริษทัฯ แยกตามลกัษณะโครงการ 

          หน่วย: ลำ้นบำท 

รายได ้
แยกตามลกัษณะโครงการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวด 9 เดือนปี 

2561 
มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

ปิโตรเคม ี 196.58 26.47 125.96 19.34 20.20 1.98 188.14 17.75 
 บรษิทั ปตท.และบรษิทัย่อย1 196.58 26.47 125.96 19.34 20.20 1.98 175.41 16.55 
 บรษิทัอื่นๆ2 - - - - - - 12.73 1.20 

ก๊ำซ 367.70 49.52 403.78 62.00 1,000.51 98.16 755.62 71.28 
 บรษิทั ปตท.และบรษิทัย่อย1 367.70 49.52 403.78 62.00 1,000.51 98.16 754.73 71.19 
 บรษิทัอื่นๆ2 - - - - - - 0.89 0.09 
โรงไฟฟ้ำ 164.30 22.13 3.50 0.54 (1.76) (0.17) 116.33 10.97 
 บรษิทั ปตท.และบรษิทัย่อย1 164.30 22.13 3.50 0.54 (1.76) (0.17) 116.33 10.97 
 บรษิทัอื่นๆ2 - - - - - - - - 
อื่นๆ 13.96 1.88 118.06 18.13 0.34 0.03 - - 
รวม 742.54 100.00 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,060.09 100.00 

หมายเหตุ: 1บรษิทั ปตท.และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ PTT, PTTGC, PTTLNG, PTT TANK, Thai Oil, IRPC 
2 บรษิทัอืน่ๆ ไดแ้ก่ ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรม ปิโตรเคม,ี ก๊าซ, และโรงไฟฟ้า 

2.4.3 การจดัหางานและการคดัเลือกโครงการ 

สำยงำนสนบัสนุนธุรกจิจะท ำหน้ำทีใ่นกำรคดัเลอืกโครงกำรทีน่่ำสนใจ โดยกำรตดิตำมประกำศโครงกำรประมลู
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น เว็บไซต์ ประกำศทำงหนังสอืพิมพ์ สื่อโทรทศัน์ อีเมลเชิญชวนจำกคู่ค้ำ โทรศพัท์เพื่อ
สอบถำม เป็นต้น กำรประกวดรำคำในบำงครัง้จะไดร้บักำรแนะน ำจำกลูกคำ้ทีเ่ชื่อถอืในผลงำน รวมทัง้ไดร้บักำรแนะน ำ
จำกคู่คำ้ของบรษิทัฯ และพนัธมติรทำงกำรคำ้ บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง ผ่ำนช่องทำงหลกั 2 ช่องทำง ดงันี้  

(1) ผูร้บัเหมำโครงกำรหลกั (Main Contractor) 

 บรษิัทฯ ใช้ช่องทำงดงักล่ำวเป็นช่องทำงหลกัในกำรเขำ้หำลูกค้ำส ำหรบังำนรบัเหมำก่อสร้ำง (Construction 
Work) โดยรบังำนในลกัษณะของผูร้บัเหมำช่วง (Sub-contractor) จำกผู้รบัเหมำโครงกำรหลกั ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกจิ
รบัเหมำโครงกำรขนำดใหญ่ โดยผูร้บัเหมำโครงกำรหลกัจะด ำเนินกำรเขำ้ประมูลงำน ในลกัษณะสญัญำเดยีวจำกเจำ้ของ
โครงกำร ซึง่จะครอบคลุมตัง้แต่งำนออกแบบ งำนจดัหำวสัดุและอุปกรณ์ และงำนก่อสรำ้ง ในโรงงำนอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่ แลว้แบ่งส่วนงำนใหก้บับรษิทัฯ หรอืผูร้บัเหมำโครงกำรช่วงรำยอื่นๆต่อไป โดยปัจจุบนั ลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ 
มำจำกช่องทำงนี้  

ผูร้บัเหมำโครงกำรหลกัเหล่ำนี้มกัจะมรีำยชื่อผูร้บัเหมำทีส่ำมำรถใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งและสำมำรถสง่มอบ
ชิน้งำนทีม่คีุณภำพไดม้ำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดในอุตสำหกรรมแต่ละประเภท (Approved Vendor List) ซึง่บรษิทัฯ มกัมชีื่อ
อยู่ในรำยชื่อดงักล่ำว เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รบักำรยอมรบัในด้ำนกำรผลิตและกำรบริกำรที่มคีุณภำพ ได้มำตรฐำนที่
ยอมรบัในระดบัสำกล ประกอบกบัคุณภำพงำนของบรษิทัฯ ไดร้บักำรยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บังำนและ
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ยงัได้รบักำรแนะน ำจำกผู้รบัเหมำโครงกำรหลกัเหล่ำนี้ให้เขำ้ร่วมน ำเสนองำนอย่ำงต่อเนื่ อง ผู้รบัเหมำโครงกำรหลกั
เหล่ำนี้ ได้แก่  Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd., China Petroleum Pipeline Bureau, Posco Engineering 
Co., Ltd เป็นต้น ซึง่ถอืเป็นผูร้บัเหมำโครงกำรหลกัรำยใหญ่ชัน้น ำในประเทศไทยและระดบัสำกลทีม่ปีระวตัแิละผลงำนที่
สรำ้งชื่อเสยีงมำอย่ำงยำวนำน 

(2) เจำ้ของโครงงำน (Project Owner)   

บรษิทัฯ มชี่องทำงในกำรตดิต่อกบัเจำ้ของโครงกำรโดยตรงซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรทีม่แีผนกำรขยำยกำรลงทุน
ขยำยสำขำ ขยำยก ำลงัผลติ และ/หรอื ปรบัปรุงโครงกำรเดมิ โดยลูกคำ้ส่วนใหญ่จะมคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัฯ เป็น
ลูกค้ำเดิมที่เคยใช้บริกำรในโครงกำรก่อนหน้ำนี้ ในกำรคดัเลือกผู้รบัเหมำนัน้ โดยปกติจะผ่ำนกำรประมูลซึ่งเจ้ำของ
โครงกำรพจิำรณำจำกผลงำนทีผ่่ำนมำและตดิต่อมำยงับรษิทัฯ เพื่อยื่นซองประมูล ซึง่ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรรบั
งำนโดยตรงกบัเจำ้ของโครงกำรมำกขึน้ เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

ตารางแสดงสดัส่วนการให้บริการตามช่องทางการจดัหาลูกค้าในปี 2558-2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561  
หน่วย: ลำ้นบำท 

รายได้  
แยกตามช่องทางกา

จดัหา 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวด 9 เดือนปี 

2561 
มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

ผ่ำนผูร้บัเหมำโครงกำรหลกั 721.401 97.15 641.392 98.48 469.093 46.02 535.284 50.49 
ผ่ำนเจำ้ของโครงกำร 21.14 2.85 9.91 1.52 550.205 53.98 524.816 49.51 

รวม 742.54 100.00 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,060.09 100.00 
หมายเหต:ุ 1แบ่งเป็นบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัในเครอืเกาหล ี59.26% 2แบ่งเป็นบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัในเครอืเกาหล ี42.02% 

3แบ่งเป็นบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัในเครอืเกาหล ี12.94% 4แบ่งเป็นบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัในเครอืเกาหล ี48.74% 
5รายไดม้าจากโครงการ Cold Water Generation Plant Project 33.63% และโครงการ New Propylene Storage Tank 20.35%  
6รายไดม้าจากโครงการ Cold Water Generation Plant Project 35.84%, โครงการ New Propylene Storage Tank 12.58%  
 

2.4.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
2.4.4.1  ภาวะอตุสาหกรรม และแนวโน้มตลาด 

ภำครฐัไดอ้อกแผนพฒันำเศรษฐกจิและกำรส่งเสรมิจำกโครงกำรระเบยีงเขตเศรษฐกจิภำคตะวนัออก (EEC : 
Eastern Economic Corridor) ในปี 2560 ซึง่เป็นแผนยุทธศำสตรต่์ำงประเทศภำยใต้ไทยแลนด ์4.0 เป็นแผนกำรลงทุน
ในโครงสรำ้งพืน้ฐำนและกำรลงทุนสนับสนุน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย โดยมโีครงกำรขยำยท่ำเรอือุตสำหกรรมมำบตำ
พุด ระยะที ่3 ทีจ่ะสำมำรถเพิม่ขดีควำมสำมำรถขนถ่ำยสนิคำ้เหลว เช่น น ้ำมนั น ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีภำยใต้กรอบ
กำรลงทุนร่วมภำครฐัและเอกชนวงเงนิ 1.5 ลำ้นลำ้นบำท ครอบคลุมพืน้ทีน่ ำร่อง 3 จงัหวดั ชลบุร ีระยอง และ ฉะเชงิเทรำ 
ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรกลุ่มปิโตรเคม ีเริม่วำงแผนขยำยกำรลงทุนและขยำยก ำลงักำรผลติในโครงกำรก๊ำซธรรมชำติเหลว 
(LNG) ทีจ่ะมกีำรก่อสรำ้งต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกกำรเริม่ด ำเนินโครงกำรในปี 2560 เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำร
ใชก้๊ำซธรรมชำตเิหลวในประเทศไทยทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ในอนำคต  

อกีทัง้มแีผนทีจ่ะปฏริปูประเทศดำ้นพลงังำน ในปี 2561 – ปี 2565 โดยดำ้นน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีมปีระเดน็
ปฏริปู ไดแ้ก่ แผนทีเ่กดิขึน้ในระยะสัน้ช่วงปี 2561 -2562 มุ่งเน้นกำรปรบัปรุงกำรบรหิำรจดักำรพลงังำน สรำ้งแผนจดัหำ
พลงังำน ส่งเสรมิพลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน และก ำหนดทศิทำงกำรพฒันำและกำรลงทุนเทคโนโลยใีหม่ของ
ประเทศ เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย ไดแ้ก่  

- สรำ้งโรงไฟฟ้ำทีแ่ทจ้รงิสนบัสนุนกำรลงทุนประเทศ  
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- กำรสรำ้งศนูยส์ำรสนเทศพลงังำนแห่งชำต ิ 
- มพีืน้ทีต่ัง้โรงไฟฟ้ำทีป่ระชำชนเสนอเองเป็นครัง้แรก  
- รฐับำลปรบัแผนกำรจดัหำพลงังำนใหม่ทัง้ไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำต ิและน ้ำมนั  
- ปรบัโครงสรำ้งบรหิำรกจิกำรไฟฟ้ำและสง่เสรมิกจิกำรไฟฟ้ำเสรทีีใ่ชพ้ลงังำนทดแทน  
- ศกึษำโอกำสพฒันำเป็น Regional LNG Trading Hub  
- เริม่กำรสรำ้งฐำนเศรษฐกจิใหม่ของประเทศจำกปิโตรเคม ี 
- มกีำรก ำหนดทศิทำงลงทุนและกำรพฒันำยำนยนตไ์ฟฟ้ำ  
- จดัท ำกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรอนุรกัษ์และใชพ้ลงังำนอย่ำง มปีระสทิธภิำพ อำท ิกำร  
ใช้ข้อบญัญตัิเกณฑ์มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลงังำน (Building Energy Code: BEC) กำรใช้มำตรกำร
บรษิทัจดักำรพลงังำน (ESCO) ส ำหรบัหน่วยงำนภำครฐั 

แผนระยะปำนกลำงช่วงปี 2563 -2565 กำรบรหิำรจดักำรด้ำนพลงังำนมธีรรมำภิบำล มกีำรลงทุนโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนตำมแผนกำรจดัหำทีป่รบัปรุงใหม่ กระตุน้กำรลงทุนดำ้นพลงังำน และเพิม่ขดีควำมสำมำรถของประเทศไดอ้ย่ำงมี
นยัส ำคญั เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย ไดแ้ก่  

- มโีรงไฟฟ้ำ สำยสง่ ระบบท่อ ตำมแผนลงทุนและจดัหำโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
- เริม่สรำ้งฐำนลงทุนใหม่จำกปิโตรเคมรีะยะที ่4  
- อุตสำหกรรมพลงังำนทดแทน ยำนยนตไ์ฟฟ้ำ และระบบกกัเกบ็พลงังำน  
- ลดกำรผกูขำด สรำ้งกำรแขง่ขนัในทุกกจิกำรพลงังำน ประชำชนเขำ้ถงึกำรใช ้พลงังำนในรำคำทีเ่ป็น
ธรรม ไดร้บัคุณภำพและกำรบรกิำรทีด่ขี ึน้  
- บงัคบัใชก้ฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรอนุรกัษ์และใชพ้ลงังำนอย่ำง มปีระสทิธภิำพ  
- สรำ้งงำน สรำ้งรำยได ้สรำ้งคุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ 

ผลที่ประเทศและประชำชนจะได้รบัสร้ำงโอกำสในกำรเป็นศูนยก์ลำงกำรซือ้ขำย LNG ของภูมภิำค และสร้ำง
ฐำนเศรษฐกจิใหม่ใหก้บัประเทศ โดยกำรพฒันำอุตสำหกรรมปิโตรเคม ีระยะที่ 4 อำท ิปิโตรเคมรีะยะที่ 4 ที่จะมมีูลค่ำ
ลงทุนเพิม่อกีอย่ำงน้อย 300,000 ล้ำนบำท ภำยใน 2-3 ปี ช่วย ผลกัดนัให้ไทยมโีอกำสก้ำวสู่ประเทศที่พฒันำแล้วที่มี
รำยไดต่้อหวัเฉลีย่มำกกว่ำ 15,000 ซึง่จะ สรำ้งขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ ตำมทีท่ำงภำครฐัไดว้ำงไว้ 
ทีม่า: คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก สกพอ./ กระทรวงพลงังาน 
 

โครงการท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 ส ำหรับธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร  
บรกิำรรบัเหมำตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ บรกิำรงำนดำ้นวศิวกรรม
โยธำ ใหบ้รกิำรผลติประกอบ และบรกิำรอื่น ๆ  ในกลุ่มอุตสำหกรรม
น ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคมี กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยส่วนใหญ่จะเป็นรฐั 
รัฐวิสำหกิจ  และบริษัท เอกชนที่อยู่ ในธุ รกิจ เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมด้ำน ปิโตรเคมี โดยมีกลุ่มบริษัท ปตท. จ ำ กัด 
(มหำชน) และบรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็น
ลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งคำดว่ำโครงกำรอนำคตจะมี
ดงัต่อไปนี้ 
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 ปี ช่ือโครงการ  ปี ช่ือโครงการ 
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากดั1  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)4 
2562 Terminal 1 Expansion          1.5 MTPA  2561 Propylene Oxide Project 
2565 Terminal 2                         7.5 MTPA                  2561 Polyols Project 
2567 EGAT                                  5 MTPA  2561 Olefins Reconfiguration Project 
2573 Terminal 3                            5 MTPA                  บริษทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)5 
2578 Terminal 4                            5 MTPA                  2561 Continuous Catalyst Regeneration Unit 
บริษทั ไออารพี์ซี จ ากดั (มหาชน)2  2562 Debottlenecking #1 HCU 
2562 Paraxylene Plant Project  2562 Debottlenecking #2 CDU NPU ISOU KTU 
บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)3    
2562 Clean Fuel Project    
2562 Improvement Project    

ทีม่า: 1. แผนบูรณาการพลงังาน: แผนจดัหาก๊าซธรรมชาต ิ(Power Development Plan) ปี 2560  ของประเทศไทย         
        2. รายงานบูรณาการประจ าปี ของบรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) ปี 2560 
        3. เอกสาร Opportunity Day ของบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส3 ปี 2561 
        4. ขอ้มลูโครงการของบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
        5. เอกสาร Analyst Meeting ของบรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไตรมาส3 ปี 2561 
 

2.4.4.2 ภาวะการแข่งขนั 

โดยทัว่ไปในอุตสำหกรรมงำนรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร (EPC) ในลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ 
และปิโตรเคมมีแีข่งขนัไม่รุนแรง เนื่องจำกลูกคำ้เลอืกผูร้บัเหมำทีม่ชีื่ออยู่ใน vendor list ของลูกคำ้อยู่แลว้ ท ำใหก้ำร
เขำ้มำของผูร้บัเหมำรำยใหม่เป็นไปไดย้ำก ทัง้นี้หำกผูร้บัเหมำรำยใหม่มคีวำมต้องกำรทีจ่ะเขำ้อยู่ในรำยชื่อ vendor 
list อำจจะเริม่จำกถูกจำ้งงำนในฐำนะ Sub-contractor เพื่อใหลู้กคำ้ไดเ้หน็ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน สรำ้งคุณภำพ
ของผลงำนทีเ่ชื่อถอืได้ กำรส่งมอบงำนตรงเวลำตำมก ำหนด รวมถึงควำมสำมำรถในกำรควบคุมควำมปลอดภยัใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนระดบัมำตรฐำนสำกล ใหช้ื่อเสยีงบรษิทัฯ เป็นทีไ่วว้ำงใจในวงกำรก่อสรำ้งในกลุ่มอุตสำหกรรม
น ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีโดยปัจจุบนั บรษิทัฯ มรีำยชื่อ vendor list ในกลุ่มปตท. เช่น PTT LNG, IRPC, PTTGC, 
THAI OIL, BCP เป็นตน้ 

ส ำหรบัธุรกจิใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสร้ำงทัว่ไป (Construction Work) ถือว่ำกำรแข่งขนัของธุรกจิอยู่ในระดบัสงู 
เน่ืองจำกเป็นงำนทีม่ผีูร้บัเหมำทีม่ศีกัยภำพและมปีระสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำยอยู่เป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะกำรแขง่ขนัใน
งำนรบัเหมำก่อสรำ้งทัว่ไปทีม่มีูลค่ำโครงกำรไม่มำกนัก เนื่องจำกงำนในลกัษณะดงักล่ำวใชเ้งนิลงทุน เทคโนโลย ีควำม
ช ำนำญและกำรบรหิำรจดักำรที่น้อยกว่ำเมื่อเทยีบกบังำนขนำดใหญ่ จงึท ำให้อุปสรรคในกำรเขำ้สู่ตลำด (Barriers to 
entry) ค่อนขำ้งต ่ำ ในขณะทีง่ำนก่อสรำ้งทีม่มีลูค่ำโครงกำรขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่ จะมกีำรแขง่ขนัทีน้่อยกว่ำเนื่องจำก
มกัต้องอำศยัขนำดเงนิลงทุน ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญเฉพำะในกำรก่อสรำ้ง ดงันัน้ กำรทีบ่รษิทัฯ จะสำมำรถ
แข่งขนัผู้รบัเหมำรำยอื่นๆได้ จงึจ ำเป็นทีจ่ะต้องมปีระสบกำรณ์กำรท ำงำน มกีำรควบคุมคุณภำพงำนที่ได้มำตรฐำน มี
อ ำนำจในกำรเจรจำต่อรองกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุอุปกรณ์ใหไ้ดร้ำคำและเงื่อนไขทีด่ ีรวมถงึต้องมฐีำนะกำร เงนิที่เขม้แขง็ 
เพื่อทีจ่ะสำมำรถเพิม่โอกำสในกำรชนะกำรประมลูงำน ทัง้นี้ ผลงำนและประสบกำรณ์ท ำงำนของบรษิทัฯ ในอดตีทีผ่่ำนมำ 
ไดร้บัควำมพงึพอใจและควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ซึง่เป็นบรษิทัชัน้น ำจ ำนวนมำก ซึง่นอกจำกกำรรกัษำมำตรฐำนของกำร
บรกิำรแลว้ ปัจจุบนับรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรรบังำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร หรอื EPC เพิม่มำกขึน้ เพื่อเพิม่
โอกำสในกำรเตบิโตทำงธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงมัน่คงในระยะยำว 
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ทัง้นี้ จำกฐำนขอ้มลูของกระทรวงพำณิชย ์ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรทีป่ระกอบธุรกจิทีแ่ขง่ขนักนักบั CAZ ทีผ่่ำนมำ 

ผลิตภณัฑ ์ บริษทั 

ข้อมลูงบการเงิน ณ ปี 2560 

สินทรพัย ์ หน้ีสิน รายได้รวม ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิ 
หน้ีสิน 
ต่อทุน* 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (%) (เท่า) 

EPC 
1. บรษิทั ททีซีแีอล จ ำกดั 
(มหำชน) (TTCL) 

23,864.96 19,770.06 10,447.11 95.03 0.91 4.83 

 
2. บรษิทั ทอีำรซ์ ีคอนสตรคัชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) (TRC) 

4,598.38 1,842.55 2,435.83 90.70 3.72 0.67 

 
3. บรษิทั โพลเีทคโนโลย ีจ ำกดั 
(Poly Tech) 

575.08 164.65 632.96 0.30 0.05 0.40 

 
4. บรษิทั อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อป
เมนต์ จ ำกดั (มหำชน) (ITD) 

87,829.38 73,056.68 56,139.63 681.25 1.21 4.95 

SMP 
5. บรษิทั ควิเทค เทคโนโลย ี
แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ำกดั (Qtec) 

6,764.07 6,127.93 11,087.32 0.39 0.00 9.63 

 
6. บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ำกดั 
(มหำชน) (SCC) 

539,687.99 258,069.87 450,573.26 70,719.18 15.70 0.92 

 
7. บรษิทั วฒันไพศำลเอน็ยเินียริง่ 
จ ำกดั (VPE) 

2,987.86 611.75 2,067.30 (204.98) (9.92) 0.26 

E&I 
8. บรษิทั เอบบี ีจ ำกดั (ABB 
LIMITED) 

7,009.45 4,968.96 12,056.84 759.38 6.30 2.44 

 

9. บรษิทั มำสเตอร ์โซลชู ัน่ จ ำกดั 
(MSL) 

242.10 159.47 370.74 9.65 2.60 1.93 

10. บรษิทั เจวเีอม็ ซพัพลำย 
จ ำกดั (JVM) 

55.04 21.01 60.85 (0.40) (0.66) 0.62 

Civil 
11. บรษิทั เนำวรตัน์พฒันำกำร 
จ ำกดั (มหำชน) (NWR) 

12,251.44 8,720.34 9,347.14 (194.53) (2.08) 2.47 

 
12. บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ 
(ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (CNT) 

5,812.83 3,879.02 7,943.55 95.95 1.21 2.01 

 
13. บรษิทั ไอบซี ีอนิดสัเตรยีล 
จ ำกดั (IBCI) 

1,166.91 449.38 1,804.83 206.98 11.47 0.63 

 
14. บรษิทั อติำเลยีนไทย ดเีวล๊อป
เมนต์ จ ำกดั (มหำชน) (ITD) 

87,829.38 73,056.68 56,139.63 681.25 1.21 4.95 

Tank 
15. บรษิทั ไทย โรตำรี ่เอน็จเินียริง่ 
จ ำกดั (มหำชน) (TREL) 

1,165.10 491.55 1,084.67 28.82 2.66 0.73 

 
16. บรษิทั ยนูิมติ เอนจเินียริง่ 
จ ำกดั (มหำชน) (UEC) 

1,650.04 126.27 799.73 12.81 1.60 0.08 

Vessel 
17. บรษิทั ยนูิมติ เอนจเินียริง่ 
จ ำกดั (มหำชน) (UEC) 

1,650.04 126.27 799.73 12.81 1.60 0.08 

 
18. บรษิทั บ ีอ ีซ ีเอน็จเินียริง่ 
แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (BEC) 

4.98 0.15 0.15 (0.01) (6.67) 0.03 

ทีม่า : Business Online (BOL) / กระทรวงพาณิชย์ 
*หมายเหตุ: หนี้สนิต่อทุน ค านวณจาก ส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (D/E) 
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2.4.5 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การสรรหาแรงงาน 

บรษิัทฯ มนีโยบำยในกำรจดัหำแรงงำนโดยใช้กำรว่ำจ้ำงผู้รบัเหมำจดัหำแรงงำนภำยนอก (Outsource) โดย
แรงงำนทีบ่รษิทัฯ ว่ำจำ้ง Outsource สว่นใหญ่เป็นแรงงำนฝีมอืทีใ่ชใ้นงำนก่อสรำ้งประเภทโยธำ และงำนก่อสรำ้งทัว่ๆไป 
อำทเิช่น งำนส ีงำนแปรรปูโครงสรำ้งเหลก็ งำนฉนวน เป็นตน้ ซึง่กำรว่ำจำ้ง Outsource ถอืเป็นกำรบรหิำรตน้ทุนแรงงำน
ที่ช่วยประหยดัค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำกำรจดัตัง้แผนกขึน้มำใหม่อย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่ งจะมีค่ำใช้จ่ำยในรูปแบบของค่ำจ้ำง
พนักงำน และสวสัดกิำรต่ำงๆ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มวีศิวกรและทมีงำนควบคุมงำนทีเ่ป็นพนักงำนประจ ำซึง่ผ่ำนกำรอบรมและ
ไดร้บัใบอนุญำตจำกสภำวศิวกรรมควบคุมกำรตดิตัง้ เป็นผูค้วบคุมในทุกขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน บรษิทัฯ จงึใชน้โยบำย
กำรว่ำจำ้ง Outsource เพื่อลดปัญหำดำ้นตน้ทุนและคุณภำพแรงงำนได ้ 

ทัง้นี้ ในกำรจดัหำแรงงำนโดยกำรว่ำจ้ำง Outsource แต่ละครัง้ บรษิัทฯ จะท ำกำรคดัเลอืกจำกประสบกำรณ์ 
ชื่อเสยีง และผลงำนในอดตีทีผ่่ำนมำ โดยเฉพำะผลงำนทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัโครงกำรของบรษิทัฯ ควำมเรยีบรอ้ยของ
งำนก่อสรำ้ง ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน รวมทัง้ยงัพจิำรณำถงึควำมพรอ้มในกำรท ำงำนและสถำนะกำรเงนิของ
บรษิทัผูร้บัเหมำก่อสร้ำง นอกจำกนี้บรษิทัฯ มกีำรจดัท ำรำยชื่อผูร้บัเหมำ (Supplier List) เพื่อเป็นฐำนขอ้มูลมใิห้พึ่งพงิ
ผูร้บัเหมำรำยใดรำยหนึ่งมำกจนเกนิไป  
 
การสัง่ซ้ือและการควบคมุการเบิกใช้วสัดแุละอปุกรณ์ 

ในแต่ละโครงกำร ลูกคำ้จะเป็นผูก้ ำหนดลกัษณะ ประเภทของวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะน ำมำใช ้ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่มี
นโยบำยในกำรเกบ็วสัดุและอุปกรณ์ไวเ้ป็นระยะเวลำนำน แต่จะใชว้ธิกีำรสัง่ซือ้เป็นครัง้ๆ ตำมควำมจ ำเป็นในกำรใชง้ำน 
เพื่อบรหิำรต้นทุนใหม้ปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ กำรเก็บวสัดุคงคลงัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเหลก็ ซึง่เป็นวสัดุหลกัในกำร
แปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ต่ำงๆ อำทเิช่น เหลก็แผ่น (Steel Plate) เหลก็รปูพรรณหรอืเหลก็โครงสรำ้ง (Steel Section) เป็น
ตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลำในกำรผลติ และเพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรตดิตัง้แก่ลกูคำ้  

ในกำรพจิำรณำจดัหำวตัถุดบิส ำหรบัใชใ้นแต่ละโครงกำรนัน้ จะเริม่ต้นตัง้แต่ในขัน้ตอนของกำรเสนอรำคำงำน 
คอื ก่อนทีจ่ะมกีำรตกลงเซน็สญัญำกบัลูกคำ้ บรษิทัฯ จะเจรจำตกลงในเรื่องขอบขำ่ยของกำรจดัหำวตัถุดบิ ซึง่ปกตลิกูคำ้
จะเป็นผู้ก ำหนดขนำด ลกัษณะ ประเภทวตัถุดิบ และชัน้คุณภำพ (Grade/ Specification) รวมถึงรำยชื่อของผูจ้ ำหน่ำย
วตัถุดบิทีผ่่ำนเกณฑต์ำมกระบวนกำรคดักรองคุณสมบตัผิูจ้ ำหน่ำยของลูกคำ้ (Supplier Approved List)  โดยบรษิทัฯ จะ
มกีำรสอบรำคำเบือ้งตน้จำกผูจ้ ำหน่ำยวตัถุดบิ (Supplier) เมื่อเซน็สญัญำกบัลกูคำ้  

กำรสัง่ซือ้วตัถุดบิของบรษิทัฯ มทีัง้สัง่ซือ้โดยตรงจำกผูผ้ลติและสัง่ซือ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย ส ำหรบักำรสัง่ซือ้จำก
ต่ำงประเทศจะมเีพยีงเหลก็หรอืวตัถุดบิบำงประเภททีลู่กคำ้ก ำหนดคุณสมบตัเิป็นพเิศษและไม่สำมำรถหำไดใ้นประเทศ
เท่ำนัน้ โดยกำรจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ทัง้หมดจะเป็นสัง่ซือ้จำกส่วนกลำง ผ่ำนแผนกจดัซือ้ของบรษิทัฯ โดยเจำ้หน้ำทีแ่ผนก
จดัซือ้จะด ำเนินกำรจดัซือ้ตำมขัน้ตอนภำยใต้งบประมำณทีก่ ำหนด ซึง่จะตรวจสอบวตัถุดบิกบัผูจ้ ำหน่ำยวตุัดบิหลำยรำย
ทัง้ในดำ้นปรมิำณ รำคำ และควำมสำมำรถในกำรจดัส่งวตัถุดบิใหไ้ดต้รงตำมทีก่ ำหนด ทัง้นี้ กำรรับมอบสนิคำ้จำกผูจ้ดั
จ ำหน่ำยทุกครัง้ ฝ่ำยคลงัสนิคำ้และฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (QC) ของบรษิทัฯ และตวัแทนของลูกคำ้จะร่วมกนัตรวจสอบ
ปรมิำณและคุณภำพของวตัถุดบิและวสัดุอุปกรณ์ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนทีลู่กคำ้ก ำหนด ก่อนน ำมำใชใ้นกระบวนกำร
ผลติขัน้ต่อไป นอกจำกนี้ฝ่ำยบรหิำรจะประเมนิกำรด ำเนินงำนและติดตำมควบคุมงบประมำณก่อสร้ำงอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เพื่อควบคุมตน้ทุนกำรสัง่ซือ้วสัดุและอุปกรณ์ใหเ้กดิประสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสดุ 
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บรษิทัฯ ก ำหนดเกณฑใ์นกำรคดัเลอืก และประเมนิผูจ้ดัจ ำหน่ำยหรอืผูใ้หบ้รกิำรในดำ้น คุณภำพ รำคำ ควำม
ตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบ บรกิำรหลงักำรขำย ประวตัผิูข้ำย เพื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำในกำรจดัซือ้ครัง้ต่อไป โดย
จะก ำหนดใหม้กีำรประเมนิผูข้ำยหรอืผูใ้หบ้รกิำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

ส ำหรบักำรควบคุมกำรเบกิวสัดุและอุปกรณ์ของผูร้บัเหมำ บรษิทัฯ ก ำหนดใหผู้ร้บัเหมำแจง้เจำ้หน้ำทีค่ลงัสนิคำ้
หน้ำงำน เพื่อระบุชนิดและปรมิำณของวสัดุอุปกรณ์ทีต่อ้งกำรเบกิใชใ้นแต่ละวนั เจำ้หน้ำทีค่ลงัสนิคำ้จะบนัทกึกำรเบกิใช้
วสัดุและอุปกรณ์ในใบเบกิของหน่วยงำน ก่อนสง่ใหโ้ฟรแ์มนตรวจสอบกำรเบกิของผูร้บัเหมำว่ำมปีรมิำณ และรำยกำรเบกิ
ถูกต้องหรอืไม่ เมื่อโฟรแ์มนตรวจสอบแลว้จงึใหผู้ร้บัเหมำลงนำมเป็นผูร้บัวสัดุอุปกรณ์เขำ้หน่วยงำน รวมทัง้ก ำหนดให้
จะต้องบนัทกึควำมคืบหน้ำของงำน ในขณะที่วศิวกรโครงกำรจะท ำหน้ำที่จะควบคุมกำรเบกิจ่ำยวสัดุ และอุปกรณ์ให้
สอดคลอ้งกบัแผนงำนกำรก่อสรำ้งของบรษิทัฯ ตรวจสอบคุณภำพของงำนและปรมิำณงำนทีเ่บกิเพื่อเปรยีบเทยีบกำรเบกิ
ใชว้สัดุอุปกรณ์กบัแผนงำนก่อสรำ้ง อย่ำงไรกด็ ีในกรณีทีผู่ร้บัเหมำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตดิตัง้วสัดุและอุปกรณ์ใหเ้สรจ็
สิน้ภำยในวนัได ้จะต้องท ำกำรแจ้งโฟรแ์มนถงึปัญหำทีเ่กดิขึน้ เพื่อทีจ่ะไดก้นัสถำนทีส่ ำหรบัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ทีเ่หลอืซึ่ง
แยกส่วนกบัสนิค้ำคงคลงั โดยควำมรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยและสูญเสยีของวสัดุและอุปกรณ์ดงักล่ำวยงัคงถอืเป็น
ควำมรบัผดิชอบของผูร้บัเหมำ ทัง้นี้ กำรควบคุมกำรเบกิวสัดุอุปกรณ์ของผูร้บัเหมำทีเ่ขม้งวดดงักล่ำว ถอืเป็นกลไกส ำคญั
ที่จะช่วยลดปัญหำกำรจ่ำยค่ำแรงเกนิ กำรจ่ำยเงนิซ ้ำซ้อน กำรลดของเสยีลงได้ รวมทัง้ในกรณีที่เกดิกำรสูญหำยจำก
ผูร้บัเหมำ ผูจ้ดักำรโครงกำรจะท ำกำรแจง้ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิเพื่อใหท้ ำกำรหกัเงนิงวดทีจ่่ำยแก่ผูร้บัเหมำทนัท ี 
 
การติดต่อจดัหางานประมูล 

สนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นงำนโครงกำรทีม่ลีกัษณะแตกต่ำงกนัไป โดยบรษิทัฯ จะตอ้งน ำเสนอ
งำนโดยตรงให้กบัลูกค้ำเพื่อรบักำรพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป ส ำหรบักำรเข้ำร่วมประมูลจะมีลกัษณะเป็นแบบเปิด คือ
หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของโครงกำรจะเปิดประมูลใหแ้ก่ผู้สนใจทัว่ไป ที่ผ่ำนมำจ ำนวนผู้เขำ้ร่วมประมูลจะขึน้อยู่กบัควำม
ซบัซอ้นและขนำดของแต่ละโครงกำร ในกรณีทีเ่ป็นกำรจดัซือ้จดัจำ้งโดยวธิพีเิศษ หน่วยงำนทีเ่ป็นเจำ้ของโครงกำรจะสง่
จดหมำยเชญิเพยีงบำงบรษิทัใหเ้ขำ้ร่วมประมลู โดยคดัเลอืกจำกควำมสำมำรถ ประวตักิำรขำยและบรกิำร ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
มสีำยงำนสนบัสนุนธุรกจิซึง่มหีน้ำทีต่ดิตำมประกำศกำรประมลูผ่ำนทำงสือ่ต่ำงๆ แลว้สง่ใหฝ่้ำยประเมนิรำคำและประมำณ
รำคำด ำเนินกำรประกวดรำคำ กำรประกวดรำคำในบำงครัง้จะไดร้บักำรแนะน ำจำกลูกคำ้ทีเ่ชื่อถอืในผลงำนของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ค ำแนะน ำจำกคู่คำ้ของบรษิทัฯ และพนัธมติรทำงกำรคำ้  

ในกำรเสนองำนประมูล บรษิทัฯ จะต้องยื่นหลกัประกนักำรเสนอรำคำโครงกำร  (Bid Bond) ในวงเงนิประมำณ
รอ้ยละ 10 ของรำคำกลำง เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บักำรคดัเลอืกจำกลูกคำ้แลว้ บรษิทัฯจะต้องท ำสญัญำจดัซือ้จดัจำ้งกบัลูกคำ้
โดยตอ้งวำงหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ (Performance Bond) และหลกัประกนัเงนิล่วงหน้ำ (Advanced Payment 
Bond) ทีผู่ร้บัจำ้งขอเบกิจำกเจำ้ของโครงกำรในวงเงนิประมำณรอ้ยละ 10 ของมูลค่ำงำนตำมสญัญำ ซึง่เป็นหลกัประกนั
กำรปฏบิตัติำมสญัญำและหลกัประกนักำรช ำรุดบกพร่องที่ผูร้บัจำ้งยื่นต่อเจำ้ของโครงกำร ทัง้นี้เพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำ
บรษิทัฯ จะช ำระคนืเงนิล่วงหน้ำใหก้บัลูกคำ้ตำมเงื่อนไขกำรช ำระคนืทีก่ ำหนดไว ้โดยลูกคำ้จะมกีำรหกัเงนิบำงส่วนเป็น
เงินประกนัผลงำน (Retention) ออกจำกเงินงวดที่ลูกค้ำพึงช ำระให้กบับริษัทฯ เพื่อเป็นกำรประกนัผลงำนในวงเงิน
ประมำณรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำเงนิงวดทีล่กูคำ้พงึช ำระใหก้บับรษิทัฯ ในแต่ละงวด โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัหลกัประกนัคนืเมือ่
พน้ขอ้ผูกพนัตำมสญัญำนัน้ๆแลว้ ซึง่ส่วนใหญ่จะมกี ำหนดเวลำประมำณ 1-2 ปีหลงัส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ย ดงันัน้ในกำร
เสนองำนแต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะต้องมเีงนิทุนหมุนเวยีนหรอืวงเงนิสนับสนุนจำกธนำคำรเพยีงพอเพยีงรองรบักบักำรใช้
เป็นหลกัประกนัดงักล่ำวดว้ย 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนกำรรบังำนธุรกจิใหบ้รกิำรผูร้บัเหมำ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงก่อนกำรเข้ำประมูลโครงกำร บริษัทฯ จะท ำกำรประสำนงำนและติดต่อลูกค้ำเพื่อขอรับเอกสำร
ประกอบกำรประมูลโดยมรีำยละเอยีดทีส่ ำคญั อำทเิช่น TOR (Term of Reference) ,หลกัเกณฑ,์ แบบก่อสรำ้ง เป็นต้น 
เพื่อใชใ้นกำรศกึษำขอ้มลู โดยผูบ้รหิำรจะมอบหมำยใหฝ่้ำยประมำณรำคำของบรษิทัฯ ท ำกำรศกึษำและถอดแบบเพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดรำคำเพื่อเสนองำนเบือ้งตน้ โดยจะตอ้งท ำกำรถอดแบบทัง้ในแง่ของปรมิำณและรำคำต่อหน่วย
จนไดข้อ้สรุป หลงัจำกนัน้จงึน ำแบบทีถ่อดเบือ้งต้นมำน ำเสนอใหท้มีท ำงำนและผูบ้รหิำรท ำกำรพจิำรณำร่ วมกนัอีกครัง้ 
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจว่ำจะเขำ้ร่วมประกวดรำคำหรอืไม่ ในกรณีเขำ้ร่วมประมลูจะร่วมกนัพจิำรณำและก ำหนดรำคำเพื่อใชใ้น

1. รบัจดหมำยเชญิเพือ่ประกวดรำคำ หรอืเพือ่เขำ้เจรจำเสนอรำคำจำกลกูคำ้ 

เขำ้ประกวดรำคำดว้ยตนเอง 

2. พจิำรณำลกัษณะกำรเขำ้ประกวดรำคำ 

2.1 เจรจำกบัพนัธมติรทำงธุรกจิเพือ่ประกวดรำคำร่วมกนั 

2.2 แบ่งส่วนงำนกบัพนัธมติรใหช้ดัเจนเพือ่ท ำงำน     
ตำมควำมเชีย่วชำญ 

3. ศกึษำขอ้มลูเบือ้งตน้ วเิครำะหค์วำมเสีย่ง ประมำณกำรตน้ทุน เพือ่เขำ้
ประกวดรำคำ หรอื เพือ่เจรจำเสนอรำคำ 

4. ยืน่ซองเพือ่ประกวดรำคำ หรอืเสนอรำคำ 

5. วเิครำะหแ์ละเตรยีมขอ้มลูเพือ่ต่อรองรำคำ ก่อนลงนำมในสญัญำ 

6. วำงแผนงำนกบัลกูคำ้ จดัท ำตำรำงก ำหนดกำรท ำงำนและวำงแผนกำรใช้
ก ำลงัคนและวตัถุดบิ 

7. จดัท ำกำรงบประมำณโครงกำร 

8. เริม่โครงกำร 

9. ตรวจสอบควำมคบืหน้ำโครงกำรประจ ำเดอืน และจดัท ำรำยงำน 
ปรบัเปลีย่นงบประมำณโครงกำร (ถำ้ม)ี 

10. ส่งมอบโครงกำรใหแ้ก่ลกูคำ้ 
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กำรประมลูโครงกำร ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ทรำบผลว่ำเป็นผูช้นะกำรประมลูโครงกำร บรษิทัฯ จะมกีำรประชุมร่วมกนักบั
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งอำทเิช่น ทีป่รกึษำโครงกำร ทมีวศิวกร ผูบ้รหิำรบรษิทัฯ เพื่อก ำหนดแผนในกำรท ำงำน ซึง่บรษิทัฯ จะ
น ำผลจำกกำรประชุมดงักล่ำวมำก ำหนดแนวทำงในกำรวำงแผนกำรก่อสรำ้งและวำงแผนกำรจดัซือ้วสัดุ/อุปกรณ์ตลอดจน
วำงแผนกำรว่ำจำ้งแรงงำนใหส้อดคลอ้งกบัก ำหนดกำรท ำงำนทีว่ำงแผนไวจ้นกระทัง่สง่มอบกำรบรกิำรแก่ลกูคำ้เสรจ็สิน้  

โดยทัว่ไปแลว้ บรษิทัฯ จะใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรนับตัง้แต่กำรติดต่อลูกคำ้จนกระทัง่ส่งมอบ
บรกิำรให้แก่ลูกค้ำเสรจ็สิน้เฉลี่ยประมำณ 6 เดอืน ถึง 2 ปี ขึน้อยู่กบัขนำดของโครงกำรและควำมต้องกำรของเจำ้ของ
โครงกำรเป็นส ำคญั 

2.4.6 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรเพื่อใหก้ำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ไม่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ไดว้ำงแนวนโยบำยทีจ่ะปฏบิตัติำมกฏระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

• ดำ้นกำรตรวจวดั ควำมรอ้น แสง ส ีเสยีง - บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรตรวจตำมขอ้ 15 ในกฎกระทรวงเรื่อง 
ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำรและกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนเกีย่วกบัควำมรอ้น แสดงสว่ำง และเสยีง พ.ศ. 2549  

• ดำ้นกำรอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ และกำรฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ตำมกฎกระทรวงฯ ขอ้ 27 และ 29 
• ดำ้นกำรตรวจสอบคุณสมบตันิ ้ำทิง้ทีร่ะบำยออกจำกโรงงำน  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไม่เคยมขีอ้พพิำทหรอืถูกยื่นฟ้องเกีย่วกบักำรสรำ้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจำกหน่วยงำน
ของรฐั 

 
2.4.7 มูลค่างานท่ียงัไม่รบัรูเ้ป็นรายได้รบัเหมาก่อสรา้งของบริษทัฯ (Backlog) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 
ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
งาน 

ประเภท
งาน 

ปีท่ีเร่ิมงาน 
ปีท่ีคาดว่า 
จะเสรจ็ 

มลูค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

 

ความ
คืบหน้า
ของ

โครงการ 
(%) 

มลูค่างาน
ท่ีรบัรู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

 

มลูค่า
งานท่ียงั
ไม่รบัรู้
เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

1 โครงกำรสรำ้งถงับรรจุโพไพลนีทรงกลม
ขนำด 4,000 ตนั New Propylene Storage 
Tank 

Main 
Contractor 

EPC ธ.ค. 2559 – 
ต.ค 2561 

345.17 98.91 341.40 3.77 

2 โครงกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำ
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสรำ้งและ
ตดิตัง้หอเผำชนิด ของโรงกลัน่บำงจำก 
Enclosed Ground Flare (EGF) Installation 
Project 

Main 
Contractor 

EPC เม.ย. 2561 -
ม.ิย. 2562 

271.83 4.25 11.56 260.26 

3 โครงกำรสถำนีเพิม่ควำมดนัก๊ำซธรรมชำตวิงั
น้อย บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตริำชบุร-ีวงั
น้อย (งำนประกอบและตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็ 
และท่อ) Wangnoi Compressor Station 
Project 

Sub 
Contractor 

Civil 
and 

Building 
Service 

ก.ค. 2560 - 
ต.ค. 2561 

156.30 77.85 121.68 34.62 

4 โครงกำรหน่วยผลติไฟฟ้ำเพือ่ใชภ้ำยใน
สถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำตเิหลว (In-plant 

Main 
Contractor 

EPC ก.ค. 2560 - 
ม.ิย. 2561 

732.75 98.62 722.65 10.10 
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ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
งาน 

ประเภท
งาน 

ปีท่ีเร่ิมงาน 
ปีท่ีคาดว่า 
จะเสรจ็ 

มลูค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

 

ความ
คืบหน้า
ของ

โครงการ 
(%) 

มลูค่างาน
ท่ีรบัรู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

 

มลูค่า
งานท่ียงั
ไม่รบัรู้
เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

Generator) กจิกรรมก่อสรำ้งหน่วยผลติน ้ำ
เยน็ Cold Water Generation Plant Project 

5 โครงกำรสถำนีเพิม่ควำมดนัก๊ำซธรรมชำตวิงั
น้อย บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตริำชบุร-ีวงั
น้อย (งำนประกอบและตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็ 
และท่อ) Wangnoi Compressor Station 
Project 

Sub 
Contractor 

SMP & 
E&I 

ส.ค. 2560 - 
พ.ย. 2561 

222.00 86.20 191.36 30.64 

6 โครงกำรหน่วยผลติไฟฟ้ำเพือ่ใชภ้ำยใน
สถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำตเิหลว (In-plant 
Generator)  กจิกรรมก่อสรำ้งหน่วยผลติ
ไฟฟ้ำ - งำนโครงสรำ้งอำคำร และฐำนรำก 
PTTLNG In-Plant Power Generation 
Project 

Sub 
Contractor 

Civil 
and 

Building 
Service 

ม.ค. 2561 - 
ก.พ. 2562 

84.17 73.72 62.06 22.12 

7 โครงกำรโรงงำนผลติโพรพลินีออกไซด์
กจิกรรมงำนโยธำ ของรำยกำรเหมำที ่2และ
รำยกำรเหมำที ่4 Propylene Oxide Project 

Sub 
Contractor 

Civil 
and 

Building 
Service 

ม.ค. 2561 - 
ม.ค. 2563 

453.45 16.75 75.96 377.49 

8 โครงกำรหน่วยผลติไฟฟ้ำเพือ่ใชภ้ำยใน
สถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำตเิหลว กจิกรรม
ก่อสรำ้งหน่วยผลติไฟฟ้ำ - งำนตดิตัง้
โครงสรำ้งเหลก็ และท่อ PTTLNG In-Plant 
Power Generation Project 

Sub 
Contractor 

SMP & 
E&I 

ก.พ. 2561 - 
ม.ีค. 2562 

82.72 53.61 44.34 38.38 

9 โครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม ่กจิกรรมงำนผลติ
ขึน้รปูโครงสรำ้งเหลก็ PTTGC Olefins 
Reconfiguration Project 

Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 
Service 

เม.ย. 2561 - 
ม.ค. 2563 

296.71 11.09 32.92 263.79 

10 โครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม ่กจิกรรมงำน
โครงสรำ้ง (structure) งำนเครือ่งกล
(mechanical) งำนท่อ (Piping work) งำนส ี
(Painting work) PTTGC Olefins 
Reconfiguration Project 

Sub 
Contractor 

SMP & 
E&I 

พ.ค. 2561 - 
ก.ค. 2563 

823.30 2.53 20.81 802.49 

11 โครงกำรสถำนีเพิม่ควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ
กลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซบนบกเสน้ที ่4 
(ระยอง-แก่งคอย) ครัง้ที ่3 Fourth 
Transmission Pipeline Midline 
Compressor Station Project 

Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 
Service 

เป็นงำน
เพิม่เตมิจำก
งำนขอ้ที ่1 

11.77 70.05 8.25 3.52 

12 โครงกำรหน่วยผลติไฟฟ้ำเพือ่ใชภ้ำยใน
สถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำตเิหลว (In-plant 
Generator) กจิกรรมก่อสรำ้งหน่วยผลติ
ไฟฟ้ำ    

Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 
Service 

ก.ค. 2561 -
ธ.ค. 2561 

8.00 50.57 4.05 3.95 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.2 - 22 

 
ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
งาน 

ประเภท
งาน 

ปีท่ีเร่ิมงาน 
ปีท่ีคาดว่า 
จะเสรจ็ 

มลูค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

 

ความ
คืบหน้า
ของ

โครงการ 
(%) 

มลูค่างาน
ท่ีรบัรู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

 

มลูค่า
งานท่ียงั
ไม่รบัรู้
เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

13 โครงกำรก่อสรำ้งคลงัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว
บำงปะกงเฟส 3  กจิกรรมงำนออกแบบ ผลติ
ขึน้รปูและตดิตัง้ถงักกัเกบ็ก๊ำซปิโตรเลยีม
เหลว 

Sub 
Contractor 

EPC ก.ย. 2561 – 
ม.ค. 2563 

204.12 0.44 0.89 203.23 

14 โครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม ่กจิกรรมงำน
ออกแบบและผลติขึน้รปูโครงสรำ้งพืน้เหลก็
บนัไดเหลก็และรำวบนัได 

Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 

Service 

ก.ย. 2561 –  
ม.ิย. 2562 

89.54 0.37 0.33 89.21 

15 โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพโรงกลัน่น ้ำมนับำง
จำกเพือ่สิง่แวดลอ้ม หรอืโครงกำร 3E เฟส 2  
โดยตดิตัง้หน่วยเพิม่ออกเทนเทคโนโลยใีหม่
แบบ Continuous Catalyst Regeneration 
(CCR)   และ Hydrocracker Unit (HCU) 
กจิกรรมงำนจดัหำและตดิตัง้ตูจ้่ำยไฟฟ้ำ 

Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 

Service 

ก.ย. 2561 – 
ต.ค. 2561 

1.95 60.04 1.17 0.78 

รวม    3,783,78  1,639,42 2,144,35 
หมายเหต:ุ * ภายหลงั 30 กนัยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561 บรษิทัไดม้กีารเซน็สญัญาเพิม่อกี 2 โครงการไดแ้ก่  

1 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพโรงกลัน่น ้ ามนับางจากเพือ่สิง่แวดลอ้ม หรอืโครงการ 3E เฟส 
2  โดยติดตั ้งห น่ วย เพิ ่มออกเทน เทคโนโลยีใหม่แบบ  Continuous Catalyst 
Regeneration (CCR)   และ Hydrocracker Unit (HCU) กจิกรรมงานโยธา 

312.00 ลา้นบาท เริม่งานเมือ่ ต.ค.2561 – ก.พ 2563   

2 โครงการโรงโอเลฟินสใ์หม ่กจิกรรมงานตดิตัง้โครงสรา้ง, งานเครือ่งกล, งานทอ่, งานส ี
ของรายการเหมาที ่2   

360.31 ลา้นบาท เริม่งานเมือ่ ต.ค 2561 – ก.ค. 2563  

 รวม 672.31 ล้านบาท 

 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.3 - 1 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

ก่อนกำรตดัสนิใจในกำรลงทุน ผูล้งทุนควรใชว้จิำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพจิำรณำปัจจยัควำมเสีย่งซึง่อำจ
มผีลกระทบต่อหุน้สำมญัของบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ตลอดจนขอ้มลูรำยละเอยีดอื่น
ในเอกสำรฉบบันี้ ทัง้นี้ ปัจจยัควำมเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้น้ีมไิดเ้ป็นควำมเสีย่งทัง้หมดทีม่อียู่ ดงันัน้ ปัจจยัควำมเสีย่งอื่น ๆ 
ทีบ่รษิทัฯ มไิดร้บัทรำบในขณะน้ี หรอืทีบ่รษิทัฯ เหน็ว่ำเป็นปัจจยัควำมเสีย่งทีไ่ม่เป็นสำระส ำคญัในปัจจุบนั อำจเป็นปัจจยั
ควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ หรอืผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯในอนำคตได ้ 

อน่ึง ขอ้ควำมในลกัษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคตทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบันี้ เช่น กำรใชถ้อ้ยค ำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำด
ว่ำ” “เหน็ว่ำ” “อำจจะ” “มแีผนกำร” หรอื “ประมำณ” เป็นตน้ หรอืค ำหรอืขอ้ควำมอื่นใดในลกัษณะท ำนองเดยีวกนั หรอืกำร
คำดกำรณ์เกีย่วกบัแผนกำรประกอบธุรกจิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯนโยบำยของรฐับำล และอื่น ๆ เป็นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจ
แตกต่ำงอย่ำงมนียัส ำคญัจำกกำรคำดกำรณ์หรอืคำดคะเนได ้

ปัจจยัควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของ 
บรษิทัฯ ตลอดจนผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ความเส่ียงด้านการบริหาร การจดัการ 

3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

เริม่แรกบรษิัทก่อตัง้จำกกลุ่มผู้บรหิำรหลกั ได้แก่ 1.นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นำยยอง 
ซอล ซอย (Mr. Yeong Cheol Choi) และ 3. นำยหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee) ซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์ 
ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญ รวมถงึควำมน่ำเชื่อถอืทีไ่ดร้บักำรยอมรบัจำกลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตร
เคมี รวมถึงลูกค้ำที่เป็นกลุ่มบรษิัทสญัชำติเกำหลี ดงันัน้กำรรบังำนในช่วงเริม่ต้น อำจจะใช้ควำมควำมเชื่อถือใน
ผู้บริหำรของบริษัทฯ ในกำรรบังำน โดยส่วนมำกจะเป็นลกัษณะกำรรบัเหมำช่วง (Subcontract) จำกลูกค้ำกลุ่ม
ดงักล่ำว ส ำหรบัปัจจุบนับริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรได้รบังำนในโครงกำรใหญ่ ๆ อย่ำงต่อเนื่องจำกลูกค้ำที่มี
ชื่อเสยีง เนื่องจำกบรษิทัฯ ใชร้ะยะเวลำ ควำมพรอ้ม ควำมรู ้เทคโนโลย ีมำตรฐำนคุณภำพ และองคป์ระกอบโดยรวม
ของทัง้บรษิัทฯ เพื่อให้ได้มรีำยชื่อใน Vendor list ของลูกค้ำ เพื่อเป็น Main Contractor เช่น กลุ่มปตท. ไทยออยล์  
บมจ.บำงจำก เป็นตน้ นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัมกีำรรบังำนในลกัษณะแบบ Subcontractor ซึง่ผ่ำนกำรแนะน ำของลกูคำ้
ในอดตีและลูกคำ้ปัจจุบนัทีเ่หน็ผลส ำเรจ็ของผลงำนทีผ่่ำนมำ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถรบังำนไดท้ัง้สองแบบโดยไม่ตอ้ง
อำศยัชื่อเสยีงจำกตวับุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อใหไ้ดง้ำนดงัเช่นในอดตีทีผ่่ำนมำ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นหำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม
ผู้บริหำรหลกั ที่อำจจะส่งผลให้เกิดกำรสูญเสยีลูกค้ำสญัชำติเกำหลีและลูกค้ำที่มีควำมเชื่อถือในผู้บริหำรหลกัใน
อนำคต และเพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งเรื่องกำรพึง่พงิผูบ้รหิำรและสรำ้งควำมยัง่ยื่นใหแ้ก่บรษิทัฯ  บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำ
สญัญำขอ้ตกลงกำรจำ้งงำนกบัผูบ้รหิำรคนส ำคญั ไดแ้ก่ 1. นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นำยยอง ซอล 
ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) 3. นำยหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) โดยจะต่อสญัญำจำ้ง 5 ปี หลงัจำกเขำ้จด
ทะเบยีน ร่วมกบัจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งทีส่ ำคญัเพื่อลดควำมเสีย่งในกำรพึง่พงิบุคคล โดยระบุหน้ำที ่ต ำแหน่ง 
ลกัษณะงำน และตัวบุคคลที่จะมำด ำเนินงำนแทน ประกอบกบักำรให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำพนักงำน โดยส่ง
พนกังำนเขำ้อบรมในหลกัสตูรต่ำง ๆ และมนีโยบำยสรรหำบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถเพื่อลดกำรพึง่พงิผูบ้รหิำร 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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 ณ 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มีจ ำนวนพนักงำนทัง้หมด โดยไม่รวมผู้บริหำรจ ำนวน 241 คน แบ่งเป็น
แผนกก่อสรำ้งและแผนกเขยีนแบบซึง่เป็นแผนกที่ส ำคญัของบรษิัทฯ มวีศิวกรทัง้สิน้ 202 คน เป็นพนักงำนสญัชำติ
ไทย 193 คน และพนกังำนสญัชำตเิกำหล ี9 คน ในขณะทีพ่นกังำนแผนกอื่น ๆ มจี ำนวนรวม 39 คน ซึง่เป็นพนกังำน
สญัญำตไิทย 32 คน และพนกังำนสญัชำตเิกำหล ี7 คน  

 อกีทัง้ในปัจจุบนับรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรรบังำนกลุ่มลูกคำ้บรษิทัสญัชำตอิื่น ๆ เพิม่ขึน้ เพื่อลดกำรพึง่พงิของ
กลุ่มลกูคำ้สญัชำตเิกำหล ีโดยมรีำยไดแ้ยกตำมกลุ่มลกูคำ้สญัชำตเิกำหล ีและลกูคำ้สญัชำตกิลุ่มอื่น ๆ ดงันี้ 

  
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งวด 9 เดือนปี 
2561 

มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
กลุ่มบรษิทัในเครอื
เกำหล ี

440.05 59.26 273.65 42.02 131.90 12.94 516.71 48.74 

กลุ่มอื่น ๆ 302.49 40.74 377.65 57.98 887.39 87.06 543.38 51.26 
รวม 742.54 100.00 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,060.09 100.00 

 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.2 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือ  

ตำมข้อก ำหนดของวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง ก ำหนดให้บริษัทฯ  ด ำรง
อตัรำส่วนหนี้สนิที่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอตัรำส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหนึ่ง) ตัง้แต่ปี 2562 
จนถึงสิ้นสุดอำยุสญัญำสินเชื่อ และด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  (DSCR : Debt Service Coverage 
Ratio) ในอตัรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 1.2 (หนึ่งจุดสอง) เท่ำตลอดอำยุสญัญำสนิเชื่อ หำกบริษัทฯไม่สำมำรถปฏบิตัิได้ตำม
เงื่อนไขของวงเงนิสนิเชื่อ อำจส่งผลกระทบต่อสญัญำสนิเชื่อ โดยธนำคำรอำจยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อทัง้หมด บรษิัทฯ ถูก
ระงบักำรพจิำรณำวงเงินสนิเชื่อใหม่ มปีระวตัิด้ำนกำรรกัษำเงื่อนไขสนิเชื่อตำมสญัญำที่ไม่ด ีส่งผลกระทบต่อกำรขอ
สนิเชื่อใหม่ในอนำคต 

ดงันัน้บรษิัทฯ จงึจดัให้มกีำรบรหิำรทำงกำรเงนิและประเมนิควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขเรื่องกำร
ด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี้ปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำว 
 
3.3 ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัช าระค่าบริการจากผูว้่าจ้าง 

 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ รบังำนจำกผูร้บัเหมำโครงกำรหลกั ซึง่เป็นลูกคำ้เอกชน อำจมคีวำมเสีย่งในกำรรบัช ำระเงนิ
เนื่องจำกผู้รบัเหมำโครงกำรหลกัประสบปัญหำทำงกำรเงินและไม่สำมำรถช ำระค่ำบริกำรจะส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญัได ้ท ำใหบ้รษิทัฯ ต้องด ำรงกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนใหเ้พยีงพอต่อกำร
ด ำเนินกจิกำร  

บรษิทัฯ จงึมมีำตรกำรทีเ่ขม้งวด โดยก่อนทีจ่ะมกีำรรบังำนประมลูทุกครัง้ บรษิทัฯจะพจิำรณำถงึควำมน่ำเชื่อถอื
และฐำนะทำงกำรเงนิของผู้ว่ำจำ้งก่อนเขำ้ประมูลงำน ตรวจสอบงบกำรเงนิของผูว้่ำจำ้งตลอดจนสอบถำมเครดติของผู้
ว่ำจำ้งจำกคู่คำ้ และบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะรบังำนก่อสรำ้งจำกผูว้่ำจำ้งทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืและฐำนะทำงกำรเงนิดเีท่ำนัน้ 
โดยหำกพบว่ำผูว้่ำจำ้งรำยใดมคีวำมเสีย่งสงูกจ็ะปฏเิสธในกำรเขำ้ร่วมประมูลงำน นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัเน้นกำรรบังำน



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.3 - 3 

ก่อสร้ำงโดยตรงจำกเจำ้ของโครงกำร ซึ่งมคีวำมน่ำเชื่อถือและฐำนะทำงกำรเงนิดี เช่น บรษิัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ เพื่อช่วยลดผลกระทบจำก
ปัญหำไม่ไดร้บัช ำระค่ำก่อสรำ้งจำกผูว้่ำจำ้งไดใ้นระดบัหนึ่ง จำกผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มสีดัส่วนรำยไดจ้ำก
กำรรบัเหมำผ่ำนเจำ้ของโครงกำรเพิม่ขึน้ ดงัรำยละเอยีดในตำรำงสดัส่วนงำนของบรษิัทฯ แยกตำมช่องทำงกำรจดัหำ
ลกูคำ้  

 
3.4 ความเส่ียงด้านเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 

ในกำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมจ ำเป็นต้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนสูง โดยเฉพำะในกรณีเป็นโครงกำรใหญ่และอำจใช้
ระยะเวลำนำนกว่ำจะสร้ำงแล้วเสรจ็ ดงันัน้หำกประสบปัญหำในกำรหำแหล่งเงนิทุนสนับสนุนทำงกำรเงนิ กอ็ำจท ำให้
โครงกำรมปัีญหำ เน่ืองจำกระยะเวลำในกำรเรยีกช ำระเงนิจำกลูกคำ้เป็นไปตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ อำจไม่สมัพนัธ์
กบัขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนทีท่ ำได้จรงิ ท ำให้บรษิทัฯ ประสบปัญหำกำรเบกิเงนิล่ำชำ้กว่ำเงนิลงทุนที่ได้ลงทุนไป ส่งผล
กระทบต่อสภำพคล่องหมุนเวยีนของบรษิทั ทีบ่รษิทัฯ อำจตอ้งจดัหำแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้จำกวงเงนิสนิเชื่อของ
ธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงนิซึง่ท ำใหเ้กดิตน้ทุนทำงกำรเงนิตำมมำ 

บรษิัทฯ เขำ้ใจและเหน็ถึงปัญหำดงักล่ำวเป็นอย่ำงด ีจงึได้หำแนวทำงป้องกนัโดยกำรเตรยีมขออนุมตัิวงเงนิ
สนิเชื่อจำกธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงนิใหเ้พยีงพอ เพื่อเพิม่โอกำสและสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถงึกำร
ลดควำมเสีย่งเรื่องกำรเสยีโอกำสในกำรเขำ้รบังำนโครงกำรใหม่ๆ หำกวงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนังำนโครงกำรทีไ่ดท้ ำไว้กบั
ธนำคำรพำณิชยเ์กนิกว่ำวงเงนิทีธ่นำคำรพำณิชยอ์นุมตัไิว ้รวมทัง้วำงแผนและบรหิำรกำรสัง่ซือ้และระยะเวลำกำรจ่ำยเงนิ 
supplier ใหม้ปีระสทิธภิำพ 

ในกำรที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์และระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัแก่
ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) บริษัทฯ เห็นว่ำเป็นเหตุผลหนึ่งเพื่อรองรบักำรขยำยงำนของบริษัทฯ และเป็นอีกหนึ่ง
ทำงเลอืกทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ มชี่องกำรจดัหำเงนิทุนหมุนเวยีนลดควำมเสีย่งได ้

 
3.5 ความเส่ียงเปล่ียนแปลงนโยบายมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ในอนาคต 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัใหม่ที่คำดว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ในประเทศไทยในปี 2562 ถือ
ปัจจยัหนึ่งทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯในอนำคต เช่น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่15 
เรื่องรำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ (TFRS15)  ซึ่งในทำงบญัชกีำรรบัรู้รำยได้จะต้องเป็นไปตำมหลกักำรส ำคญัตำม
ขัน้ตอนดงันี้ กำรระบุสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ กำรระบุภำระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญำ กำรก ำหนดรำคำของรำยกำร กำรปันส่วน
รำคำของรำยกำรใหก้บัภำระทีต่้องปฏบิตัทิีร่วมอยู่ในสญัญำ กำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อ (หรอืขณะที)่ กิจกำรปฏบิตัติำมภำระที่
ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯไดต้ระหนกัถงึปัจจยัดงักล่ำว โดยฝ่ำยบรหิำรไดม้กีำรศกึษำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบั
ที ่15 และมกีำรปรกึษำกบัทำงผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อกำรเตรยีมพรอ้มหำกมผีลกระทบกบักำรบนัทกึบญัชใีน
อนำคต 
 
ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

3.6 ความเส่ียงด้านการแข่งขนัและความต่อเน่ืองของรายได้จากการประมูล 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.3 - 4 
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ดชันี 2553=100 

 ในกำรด ำเนินธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรรบัเหมำ
ก่อสร้ำงแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction) และธุรกิจรบัเหมำติดตัง้โครงสร้ำงและระบบ  
งำนบรกิำรด้ำนวศิวกรรมโยธำ ตลอดจนกำรผลติและประกอบเหลก็และระบบท่อส ำหรบักลุ่มอุตสำหกรรมนัน้ บรษิทัฯ 
จะต้องเขำ้ไปประมูลงำนกบัเจ้ำของโครงกำร รำยได้ของบรษิัทฯ จงึมคีวำมผนัผวนตำมควำมสำมำรถในกำรชนะกำร
ประมูลโครงกำร ในกรณีที่บรษิัทฯ ไม่สำมำรถประมูลงำนใหม่ได้ตำมแผนงำนทีว่ำงไว ้โดยเฉพำะในภำวะที่เศรษฐกจิ
ตกต ่ำหรือมีกำรแข่งขนัด้ำนรำคำในกำรประมูล อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ ให้ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อรกัษำควำมต่อเน่ืองของรำยได ้โดยกำรรกัษำคุณภำพของ
งำนและกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ ทัง้ในด้ำนควำมถูกต้องตำมหลกัวศิวกรรม ควำมคุ้มค่ำ ตรงเวลำ พร้อมทัง้รบัประกนั
ผลงำนก่อสรำ้ง โดยมสีญัญำกำรชดใชค้่ำเสยีหำยของผลงำน ภำยในระยะเวลำ 1 ปีหลงัจำกก่อสรำ้งแลว้เสรจ็  เพื่อสรำ้ง
ควำมพงึพอใจและควำมไว้วำงใจใหแ้ก่ลูกค้ำ ส่งผลให้ลูกค้ำรำยเดมิกลบัมำใชบ้รกิำรกบับรษิทัฯ อย่ำงต่อเนื่อง และจะ
พจิำรณำคดัเลอืกบรษิทัฯ ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิำรในโครงกำรอื่นต่อไป ตลอดจนใหค้ ำแนะน ำลูกคำ้รำยอื่นใหม้ำใชบ้รกิำรแก่
บรษิทัฯ อกีดว้ย 
 
3.7 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในการติดตัง้ 

ต้นทุนวสัดุก่อสรำ้งและวสัดุประกอบกำรถอืเป็นตน้ทุนส ำคญัในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยวตัถุดบิหลกั 
ได้แก่ แผ่นเหลก็ ลวดทองแดง เป็นต้น กรณีที่รำคำวตัถุดบิมกีำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคญัในช่วงระยะเวลำกำร
ด ำเนินโครงกำรของบรษิทัฯ อำจสง่ผลกระทบโดยตรงต่ออตัรำกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ รำคำวสัดุก่อสรำ้งจะผนัผวนขึน้ลง
ตำมภำวะตลำดทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยอำ้งองิจำกขอ้มลูดชันีรำคำวสัดุก่อสรำ้งของส ำนกัดชันีเศรษฐกจิกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์พบว่ำ รำคำวสัดุก่อสรำ้งในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำระหว่ำงปี 2556 - ปี 2560 มอีตัรำกำรผนัผวน เฉลีย่อยู่ที ่
107.46 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำของปีก่อนหน้ำ (ใชฐ้ำนปี 2553 = 100) ดงัตำรำงต่อไปนี้ 

 
ตางรางท่ี 1 : ดชันีราคาวสัดกุ่อสรา้ง ปี 2543 - ปี 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ส านกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยรองรบัเพื่อลดควำมเสีย่งของควำมผนัผวนของรำคำวสัดุก่อสร้ำง โดยบรษิัทฯ จะ
ประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงก่อนกำรเสนอรำคำเพื่อเขำ้ประมูลก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำร กำรพิจำรณำต้นทุนค่ำ
ก่อสรำ้งจะมำจำกฐำนขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ และขอ้มลูตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำรงำนก่อสรำ้งแก่ลูกคำ้ในอดตี ตลอดจน
วำงแผนก ำหนดรำคำวสัดุไว้ล่วงหน้ำ โดยกำรออกใบสัง่ซื้อล่วงหน้ำแก่คู่คำ้เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรปรบัตวัของ
รำคำวสัดุ ท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถค ำนวณต้นทุนกำรให้บรกิำรได้ค่อนขำ้งแม่นย ำ ในอดตีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ จงึไม่ไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรปรบัตวัของรำคำวสัดุและอุปกรณ์ดงักล่ำวมำกนกั  

ปี 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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3.8 ความเส่ียงจากการประมาณการต้นทุนงานก่อสรา้งผิดพลาด 

กำรประมำณกำรตน้ทุนเป็นสิง่ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ เน่ืองจำกบรษิทัฯ จะตอ้งกำรท ำสญัญำในลกัษณะเหมำ
จ่ำย หรอืเป็นสญัญำทีม่กีำรตกลงรำคำไวต้ัง้แต่ไดร้บังำนประมลูแลว้ จงึจ ำเป็นตอ้งมกีำรประเมนิตน้ทุนและควบคุมตน้ทุน
ใหเ้ป็นไปตำมงบประมำณทีไ่ดก้ ำหนดไว้ ดงันัน้กำรประมำณกำรตน้ทุนจงึมคีวำมส ำคญัต่อผลก ำไรของบรษิทัฯ โดยกำร
ประมำณกำรทีแ่ม่นย ำจะท ำใหฝ่้ำยบรหิำรสำมำรถตดัสนิใจด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ส่งผลใหผ้ลประกอบกำร
ของบรษิทัฯ มกี ำไร แต่หำกกำรประมำณกำรตน้ทุนงำนผดิพลำดอำจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ พลำดหวงัจำกกำรไดร้บังำนใหม่ใน
อนำคต เน่ืองจำกกำรเสนอรำคำประมลูทีส่งูกว่ำคู่แขง่ หรอืผลประกอบกำรขำดทุน เน่ืองจำกตน้ทุนกำรก่อสรำ้งทีป่ระมำณ
ไวต้ ่ำกว่ำทีต่น้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ เป็นตน้  

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี จงึไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรประมำณกำร
ต้นทุนจำกกำรใหบ้รกิำรก่อสร้ำง ซึ่งจะประกอบด้วย ค่ำวสัดุและสนิค้ำ ค่ำผู้รบัเหมำช่วง ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวกบัพนักงำน 
รวมถึงค่ำใชจ้่ำยกำรผลติต่ำง ๆ โดยอำศยัประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรวำงแผนงำนก่อสรำ้งของทมีวศิวกร 
ประกอบกบัฐำนข้อมูลกำรค ำนวณต้นทุนงำนก่อสร้ำงในกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรในอดีตที่ผ่ำนมำ รวมทัง้ระบบ
โปรแกรมควบคุมกำรผลติแบบเบด็เสรจ็ (Integrated Production Control System) ทีพ่ฒันำโดยบรษิทัฯ เพื่อใชค้วบคุม 
วเิครำะห ์และปรบัปรุงตน้ทุนโครงกำรใหม้ปีระสทิธภิำพและเป็นปัจจุบนัเสมอเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้ทัง้ใน
ส่วนของกำรเบกิใชว้สัดุอุปกรณ์ และจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของวศิวกรโครงกำร ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถควบคุมตน้ทุน
กำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งใหอ้ยู่ในอตัรำทีใ่กลเ้คยีงกนัในแต่ละปี โดยทมีผูบ้รหิำรจะมกีำรประชุมภำยในทุกเดอืน เผื่อตดิตำม
สถำนะค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำร และทุกไตรมำสจะมกีำรปรบัปรุงอตัรำค่ำใชจ้่ำยของแต่ละโครงกำรให้เป็นปัจจุบนั 
โดยแต่ละไตรมำสอำจจะมปีรบัปรุงงบประมำณ ของแต่ละโครงกำรผ่ำน Indicative Target Cost หรอื ITC ทีเ่ป็นรำยงำน
กำรแสดงสถำนะต้นทุนของแต่โครงกำร หำกมกีำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของค่ำใชจ้่ำย จงึท ำใหค้วำมเสีย่งจำกกำรประมำณ
กำรตน้ทุนงำนก่อสรำ้งผดิพลำดลดลง 
 
3.9 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน   

บรษิทัฯ มกีำรสัง่ซือ้วสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องจกัรมำจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะพวกวสัดุพวกเหลก็ทีต่้องน ำเขำ้
จำกประเทศเกำหล ีอนิโดนีเซยี มำเลเซยี และญี่ปุ่ น เช่น วสัดุลวดเชื่อม (Welding Consumable) หรอื วสัดุแผ่นเหลก็
แผ่นรดีเยน็ (Steel Plate) ทีต่อ้งไดร้บัมำตรฐำนสำกลของ Japanese Industrial Standards : JIS, American Society for 
Testing and materials : ASTM เป็นต้น ส่งผลให้บรษิัทฯ มคีวำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ เกดิผลกระทบต่อต้นทุนโครงกำร ในกรณีที่ค่ำเงนิบำทอ่อนตวัลง ท ำให้มูลค่ำวสัดุก่อสรำ้งทีน่ ำเขำ้มมีูลค่ำ
สูงขึ้น อตัรำก ำไรของโครงกำรจะลดลง บริษัทฯ จึงมีแนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงด้วยกำรวเิครำะห์แนวโน้มของอตัรำ
แลกเปลีย่นในอนำคตก่อนทีจ่ะท ำกำรจดัซือ้วสัดุ 
 
3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

 กำรด ำเนินธุรกิจให้บรกิำรรบัเหมำก่อสร้ำงของบรษิัทฯ จ ำเป็นต้องอำศยับุคลำกรที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ
เฉพำะทำง ตอ้งมปีระสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำน กำรสญูเสยีหรอืกำรขำดแคลนบุคลำกรเหล่ำนี้ถอืเป็นอกีหนึ่งควำมเสีย่ง
ของบรษิทัฯ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ ในอนำคต 

 บรษิัทฯ ตระหนักถึงทรพัยำกรด้ำนบุคคลเป็นส ำคญัจงึมนีโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้วยกำรพฒันำ
บุคลำกรในดำ้นควำมรู ้ควำมสำมำรถพรอ้มกบักำรรกัษำควำมสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่ำงบุคลำกรในองค์กร ทัง้นี้ ตัง้แต่อดตีที่
ผ่ำนมำ บรษิทัฯ มอีตัรำหมุนเวยีนของบุคลำกรในสว่นของกลุ่มวศิวกรผูค้วบคุมงำนค่อนขำ้งต ่ำ กลุ่มทีเ่ป็นแรงงำนหลกัใน
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กำรด ำเนินงำนจะเป็นพนักงำนรำยวนั และพนักงำนทีจ่ำ้งตำมรำยโครงกำร ซึง่มอียู่ประมำณ 650 คน ซึง่บรษิทัฯ จะจำ้ง
งำนตำมปรมิำณงำนทีไ่ดร้บั มกีำรก ำหนดอตัรำค่ำแรงใหใ้กลเ้คยีงกบัค่ำแรงในกลุ่มอุตสำหกรรมเดยีวกนั มกีำรจ่ำยเงนิที่
ตรงเวลำสม ่ำเสมอ ประกอบกบัท ำเลทีต่ัง้ของบรษิทัฯ อยู่ใกลก้บันิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ซึง่มบีุคลำกร
กลุ่มแรงงำนอำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก อกีทัง้มกีำรบอกต่อกนัปำกต่อปำกภำยในกลุ่มแรงงำนดงักล่ำว จงึท ำใหบ้รษิทัฯ 
ไม่ไดร้บัผลกระทบในกำรสรรหำแรงงำนมำกหนกั 
 
3.11 ความเส่ียงต่อความปลอดภยั ชีวอนามยั และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมข้างเคียง 

กำรด ำเนินงำนก่อสรำ้งโครงกำร หำกมคีวำมผดิพลำดซึง่สง่ผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบ
ในดำ้นของอนัตรำยจำกควำมผดิพลำดในกำรก่อสรำ้งทีท่ ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยทัง้ดำ้นชวีติและทรพัยส์นิ หรอืผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินงำนต่อสิง่แวดลอ้ม อำท ิมลภำวะทำงเสยีง ฝุ่ นควนัฟุ้งกระจำยจำกกำรก่อสรำ้ง กำรทรุดตวัของพืน้อำคำร
ขำ้งเคยีง นอกจำกจะมคีวำมเสีย่งของกำรเสื่อมเสยีชื่อเสยีง และควำมน่ำเชื่อถอืของบรษิทัฯ ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำรก่อสรำ้ง
แลว้ อำจยงัเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ถูกด ำเนินคดใีนชัน้ศำลในกรณีทีถู่กเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนมำก 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของควำมปลอดภยัในกำรให้บรกิำร จงึได้มกีำรฝึกอบรมพนักงำนทุกระดบั
ตัง้แต่ผูบ้รหิำรจนถงึคนงำนใหเ้ขำ้ใจและค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของกำรด ำเนินงำนในทุกขัน้ตอน เช่น กำรจดับุคลำกรเขำ้
อบรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของกรมสวสัดกิำรทุกระดบั ก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัระดบัวชิำชพีให้
ควำมรูด้ำ้นควำมปลอดภยัแก่พนกังำนก่อนเริม่งำน กำรใหส้วสัดกิำรตรวจสขุภำพของลกูจำ้งทีท่ ำงำน มกีำรจดัอบรมซอ้ม
ดบัเพลงิขัน้ต้น และกำรฝึกซ้อมหนีไฟหำกเกิดสถำนกำรณ์ไม่คำดคดิ ซึ่งบรษิัทฯ เชื่อมัน่ว่ำหำกพนักงำนเขำ้ใจถึงกำร
ป้องกนัและใส่ใจควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำนก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบุคคลภำยนอกได้ ส ำหรบัผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมดำ้นมลภำวะฝุ่ นควนัฟุ้งกระจำยนัน้ บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัคิวำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดักำรเรื่องมลภำวะทำงเสยีง โดยหลกีเลีย่งกำรท ำงำนในช่วงนอก
เวลำงำน หำกมกีรณีทีต่้องมกีำรด ำเนินงำนทีอ่ำจส่งเสยีงรบกวนคนในชุมชน บรษิัทฯ กจ็ะแจ้งใหบุ้คคลในชุมชนทรำบ
ก่อนล่วงหน้ำผ่ำนตวัแทนชุมชนทีบ่รษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ป็นสือ่กลำงในกำรสือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจ 
 
3.12 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนัก าหนดเวลา 

 บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งในเรื่องค่ำปรบัและภำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรส่งมอบสนิคำ้ไม่ทนัก ำหนดกำร ซึง่
อำจเกดิขึน้ไดจ้ำกหลำยสำเหตุ ไม่ว่ำจะเป็นควำมล่ำชำ้ของผูว้่ำจำ้งหรอืเจำ้ของโครงกำร ทัง้กำรเปลีย่นแปลงแบบก่อสรำ้ง
และติดตัง้ กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำ/เงื่อนไขระหว่ำงด ำเนินโครงกำร กำรขำดแคลนเงนิทุนและสภำพคล่องของผูว้่ำจำ้ง
โครงกำร หรอือำจเกดิปัญหำจำกกำรส่งมอบวสัดุล่ำช้ำจำกผู้จดัจ ำหน่ำย ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ จำกกำรทีถู่ก
เจำ้ของโครงกำรปรบัค่ำเสยีหำย หรอืก่อใหเ้กดิตน้ทุนสว่นเพิม่นอกเหนือจำกทีบ่รษิทัฯ ประเมนิตำมแผนงำนก่อสรำ้งไว ้ 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว โดยน ำระบบ IT เขำ้มำช่วยในกำรตรวจสอบขัน้ตอนและ
ควำมเรยีบรอ้ยของงำน เช่น โปรแกรม SPCM ทีม่คีวำมสำมำรถตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน ตัง้แต่รบัวสัดุจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
น ำมำประกอบ พ่นส ีเชื่อมโลหะ และน ำออกจำกโรงงำนเพื่อไปตดิตัง้ โดยผูจ้ดักำรในแต่ละโครงกำรจะสำมำรถตรวจสอบ
สถำนะกำรปฏบิตัิงำนผ่ำนโปรแกรมดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดใหม้กี ำหนดประชุมและรำยงำนผลควำมคบืหน้ำของทุก  ๆ
โครงกำรกบัผูบ้รหิำรทุกเดอืน จงึท ำใหบ้รษิทัฯ ทรำบควำมคบืหน้ำของโครงกำรเป็นระยะ เมื่อพบปัญหำผูจ้ดักำรโครงกำร
สำมำรถรำยงำนปัญหำทีเ่กดิขึน้ได้ทนัท่วงท ีเพื่อให้ได้รบัค ำแนะน ำจำกผู้บรหิำรส ำหรบัแก้ไขปัญหำ ทัง้นี้ ตัง้แต่อดตีที่
ผ่ำนมำบรษิทัฯ ยงัไม่เคยถูกปรบัจำกกำรสง่มอบงำนล่ำชำ้ใด ๆ 
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3.13 ความเส่ียงจากการเข้ารว่มในกิจการรว่มค้า ท่ีอาจท าให้บริษทัฯ ต้องรบัผิดชอบหากผูร้ว่มค้าไม่ปฏิบติัตาม
ข้อตกลง 

เน่ืองจำกกำรรบังำนบำงครัง้ อำจเป็นโครงกำรทีใ่ชเ้งนิลงทุนหรอืควำมน่ำเชื่อถอืมำก บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้ง
เขำ้ร่วมในกจิกำรร่วมคำ้กบันิตบิุคคลอื่นเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเขำ้ประมลูงำนและท ำงำนโครงกำรได ้ในกำรร่วมงำนใน
กจิกำรร่วมค้ำอยู่ภำยใต้เกณฑ์กำรรบัผดิชอบร่วมกนั ขอ้ตกลงร่วมกนั หรอืแทนกนั (Joint Venture) โดยควำมร่วมมอื
ดงักล่ำวจะส ำเรจ็กต่็อเมื่อทัง้สองฝ่ำยปฏบิตัติำมพนัธะสญัญำของตน หำกผูร้่วมคำ้ในกจิกำรร่วมคำ้ไม่สำมำรถกระท ำตำม
ขอ้ตกลงในสญัญำร่วมคำ้ได ้บรษิทัฯ อำจไดร้บัควำมเสีย่งทีจ่ะต้องเขำ้รบัผดิชอบในส่วนของผู้ร่วมคำ้ เช่น อำจต้องเขำ้
รบัผิดชอบในกำรจดัหำเงินทุนในส่วนของผู้ร่วมค้ำที่ไม่สำมำรถหำเงินมำลงทุนได้ หรือควำมเสี่ยงในกำรที่ต้องเข้ำ
รบัผดิชอบงำนในสว่นของผูร่้วมคำ้ใหบ้รรลุแลว้เสรจ็ตำมแผนงำน อกีทัง้กรณีทีโ่ครงกำรไดร้บัควำมเสยีหำยผูว้่ำจำ้งมสีทิธิ ์
ในกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยจำกกำรไม่ปฏบิตัติำมสญัญำจำกบรษิทัฯ หรอือำจตอ้งรบัผดิในสว่นของผูร้่วมคำ้ในกจิกำรร่วม
คำ้ดว้ย สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งรบัผดิตำมกฎหมำย และสรำ้งควำมเสยีหำยแก่บรษิทัฯ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัไม่มกีำรด ำเนินธุรกจิในรูปแบบกจิกำรร่วมคำ้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ยงัมมีำตรกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งดงักล่ำวที่อำจจะเกดิขึน้ในอนำคต โดยจะท ำกำรวเิครำะหผ์ูร้่วมค้ำ ซึ่งพจิำรณำจำกประวตั ิผลงำนทีผ่่ำนมำ 
สถำนะทำงกำรเงนิของผูร้่วมคำ้ ก่อนทีจ่ะตกลงร่วมงำนกนั ท ำใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำผูร้่วมคำ้จะสำมำรถเขำ้รบัผดิชอบในสว่น
งำนไดห้ำกเกดิปัญหำขึน้ ช่วยลดทอนควำมเสีย่งทีอ่ำจสง่ผลต่อบรษิทัฯ ได้ 

 
3.14 ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากข้อพิพาททางกฎหมาย 

เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดม้ีว่ำจำ้งบรษิทัภำยนอกมำรบัเหมำช่วง (subcontract) เพื่อท ำงำนก่อสรำ้งในโครงกำร ใน
ปัจจุบนับรษิทัฯ มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีย่งัไม่สิน้สุด อยู่ในขัน้ตอนของศำลอยู่ 1 คด ีซึง่เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 
2561 โจทกไ์ดม้กีำรยื่นค ำอุทธรณ์ต่อ และนดัฟังค ำพพิำกษำในวนัที ่15 พฤศจกิำยน 2561 ทีผ่่ำนมำ ซึง่ศำลอุทธรณ์ไดม้ี
ค ำพพิำกษำว่ำ ใหบ้รษิทัฯ ต้องช ำระเงนิจ ำนวน 347,514.66 บำท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วนัฟ้อง (13 
กนัยำยน 2559) ตำมสญัญำจำ้งงำน ซึง่เป็นกำรแกไ้ขสญัญำจำ้งงำนฉบบัหลกั  

โดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ทีจ่ะยื่นค ำรอ้งต่อศำลฎกีำต่อไป เนื่องจำกสญัญำดงักล่ำวไม่เคยมกีำร
กล่ำวถงึมำก่อนในกำรพจิำรณำคดใีนศำลชัน้ตน้ และโจทกย์งัเคยอำ้งว่ำสญัญำฉบบัแกไ้ขดงักล่ำวไม่เกีย่วขอ้งกบัสญัญำที่
พพิำทนี้ อกีทัง้โจทกก์ไ็ม่ไดเ้รยีกรอ้งเงนิจ ำนวนดงักล่ำวมำฟ้องในศำล จงึมองว่ำบรษิทัฯ ไม่ตอ้งช ำระเงนิในสว่นนี้ 

 
ความเส่ียงจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์

3.15 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯอยู่ระหว่างการปฏิบติัตามเง่ือนไขของตลาดหลกัทรพัย ์MAI  

  ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ครัง้นี้  บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขออนุญำตเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ต่อ ตลำดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ ดงันัน้ ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงที่หลกัทรพัย์ของบริษัทฯอำจไม่ได้รบัอนุญำตให้เป็น
หลกัทรพัย ์จดทะเบยีน ท ำใหผู้ล้งทุนไม่มตีลำดรองเพื่อซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ไดต้ำม
รำคำทีค่ำดกำรณ์ไว ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ำกดั ในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ไดพ้จิำรณำคุณสมบตัิ
ของบรษิทัในเบือ้งตน้แลว้ เหน็ว่ำ บรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นทีจ่ะสำมำรถเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
ไดต้ำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ กำร
รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ พ.ศ.2560 ลงวนัที ่
11 กรกฎำคม 2560 และมคีุณสมบตัผิ่ำนเกณฑ ์ขอ้ 4 (2) คอื มทีุนช ำระแลว้เฉพำะหุน้สำมญัไม่น้อยกว่ำ 50 ลำ้นบำท ขอ้ 
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4 (5) (ก) มผีลกำรด ำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนยื่นค ำขอโดยมกี ำไรสทุธใินปีล่ำสดุไม่น้อยกว่ำ 10 ลำ้นบำทและมกี ำไร
สทุธใินงวดสะสมก่อนยื่นค ำขอ ขอ้ 4 (6) มสีว่นของผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำ 50 ลำ้นบำทและมสีว่นของผูถ้อืหุน้ก่อนกำรเสนอ
ขำยหุ้น ต่อประชำชนมำกกว่ำศูนย์ ในขณะที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิคำดว่ำบรษิัทฯ จะมคีุณสมบตัิเกี่ยวกบักำรกระจำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รำยย่อยครบถว้นตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนแลว้เสรจ็ 
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4. การวิจยัและพฒันา 

- ไม่ม ี- 
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5. สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

5.1 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ซึ่งสำมำรถแสดง
รำยละเอยีดไดด้งันี้ : 

รายการ มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค. 60 

ณ วนัท่ี 30 
ก.ย. 61 

1. ทีด่นิ ซึง่ไดแ้ก่ โฉนดทีด่นิ 
111802, 111803, 111804, 
นส.3 ก ต ำบลหว้ยโป่ง อ ำเภอ
เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง  

183.80 183.80 บรษิทัฯ ถูกน ำไปใชว้ำงหลกัประกนั
เงนิกูย้มืธนำคำร 1/ 

2. อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 68.89 71.26 บรษิทัฯ ถูกน ำไปใชว้ำงหลกัประกนั
เงนิกูย้มืธนำคำร 1/ 

3. เครื่องจกัร เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ 

56.27 85.62 บรษิทัฯ ไม่ม ี

4. เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 0.97 0.95 บรษิทัฯ ไม่ม ี
5. อุปกรณ์ส ำนกังำน 1.56 2.20 บรษิทัฯ ไม่ม ี
6. ยำนพำหนะ 3.30 4.55 บรษิทัฯ ไม่ม ี

รวม 314.79 348.38   
หมายเหตุ : 1/ บรษิทัฯไดจ้ านองทีด่นิ พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิ ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ ภายใตว้งเงนิจ านองรวมประมาณ 355 ลา้นบาทไวก้บัสถาบนั

การเงนิแหง่หนึง่ตัง้แต่ปี 2559  

 
5.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 30 กนัยำยน 2561 บรษิัทฯมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตน จ ำนวน 9.13 ล้ำนบำทและ
จ ำนวน 11.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่ไดแ้ก่ ระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ 
  
5.3 รายละเอียดของสญัญาท่ีส าคญั 

5.3.1) สญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีสัญญำเงินกู้ยืมเงินระยะสัน้จ ำนวน 1 สัญญำ จ ำนวนคงเหลือรวม 
39,089,784 บำท และสญัญำเงนิกูย้มืเงนิระยะยำวจ ำนวน 3 สญัญำ จ ำนวนคงเหลอืรวม 191,280,000 บำท โดยบรษิทัฯ 
ไดกู้ย้มืกบัสถำบนักำรเงนิภำยในประเทศ โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้  
 
สญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร (Factoring) 
ควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำ ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
วงเงนิค ้ำประกนั จ ำนวน 100,000,000 บำท 
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สญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร (Factoring) 
จ ำนวนเงนิกูย้มืใชไ้ป จ ำนวน 39,089,784 บำท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
วนัทีท่ ำสญัญำ 21 กรกฎำคม 2559 
อตัรำดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MOR ต่อปี 
กำรค ้ำประกนั นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมกำรบรษิทั,  

บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
สญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร 
ควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำ ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จ ำนวนเงนิกูย้มื จ ำนวน 10,000,000 บำท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะยำว 
วนัทีท่ ำสญัญำ 15 มกรำคม 2559 
อตัรำดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี  
ขอ้ก ำหนด ช ำระคนืเงนิตน้ทุก 6 เดอืน จ ำนวน 720,000 บำท รวมทัง้หมด 14 งวด 
กำรค ้ำประกนั นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมกำรบรษิทั และ 

บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

สญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร 
ควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำ ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จ ำนวนเงนิกูย้มื จ ำนวน 10,000,000 บำท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะยำว 
วนัทีท่ ำสญัญำ 15 มกรำคม 2559 
อตัรำดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ต่อปี 
ขอ้ก ำหนด ช ำระคนืเงนิตน้ทุก 6 เดอืน จ ำนวน 720,000 บำท รวมทัง้หมด 14 งวด 
กำรค ้ำประกนั นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมกำรบรษิทั และ 

บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
สญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร 
ควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำ ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จ ำนวนเงนิกูย้มื จ ำนวน 250,000,000 บำท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะยำว 
วนัทีท่ ำสญัญำ 10 สงิหำคม 2559 
อตัรำดอกเบีย้เงนิกู ้ - ส ำหรบัปีแรกนบัตัง้แต่วนัทีเ่บกิเงนิกู ้อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 0.75% ต่อปี  

- ส ำหรบังวดถดัไป อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 0.50% ต่อปี  
ขอ้ก ำหนด ช ำระคนืเงนิตน้เดอืนละ 2,980,000 บำท รวมทัง้หมด 84 งวด 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.5 - 3 

สญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร 
กำรค ้ำประกนั - ค ้ำประกันโดย นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็นกรรมกำร

บรษิทั 
- ค ้ำประกนัโดย บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
- ค ้ำประกนัทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง โฉนดทีด่นิ 111802, 111803, 111804, นส.
3 ก ตัง้อยู่ที่ 239 ต ำบลหว้ยโป่ง อ ำเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง มูลค่ำจ ำนอง 
355,000,000 บำท ของบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เงื่อนไข - อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2:1 ตัง้แต่ปี 2562 
จนถึงสิ้นสุดอำยุสัญญำเงินกู้  ปี 2566 โดยให้นับรวมเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นสว่นทุนได ้
- อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่
ต ่ำกว่ำ 1.2 : 1 เท่ำ ตลอดอำยุสญัญำเงนิกู ้

 
5.3.2) หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มหีนงัสอืค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อธนำคำรภำยในประเทศจ ำนวน 6 สญัญำ โดย
มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 
หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
ธนำคำร ธนำคำรไทยพำณิชย ์
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 355,000,000 บำท 

Loan: จ ำนวน 250,000,000 บำท 
Overdraft: จ ำนวน 5,000,000 บำท 

วนัทีท่ ำสญัญำ 10 สงิหำคม 2559 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง โฉนดเลขที่ 111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตัง้อยู่ที ่

เลขที ่239 ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง  
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“CAZ”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมำยเหตุ - ธนำคำรมแีผนทีจ่ะปลด TAKUNI จำกกำรเป็นผูค้ ้ำประกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ด

ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 
หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
ธนำคำร ธนำคำรทหำรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 200,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 29 พฤษภำคม 2558 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั บญัชเีงนิฝำกออมทรพัย ์จ ำนวน 660,000 บำท  



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.5 - 4 

หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
- นำยยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi) 
- นำยหวงั ยอบ จ ี(Mr.Wang Youp Jhee) 

หมำยเหตุ - สญัญำค ้ำประกนัวงเงินในโครงกำร PTT LNG IPG Civil work Project โดย
ตำมหนงัสอืค ้ำประกนัจะสิน้สดุลงวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

 
หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 400,000,000 บำท 

Overdraft: จ ำนวน 10,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 1 มถุินำยน 2559 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่ 11943, 72755, 72756, 72757, 72758, 

72759, 72760, 72761, 72762, 114774, 114777, 114778, 
114779, 114780, 114781, 120079, 133885, ต ำบลบำงแค(หลกัสอง) อ ำเภอ
ภำษเีจรญิ กรุงเทพมหำนคร  

เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
- บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จ ำกดั (“GG”) 
- บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั (“RE”) 
- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมำยเหตุ - ส ำหรบัหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำย
ขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ ประมำณ 100 ลำ้นบำทมำค ้ำประกนัแทน 
- ส ำหรบัผูค้ ้ำประกนั ธนำคำรมแีผนทีจ่ะปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จำก
กำรเป็นผูค้ ้ำประกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นที่
เรยีบรอ้ย 

 
หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 160,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 18 มกรำคม 2560 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง โฉนดทีด่นิเลขที ่30696 30697 ต ำบลบำ้นปทุม อ ำเภอ

สำมโคก จ. ปทุมธำนี 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.5 - 5 

หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
- บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั (“RE) 
- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมำยเหตุ - ส ำหรบัหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำย
ขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ ประมำณ 100 ลำ้นบำทมำค ้ำประกนัแทน 
- ส ำหรบัผู้ค ้ำประกนั ธนำคำรมแีผนที่จะปลด TAKUNI, TT และ RE จำกกำร
เป็นผู้ค ้ำประกัน เมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็นที่
เรยีบรอ้ย 

 
สญัญาวงเงิน Factoring 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Factoring: จ ำนวน 100,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 21 กรกฎำคม 2559 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”)   

- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมำยเหตุ - ส ำหรบัผู้ค ้ำประกนั ธนำคำรมแีผนที่จะปลด TAKUNI และ TT จำกกำรเป็นผู้
ค ้ำประกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

  
หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 72,714,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 7 กนัยำยน 2561 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั บญัชเีงนิฝำกประจ ำ จ ำนวน 20,789,750 บำท 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“CAZ”) 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“TAKUNI”) 

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมำยเหตุ โดยแบ่งเป็น 1. สญัญำค ้ำประกนัวงเงนิ 59,342,000 บำท และเงนิประกนัจ ำนวน 

7,417,750 บำท ส ำหรับโครงกำรโรงโอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรมงำนผลิตขึ้นรูป
โครงสรำ้งเหลก็ (PTTGC ORP Structure Fabrication) ซึง่หนังสอืค ้ำประกนัจะ
สิ้นสุดลงวนัที่ 29 กุมภำพนัธ์ 2563 และ 2. สญัญำค ้ำประกนักำรประมูลงำน
โครงกำรหนึ่ง วงเงนิ 13,372,000 บำท (เงนิประกนัจ ำนวน 13,372,000 บำท) 
โดยหนงัสอืค ้ำประกนัจะสิน้สดุลงวนัที ่28 ธนัวำคม 2561) 

 
 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ธนำคำร ธนำคำรกรุงเทพ 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.5 - 6 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Loan: จ ำนวน 20,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 15 มกรำคม 2559 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั โครงกำรขอสนิเชื่อโดยมบีรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อค ้ำประกนั 
เจำ้ของหลกัทรพัย ์ - 
ผูค้ ้ำประกนั - บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมำยเหตุ มกีำรปลดผูค้ ้ำประกนัทัง้ 2 ท่ำน ณ วนัที ่29 สงิหำคม 2561 เรยีบรอ้ยแลว้ 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัรว่มหรอืบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะลงทุนเฉพำะในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทีบ่รษิทัฯ เหน็ว่ำจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ร่วม หรอืสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่ช่องทำงในกำรหำรำยได ้และเพิม่ควำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไรของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัร่วมหรอืย่อยดงักล่ำว บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ตวัแทนจำกบรษิทัฯ เขำ้
ไปร่วมเป็นกรรมกำรในบรษิัทนัน้ ๆ ในสดัส่วนที่เหมำะสม เพื่อก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อย ให้เป็นไปใน
ทศิทำงทีเ่หมำะสม และเกดิประโยชน์ตอบแทนสงูสดุแก่บรษิทัฯ ในภำพรวม 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดล้งทุนในบรษิทัย่อย คอื บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั (“JKEC”)  โดยปัจจุบนับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 
73.17 ของบรษิทัย่อย และไดแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัย่อยดงักล่ำว  

 
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำยจอง เคยีว ฉ่อย (Mr. Jeong Kyu Choi) กรรมกำร (ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

2. นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม* กรรมกำร (ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั) 
3. นำย ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)* กรรมกำร 

*หมายเหตุ: กรรมการทัง้สองทา่นเป็นกรรมการทีท่าง CAZ ส่งเพือ่ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.6 - 1  

6. โครงการในอนาคต 

 ด้วยวิสยัทศัน์ของบริษัทฯที่มุ่งสู่กำรเป็นผู้น ำในธุรกจิรบัเหมำก่อสร้ำงที่สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลูกค้ำด้วย
คุณภำพและควำมเป็นมอือำชพี สง่ผลใหต้ลอดระยะเวลำหลำยปีทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ไดร้บังำนรบัเหมำก่อสรำ้งเพิม่ขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจำกควำมไว้วำงใจในกำรให้บริกำรจำกลูกค้ำรำยเดิมและกำรขยำยตัวของลูกค้ำรำยใหม่ โดยแผน
เศรษฐกจิและกำรสง่เสรมิจำกโครงกำรระเบยีงเขตเศรษฐกจิภำคตะวนัออกของภำครฐัในปี 2560 ซึง่เป็นแผนกำรลงทุนใน
โครงสรำ้งพืน้ฐำนและกำรลงทุนสนับสนุน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ซึง่รวมถงึอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคมี 
และกำรลงทุนร่วมภำครฐัและเอกชน ครอบคลุมพื้นที่น ำร่อง 3 จงัหวดัได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรำ ท ำให้
ผูป้ระกอบกำรในภูมภิำคดงักล่ำวเริม่วำงแผนขยำยกำรลงทุนและก ำลงักำรผลติ โดยเฉพำะในธุรกจิน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตร
เคม ีเช่น บรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจ ำกดั มแีผนลงทุนขยำยคลงัก๊ำซ LNG ในช่วงปี 2565-2567 เพื่อรองรบักำรใชง้ำนก๊ำซ 
LNG ทีเ่พิม่ขึน้ตำมแผนพลงังำนปี 2559 บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) มแีผนสรำ้งโรงกลัน่ Clean Fuel Project  

เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งทีเ่พิม่ขึน้ในอนำคต บรษิทัฯ จงึจ ำเป็นตอ้งจดัหำเงนิทุน ส ำหรบัใชเ้ป็น
เงนิทุนหมุนเวยีน และใชพ้ฒันำระบบกำรท ำงำนของบรษิทัฯ รวมทัง้รองรบัแผนกำรลงทุนในเครื่องจกัรเฉพำะทีใ่ชใ้นกำร
ประกอบธุรกจิเพื่อเพิม่ศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรรบังำน โดยบรษิทัฯ คำดว่ำจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรระดมทุนโดย
กำรขำยหุน้ใหป้ระชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกผ่ำนตลำดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ มำใชล้งทุนในพฒันำดำ้นไอทขีองบรษิทัฯ ทัง้
ในดำ้นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Software) ในจ ำนวนประมำณ 5.00 ลำ้นบำท และ
ซือ้เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิในจ ำนวนประมำณ 35.00 ลำ้นบำท รวมเป็นเงนิจ ำนวนประมำณ 40.00 ลำ้นบำท 

นอกจำกนี้ กำรระดมทุนในครัง้นี้ยงัช่วยใหอ้ตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิัทลดลง เป็นกำรเพิม่ควำมสำมำรถ
และช่องทำงในกำรจดัหำเงนิทุนบรษิทัในอนำคต ท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมยดืหยุ่นและคล่องตวัในกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนมำก
ขึน้ 
 
รายละเอียดโครงการ 

1. บรษิทัฯ วำงแผนใชเ้งนิทุนในกำรจดัหำเครื่องจกัร อุปกรณ์ และอะไหล่ทีใ่ชใ้นโรงงำน เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไป
อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ลดปัญหำเรื่องเครื่องจกัรไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำรใชง้ำน จ ำนวนประมำณ 35.00 
ลำ้นบำท  

2. บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ในกำร
ควบคุมคุณภำพและพฒันำกำรท ำงำน อกีทัง้กำรรบังำนใหบ้รกิำรทีม่ำกขึน้ บรษิทัฯ จงึจ ำเป็นตอ้งพฒันำโปรแกรม 
และซือ้สทิธใินกำรใชง้ำนโปรแกรม ทัง้โปรแกรมเฉพำะดำ้นทีใ่ชใ้นกำรออกแบบทำงวศิวกรรม เช่น Plant Design 
Management System และโปรแกรมพืน้ฐำนทีใ่ชใ้นกำรท ำงำน เพื่อรองรบักำรขยำยตวัในอนำคต ซึง่บรษิทัฯ คำด
ว่ำจะลงทุนในสว่นกำรพฒันำดำ้นไอท ีจ ำนวนประมำณ 5.00 ลำ้นบำท  

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัในอนาคต  
1. เพิม่โอกำสและช่องทำงในกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุน เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของบรษิทัฯ   
2. เพิม่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ทัง้ในส่วนเครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ และโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ 
3. เพิม่ควำมสำมำรถในกำรรบังำนโครงกำรใหม่ ๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ  
 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.7 - 1 

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561  บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ของ  บรษิทัฯ  



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.2.8 - 1 

8. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

8.1 ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107561000145 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : บรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร  บรกิำรรบัเหมำตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ 

บรกิำรงำนดำ้นวศิวกรรมโยธำ ใหบ้รกิำรผลติประกอบ และบรกิำรอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ี

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต ำบลหว้ยโป่ง อ ำเภอเมอืงระยอง จงัหวดั
ระยอง 

โทรศพัท ์ : 038-606-242 
โทรสำร : 038-606-166 
เวบ็ไซด ์ : www.caz.co.th 
E-Mail : info@caz.co.th 
ทุนจดทะเบยีน : 140,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยสีส่บิลำ้นบำทถว้น) 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยลำ้นบำทถว้น) 
มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวต่้อหุน้ : 0.50 บำท (หำ้สบิสตำงค)์ 

8.2 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืน ๆ 

8.2.1 ผูส้อบบญัช ี : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
              เลขที ่179/74-80 ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร ์ถนนสำทรใต ้  

           แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
              โทรศพัท ์02-344-1000 

8.2.2 ผูต้รวจสอบภำยใน : บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั 
   เลขที ่178 อำคำรธรรมนิต ิชัน้ 5 โซน  ซอยประชำชื่น 20 ถนนประชำชื่น 
    แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800  
   โทรศพัท ์02-596-0500 

8.3.3 ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ : บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ำกดั  
เลขที ่ 170/37 อำคำรโอเชีย่นทำวเวอร ์1 ชัน้ 13 
ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท:์ 02-661-9955 

8.3.4 ทีป่รกึษำกฎหมำย : บรษิทั ส ำนกักฎหมำยสำกล สยำมพรเีมยีร ์จ ำกดั 
เลขที ่999/9 อำคำรด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ชัน้ที ่26 
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท:์ 02-646-1888 

8.3.5 นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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หุน้สำมญั   อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เลขที ่62  
ถนนรชัดำภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: 0 2229-2800  
โทรสำร : 0 2359-1259  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 

 
ส่วนท่ี 2.3 

กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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9. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

9.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแล้วของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มี ดงัน้ี 
ทุนจดทะเบยีน  : 140,000,000 บำท 
ทุนทีเ่รยีกช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั  : 200,000,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไว ้  : 0.50 บำท 

บรษิทัฯ ไดข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้สำมญัแก่ประชำชนจ ำนวน 80,000,000 หุน้ ทัง้นี้ ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำย
หุน้ในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมทีุนช ำระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 140,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 280,000,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

9.2 ผูถ้ือหุ้น 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตำมทีป่รำกฏในบญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ล่ำสดุ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ภำยหลงัเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน 

  จ ำนวน (หุ้น) รอ้ยละ จ ำนวน (หุ้น) รอ้ยละ 
1. กลุ่ม TAKUNI 

    

   บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั1 102,599,000 51.30 102,599,000 36.64 
   นำย ประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์ 200 0.0001 200 0.0001 
   นำงสำว นิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์2 200 0.0001 200 0.0001 
   นำง ฐติมิำ ธนำปกจิ 200 0.0001 200 0.0001 
   นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ 200 0.0001 200 0.0001 
   นำงสำวกำญจนำ รมิพณชิยกจิ3 200 0.0001 200 0.0001 
รวมกลุ่ม TAKUNI 102,600,000 51.30 102,600,000 36.64 
2. กลุ่ม CAZ     
   นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 31,418,800 15.71 31,418,800 11.22 
   นำยยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) 13,675,200 6.84 13,675,200 4.88 
   นำยหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) 14,530,400 7.27 14,530,400 5.19 
   นำยบมู วุค คว๊ำก (Mr. Bum Wook Kwak) 11,353,000 5.68 11,353,000 4.05 
   นำยสนัต ิอ ่ำสวสัดิ ์ 10,813,800 5.41 10,813,800 3.86 
   นำยเบงิ คนิ ย ู 5,637,000 2.82 5,637,000 2.01 
   นำยนพ วจิกัขณำ 4,000,000 2.00 4,000,000 1.43 
   นำยควง จุน ย ู 2,600,000 1.30 2,600,000 0.93 
   นำยจอง ฮยอก คมิ  3,371,800 1.69 3,371,800 1.20 
รวมกลุ่ม CAZ 97,400,000 48.70 97,400,000 34.79 
รวม 200,000,000 100.00 200,000,000 71.43 
เสนอขำยประชำชน   80,000,000 28.57 
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รำยช่ือผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ภำยหลงัเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน 

รวมทัง้ส้ิน   280,000,000 100.00 
หมายเหต ุ:  
1 หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั ส่วนทีไ่มต่ดิเกณฑร์ะยะเวลาหา้มขาย (silent period) จ านวน x หุน้ บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั จะ
ไมข่ายออกในวนัที ่CAZ ท าการซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วนัแรก 
 2 นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ เป็นบุตรของนาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 
 3 นางสาว กาญจนา รมิพณิชยกจิ เป็นภรรยาของนาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 
*.หุน้ทีไ่มต่ดิเกณฑร์ะยะเวลาหา้มขาย (silent period) ส่วนอืน่ จากการสอบถามผูถ้อืหุน้ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้อาจจะท าการขายหรอืไมข่ายหุน้บางส่วนหรอื
ทัง้หมด ในวนัที ่CAZ ท าการซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วนัแรก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัราคาตลาด ณ วนันัน้ 

9.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40.00 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และ
หลงัหกัเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้จำกงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และกำร
จ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั ทัง้นี้กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว
อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ สภำพคล่องของบรษิทัฯ แผนกำรขยำย
ธุรกจิ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เหน็สมควร ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์
สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.2 - 1 

10.  การจดัการ 

โครงสรำ้งกำรจดักำร ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.2 - 2 

โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัที่ 5 ตุลำคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรเหล่ำนี้
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออก
ใหม่ ฉบบัลงวนัที ่30 กนัยำยน 2559 ทุกประกำร ดงันี้   

 
10.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 มจี ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย  
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
2. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
4. นำยซุง ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร  

5. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
6. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
7. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
8. นำงสำวกำญจนำ รมิพณชิยกจิ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
9. นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 

หมายเหตุ: โดยมนีางสาว ณฐัฐยิา จารสุมบตั ิเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งจะท ำหน้ำที่เขำ้ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัและมคีวำมเป็นอสิระเพื่อช่วยถ่วงดุลในกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัได้ ทัง้นี้ กรรมกำรบรษิทัทุก
ท่ำนได้ผ่ำนกำรอบรม Director Accreditation Program (DAP) เป็นขัน้ต ่ำ ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย 

รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในปี 2560 และงวด 9 เดอืนปี 2561 ม ีดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/ จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 งวด 9 เดือนปี 2561 
1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร¹ ไดร้บักำรแต่งตัง้ ณ ธนัวำคม 2560 8/8 
2. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ¹ ไดร้บักำรแต่งตัง้ ณ ธนัวำคม 2560 8/8 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร¹์ ไดร้บักำรแต่งตัง้ ณ ธนัวำคม 2560 8/8 
4. นำยซุง ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
3/3 8/8 

5. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  3/3 8/8 
6. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ 3/3 8/8 
7. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ 3/3 8/8 
8. นำงสำวกำญจนำ รมิพณชิยกจิ² ไดร้บัแต่งตัง้ ณ ตุลำคม 2561 
9. นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ² ไดร้บัแต่งตัง้ ณ ตุลำคม 2561 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.2 - 3 

หมายเหตุ : ¹ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2560 

 ² ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่5 ตุลาคม 2561 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่แทนบรษิทัฯ คอื นำย ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั 
นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ หรอื นำงสำว นิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 

 
10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561  มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
2. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

หมายเหตุ: โดยมนีางสาว ณฐัฐยิา จารสุมบตั ิเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน มีคุณสมบตัิในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ที่ตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด โดยนำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบผูท้ีม่คีวำมรูท้ำงดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ (ประวตัิ
เพิม่เติมของกรรมกำรตรวจสอบในเอกสำรแนบ 1) ทัง้นี้ นำยณรงค์ฤทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำน
คณะกรรมกำรบรษิทั และนำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มดีงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ1 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 งวด 9 เดือนปี 2561 
1. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ 1/1 6/6 

2. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร 1/1 6/6 

3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ 1/1 6/6 
หมายเหตุ : ¹ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2560 

 
10.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง1 ต าแหน่ง 

1. นำยซุง ซกิ ฮอง  
(Mr. Chung Sik Hong) 

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

หมายเหตุ : ¹ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 

 

 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.2 - 4 

10.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1 ต าแหน่ง 
1. นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำย สทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำย ณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
หมายเหตุ : ¹ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2561 

รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำณำค่ำตอบแทน มดีงันี้ 
รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

งวด 9 เดือนปี 2561 
1. นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ 1/1 

2. นำย สทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ 1/1 

3. นำย ณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร 1/1 

 
10.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 มจี ำนวน 6 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. นำยซุง ซกิ ฮอง  

(Mr. Chung Sik Hong) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 (Mr. Chung Sik Hong)  

2. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำรบรหิำร 

3. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำงฐติมิำ ธนำปกจิ กรรมกำรบรหิำร 

6. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยกำรเงนิและบญัช ี

 
รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มดีงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 งวด 9 เดือนปี 2561 
1. นำยซุง ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
10/11 7/7 

2. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  9/11 7/7 
3. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ 11/11 7/7 
4. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ 9/11 7/7 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 งวด 9 เดือนปี 2561 
5. นำงฐติมิำ ธนำปกจิ 11/11 7/7 
6. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ 9/11 7/7 

 
10.6 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที่ 5 ตุลำคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 
17/2551 ลงวนัที ่15 ธนัวำคม 2551 (รวมสว่นทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) จ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง1 
1. นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ดักำร 

2. นำยยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนปฏบิตักิำร 

3. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ  

4. นำงวมิล เวหนะรตัน์2 ผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนุน 

5. นำยหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) ผูจ้ดักำรฝ่ำยก่อสรำ้ง 

6. นำยบมู บคู คว๊ำก (Mr. Bum Wook Kwak) ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 

7. นำยยอง ชอล ชอย (รกัษำกำร) (Mr. Yeong Cheol Choi) ผูจ้ดักำรฝ่ำยวศิวกรรม และจดัซือ้จดัหำ 

8. นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี
หมายเหต ุ: 1 ผูบ้รหิาร หมายความว่า ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่า

กบัผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีท่กุราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ ทัง้นี้ ขอ้มลูของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ปรากฏในเอกสารแนบ 
2เขา้ด ารงต าแหน่ง ในเดอืนเมษายน 2561 

 
10.7 เลขานุการบริษทั 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 24 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิัทได้มีมติ
แต่งตัง้ นำงสำวณัฐฐยิำ จำรุสมบตัิ ใหด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั (ดูคุณสมบตัใินเอกสำรแนบ 1) โดยมหีน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบทีส่ ำคญั ดงันี้ 

1) จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำร ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบยีนกรรมกำร 
(ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของ

บรษิทั 
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ำยงำนโดยกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร 
3) จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัรำยงำนนัน้ และบรษิัทต้องจดัใหม้รีะบบกำร
เก็บรักษำเอกสำร หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูล และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได ้ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่วนัทีม่กีำรจดัท ำเอกสำรหรอื
ขอ้มลูดงักล่ำว  
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4) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 

10.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่จูงใจในระดบัที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นหลกั และควำมสอดคลอ้งกบัธุรกจิ/อุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึควำมเหมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรแต่ละคน  
 บรษิทัฯ ใชค้วำมระมดัระวงัในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม โดยเป็นอตัรำทีแ่ขง่ขนัได้
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้ ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบเพิม่ขึน้จะได้รบัค่ำตอบแทนเพิม่ที่เหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบที่ได้รบัเพิ่มขึน้ ส ำหรบักำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร จะสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ผู้บรหิำรแต่ละคน ทัง้นี้ ส ำหรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย จะน ำเขำ้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัเพื่อขอมตเิหน็ชอบ และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีเพื่อขออนุมตัทิุกปี 

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ก. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิทั 

ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรของบรษิทัในปี 2561 ดงันี้ 

คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชมุ (บาท) 
ประธำนกรรมกำร 15,000.00 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 12,500.00 
กรรมกำร 12,000.00 
กรรมกำรตรวจสอบ 10,000.00 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯไดก้ ำหนดใหค้่ำตอบแทนแก่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2561 เป็นวงเงนิสงูสดุ
ไม่เกนิ 1,500,000 บำท  

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในปี 2560 และงวด 9 เดอืนปี 2561 มดีงันี้     
      หน่วย : บำท 

รายช่ือ 

ปี 2560 งวด 9 เดือน ปี 2561 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ2 

รวม 
กรรมการ
บริษทั1 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 

1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร - 10,000.00 10,000.00 120,000,00 60,000.00 10,000.00 190,000.00 
2. นำยสุทธ ิธรรมอ ำนวยสุข - 12,500.00 12,500.00 96,000.00 75,000.00 10,000.00 181,000.00 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ - 10,000.00 10,000.00 96,000.00 60,000.00 - 156,000.00 
4. นำยซงุ ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
- - - 96,000.00 - - 96,000.00 

5. นำยยอง ชอล ชอย 
(Mr. Yeong Cheol Choi) 

- - - 36,000.00 - - 36,000.00 

6. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์ - - - 96,000.00 - - 96,000.00 
7. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ - - - 96,000.00 - - 96,000.00 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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รายช่ือ 

ปี 2560 งวด 9 เดือน ปี 2561 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ2 

รวม 
กรรมการ
บริษทั1 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 

8. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ - - - 96,000.00 - 12,500.00 108,500.00 
9. นำงสำวกำญจนำ รมิพณิชยกจิ - - - - - - - 
10. นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบูรณ์สุข - - - - - - - 

หมายเหตุ : 1. บรษิทัฯเริม่จา่ยค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้แรกนบัตัง้แตก่ารประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 ณ 24 มกราคม 2561  
2. บรษิทัฯเริม่จา่ยค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้แรกนบัตัง้แต่การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2560 ณ 19 ธนัวาคม 

2560 เป็นตน้มา  
3. ค่าตอบแทนกรรมการในแตล่ะปี อาจมจี านวนเปลีย่นแปลงไป ขึน้อยู่กบัมตขิองทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯในแตล่ะปี 

 
ข. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรหิำร 

- ไม่ม ี– 

ค. ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 
  

 รายการ 
ปี 2560 งวด 9 เดือน ปี 2561 

จ านวนคน ค่าตอบแทน จ านวนคน ค่าตอบแทน 
(คน) (บาท) (คน) (บาท) 

เงนิเดอืน 7 7,374,542 7 5,233,028 
ค่ำล่วงเวลำ (Fixed) 7 1,108,788 7 816,636 
เบีย้เลีย้ง 7 2,413,146 7 1,712,018 
เงนิประกนัสงัคม 7 60,000 7 39,000 

รวม 
 

10,956,476  7,800,682 
 

ง. ค่ำตอบแทนอื่นๆ 
- ไม่ม ี– 

10.9 บุคลากร 
10.9.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 
มจี ำนวนทัง้สิน้ 186 คน และ 241 คน ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดจ ำนวนบุคลำกร ตำมสำยงำนดงันี้  

แผนก 
  จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 61 
 ไทย เกำหล ี รวม ไทย เกำหล ี รวม 
แผนกก่อสรำ้ง 148 3 151 193 9 202 
แผนกบญัช/ีกำรเงนิ 3 - 3 4 - 4 
แผนกจดัซือ้และจดัจำ้ง 4 - 4 4 - 4 
แผนกวำงแผน 1 - 1 - - - 
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แผนก 
  จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 61 
แผนกประมำณรำคำ 2 2 4 3 3 6 
แผนกคลงัสนิคำ้และจดัสง่ 1 - 1 2 - 2 
แผนกบุคคลและธุรกำร 7 - 7 6 - 6 
แผนกเขยีนแบบ 12 3 15 13 4 17 

รวม 178 8 186 225 16 241 
 

10.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหำร) ในปี 2560 และ งวด 9 เดือนปี 2561 มีจ ำนวน 
89.10  ลำ้นบำทและ 96.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงนิเดอืน โบนัส ประกนัสงัคม ผลประโยชน์
พนักงำน ค่ำตอบแทนอื่นทีจ่่ำยใหแ้ก่ผู้ทีม่สี่วนร่วมปฏบิตัิงำน (Incentive) ซึ่งจ่ำยจำกต้นทุนทีป่ระหยดัได้เมื่อเทยีบกบั
ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรภำยใตน้โยบำยทีบ่รษิทัฯก ำหนด เป็นตน้ 
 

10.9.3 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ทสิโกม้ำสเตอรร์่วมทุน ซึง่จดทะเบยีนแลว้ภำยใตก้ำรจดักำรของ บรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนทสิโก ้จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัจดักำรกองทุน ตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลีย้งชพี พ.ศ.2530 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยพนกังำนทีเ่ขำ้ร่วมกองทุนส ำรองเลีย้งชพีนัน้ สำมำรถเลอืกจ่ำยเงนิสะสมเขำ้กองทุนใน
อตัรำรอ้ยละ 2 - 15 ของเงนิเดอืนของพนักงำนแต่ละรำย ในขณะทีบ่รษิทัฯจะจ่ำยเงนิสมทบรอ้ยละ 3 - 5 (ขึน้อยู่กบัอำยุ
กำรท ำงำน) ของเงนิเดอืนของพนกังำนเขำ้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี       

 

10.9.4 ขอ้พิพาทด้านแรงงาน 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำน 
 

10.9.5 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บรษิทัฯ มนีโยบำยจดัอบรมสมัมนำเพื่อพฒันำทกัษะและควำมสำมำรถของบุคลำกร และใหพ้นกังำนสำมำรถขอ
ไปอบรมสมัมนำภำยนอกได ้หรอืตำมควำมจ ำเป็นและเหน็สมควรของหวัหน้ำงำน 
 

10.10 โครงสรา้งการจดัการของบริษทั เจ เค อี ซี จ ากดั 

10.10.1 คณะกรรมกำรบรษิทั  

คณะกรรมกำรบรษิทั ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำยจอง เคยีว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร  
2. 

นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 
กรรมกำร (ตวัแทนจำกบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน)) 

3. 
นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม 

กรรมกำร (ตวัแทนจำกบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)
จ ำกดั (มหำชน)) 
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กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่แทนบรษิทัฯ คอื นำย จอง เคยีว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) ลงลำยมอืชื่อ

ร่วมกบั นำงสำว มะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 
 
 

10.10.2 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 
จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 มจี ำนวน

ทัง้สิน้ 28 คน และ 40 คน ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดจ ำนวนบุคลำกร ตำมสำยงำนดงันี้ 

แผนก 
  จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 61 
 ไทย เกำหล ี รวม ไทย เกำหล ี รวม 
กรรมกำรผูจ้ดักำร - 1 1 - 1 1 
แผนกบุคคลและทัว่ไป 2 - 2 3 - 3 
แผนกบญัช/ีกำรเงนิ 1 - 1 2 - 2 
แผนกควบคมุโครงกำร - 1 1 1 1 2 
แผนกก่อสรำ้ง 23 - 23 32 - 32 
รวม 26 2 28 38 2 40 
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11.  การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Principles) 

บรษิัทฯ มนีโยบำยกำรปฏบิตัิตำมขอ้พงึปฏบิตัิทีด่ ี(Code of Best Practice) เนื่องจำกเหน็ว่ำมคีวำมส ำคญั 
และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรงำนที่มปีระสทิธภิำพ และเป็นส่วนส ำคญัในกำร
ส่งเสรมิกจิกำรของบรษิทัฯ  ใหม้กีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่องและมัน่คงต่อไป อนัจะก่อใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ ผู้
ลงทุน และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ ในระยะยำว บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตำมหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทฯ จด
ทะเบยีนทีก่ ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ  
คณะกรรมกำรไดเ้ผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ใีหก้รรมกำรและพนักงำนทุกระดบัเขำ้ใจและถอืปฏบิตัติำม 
อนัมเีน้ือหำครอบคลุมหลกักำรส ำคญั ดงันี้ 

• กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
• คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่แก่กจิกำรในระยะยำว บรหิำรงำนดว้ยควำมรอบคอบ

และระมดัระวงั รบัผิดชอบต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมสำมำรถและประสทิธภิำพที่ เพยีงพอ เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ดแูลไม่ใหเ้กดิปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรบัผดิชอบต่อกำรตดัสนิใจ
และกำรกระท ำของตนเอง 

• ด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 

• ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมระมดัระวงั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในด้ำนควำมเสีย่ง โดยให้มกีำรประเมนิ วำงกลยุทธ์  
แกไ้ข  และตดิตำมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอ 

• คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรก ำหนดจรรยำบรรณของบรษิทัขึน้ เพื่อใหก้รรมกำร ฝ่ำยบรหิำร และพนักงำน
ทุกคนถอืปฏบิตั ิตลอดจนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่ำวคอื ก ำหนด
นโยบำยและทศิทำงในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  โดยใหค้วำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมและกำร
ตรวจสอบภำยใน ก ำกบัดแูลฝ่ำยบรหิำรใหด้ ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อประโยชน์ในระยะ
ยำวของผูถ้อืหุน้ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธุรกจิ  

• สง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกท่ำนและฝ่ำยบรหิำรเขำ้รบักำรอบรมกบัสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถำบนัอื่น ๆ ในหลกัสูตรทีเกี่ยวขอ้งอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเพิม่พนูควำมรูด้ำ้นต่ำง ๆ เกีย่วกบับทบำทหน้ำทีข่องกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำร 

เพื่อให้บรษิัทฯ ด ำเนินกจิกำรได้ในระยะยำว บรษิัทฯ จงึก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเพื่อให้
เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดที ่1 : สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 
หมวดที ่2 : กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
หมวดที ่3 : บทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Interested Persons) 
หมวดที ่4 : กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
หมวดที ่5 : ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (Rights of Shareholders) 

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่ท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิหรอืลดิรอน
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเคำรพในสทิธพิืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้และดูแลรกัษำสทิธดิงักล่ำวโดยเคร่งครดั ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ซื้อขำยหรอืโอนหุ้น สทิธใินกำรรบัใบหุน้ กำรมสี่วนแบ่งในก ำไรของกจิกำร กำรได้รบัข่ำวสำรขอ้มูลของกจิกำรอย่ำง
เพยีงพอ สทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็และลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อร่วมตดัสนิใจในกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย
ทีส่ ำคญัของบรษิทั สทิธใินกำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ีและ
เรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและ
กำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
ครอบคลุมหลกักำรดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  
2. ณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้บริษัทฯ บริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบ และค ำนึงถึง 

ควำมเสีย่งอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
3. กำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส และเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงครบถว้น 
4. กำรด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึจรยิธรรมทำงธุรกจิเป็นส ำคญั 

บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่กบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และพยำยำมรกัษำไวซ้ึง่สทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธอินัชอบธรรมส ำหรบักำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธใินกำรออกเสยีงแสดงควำมเหน็ 

ผู้ถือหุ้นของบรษิทัมสีทิธใินกำรออกเสยีงแสดงควำมเหน็อย่ำงเท่ำเทยีมกนัดงัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั
โดยผู้ถือหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง ซึ่งจะท ำใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจใน
เรื่องส ำคญัของบรษิทั  

2. สทิธใินกำรรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

ในที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิในกำรรบัทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน 
ของบรษิัท โดยบรษิัทฯ ได้จดัท ำเอกสำรประกอบค ำอธบิำยผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ครอบคลุมเนื้อหำ
สำระส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำของบรษิทัอย่ำงชดัเจนและครบถว้นแลว้ 

3. สทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิของบรษิทั  

ในที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมสีทิธิในกำรพิจำรณำและอนุมตัิงบกำรเงนิ 
ของบรษิทั  โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิทีม่คีวำมถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถอืได ้และครอบคลุมสำระส ำคญั 
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีสำกลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทัว่ไปในประเทศไทยและตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
โดยงบกำรเงินของบริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีที่มีควำมเป็นอิสระ  
และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

4. สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  

ในทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปัน
ผลของบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยละเอยีดกำรค ำนวณเงนิปันผลทีถู่กต้อง ชดัเจน และครอบคลุมเนื้อหำ
สำระส ำคัญต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น เช่น  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  
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ขอ้มูลเปรยีบเทยีบกำรจ่ำยเงนิปันผลจรงิกบันโยบำยทีป่ระกำศจ่ำย ขอ้มูลเปรยีบเทยีบกำรจ่ำยเงนิปันผลกบั  
ปีทีผ่่ำนมำ โดยบรษิทัฯ จะอธบิำยถงึเหตุผลและควำมจ ำเป็นหำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปันผลใหเ้ป็นไป 
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลทีบ่รษิทัเคยประกำศไวไ้ด ้โดยเงนิปันผลทีจ่ะถูกเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตันิัน้
ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบรษิัท   
ก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิต่อไป ทัง้นี้ คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำง
กำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปเป็นครัง้ครำวในเมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มผีลก ำไรสมควรพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

5. สทิธใินกำรพจิำรณำแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรบรษิทัเป็นรำยบุคคล 

5.1 กำรแต่งตัง้กรรมกำร 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินกำรพจิำรณำและแต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัเป็นรำยบุคคล โดยบรษิทัฯ จะ
จดัท ำรำยละเอยีดและประวตัิย่อของกรรมกำรบรษิัทแต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเขำ้รบักำรแต่งตัง้
อย่ำงถูกต้อง ชดัเจน และครอบคลุมเนื้อหำสำระส ำคญัต่ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของผู้
ถอืหุน้ เช่น ชื่อ ประวตั ิจ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งและผลกำรปฏบิตังิำนในฐำนะกรรมกำรบรษิทั ทีผ่่ำน
มำ (กรณีแต่งตัง้กรรมกำรรำยเดิม) ต ำแหน่งกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้ หลกัเกณฑ์และวิธีสรรหำ 
อตัรำส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทั  กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่นทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นต้น และก ำหนดค ำนิยำมกรรมกำรอสิระในกรณีทีม่กีำรแต่งตัง้กรรมกำร
อสิระโดยกรรมกำรทีถู่กเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้นัน้จะผ่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรองอย่ำง
ระมดัระวงัรอบคอบ และมมีตเิหน็ชอบแลว้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ 

 5.2 กำรถอดถอนกรรมกำร 

 ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระใหเ้ป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนดและขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่
ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

6. สทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั  

ในทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินกำรพจิำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ โดยบรษิทัฯ จะจดัท ำรำยละเอยีดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและ
กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ที่ถูกต้อง ชดัเจน และครอบคลุมเนื้อหำสำระส ำคญัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำ
ของผูถ้อืหุน้ เช่น นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร องคป์ระกอบของค่ำตอบแทนแยกตำมต ำแหน่งและ/
หรอืหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ขอ้มูลเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรในปีทีผ่่ำนมำ วธิกีำร
เสนอค่ำตอบแทน เป็นตน้ โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ทีถู่กเสนอต่อผูถ้อืหุน้
เพื่อก ำหนดนัน้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมัดระวังรอบคอบแล้วและมีมติเห็นชอบแล้วจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั  โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนก่อนทีจ่ะเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
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7. สทิธใินกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำสอบบญัช ี

ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัท ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีผู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชคีนเดมิอีกก็ได้  
โดยบริษัทฯ จะจดัท ำรำยละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชดัเจน และครอบคลุมเนื้อหำสำระส ำคญัต่ำงๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของผูถ้อืหุน้ เช่น ชื่อและเลขทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญำตของผูส้อบบญัช ีส ำนกังำนสอบ
บญัชีที่สงักดั ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีจ ำนวนปีที่ผู้สอบบญัชรีำยนัน้เป็นผู้สอบบญัชใีห้กบับรษิัทฯ  
(กรณีเสนอแต่งตัง้รำยเดมิ) ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี ซึ่งแบ่งแยกอย่ำงชดัเจนระหว่ำงค่ำสอบบญัชแีละ
ค่ำบรกิำรอื่นๆ (ถ้ำม)ี และจดัใหม้กีำรเปรยีบเทยีบค่ำสอบบญัชกีบัปีทีผ่่ำนมำ เป็นต้น โดยผูส้อบบญัชแีละค่ำ
สอบบญัชทีี่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัินัน้จะผ่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยกำรประเมินผลงำนที่ผ่ำนมำของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั ก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

8. สทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

เพื่อเป็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตัิ
กำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่มีลูค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงอย่ำงมสีำระส ำคญัของบรษิทั  โดยกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยนัน้จะค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และผูถ้อืหุน้เป็น
ส ำคญั และผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทัง้หมด 

9. สทิธพิืน้ฐำนอื่นๆ ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นไปตำมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผู้ถือหุ้นของบรษิัทมสีทิธพิื้นฐำนอื่นๆ เช่น กำรซื้อขำยหรอืโอนหุ้น สทิธใินกำรรบัใบหุ้น กำรได้รบัข่ำวสำร
ขอ้มูลของกจิกำรอย่ำงเพยีงพอ เป็นต้น รวมถงึ สทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็และลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้น เพื่อร่วมตดัสนิใจในเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิัท  เช่น กำรก ำหนดหรอืกำรแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอื
บรคิณห์สนธ ิและกำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นต้น ซึ่งบรษิัทฯ จะจดัท ำรำยละเอยีดในเรื่องดงักล่ำวทีถู่กต้อง 
ชดัเจนและครอบคลุมเน้ือหำสำระส ำคญัต่ำงๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของผูถ้อืหุน้ โดยเรื่องดงักล่ำว
จะผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
ก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมกำรบรษิทั ไดต้ระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้
ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้สญัชำติ
ไทยหรอืต่ำงชำติ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรอืผู้ถือหุ้นรำยย่อย บรษิัทฯ จงึมนีโยบำยปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทยีมกนั รวมถงึปกป้องและรกัษำสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ทุกรำยจงึมสีทิธเิท่ำเทยีมกนั ในกำรซือ้ขำย
หรอืโอนหุน้ กำรมสี่วนแบ่งในก ำไรของบรษิทัฯ อย่ำงเท่ำเทยีมกนั กำรไดร้บัข่ำวสำร ขอ้มูลของกจิกำรอย่ำงเพยีงพอ 
กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำร กำร
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ีเป็นตน้ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น กำรจดัสรรเงนิปัน
ผล กำรก ำหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิกำรลดทุนหรอืเพิม่ทุน และกำรอนุมตัริำยกำรพเิศษต่ำงๆ 
เป็นตน้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  
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1. การประชุมผูถ้ือหุ้น 

1.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบับรษิัทโดยผู้ถอืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง ซึ่งท ำใหผู้้ถอืหุน้มสี่วน
ร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทัฯ  

1.2 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ โดยผ่ำนช่องทำงของ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   

 1.3 บรษิัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุน้มสีทิธใินกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพจิำรณำรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดอืนก่อนวนัประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี ตำมหลกัเกณฑ์ที่
บรษิทัฯ ก ำหนด 

1.4 บรษิทัฯ จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสำรขอ้มูลประกอบกำรประชุมในวำระต่ำงๆ รวมทัง้  
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัในทุกวำระ  โดยสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 
7 วนั เวน้แต่กรณีทีข่อ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น และเผยแพร่
หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสำรขอ้มูลประกอบกำรประชุมทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้ำก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลได้อย่ำงละเอียดและ
สำมำรถตดัสนิใจไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยมขีอ้มลูเหมอืนกบัขอ้มลูที่บรษิทัฯ จะสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบ
เอกสำร ทัง้นี้ หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้จะจดัท ำเป็นฉบบัภำษำไทยและเผยแพร่พรอ้มกบัค ำแปล
ฉบบัภำษำองักฤษทัง้ฉบบั  

1.5 บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทรำบในหนังสอืเชิญ
ประชุม และแจง้วธิกีำรและขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมติ วธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่้องลงมติ 
ในแต่ละวำระ รวมทัง้สิทธิกำรออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทรำบ 
ในที่ประชุมผู้ถอืหุน้ก่อนเริม่กำรประชุม รวมทัง้ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ บรษิัทฯ จะให้มกีำรก ำหนด 
เป็นล ำดบัขัน้ตอนอย่ำงชดัเจน มกีำรน ำเสนอ ซกัถำม ออกเสยีงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุม  
อย่ำงชดัเจน รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม บริษัทฯ ได้อ ำนวย 
ควำมสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบยีนเขำ้ร่วม
ประชุมไดล่้วงหน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำงน้อย 1 ชัว่โมง และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสรจ็   

1.6 บรษิทัฯ จะไม่ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัทีต่้องเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนด
ต่ำงๆ และกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสำรทีม่ขีอ้มูลส ำคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นอย่ำงกะทนัหนั ไม่เพิม่วำระกำรประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส ำคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทรำบล่วงหน้ำ ไม่จ ำกดัสทิธใินกำรเขำ้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่ำสำย เป็นตน้  

1.7 บรษิทัฯ ไดอ้ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้ร่วมประชุมใชส้ทิธ ิ
ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น กำรประชุมด ำเนินตำมล ำดบัขัน้ตอนทีแ่จง้ไวใ้นหนังสอื
เชิญประชุม มิให้ผู้บริหำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น 
โดยเฉพำะวำระที่มคีวำมส ำคญัซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำขอ้มูลก่อนกำรตดัสนิใจ เปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น 
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ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ซกัถำมในแต่ละวำระโดยใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม และเพยีงพอ ในกำรเลอืกตัง้
กรรมกำร ผูถ้อืหุน้สำมำรถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรไดเ้ป็นรำยบุคคล  

1.8 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถมำประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรมอบฉันทะ 
ใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้โดยกำรจดัสง่แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบทีผู่้ถอืหุน้สำมำรถระบุควำมเหน็ในกำรลงคะแนนเสยีงได้ โดยผู้ถือหุน้ของ
บรษิทัฯ สำมำรถดำวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะ
เสนอรำยชื่อกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ อย่ำงน้อย 1 คน ใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วม
ประชุม 

1.9 ในกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใชส้ถำนทีซ่ึง่สะดวกแก่กำรเดนิทำง โดยจะแนบแผนที ่ซึง่แสดง
สถำนทีจ่ดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลำทีเ่หมำะสม และจดัสรร
เวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่จะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก ่
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

1.10 บริษัทฯ จัดให้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบรษิัทฯ จะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิัทภำยหลงัจำกที่ส่ง
รำยงำนกำรประชุมใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบรษิัทและคณะผู้บรหิำรมคีวำมตัง้ใจที่จะพจิำรณำด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ โดยได้พจิำรณำ
เกี่ยวกบักำรขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสตัยส์ุจรติอย่ำงมเีหตุมผีลและเป็น
อสิระ ภำยใตก้รอบจรรยำบรรณทีด่ ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมเป็นส ำคญั 

ดงันัน้ เพื่อให้เกดิควำมโปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวขอ้งต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสยีให้คณะกรรมกำรทรำบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขำนุกำรบรษิัท   
และมหีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อกีทัง้ ในกำรประชุมคณะผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรบรษิทั บรษิทั
ฯ ก ำหนดใหบุ้คคลทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในกำรเขำ้ท ำรำยกำรใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทังดให้
ควำมเหน็และงดออกเสยีงลงมตใินรำยกำรดงักล่ำว 

นอกจำกนี้  บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรำยชื่อและควำมสมัพนัธข์องบุคคลที่เกีย่วโยงกนั 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ และมูลค่ำของรำยกำร รวมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเกีย่วกบักำรท ำรำยงำนดงักล่ำว 
โดยไดถ้อืปฏบิตัติำมประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรพัยท์ีใ่ชบ้งัคบักำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำงเคร่งครดัเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้โดยรวมอย่ำงเท่ำเทยีม
กนั 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัโดยกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทันัน้จะค ำนึงผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส ำคญั และเป็นไปตำมเงื่อนไขรำคำและ
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป โดยรำคำและเงื่อนไขกำรคำ้ต่ำงๆ เสมอืนท ำรำยกำรกบับุคคลทัว่ไป (Arms-Length 
Basis) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
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อสิระทัง้หมด จำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะใหค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท หรอืผู้ถือหุน้ตำมแต่กรณี เพื่อ
พจิำรณำอนุมตัริำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรทีม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำรตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัฯ จดทะเบยีนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ทัง้นี้ เว้นแต่เป็นกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยอนัมีลกัษณะเป็น
ขอ้ตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ด้วยอ ำนำจ
ต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอทิธพิลในกำรมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งและเป็น
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืเป็นไปตำมหลกักำรทีค่ณะกรรมกำรอนุมตัไิวแ้ลว้ ฝ่ำย
บริหำรของบรษิัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติและจดัท ำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้กบัทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส 

อีกทัง้บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)  
รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ  (แบบ 56-2) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ดว้ย 

3.   การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน จงึก ำหนด
นโยบำยเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทั เพื่อมใิหบุ้คลำกรของบรษิทั ทัง้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั  
น ำขอ้มูลภำยในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรอืน ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรอืกระ
ท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยด ำเนินกำรแจง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของ
บรษิทั ทรำบว่ำ  
3.1 กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทั จะต้องรกัษำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยในของบรษิทั  

และจะต้องไม่น ำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรอื
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ก็
ตำม เวน้แต่ขอ้มลูนัน้บรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 

3.2 กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบรษิัททรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ
บริษัทที่ได้รบัทรำบข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท และ/หรือ ข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคญัที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรัพย์จะต้องหลกีเลี่ยงกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัอย่ำงน้อย 1 เดอืนก่อนทีง่บ
กำรเงินหรอืขอ้มูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำร
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวแก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ห้ำมมใิห้เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 
ทัง้นี้ ใหร้วมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทั
ดว้ย โดยผูใ้ดฝ่ำฝืนถอืว่ำไดก้ระท ำผดิอย่ำงรำ้ยแรง บรษิทัฯ จะท ำหนังสอืตกัเตอืนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ
หำกพบว่ำมกีำรปฏบิตัอิกีครัง้ จะท ำกำรใหอ้อกโดยไม่จ่ำยเงนิค่ำชดเชย 

หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Roles of Interested Persons) 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในสทิธแิละกำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั ทัง้ภำยในไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิำร และพนกังำน และภำยนอก เช่น หุน้สว่นทำงธุรกจิ คู่คำ้ ลกูคำ้ 
เป็นตน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทั ไดต้ระหนกัเป็นอย่ำงดถีงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีตำมสทิธ ิ
เงื่อนไข ขอ้กฎหมำย และกฎระเบยีบต่ำงๆ เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บักำรดูแลและปฏบิตัดิว้ยดี คณะกรรมกำรบรษิทั
จะพจิำรณำใหม้กีระบวนกำรส่งเสรมิใหเ้กดิควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในกำรสรำ้งควำมมัง่คัง่ทำง
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กำรเงินและควำมยัง่ยืนของกิจกำร ในระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมีผู้มสี่วนได้เสยีหลำยกลุ่มที่ส ำคญั ได้แก่ ลูกค้ำ 
พนักงำน หุ้นส่วนทำงธุรกจิ คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น หรอืผู้ลงทุน ผู้บรหิำร เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บรษิทัตัง้อยู่ สงัคม หรอืภำครฐั 
และกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ไดแ้ก่ คู่แข่ง และผูส้อบบญัชอีสิระ เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยใหม้ี
กำรปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม โดยค ำนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีดงักล่ำวตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีม่ี
กบับรษิทัฯ ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิใหม้ผีลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ำและสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุดแก่ผูถ้อื
หุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง 
รวมทัง้กำรด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงโปร่งใสและเชื่อถอืได ้

พนกังำน : บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของพนกังำนในฐำนะผูส้นบัสนุนใหแ้ผนงำนต่ำง ๆ ของบรษิทั
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกจิทีก่ ำหนดไวไ้ด ้บรษิทัฯ จงึปฏบิตัต่ิอพนักงำนของบรษิทัดว้ย
ควำมเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั พร้อมทัง้พฒันำ เสรมิสร้ำงวฒันธรรม และบรรยำกำศกำร
ท ำงำนที่ดดีูแลรกัษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
พนักงำนส่งเสรมิกำรท ำงำนเป็นทมี เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจและเป็นขวญัก ำลงัใจใหแ้ก่พนักงำน
ในกำรปฏบิตังิำนกบับรษิทัดว้ยควำมมัน่คงในอำชพี 

ผูบ้รหิำร : บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของผู้บรหิำร ในฐำนะผู้ที่มบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดกล
ยุทธแ์ละแผนปฏบิตังิำนต่ำง ๆ รวมทัง้ควบคุมกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกรอบ 
ทิศทำง และเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท  บริษัทฯ จึงเสนอ
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรทีม่คีวำมเหมำะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นกำรตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้
ผู้บรหิำรมคีวำมตัง้ใจและทุ่มเทใหก้บักำรบรหิำรงำนบรษิทัฯ จนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำง
ธุรกจิทีก่ ำหนดไวไ้ด ้

หุน้สว่นทำงธุรกจิ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมส ำคญัของหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริษัทในกำรที่ช่วย
สนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัสำมำรถเจรญิเตบิโตและบรรลุเป้ำทำงธุรกจิ
ที่ก ำหนดไว้ได้ บรษิัทฯ จงึปฏบิตัิต่อหุน้ส่วนทำงธุรกจิของบรษิทัโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ที่
เป็นธรรมของทัง้สองฝ่ำย และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ตกลงร่วมกนัอย่ำง
เคร่งครดั 

ลกูคำ้ : บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำเป็นอันดับแรกโดยสร้ำงสมัพันธภำพที่ดีกับลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องและสม ่ำเสมอและมุ่งเน้นทีจ่ะปฏบิตัติำมสญัญำ ขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่มต่ีอ
ลกูคำ้อย่ำงโปร่งใสเท่ำเทยีมและเป็นธรรม และใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบั
ของลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ และไม่น ำข้อมูลดังกล่ำวโดยให้ควำมส ำคัญแก่ลูกค้ำมำใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

คู่คำ้ : บรษิัทฯ ปฏบิตัิต่อคู่คำ้ของบรษิัทดว้ยควำมเป็นธรรม ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำทีต่กลงร่วมกนั
อย่ำงเคร่งครดั ทัง้จะไม่เรยีกรอ้ง ไม่รบั และไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรคำ้กบัคู่คำ้โดยไม่
สจุรติ  

คู่แขง่ : บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิโดยยดึถอืกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำ
ศกัยภำพกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำด้วยกำรพฒันำศกัยภำพและคุณภำพของกำรให้บริกำรไม่
แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่สจุรติหรอืไมเ่หมำะสมและไม่
มนีโยบำยทีจ่ะท ำลำยคู่แข่งดว้ยกำรพูดพำดพงิกล่ำวรำ้ยหรอืด ำเนินกำรใดๆ ทีไ่ม่สุจรติทีเ่ป็น
กำรท ำลำยคู่แขง่ของบรษิทั  
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สิง่แวดลอ้ม : บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ส่งผลเสียหำยต่อ
ทรพัยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด ส่งเสริมกำรใช้และกำร
อนุรกัษ์ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ปฏบิตัิและให้ควำมร่วมมอื 
หรอืควบคุมใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดัตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบยีบทีอ่อก
โดยหน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูล 

ชุมชน/สงัคม : บรษิทัฯ ค ำนึงถงึกำรสนับสนุนกจิกรรมทำงสงัคมเพื่อสรำ้งคุณภำพชวีติทีด่แีก่คนในสงัคมและ
ชุมชนรวมถงึสง่เสรมิและปลกูฝังจติส ำนึกควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในหมูพ่นกังำนทุกระดบัและ
ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสงัคม ชุมชน 
สิง่แวดลอ้ม 

หน่วยงำนภำครฐั
และหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง : 
 

บรษิทัฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดถีงึบทบำท หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของหน่วยงำนภำครฐัและ
หน่วยงำนก ำกบัดูแลที่มต่ีอกำรด ำเนินงำนของบรษิัท  บรษิัทฯ จงึมคีวำมตัง้ใจและให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั  ทัง้นี้เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระของหน่วยงำนเหล่ำนัน้ นอกจำกนี้ บรษิทั
ฯ ยงัมอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิทัรบัผดิชอบด้ำนกำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท และผู้ตรวจสอบ
ภำยในสอบทำนกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมคู่มอืกำรปฏบิตังิำนและเป็นไปตำมมำตรฐำนต่ำง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและรำยงำนผลกำรสอบทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี 

 
บรษิัทฯ ได้มนีโยบำยทีจ่ะสรำ้งควำมคุ้มครองสทิธแิละปฏบิตัิอย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมที่ระบุขำ้งต้น เนื่องจำก  

แรงสนับสนุนจำกผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่ำงๆ มสี่วนช่วยเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสร้ำงก ำไรใหก้บับรษิทั   
อกีทัง้ยงัถอืเป็นกำรสรำ้งควำมส ำเรจ็ใหก้บับรษิทัในระยะยำว บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม
โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆ รวมถงึสญัญำและขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีท่ ำขึน้ระหว่ำง
กนั รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอเพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมสี่วนร่วมไดอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพ และไม่ด ำเนินกำรใดๆ 
อนัจะเป็นกำรลดิรอนสทิธหิรอืสง่ผลกระทบในดำ้นลบกบักลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีต่ำงๆ 

บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้ชี่องทำงรบัแจง้เบำะแส หรอืข้อรอ้งเรยีน หรอืขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะใดทีแ่สดงว่ำ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีได้รบัผลกระทบ หรอืมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่มจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบัติของพนักงำนบริษัทเกี่ยวกบักำรกระท ำผิด
กฎหมำยหรอืจรรยำบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติ กำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เท่ำเทยีมกนั หรอืกำรกระท ำที่
ขำดควำมระมดัระวงัและขำดควำมรอบคอบ ซึง่สำมำรถแจง้หรอืสอบถำมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัไดโ้ดยตรง 
โดยตดิต่อผ่ำนทำงเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรสอบสวนตำมขัน้ตอนกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน
ที่ก ำหนดไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบำะแส และถือปฏิบตัิเป็นควำมลบั เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกบัผู้แจ้ง
เบำะแสดงักล่ำวและรำยงำนผลกำรสอบสวนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักกำรในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท เช่นจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรกัษำควำมลบัและกำรใช้ขอ้มูลภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรใหห้รอืรบั
ของขวญั หรอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยหำ้มมใิหพ้นักงำนทุกคนเรยีกรอ้งของขวัญหรอืทรพัยส์นิหรอื
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ประโยชน์อื่นใดทีส่่อไปในทำงจงูใจใหป้ฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นทำงมชิอบหรอืกำรกระท ำใดๆ ทีอ่ำจน ำไปสู่
กำรแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืครอบครวั 

หมวดท่ี  4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
1.      การเปิดเผยข้อมูล 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัของบรษิทัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นได้
เสยีกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน น่ำเชื่อถอื ทัว่ถงึ ทนัเวลำ 
โปร่งใส และเป็นไปตำมเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สื่อสิง่พมิพต่์ำงๆ แบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี รวมถงึผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

 บรษิัทฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวณัฐฐยิำ จำรุสมบตัิ เป็นผู้รบัผดิชอบในส่วนของงำนดำ้นนักลงทุนสมัพนัธ ์
(Investor Relation) เพื่อท ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้นักวเิครำะห์และภำครฐัที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และขอ้มลูทำงกำรเงนิซึง่จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำน
กำรท ำบญัชสีำกล ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปในประเทศไทยและตำมกฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง และผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผูส้อบบญัชอีสิระ โดยเลอืกใชน้โยบำยทำงบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ โดยใชดุ้ลยพนิิจในกำรจดัท ำ
อย่ำงระมดัระวงั อกีทัง้ มกีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ทัง้นี้ คณะกรรมกำร
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบ
ควบคุมภำยใน โดยใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีของบรษิัทรวมทัง้จดัใหม้รีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่กบั
รำยงำนของผูส้อบบญัชใีนรำยงำนประจ ำปี 

2.   ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยี
กบับรษิทัฯ  เกีย่วกบัควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่ำเชื่อถอื ทัว่ถงึ และทนัเวลำ ทัง้รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงนิและ
ขอ้มลูทัว่ไปตลอดจนขอ้มลูส ำคญั โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูขำ่วสำรต่ำงๆ เพื่อใหผู้ล้งทุน นกัวเิครำะหแ์ละผูส้นใจโดยทัว่ไป
ไดร้บัทรำบโดยผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื สิง่พมิพต่์ำงๆ 
รวมทัง้เวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.caz.co.th) โดยผูถ้อืหุน้และนักลงทุนสำมำรถตดิต่อในส่วนของนักลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ี่
นำงสำวณฐัฐยิำ จำรุสมบตั ิโทรศพัท ์038-606-242 หรอืที ่E-mail: info@caz.co.th 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบด้วยบุคคลที่มคีวำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ไดก้บั
บรษิทัฯ  โดยเป็นผูม้บีทบำทส ำคญัในกำรใหค้วำมเหน็ชอบกำรวำงนโยบำยและแผนกำรด ำเนินธุรกจิและมกีำรตดิตำม
ผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส รวมถึงให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิัทจะค ำนึงถึงจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม นอกเหนือจำกผลประกอบกำรทำงกำรเงนิของบรษิทั  

ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรของบรษิทัมจี ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร
จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีคุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระ อนัมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัทฯ 
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ทัง้หมด เพื่อท ำหน้ำที่ถ่วงดุลในกำรออกเสยีงพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบรหิำรงำนของฝ่ำยบรหิำร  
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิัทเป็น
จ ำนวน 4 ชุด คอื คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้ไว้
อย่ำงชดัเจนเพื่อควำมเป็นอสิระในกำรตดัสนิใจและน ำเสนอวสิยัทศัน์  

• คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทั พจิำรณำหรอืรบัทรำบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้ะบุไว้ 

• คณะกรรมกำรบรหิำร  

บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 6 ท่ำน เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปดว้ยควำมคล่องตวัโดยมขีอบเขต
อ ำนำจหน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

• คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
บรษิัทฯ มคีณะกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 3 ท่ำนเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้
องคก์ร เพื่อใหบ้รษิทัฯ มุ่งไปสูก่ำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยขององคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

• คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรื่องสรรหำ
บุคคลที่เหมำะสมต่อกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว 

นอกจำกนี้บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรแบ่งแยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรผูจ้ดักำรให้เป็น 
คนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรบริษัทตำมค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูก้ ำหนดอ ำนำจหน้ำทีแ่ละคดัเลอืกบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
ดงักล่ำว 

ทัง้นี้  บริษัทฯ มีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท  ซึ่งท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบและปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ ได้รำยงำนค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวต้องได้รบักำรอนุมตัจิำกกำร
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี (Annual General Meeting of Shareholders (AGM)) ทุกปี กรณีทีก่รรมกำรของบรษิทั
ไดร้บัมอบหมำยใหม้หีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพิม่มำกขึน้ เช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบร่วมดว้ย เป็นตน้ จะไดร้บั
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจำรณำตำม
ควำมสำมำรถของบรษิทัประกอบดว้ย 
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3. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยนโยบำย
ดงักล่ำวไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่23 มนีำคม 2561 โดยบรษิทัฯ  
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรเนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ บริษัท 
และจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีควำมมัน่คงและเจริญเติบโตได้อย่ำงยัง่ยืนในระยะยำว ส ำหรับกำรก ำหนดแนวทำง 
ในกำรด ำเนินงำนนัน้ บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัเรื่องกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำร
บรษิทัจะมกีำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกนัเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำม
หลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำ
นอกจำกนี้  ภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้แล้ว  
บรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัติำมกฎและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

4. จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดหลกัปฏบิตัิเกี่ยวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบรหิำร และพนักงำน เพื่อให้  
ผู้ที่เกี่ยวขอ้งยดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมภำรกจิของบรษิทัฯ ด้วยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ และเทีย่งธรรม  
ทัง้กำรปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดม้กีำรประกำศและแจง้ใหพ้นักงำนและผูบ้รหิำรทุกคนรบัทรำบ
และยดึปฏบิตัติำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั 

5. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรทีว่่ำกำรตดัสนิใจ
ใดๆ ในกำรด ำเนินกจิกรรมทำงธุรกจิจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เท่ำนัน้ และควรหลกีเลีย่งกำรกระท ำ
ทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรำยกำรทีพ่ิจำรณำตอ้งแจง้
ใหบ้รษิทัฯ ทรำบถงึควำมสมัพนัธห์รอืกำรเกีย่วโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว และต้องไม่เขำ้ร่วมกำรพจิำรณำตดัสนิ 
รวมถงึไม่มอี ำนำจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั เกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรทีม่คีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีำรพจิำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์อย่ำงเคร่งครดั
ในเรื่องกำรก ำหนดรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ กบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งด้ำนผลประโยชน์ให้เสมอืนท ำรำยกำรกบั
บุคคลภำยนอกและสง่รำยงำนตำมระยะเวลำทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก ำหนด และจะไดม้กีำรเปิดเผยไวใ้นงบ
กำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

6. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทจะรบัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย รวมทัง้สำรสนเทศที่
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และงบกำรเงนิ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผูส้อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยใน และกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส กำรจดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทั จะถูกตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทีส่ ำนกังำน กลต. ใหค้วำมเหน็ชอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรท ำบญัชสีำกล ซึง่เป็นที่
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ยอมรบัเป็นกำรทัว่ไปในประเทศไทยและตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศทีส่ ำคญั ทัง้ขอ้มลู
ทำงกำรเงนิและทีไ่ม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิ โดยจะด ำเนินกำรบนพืน้ฐำนควำมถูกต้องครบถว้น สมเหตุสมผล เชื่อถอืได้ 
และใชน้โยบำยกำรบญัชทีีเ่หมำะสม 

7. การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ จะจดัให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมกีำรประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยก ำหนดวำระกำรประชุมที่ชดัเจนล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นประจ ำ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้จะมเีลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้จดัท ำ
วำระต่ำงๆ ของกำรประชุมและด ำเนินกำรจดัสง่เอกสำรกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัก่อน
กำรประชุมเพื่อใหก้รรมกำรไดม้เีวลำพจิำรณำและศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษำ
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ  อำจแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ได้ อีกทัง้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้บนัทึกกำรประชุมและจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัทฯ เป็น
รำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั อย่ำงเป็นระบบและพรอ้มใหค้ณะกรรมกำรของบรษิทั และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้
กรรมกำรบรษิทั แสดงควำมเหน็อย่ำงอสิระ ทัง้นี้ ในกำรลงมติในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขำ้ง
มำกของจ ำนวนกรรมกำรทีม่ำเขำ้ร่วมประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน กรรมกำรทีม่สี่วน
ได้เสยีจะไม่เขำ้ร่วมประชุมหรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี้  ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัประธำนในทีป่ระชุมจะ
ออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด ทัง้นี้ในปี 2560 บรษิทัฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จ ำนวน 3 ครัง้ 
และในงวด 9 เดอืน ปี 2561 จ ำนวน 8 ครัง้  

8. ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำนและเพื่อให้เกิด  
ควำมมปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดภำระหน้ำที ่อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏบิตัิงำนและ
ผูบ้รหิำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มกีำรควบคุมดูแลกำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีำร
แบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏบิตัิงำน ผู้ติดตำม ผูค้วบคุม และผูป้ระเมนิผลออกจำกกนั นอกจำกนี้  บรษิัทฯ ยงัจดัให้มผีู้ที่ท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีนโยบำยที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก (Outsource) ให้ท ำกำร
ตรวจสอบและประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บรษิทั โดยไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั โดย นำยศกัดิศ์ร ีอ ำพวนั เป็นผูต้รวจสอบภำยในปี 2558 
ถึง กรกฎำคม 2560, นำงสำวลภสัรดำ เลศิภำนุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบภำยในปี ตุลำคม 2560 ถึง เมษำยน 2561 และ
นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภำยในปี กรกฎำคม 2561 ถงึ ปัจจุบนั เพื่อท ำกำรสอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรควบคุมทำงด้ำนกำรเงิน  และมีกำร
ปฏิบตัิงำนที่เป็นไปตำมแนวทำงที่วำงไว้อย่ำงมีประสทิธภิำพ รวมทัง้  กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท โดยผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ  

9. คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
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พจิำรณำค่ำตอบแทน โดยมกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร ดงันี้ 

9.1 ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  

ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2561 ประชุมเมื่อวนัที ่10 เมษำยน 2561 ได้มกีำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรบรษิัท โดยคณะกรรมกำรบรษิัทมอี ำนำจหน้ำทีต่ำมที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั และใหม้อี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดดงัต่อไปนี้ 

9.1.1  คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมกำรบรษิัท ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผู้
ถือหุ้น โดยยดึนโยบำยเรื่อง “ขอ้พงึปฏบิตัิที่ดสี ำหรบักรรมกำรบรษิัทฯ จดทะเบยีน” ตำมที่ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  

9.1.2 จดัให้มีกำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท  
ทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ  

9.1.3 พจิำรณำอนุมตัิวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิ กลยุทธ ์
ทำงธุรกจิ งบประมำณ นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) และระบบควบคุม
ภำยในทีเ่หมำะสม รวมถงึทบทวนเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์
ของบรษิทัฯ อย่ำงน้อยทุกปี  

9.1.4 ควบคุมและก ำกบัดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบรหิำร 
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธิผล 
รวมถงึก ำหนดค่ำตอบแทน และทบทวนกำรวำงแผนกำรสบืทอดงำน  

 9.1.5 พจิำรณำอนุมตัโิครงสร้ำงองค์กรและอ ำนำจกำรบรหิำรงำน มอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถงึกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผู้จดักำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆที่แต่งตัง้ ทัง้นี้ 
กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ ำหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจทีท่ ำให้
คณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำ
และอนุมตัิรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนได้เสยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบั
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถำ้ม)ี ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ ทัง้นี้กำรก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร และอ ำนำจในกำร
บรหิำรจดักำร จะตอ้งครอบคลุมรำยละเอยีดกำรคดัเลอืก กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรฝึกอบรม และ
กำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหำร หรือผู้บริหำรระดบัสูง โดยมอบหมำยให้
กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัเป็นผูม้อี ำนำจแทนบรษิทัฯ ทีจ่ะลงนำมในสญัญำจำ้งแรงงำน  

9.1.6 จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทัและรบัผดิชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ 
เพื่อแสดงถงึฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ 

9.1.7 คณะกรรมกำรบรษิทัอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบรษิทั ไดโ้ดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรษิทั 
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หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรและ
ภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั เหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัอำจยกเลกิ เพกิถอน 
เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้เมื่อเหน็สมควร ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้บุคคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรอื
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่
จะท ำขึน้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรอืประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่
เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบรษิัท พจิำรณำและ
อนุมตัไิวแ้ลว้  

9.1.8 พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อรบัผิดชอบและดูแลกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆของ
บรษิทัฯ ใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

9.1.9 พจิำรณำกำรจดัสรรเงนิก ำไรเพื่อกำรจ่ำยเงนิปันผล และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ
และอนุมตั ิ 

9.1.10 แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท เพื่อรับผิดชอบด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ  ในนำมของบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมกำรบรษิทั เช่น ทะเบยีนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชุมกรรมกำร หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยงัมขีอบเขตหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ อำท ิกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่
ทรพัยส์นิ ตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั  ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 มจี ำนวน 9 ท่ำนประกอบดว้ย  
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นำย ณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
2. นำย สทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
3. นำย ยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 
4. นำย ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ดักำร 
5 นำย ประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
6. นำงสำว นิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
7. นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
8. นำงสำว กำญจนำ รมิพณชิยกจิ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 
9. นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ กรรมกำร (ตวัแทนจำกกลุ่มทำคนูิ) 

 

9.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 ประชุมเมื่อวนัที ่24 มกรำคม 2561 ไดก้ ำหนดขอบเขต 
ควำมรบัผดิชอบทีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้ 
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9.2.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมคีวำมถูกต้องและเชื่อถอืได ้รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลู  
อย่ำงเพยีงพอโดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชภีำยนอกและผู้บรหิำรที่รบัผดิชอบในกำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่ำง
เพยีงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

9.2.2 สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน ( Internal 
Audit) ของบริษัทฯ  ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง
หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน  
ทัง้นี้ อำจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำนหรอืตรวจสอบรำยกำรใดที่เหน็ว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่อง
ส ำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทัง้น ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
กำรปรบัปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในทีส่ ำคญัและจ ำเป็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  โดย
สอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชภีำยนอกและหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืบรษิทัฯ ทีป่รกึษำ 
ตรวจสอบภำยใน (ถำ้ม)ี 

9.2.3 สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของ  
ตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้นโยบำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทัฯ  

9.2.4 พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ รวมถงึพจิำรณำค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  โดยค ำนึงถงึควำมน่ำเชื่อถอื ควำม
เพียงพอของทรัพยำกรและปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึง
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รบัมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิัท  เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
วตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำทีพ่บระหว่ำงกำร
ตรวจสอบ และประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชเีหน็ว่ำเป็นสำระส ำคญั  

9.2.5 พจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั ในกรณีทีเ่กดิรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหม้คีวำมถูกต้องและครบถ้วน และใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เปิดเผยขอ้มูลในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำง
ถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

9.2.6 สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ และปฏบิตักิำรอื่น
ใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท มอบหมำยและกรรมกำรตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น ทบทวนกำร
ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของผู้บริหำร ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงนิและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนร่วมกับผู้บริหำรของบริษัทฯ ในรำยกำรส ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อ
สำธำรณชนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร เป็นตน้ 

9.2.7 รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 
4 ครัง้ 

9.2.8 เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มกีรรมกำรบรหิำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ 
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9.2.9 ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร 
ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งมำใหค้วำมเหน็ เขำ้ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสำรทีเ่หน็
ว่ำเกีย่วขอ้งหรอืจ ำเป็น 

9.2.10 ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทฯ มำให้ควำมเห็นหรอืให้
ค ำปรกึษำในกรณีจ ำเป็น เมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นตำมควำมเหมำะสมของขอบข่ำยงำนดว้ยค่ำใชจ้่ำยของ
บรษิทัฯ ตำมระเบยีบของบรษิทัฯ  

9.2.11 จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี            
ของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีน่่ำเชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 

- ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทั 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

- ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
แต่ละท่ำน 

- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมกฎบตัร (Charter)  

- รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ
ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

9.2.12 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยกำรประเมนิตนเอง และรำยงำนผลกำร
ประเมินพร้อมทัง้ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อ ำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกปี  

9.2.13 ปฏบิตังิำนอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรต รวจสอบม ี
ควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทยังคงมีควำม
รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัต่อบุคคลภำยนอก  

9.2.14 ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำ           
ดงัต่อไปนี้ ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบรษิทั เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยใน
เวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร  

  - รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  
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  - กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมขีอ้บกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน  

- กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   

 หำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำขำ้งตน้ 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

9.2.15 พจิำรณำสอบทำนและปรบัเปลี่ยนหน้ำที่ให้เหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลง
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้บรษิัทฯ แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบมปีระสทิธภิำพทีด่ ีคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำ
ควำมเหน็ที่เป็นอสิระจำกที่ปรกึษำทำงวชิำชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นกไ็ด้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบรษิัท ทัง้นี้ นำยยิง่ยง  
เตชะรุ่งนิรนัดร ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิของบรษิทั   

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561  มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 
 
 

 
 
 

 
9.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร  

ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่24 มกรำคม 2561 ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
บรหิำรมอี ำนำจหน้ำทีภ่ำยในขอบเขตทีก่ ำหนดไว ้ดงัต่อไปนี้ 

9.3.1 ใหม้อี ำนำจตดัสนิใจในเรื่องกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ โดยก ำหนดขอบเขต ประเภท หรอื
ขนำดของกิจกำร วตัถุประสงค์ แนวทำงและนโยบำยของบริษัทภำยในขอบเขตอ ำนำจที่ได้รับ
มอบหมำย รวมถงึกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ผลผลติ ควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ และต้อง
รบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำร 

 9.3.2 พิจำรณำเรื่องกำรลงทุนขยำยงำน รวมถึงกำรซื้อขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั  

9.3.3 มอี ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของกจิกำรต่อบุคคลภำยนอกในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อกจิกำร 

9.3.4 พจิำรณำเรื่องกำรระดมทุนของบรษิทัเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
9.3.5 อนุมตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำงๆทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกจิกำร 
9.3.6 ด ำเนินกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนโดยทัว่ไปของกจิกำร 
9.3.7 พจิำรณำอนุมตัิแผนกำรปฏบิตัิของแต่ละฝ่ำยงำนของบรษิัท และพจิำรณำอนุมตัิค ำขอจำกฝ่ำยงำน

ต่ำงๆ ของบรษิทัทีเ่กนิอ ำนำจสัง่กำรของฝ่ำยงำนนัน้  
9.3.8 คณะกรรมกำรบริหำรอำจจะมอบหมำย และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ให้กรรมกำรบริหำรแต่ละคน

สำมำรถด ำเนินกำรภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรตำมที่ก ำหนดไว้ โดย

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
1. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
2. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
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กรรมกำรบริหำรดังกล่ำวจะต้องรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำยนั ้นโดยตรงต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำร   

 ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว ผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มอี ำนำจอนุมตัริำยกำรทีบุ่คคลดงักล่ำว
หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ  
ตลำดหลกัทรพัย ์มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ 
หรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั
หรอืกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรม
กำรคำ้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทั ไดพ้จิำรณำ
อนุมตัไิว ้

 
คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 มจี ำนวน 6 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำรบรหิำร 
3. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ กรรมกำรบรหิำร 
4. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำรบรหิำร 
5. นำงฐติมิำ ธนำปกจิ กรรมกำรบรหิำร 
6. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยกำรเงนิ 

 
9.4 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมอี ำนำจหน้ำทีภ่ำยในขอบเขตทีก่ ำหนดไว ้ดงัต่อไปนี้ 

9.4.1 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ ์แนวทำง และกรอบในกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร 
9.4.2 ก ำหนดแผนจดักำรควำมเสีย่งของฝ่ำยจดักำร รวมทัง้กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งในภำพรวมของ

องคก์ร 
9.4.3 ก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรปฏบิตัติำมนโยบำย กลยุทธ ์และแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบั

องคก์รอย่ำงต่อเนื่อง ตดิตำมผลกำรปฏบิตัติำมกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร และรำยงำน
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นประจ ำ 

9.4.4 พจิำรณำสอบทำนและใหค้วำมเหน็ชอบควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อ
รบัทรำบ 

9.4.5 จดัท ำและสอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อตดิตำมควำมเสีย่งทีม่สีำระส ำคญัและ
ด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ องคก์รมกีำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม 

9.4.6 ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมเสี่ยงที่ส ำคญั และมีหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นผูส้อบทำนเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมต่อกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง รวมทัง้กำรน ำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำปรบัใชอ้ย่ำงเหมำะสมและมกีำรปฏบิตัติำม
ทัว่ทัง้องคก์ร 
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9.4.7 ทบทวนระบบหรือประเมินประสทิธิผลของนโยบำย กลยุทธ์ และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลำทีพ่บว่ำระดบัควำมเสีย่งมกีำรเปลีย่นแปลง 

9.4.8 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ณ วนัที ่5 ตุลำคม  2561 มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 

1. นำย ซุง ซกิ ฮอง  (Mr. Chung Sik Hong) ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำย ประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
9.5 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่24 มกรำคม 2561 ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนมอี ำนำจหน้ำทีภ่ำยในขอบเขตทีก่ ำหนดไว ้ดงัต่อไปนี้ 
9.5.1 ดำ้นกำรสรรหำ  

9.5.1.1 พจิำรณำคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำใหเ้ป็นไปตำมโครงสรำ้ง ขนำดและองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ รวมถึงก ำหนดวิธีกำรสรรหำอย่ำงเหมำะสม โดยจะ 
ต้องพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบัขนำด ประเภท และควำมซบัซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหรอือุตสำหกรรม
หลกัของบรษิทั 

9.5.1.2 พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร
ระดบัสงูของบรษิทั 

9.5.1.3 พจิำรณำกลัน่กรองรำยชื่อ ตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำน
ทำงกำรของผูท้ีจ่ะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ  

9.5.1.4 พจิำรณำผลงำน คุณสมบตั ิและควำมเหมำะสมของกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระและสมควร
ได้รบัเลอืกตัง้ใหม่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ และเสนอที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั 

9.5.1.5 พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองกรรมกำรบรษิทัฯ  

9.5.1.6 พจิำรณำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งของผูบ้รหิำรระดบัสงู  
9.5.1.7 พิจำรณำแผนกำรพฒันำกรรมกำร และแผนสบืทอดงำน (Succession Plan) รวมทัง้ปฏิบตัิหน้ำที่ 

ในเรื่องอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
9.5.2 ดำ้นก ำหนดค่ำตอบแทน  
9.5.2.1 พิจำรณำนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และ

คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั แต่งตัง้ 
9.5.2.2 พิจำรณำอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และกำรก ำหนดมูลค่ำของค่ำตอบแทน ทัง้ส่วนที่เป็นเงินเดือนและ

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยให้แก่กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผู้จดักำร และที่ปรกึษำระดบับรหิำรของ
บรษิทั   
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9.5.2.3 พจิำรณำหลกัเกณฑก์ำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้รหิำรสงูสดุ พรอ้มทัง้น ำเสนอ
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561  มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
9.6 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 24 มกรำคม 2561 ได้ก ำหนดให้กรรมกำร
ผู้จดักำรมีหน้ำที่บริหำรและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์เบื้องต้นของบรษิัทฯ  โดยกรรมกำรผู้จดักำร
จะต้องปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ทัง้ดว้ยตนเอง หรอืมอบหมำยใหผู้บ้รหิำรอื่นในระดบั
ถดัไปเป็นผูด้ ำเนินกำรแทน หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำรมดีงัต่อไปนี้ 

9.6.1 ดูแลบริหำรด ำเนินงำนอย่ำงระมดัระวงัด้วยควำมซื่อสตัย์   และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจ  
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และข้อบงัคบับริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ 
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ภำยใตก้รอบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และขอบเขตอ ำนำจซึง่คณะกรรมกำรก ำหนด 

9.6.2 ควบคุมดแูลกำรด ำเนินกจิกำรและ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั 

9.6.3 จดัท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธุรกจิ แผนธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกจิ 
งบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ งบประมำณรำยงำนประจ ำปี และก ำหนด
อ ำนำจกำรบรหิำรงำน เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ พจิำรณำ
อนุมตั ิ 

9.6.4 รบัเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทั มำก ำหนดทศิทำง แนวทำง กลยุทธ ์และเป้ำหมำยทำงธุรกจิ 
เพื่อก ำหนดภำรกจิหลกั (Mission) ส ำหรบัฝ่ำยจดักำรน ำไปด ำเนินกำร  

9.6.5 ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร และเสนอแนะแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ
อุปสรรคต่ำงๆ เพื่อให้ผู้บริหำรและฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ และแผนธุรกิจที่วำงไว้ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทั   

9.6.6 ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำร
ควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

9.6.7 มอี ำนำจสัง่กำร / ออกระเบยีบ / ประกำศและอนุมตักิำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกจิของ
บรษิทัฯ   ตำมตำรำงระเบยีบอ ำนำจอนุมตัแิละนโยบำยเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  

9.6.8 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำรหรอืคณะกรรมกำร 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

1. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 



                             บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.3 - 22 

ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดทีก่รรมกำรผูจ้ดักำรหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรหรอืบุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนด) มสี่วนได้ส่วนเสยีหรอื มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 
และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง กรรมกำรผูจ้ดักำรไม่มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิ
รำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธุรกจิปกต ิและเงื่อนไขกำรคำ้ปกตซิึง่เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/
หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ณ วนัที ่5 ตุลำคม 2561 คอื นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 

 
 
 
 
 
  
 



                                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.3 - 23 

9.7 อ านาจอนุมติัรายการท่ีส าคญั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 9/2561 ประชุมเมื่อวนัที ่22 ตุลำคม 2561 ไดม้มีตพิจิำรณำระเบยีบอ ำนำจอนุมตัริำยกำรทีส่ ำคญัดงันี้ 

รายการ ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

1. ธรุกรรมด้านการจดัหาเงิน     

1.1  กำรขออนุมตั/ิลงนำม กำรกูย้มืเงนิเพื่อน ำมำด ำเนินธุรกจิ      

1.1.1 เบกิใชเ้งนิจำกสถำบนักำรเงนิ ตำมวงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนั

กำรเงนิ 
 

 ไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท ตำมวงเงนิสนิเชื่อ

จำกสถำบนักำรเงนิ 

 

1.1.2 กูจ้ำกบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท ไม่เกนิ 10 ลำ้นบำท ไม่เกนิ 150 ลำ้น

บำท 

เกนิ 150 ลำ้น

บำท 

1.2 กำรออกตัว๋เงนิ (เชค็ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ หุน้กู)้     อนุมตั ิ

1.3 กำรเพิม่ทุน 
 

   อนุมตัเิพื่อเสนอผู้

ถอืหุน้ 

2. ธรุกรรมด้านการลงทุน       

2.1 กำรฝำกเงนิกบัสถำบนักำรเงนิ (กรณีทีม่เีงนิเหลอื)   อนุมตั ิ   

2.2 ใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมเพื่อด ำเนินงำน ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้     

2.2.1 บรษิทัฯ ถอืหุน้เกนิว่ำ 90.00% 
 

 ไม่เกนิ 100 ลำ้น

บำท 

เกนิ 100 ลำ้นบำท  

2.2.2 บรษิทัฯ ถอืหุน้ต ่ำกว่ำ 90.00% 
 

  ไม่เกนิ 20 ลำ้น

บำท 

เกนิ 20 ลำ้นบำท 

2.3 กำรลงทุนพฒันำ หรอื บ ำรุงรกัษำทรพัยส์นิ (ตำมงบประมำณ)   อนุมตั ิ   



                                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.3 - 24 

รายการ ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

2.4 กำรลงทุนซือ้สนิทรพัย ์(ตำมงบประมำณ)     อนุมตั ิ   

2.5 กำรลงทุนซือ้สนิทรพัย ์(ไมม่ใีนแผนงบประมำณ)  
 

 ไม่เกนิ 1.3 ลำ้น

บำท 

ไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท เกนิ 5 ลำ้นบำท 

2.6 กำรลงทุนดำ้นกำรร่วมทุน   
 

  ไม่เกนิ 10 ลำ้น

บำท 

เกนิ 10 ลำ้นบำท 

2.7 กำรอนุมตัจิ ำหน่ำยทรพัยส์นิถำวรของบรษิทั (มลูค่ำซือ้ขำย)     ไม่เกนิ 3 แสนบำท ไม่เกนิ 1 ลำ้นบำท เกนิ 1 ลำ้นบำท 

3. ธรุกรรมด้านการด าเนินงาน ( มีในงบประมาณ )       

3.1 กำรอนุมตัคิ่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรซือ้/เช่ำ วสัดุส ำนกังำน 

อุปกรณ์ส ำนกังำน   เช่น กำรซือ้/เช่ำ ส ำนกังำน, รถยนต,์ 

เครื่องจกัร, อุปกรณ์ หรอืสิง่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิ, ใชภ้ำยใน

องคก์ร 

 

ไม่เกนิ 1 แสนบำท ไม่เกนิ 2 ลำ้นบำท เกนิ 2 ลำ้นบำท  

3.2 กำรอนุมตัคิ่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรสัง่ซือ้อุปกรณ์ เครื่องมอื

เครื่องใช ้ส ำหรบังำนก่อสรำ้งตำมสญัญำ 
 

ไม่เกนิ 5 แสนบำท ไม่เกนิ 30 ลำ้นบำท เกนิ 30 ลำ้นบำท  

3.3 กำรสัง่ซือ้สนิคำ้/บรกิำรจำ้งเหมำ เพื่อใชใ้นกำรก่อสรำ้งตำม

สญัญำ 
 

 อนุมตั ิ   

3.4 กำรตัง้วงเงนิสดย่อย  อนุมตั ิ    

3.5 กำรอนุมตักิำรเบกิเงนิทดรองยมื ต่อครัง้ ไม่เกนิ 5 พนับำท  ไม่เกนิ 2 หมื่นบำท ไม่เกนิ 6 แสนบำท   

3.6 กำรอนุมตัแิผนงำนและงบประมำณประจ ำปี     อนุมตั ิ

3.7 ธุรกรรมดำ้นกำรบรหิำรงำนทัว่ไป  ไม่เกนิ 1 หมื่นบำท ไม่เกนิ 5 แสนบำท เกนิ 5 แสนบำท  



                                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.3 - 25 

รายการ ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

4. ธรุกรรมด้านการขาย      

4.1 กำรอนุมตักิำรขำยสนิคำ้/บรกิำร ไม่เกนิ 1 แสนบำท ไม่เกนิ 1 ลำ้นบำท เกนิ 1 ลำ้นบำท   

5. ธรุกรรมด้านบญัชี      

5.1 กำรใชห้ลกักำรบญัชหีรอืกำรเปลีย่นแปลงหลกักำรทำงบญัช ี

(นโยบำยบญัช)ี 
    อนุมตั ิ

5.2 กำรตัง้นโยบำยค่ำเผื่อสนิคำ้เสือ่มสภำพ ลำ้สมยั     อนุมตั ิ

5.3 กำรตัง้นโยบำยส ำรองหนี้สญู     อนุมตั ิ

5.4 กำรตดัหนี้สญู จำกบญัชตีำมประกำศหรอืค ำสัง่ตำมประมวล

รษัฎำกร (ใชส้ทิธทิำงภำษ)ี 
  อนุมตั ิ   

5.5 กำรอนุมตักิำรโอนเงนิผ่ำนธนำคำร   อนุมตั ิ   

5.6 กำรอนุมตักิำรจ่ำยช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำร อนุมตั ิ     

5.7 กำรอนุมตักิำรบนัทกึตน้ทุนงำนก่อสรำ้ง   อนุมตั ิ   

6. การบริหารงานบุคคล       

6.1 ระเบียบ / ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบติั การบริหารงานบุคคล     

6.1.1 กำรเปลีย่นแปลงระบบ/ขอ้บงัคบั และแนวทำงปฏบิตัทิัว่ไป 

ในกำรบรหิำรงำนบุคคล  
  อนุมตั ิ   

6.1.2 กำรเปลีย่นแปลงระเบยีบ/ขอ้บงัคบั และแนวทำงปฎบิตักิำร

บรหิำรงำนบุคคล ทีเ่ป็นสำระส ำคญั หรอืเกีย่วขอ้งกบัสทิธิ

ประโยชน์ของพนกังำน ทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมำยแรงงำน 

    อนุมตั ิ



                                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.3 - 26 

รายการ ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

6.1.3 กำรลงโทษทำงวนิยัทุกกรณี – กำรพน้สภำพพนกังำน  อนุมตั ิ    

6.2 ต าแหน่งพนักงาน      

6.2.1 กำรแต่งตัง้/ปรบัเปลีย่นต ำแหน่ง – กำรโอนยำ้นตำมโครงสรำ้งเดมิ     

6.2.1.1 ระดบัพนกังำนไปจนถงึรองกรรมกำรผูจ้ดักำร   อนุมตั ิ   

6.2.1.2 ระดบักรรมกำรผูจ้ดักำร และ ผูบ้รหิำรทีร่บัผดิชอบสงูสดุ

ของฝ่ำยบญัช ีและกำรเงนิ 
    อนุมตั ิ

6.2.2 กำรก ำหนดระดบัต ำแหน่งพนกังำน   อนุมตั ิ แจง้ต่อ

คณะกรรมกำร 

 

6.2.3 กำรก ำหนดผงัองคก์ร     อนุมตั ิ

6.2.3.1 จ ำนวนพนกังำนในทมี   อนุมตั ิ   

6.2.3.2 กำรแบ่งแผนก     อนุมตั ิ

6.3 การพิจารณาเงินเดือนและโบนัส      

6.3.1 กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน – กำรปรบัเงนิเดอืน/โบนสัประจ ำปี     

6.3.1.1 ระดบัพนกังำนไปจนถงึรองกรรมกำรผูจ้ดักำร   อนุมตั ิ   

6.3.1.2 ระดบักรรมกำรผูจ้ดักำร     อนุมตั ิ

6.3.2 กำรก ำหนดโครงสรำ้งเงนิเดอืน    อนุมตั ิ  

6.3.3 กำรก ำหนดโครงสรำ้งสวสัดกิำรตำมต ำแหน่ง เช่น ค่ำเบีย้

เลีย้ง และเครื่องแบบพนกังำน เป็นตน้ 
  อนุมตั ิ   

      



                                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.3 - 27 

รายการ ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 
7. การปฏิบติัตามประกาศ ขอ้บงัคบั วิธีการปฏิบติั ของหน่วงงาน ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

7.1 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง 

“กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนใน

รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546”  

กำรพจิำรณำ กำรอนุมตั ิเงื่อนไข และขอ้จ ำกดั ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

7.2 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ท.จ. 21/2551 เรือ่ง 

“หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั” 
กำรพจิำรณำ กำรอนุมตั ิเงื่อนไข และขอ้จ ำกดั ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

7.3 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ท.จ. 8/2552 เรื่อง 

“หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั (ฉบบั 2)”  
กำรพจิำรณำ กำรอนุมตั ิเงื่อนไข และขอ้จ ำกดั ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

7.4 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ท.จ. 20/2553 เรือ่ง 

“หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั (ฉบบั 3)” 
กำรพจิำรณำ กำรอนุมตั ิเงื่อนไข และขอ้จ ำกดั ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

7.5 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง 

“กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีน ใน

กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547” 

กำรพจิำรณำ กำรอนุมตั ิเงื่อนไข และขอ้จ ำกดั ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

7.6 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ท.จ. 20/2551 เรือ่ง 

“หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีม่นียัส ำคญัทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นกำรไดม้ำ

หรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย”์ 

กำรพจิำรณำ กำรอนุมตั ิเงื่อนไข และขอ้จ ำกดั ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

7.7 ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวธิกีำรเกีย่วกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำร

ปฏบิตักิำรใดๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน  

กำรพจิำรณำ กำรอนุมตั ิเงื่อนไข และขอ้จ ำกดั ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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รายการ ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม 

การบริษทั 

7.8 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง 

“แนวทำวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศของบรษิทัจด

ทะเบยีน” 

กำรพจิำรณำ กำรอนุมตั ิเงื่อนไข และขอ้จ ำกดั ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

**หมายเหตุ 
1. ขอบเขตอ ำนำจอนุมตันิี้ก ำหนดขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน เพือ่ใหเ้กดิกำรควบคุมภำยในทีด่ ีกำรแกไ้ขปรบัปรุงขอบเขตอ ำนำจอนุมตัฉิบบันี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
2. เจำ้หน้ำทีใ่นต ำแหน่งทีส่งูกว่ำ สำมำรถท ำกำรสอบทำนและแกไ้ขกำรอนุมตัขิองผูใ้ตบ้งัคบับญัชำได ้
3. ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ / CFO สำมำรถสอบทำนกำรอนุมตัใินเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรเงนิ 
4. สญัญำทุกฉบบัจะตอ้งมกีำรลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของแต่ละบรษิทั 
5. หำ้มท ำกำร แยก/แตก/ซอย เอกสำร โดยมเีจตนำเพือ่หลกีเลีย่งกำรปฏบิตัติำมขอบเขตอ ำนำจอนุมตัทิีบ่รษิทัก ำหนด 
6. กำรขอซื้อคอมพวิเตอร ์และซอฟตแ์วร ์ควรผ่ำนกำรสอบทำนและลงบนัทกึรบัทรำบจำกหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบดำ้นคอมพวิเตอร์ 
7. กรณกีรรมกำรผูจ้ดักำรไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนได ้ใหม้อบอ ำนำจใหผู้บ้รหิำรทีร่บัผดิชอบสงูสุดของแต่ละหน่วยงำนเป็นผูก้ระท ำกำรแทน 
8. เอกสำรตน้ฉบบัจดัเกบ็ทีแ่ผนกบญัช ี 
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9.8 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำในกำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำร 
ชุดย่อยและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั โดยคณะกรรมกำรสรรหำจะพจิำรณำคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรบรษิทั และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้ ผูบ้รหิำรระดบัสงูทีต่อ้งกำรสรรหำใหเ้ป็นไปดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  

9.8.1 กรรมกำรบรษิทัฯ  
9.8.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่

เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั มคีวำมซื่อสตัยต่์อหน้ำที ่มวีสิยัทศัน์ รวมทัง้จะตอ้งอุทศิเวลำ
ใหก้บับรษิทัฯ เพื่อจะไดป้ฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ที ่และมอี ำนำจในกำรตดัสนิใจอย่ำงอสิระเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

9.8.1.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและ
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสม
ทีจ่ะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุน้ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

9.8.1.3 ควรผ่ำนกำรอบรมและได้รบัประกำศนียบตัรกำรอบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทฯ ไทย (IOD) หรอืเทยีบเท่ำภำยใน 12 เดอืนนับ
จำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ 

9.8.1.4 กรรมกำรบรษิทัจะไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อยทีไ่ม่ใช่บรษิทัฯ 
จดทะเบยีนเกนิกว่ำ 5 บรษิทั (รวมบรษิทั) ในกรณีทีก่รรมกำรคนใดคนหนึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บรษิัทจดทะเบยีนอื่นๆ เกนิกว่ำ 5 บรษิัท คณะกรรมกำรบรษิัท จะพจิำรณำถึงประสทิธภิำพในกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรท่ำนดงักล่ำว  

9.8.1.5 ประธำนกรรมกำรบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมกำรผู้จดักำร (Managing Director) 
เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ 
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรหิำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำรอย่ำงชดัเจน เพื่อมใิหก้รรมกำรบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรมอี ำนำจบรหิำรและ
อนุมตัวิงเงนิไม่จ ำกดั   

9.8.1.6 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย์ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรแสดงชื่อบุคคลในระบบขอ้มูลรำยชื่อ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ 

9.8.1.7 เป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม จรยิธรรมและประวตักิำรท ำงำนทีด่ ี
9.8.1.8 สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีมีเหตุจ ำเป็นหรอื

สดุวสิยั 
9.8.1.9 กรรมกำรบรษิทัไม่สำมำรถประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของ

บรษิทัฯ หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมกำรในนิตบิุคคลอื่นทีป่ระกอบกจิกำรอื่นมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั
และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น
เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9.8.1.10 กรรมกำรบรษิทัต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมสี่วนไดเ้สยีในสญัญำใดๆ ที่บรษิทัฯ ท ำ
ขึน้ไม่ว่ำโดยตรง หรอืโดยออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

9.8.1.11 อำยุไม่เกนิ 75 ปีบรบิรูณ์ 
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9.8.1.12 คุณสมบตัอิื่นทีอ่ำจก ำหนดเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในภำยหลงั 
 

9.8.2 กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้นมำคณะหนึ่ง 
มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคดัเลอืกจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำร
อสิระโดยมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

9.8.2.1 ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ใหเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบ  

9.8.2.2 เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนด และมีคุณสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัที่ก ำหนดไว้ใ น
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี้  

(1) ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่  
บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวม
กำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรกึษำที่ได้รบั
เงนิเดอืนประจ ำหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั
ย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้น้
จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึ
กรณีที่กรรมกำรอสิระเคยเป็นรำชกำรหรอืที่ปรกึษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน
ลกัษณะทีเ่ป็นบดิำ มำรดำ คู่ สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำย
อื่น ผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบักำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย     

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั  ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำร
ใชว้จิำรญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัยผู้มอี ำนำจควบคุม หรอื
หุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบรษิทั
ฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทั  
และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบรษิทั  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั  

(8) ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือกรรมกำรที่มีส่วนร่วม
บรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 
ของจ ำนวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั อื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำง
เดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทั  หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระ เกีย่วกบักำรด ำเนินงำน
ของบรษิทั เช่น หุน้ส่วน ธุรกจิ เจำ้หนี้ และคู่คำ้ เป็นต้น อนัอำจจะท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ 
ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

(10) มีควำมรู้และเข้ำใจลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดีรวมทัง้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั  

(11) กรรมกำรอสิระจะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท โดยทนัทหีำกเหน็ว่ำมเีหตุกำรณ์
ใดๆ ทีอ่ำจจะท ำใหต้นตอ้งขำดคุณสมบตัคิวำมเป็นอสิระในฐำนะกรรรมกำรอสิระ 

(12) กรรมกำรอสิระมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัไม่เกนิ 9 ปี 

(13) กรรมกำรอสิระจะตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 5 แห่ง 

(14) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นกรรมกำรของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทั
ย่อยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว
กรรมกำรอสิระ อำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัท  
โดยมกีำรตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

9.8.2.3 เ ป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติห น้ำที่แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ ำที ่
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทได้อย่ำงเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
ผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

9.8.2.4 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้   
ตอ้งมกีรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้ 
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9.8.2.5 เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควำมเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

9.8.2.6 สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรด ำเนินหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูค้ดัเลอืกสมำชกิของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ำนหนึ่งทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเลือกและแต่งตัง้เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบรษิทั โดยควรแจง้เป็น
หนังสอืล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล และใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรอื่น
ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องกำรลำออกพร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทีพ่น้จำกต ำแหน่งตอ้งรกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่
จะเขำ้รบัหน้ำที ่ 

ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทั  แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมี
จ ำนวนครบตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีง
วำระที่ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้นี้ ให้บริษัทฯ แจ้งกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำร
ตรวจสอบดงักล่ำวพรอ้มเหตุผลของกำรพน้จำกต ำแหน่งต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัท ี 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ซึง่มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระของกำร
เป็นกรรมกำรบริษัท  และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่ได้อีก 
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำเหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งเมื่อ 

(1)  ตำย  
(2)  ลำออก  
(3)  ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรหรือตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย  
(4)  พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิทัหรอืครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัหรอืถูกถอดถอน 
 

9.8.3 ผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้ผูบ้รหิำร
โดยคดัเลอืกจำกบุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ และมคีวำมรูใ้นกำรบรหิำรสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.9 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ มนีโนบำยกำรลงทุนในกจิกำรทีส่ำมำรถเอือ้ประโยชน์กบับรษิทั ทัง้นี้เพื่อเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพในกำร
แข่งขนั โดยกำรลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัฯ จะต้องมอี ำนำจควบคุมหรอืก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำร และมสีทิธใินกำร
ส่งตวัแทนของบรษิทัเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ ส่วนบรษิัทร่วม จะต้องมสีทิธใินกำรส่งตวัแทนของ
บรษิทัเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ 
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10 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

หำกบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยมคีวำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง บุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรอืมสี่วนได้ส่วนเสยี บรษิัทฯ มนีโยบำยที่จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้
ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญ
ในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชำญอสิระ ผูป้ระเมนิรำคำอสิระ หรอืผูส้อบ
บัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสนิใจและให้ควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืผู้ถือหุ้น
แลว้แต่กรณี เพื่ออนุมตัริำยกำรดงักล่ำวก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร  

ทัง้นี้ กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอนัมีลกัษณะเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอทิธพิลในกำรมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งและเป็นขอ้ตกลงทำงกำรค้ำที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืเป็นไปตำมหลกักำรทีค่ณะกรรมกำรอนุมตัไิวแ้ลว้ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัหรอื
บรษิทั ย่อยสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมปกตแิละจดัท ำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนใหก้บัทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ทุกไตรมำส 

นโยบำยของบรษิทัฯ ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรไดด้งันี้ 

• รำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนบัสนุนธุรกจิปกต ิกล่ำวคอื รำยกำรทำงกำรคำ้ที่บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย
ท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบธุรกจิทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปหรอืเป็นรำยกำรทีท่ ำเพื่อสนับสนุนรำยกำรธุรกจิ
ปกตทิีม่เีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป อำท ิกำรซือ้และขำยสนิคำ้ ซือ้วตัถุดบิ กำรใหบ้รกิำร กำรว่ำจำ้งขนสนิคำ้ 
กำรว่ำจำ้งท ำโฆษณำ สญัญำว่ำจำ้งบรหิำร กำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค เป็นตน้ บรษิทัฯ มนีโยบำย
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ เมื่อเทยีบเคยีงกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัฯ หรอืบรษิทั ย่อยและบุคคลทัว่ไป หรอืกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับบุคคลทัว่ไป หรือกำรท ำรำยกำรในลักษณะเดียวกันของ
ผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกจิท ำนองเดยีวกนั ทัง้นี้ หำกมคีวำมจ ำเป็นบรษิทัฯ อำจว่ำจ้ำงทีป่รกึษำเฉพำะ
ทำงในกำรประเมินรำคำที่เป็นธรรม หรือผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใชใ้นกำรประกอบกำรตดัสนิใจและใหค้วำมเหน็
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณีเพื่ออนุมตัริำยกำรดงักล่ำวก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร อกี
ทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึกำรปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัฯ จดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

• รำยกำรรบัหรอืใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ อำท ิกำรรบัหรอืใหกู้ย้มืเงนิ กำรค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้วงเงินสนิเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยง กำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วโยงทีค่ ำ้ประกนักำรกูย้มื เป็นตน้ จะตอ้งเป็นไปดว้ยควำมจ ำเป็น มคีวำม
สมเหตุสมผล มขีอ้ตกลงและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรม ตลอดจนก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ  ส ำหรบั
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รำยกำรค ้ำประกนัอนัเนื่องมำจำกควำมจ ำเป็นในกำรขอวงเงินสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิ เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร ซึง่ถอืเป็นเงื่อนไขปกติของสถำบนักำรเงนิในกำรใหส้นิเชื่อแก่ธุรกจิ ซึง่ไม่ว่ำ
จะเป็นในทำงตรงหรอืกำรวำงสนิทรพัยค์ ้ำประกนั บรษิทัฯ ต้องไม่มคี่ำใชจ้่ำยเกดิขึน้จำกกำรค ้ำประกนั 
และต้องไม่ท ำให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์แต่อย่ำงใด ส ำหรบัรำยกำรรบักำรค ้ำประกนั จะต้องเป็นไปตำม
ควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกจิ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พจิำรณำเพื่อให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ ส ำหรบัรำยกำรใหแ้ละรบักำรค ้ำประกนั โดยใหท้ ำรำยกำรเสมอืนท ำกบับุคคลภำยนอก ทัง้นี้ บรษิทั
ฯ มนีโยบำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัเหตุผลและควำมจ ำเป็น
ต่อกำรท ำรำยกำรรบัหรอืใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว รวมถงึพจิำรณำรำคำทีเ่ป็นธรรมในกำร
ท ำรำยกำร และปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบงัคบั 
ประกำศ ค ำสัง่หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

• รำยกำรอื่น ๆ อำทิ รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรพัย์ รำยกำรเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหรือบริกำรอื่น 
บรษิทัฯ มนีโยบำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัเหตุผลและควำม
จ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ
กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำร
ทีเ่กีย่วโยงกนัและกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ
ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด
เกีย่วกบัเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัฯ จดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ไปซึง่สนิทรพัย ์เพื่อใหก้ำรตดัสนิใจเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไม่ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำย ซึง่ผูท้ีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้หรอืมสีว่นไดเ้สยีในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลง
มติในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนันัน้ๆ อกีทัง้ บรษิัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ  (แบบ 56 - 2) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
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12. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

12.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยัง่ยืนภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นกำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมดแูลเอำใจใส่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดล้อมอย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณ ซึ่งบรษิัทฯ หวงัว่ำกำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวมพรอ้มกบักำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ ควบคู่กนัไปดว้ย บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำย
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของพนกังำนทุกคน โดยแบ่งเป็น  8 หมวด ดงันี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยำบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแขง่ขนัทำงกำรคำ้
ตำมหลกัจรยิธรรมในกำรประกอบกำรคำ้ กฎหมำย และหลกักำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสมอภำค รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใด
กต็ำมทีข่ดัขวำงกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม เช่น กำรแสวงหำขอ้มลูทีค่วำมเป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ กำรเรยีก รบั และ
ไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดทีไ่ม่สจุรติทำงกำรคำ้ในกำรจดัซือ้เครื่องจกัร เป็นตน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัเคำรพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทำง
ปัญญำของผูอ้ื่น โดยบรษิทัฯ ก ำหนดใหบุ้คลำกรปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำ อำท ิ
กำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำย เป็นตน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ มโีครงกำรรณรงคก์ำรสง่เสรมิและปลกูจติ
ใตส้ ำนึกใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทัฯ ในทุกระดบัชัน้ใหเ้กดิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิัทฯ บรหิำรกจิกำรบนพื้นฐำนควำมโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และปฏบิตัิตำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั กำรใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืภำคเอกชน 
โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดโครงสรำ้งองคก์รใหม้กีำรแบ่งหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคบับญัชำใน
แต่ละหน่วยงำนใหม้คีวำมชดัเจน เพื่อใหม้กีำรถ่วงดุลอ ำนำจและมคีวำมรดักุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนัเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ สนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยกำรปฏบิตัิต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน 
ชุมชน และสงัคมรอบขำ้ง ดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและเสรภีำพทีเ่ท่ำเทยีมกนั 
ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน และไม่เลอืกปฏบิตัไิม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ 
สภำวะทำงร่ำงกำย หรอืสถำนะทำงสงัคม รวมถงึจดัใหม้กีำรดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิ
สทิธมินุษยชน เช่น กำรใชแ้รงงำนเดก็ และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นต้น อกีทัง้บรษิทัฯ มกีำรว่ำจำ้งแรงงำนคนพกิำร เพื่อให้
โอกำสคนพกิำรได้ท ำงำนทีเ่ทยีบเท่ำคนปกติ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้ส่งเสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้น
สทิธมินุษยชน โดยจดัใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัควำม
เสยีหำยจำกกำรถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และด ำเนินกำรเยยีวยำตำมสมควร 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะ
ช่วยเพิม่มูลค่ำของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนำคต 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
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4.1 เคำรพสทิธขิองพนกังำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน 

4.2 จดัให้มกีระบวนกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรพจิำรณำ
ผลงำนควำมดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรม 

4.3 สง่เสรมิกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัใหม้กีำรจดัอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถงึสง่บุคลำกรเขำ้ร่วมสมัมนำ และ
ฝึกอบรมวชิำกำรดำ้นต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถศกัยภำพของบุคลำกร รวมถงึปลกูฝัง
ทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมีแก่บุคลำกร 

4.4 จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกันสงัคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชพี กำรใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่ำงๆ แก่พนกังำน 
เช่น เงนิสงเครำะหก์รณีเสยีชวีติ เป็นตน้ 

4.5 ด ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมสีขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยจดัใหม้มีำตรกำร
ป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถงึจดักำรฝึกอบรม และ
สง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีขุอนำมยัทีด่ ีและดแูลสถำนทีท่ ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะ มคีวำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

4.6 เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบัปฏบิตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมหรอืกำร
กระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนทีร่ำยงำนเรื่องดงักล่ำว 

5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ เพื่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้ และยดึมัน่ในกำรปฏบิตัต่ิอลูกคำ้ดว้ย
ควำมรบัผดิชอบและควำมซื่อสตัย ์โดยกำรดแูลใหก้ระบวนกำรผลติสำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเพื่อสง่มอบสนิคำ้
ไดต้ำมปรมิำณและภำยในระยะเวลำทีต่กลงกบัลูกคำ้ และหำกมกีำรปรบัปรุงแผนกำรผลติทีม่คีวำมส ำคญัซึง่อำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรสง่มอบสนิคำ้ บรษิทัฯ จะหำรอืร่วมกบัลกูคำ้เพื่อดแูลใหเ้กดิผลกระทบน้อยทีส่ดุ 

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ด ำเนินกำรและควบคุมให้
มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั โดยเฉพำะในกระบวนกำรใหบ้รกิำรผลติและ
ประกอบ บรษิทัฯ ไดป้รบัเปลีย่นวธิกีำรท ำงำนใหก้ระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด ยกตวัอย่ำงเช่น กำรขดัพ่นท่อดว้ยเศษผง
เหลก็ แทนกำรขดัดว้ยทรำย เพื่อช่วยลดมลภำวะดำ้นฝุ่ นละอองไม่ใหฟุ้้งกระจำยไปในชุมชน รวมถงึสำมำรถน ำผงเหลก็กลบัมำ
ใชซ้ ้ำไดอ้กีหลำยครัง้ และน ำไปก ำจดัตำมระบบอย่ำงถูกตอ้ง 

7. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัตระหนักในควำมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรอืสงัคมซึง่มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรช่วยเหลอืและสนับสนุนกจิกรรม
สำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนกำรพฒันำสภำพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคมเพื่อควำมเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ โดยกำรดแูลเอำใจ
ใส่สิง่แวดลอ้มในชุมชน และใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรจดักจิกรรมและกำรพฒันำชุมชนร่วมกนั ทัง้นี้ โดยปกตกิำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทั จะไม่สง่ผลกระทบรำ้ยแรงใด ๆ ต่อชุมชนโดยรอบ 

8.  การมีนวตักรรม และเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม 
และผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ตระหนักควำมรบัผดิชอบของสงัคม ต่อกำรใชน้วตักรรมซึง่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน โดยบรษิทัฯ ไดใ้ชน้วตักรรม 
ในกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งต่อควำมรบัผดิชอบของสงัคมอย่ำงเคร่งครดั ยกตวัอย่ำงเช่น กำรออกแบบและรบัเหมำก่อสรำ้ง
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ระบบ ผลติน ้ำเยน็ที่เกดิจำกกำรแลกเปลี่ยนสถำนะของก๊ำซธรรมชำติเหลวที่ถูกขนส่งมำทำงท่อ (โครงกำร PTT LNG Cold 
Water ทีป่ระมลูไดใ้นปี 2560) เพื่อน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ในระบบหล่อเยน็ของหน่วยผลดิไฟฟ้ำในโรงงำนอกีครัง้หนึ่ง ท ำใหล้ด
กำรใชพ้ลงังำนทีใ่ชใ้นกำรผลดิไฟฟ้ำและสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพในกำรผลดิไฟฟ้ำไดม้ำกขึน้ 

             
12.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน (CSR in Process) 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบกจิกำรภำยใตค้วำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวมไปพรอ้มกบักำร
เจรญิเติบโตของบรษิทัฯ จงึน ำนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรปฏบิตังิำน และ
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำพนกังำนทุกระดบัตระหนกัถงึและปฏบิตัหิน้ำที่ภำยใตน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสอดคลอ้งกบั
มำตรฐำนสำกล กฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดักำรอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในหลกัสตูรต่ำงๆ ใหก้บัพนกังำน ดงันี้ 

12.2.1 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัพนกังำนเขำ้ใหม่ 

   
 

12.2.2 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำ 
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12.2.3 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในสถำนทีอ่บัอำกำศ 

     
 

12.2.4 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัหวัหน้ำงำน 

       
 

12.2.5 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัผูบ้รหิำร 

   
 

12.2.6 กำรอบรมหลกัสตูรดบัเพลงิเบือ้งตน้ 
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12.2.7 กำรอบรมหลกัสตูรกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

  
 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ยงัได้ประกำศนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบรษิทัฯ ทัง้ในรูปแบบกำร
ประชุมระดบัผูบ้รหิำร กำรประชุมระดบัฝ่ำย บอรด์ประชำสมัพนัธภ์ำยในบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ก ำหนดใหเ้ป็นหวัขอ้ในกำรปฐมนิเทศ
พนกังำนใหม่ รวมถงึกำรจดัอบรมพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  

บรษิทัฯ น ำระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001 มำก ำหนดเป็นขอ้ปฏบิตัใินกำรท ำงำนของพนกังำนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทุกฝ่ำย และค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมตัง้แต่กระบวนกำรผลติและวธิกีำรปฏบิตังิำน ไปจนถงึกำรปรบัปรงุพืน้ทีโ่รงงำน 
เช่น 

• ปลกูตน้ไมร้อบพืน้ทีโ่รงงำน และจดัเป็นพืน้ทีส่เีขยีวใหม้ทีศันียภำพสวยงำม 
• ใชท้รพัยำกรอย่ำงมคีุณค่ำ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุไดท้ัง้หมด โดยไดร้ณรงคใ์หพ้นกังำนร่วมกนัประหยดัทรพัยำกร

ทัง้ดำ้นน ้ำใช ้ไฟฟ้ำ และกระดำษ 
 

     
 
• กำรใชน้วตักรรมซึง่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน โดยบรษิทัฯ ไดใ้ชน้วตักรรม ในกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งต่อควำม

รบัผดิชอบของสงัคมอย่ำงเคร่งครดั โดยกำรน ำเครื่องจกัรในกำรขดัสนิมทีเ่ป็นระบบปิดมำใชง้ำนและด ำเนินกำรหมุนเวยีนใน
กำรน ำเมด็โลหะขดัสนิมมำใชใ้หม่ ซึง่สำมำรถประหยดัพลงังำนและลดโอกำศในกำรเกดิฝุ่ นละอองในพืน้ที่ 
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12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของชุมชนและสงัคมเป็นอย่ำงมำก จงึประกอบกจิกำรตำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อ

สงัคม โดยมเีป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิร่วมกบัชุมชนอย่ำงมคีวำมสขุ มุ่งมัน่ทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมเพื่อพฒันำ
คุณภำพชวีติของคนในชมุชน ดว้ยควำมห่วงใยและใสใ่จต่อสิง่แวดลอ้มอยู่เสมอ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจดักจิกรรมเพื่อช่วยเหลอืและ
พฒันำสงัคมอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ดำ้น คอื กำรศกึษำ ศำสนำ สิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมชุมชน ดงันี้  

12.3.1 กำรศกึษำ  
              บรษิทัฯมแีผนงำนโครงกำรในกำรสนบัสนุนดำ้นกำรศกึษำ โดยจดัมอบทุนกำรศกึษำกบับุตร ธดิำ ของพนกังำนทีม่ผีล
กำรเรยีน และควำมประพฤตดิ ีโดยจะเริม่ด ำเนินกำรตำมแผนงำนในไตรมำสที ่4 ของปี 2561 
 

12.3.2 ศำสนำ  
บรษิทัฯไดเ้ขำ้ร่วมในกจิกรรมทอดผำ้ป่ำสำมคัคแีละบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ รว่มกบักลุ่ม บรษิทั ปตท. เน่ืองใน

โอกำศวนัสงกรำนต ์

                       
 

12.3.3 สิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีำรซอ้มดบัเพลงิและอพยพในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกนัและควบคุมไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชน 
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12.3.4 กจิกรรมชุมชน 
บรษิทัฯไดเ้ขำ้ร่วมในกจิกรรมปลกูป่ำกบัชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในชุมชน 

   
บรษิทัไดเ้ขำ้รว่มกบัลกูคำ้ในกำรบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ในกำรเกบ็ขยะบรเิวณชำยหำดโดยรอบพืน้ที่ 

 

12.4 นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินกจิกำรอย่ำงซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใส เป็นธรรม ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและมสีว่น

ร่วมในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกักำรทีจ่ะต่อต้ำนกำรกระท ำทุจรติและกำรตดิสนิบนในทุกรูปแบบทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชนัขึน้เพื่อใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ ยดึถอืและปฏบิตัติำม
หลกักำรต่อไปนี้ 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทในทุกส่วนงำนจะต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต โดยกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรตินัน้ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติำมทีก่ ำหนดในคู่มอืจรรยำบรรณ
ของบรษิทั รวมถงึคู่มอืกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนทีบ่รษิทัจดัท ำ ตลอดจนแนวทำงปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัจะก ำหนดขึน้
ต่อไป 

2. กำรจดัซื้อจดัจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบขัน้ตอน กำรปฏิบตัิงำนของบริษัท และมีควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได ้
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3. กำรให้เงนิสนับสนุนใด ๆ กต็ำม จะต้องกระท ำโดยระบุชื่อในนำมของบรษิทัเท่ำนัน้ และจะต้องเป็นไปตำมระเบยีบ
ขัน้ตอนของบรษิทั 

4. บรษิทัจะสือ่สำรแนวทำงกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและเผยแพร่ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนใน
ทุกระดบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้คีวำมเขำ้ใจและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนั 
พนกังำนทุกคนของบรษิทัฯ มหีน้ำทีท่ ำควำมเขำ้ใจ และปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัในองคก์ร

ทุกขัน้ตอนของกำรปฏบิตังิำน หำกพบกำรกระท ำใดทีเ่ขำ้ขำ่ยขดัต่อนโยบำยนี้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบในทนัท ี

12.5 การจดัท ารายงานความยัง่ยืน 
บรษิทัมแีผนรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและรำยงำนผลกระทบและผลลพัธท์ัง้เชงิบวก

และลบต่อเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จำกกำรด ำเนินกจิกำร แก่คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกปี เพื่ อจดัใหม้ี
กรอบแนวทำงในกำรท ำงำน งบประมำณ และควำมเหมำะสมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
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13. การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของระบบควบคุมภำยในที่ดีซึ่งจะช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยบรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ท ำหน้ำทีส่อบ
ทำนระบบควบคุมภำยในให้มคีวำมเหมำะสม และเป็นไปตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีทัง้นี้ กำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่ออนุมตัริำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบควบคุมภำยในของ
บรษิทัฯ มผีูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภำยในและผูบ้รหิำรเขำ้ร่วมประชุม เพื่อน ำขอ้มูลเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำรบัทรำบ ติดตำมควำมคืบหน้ำ และหำแนวทำงแก้ไขเพื่อให้สำมำรถแก้ไข
ประเดน็ขอ้สงัเกตไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ี

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภำยในที่เป็นหน่วยงำนอสิระจำกภำยนอก โดยในเดอืนมถุินำยน 2558 ได้
แต่งตัง้บรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั โดย นำยศกัดิศ์ร ีอ ำพวนั เป็นผู้ตรวจสอบภำยในปี 2558 -กรกฎำคม 
2560, นำงสำวลภสัรดำ เลศิภำนุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบภำยในปี ตุลำคม 2560 - เมษำยน 2561 และนำงสำวกรกช วน
สวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภำยในปี กรกฎำคม 2561 - ปัจจุบนั ซึง่ผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำเป็นผูม้ี
คุณสมบตั ิมคีวำมรูค้วำมสำมำรถในดำ้นระบบบญัชแีละกำรควบคุมภำยในเพยีงพอในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ
ภำยในของบรษิทัฯ  

นอกจำกนี้ ผู้สอบบญัชจีำกบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั ได้มกีำรพจิำรณำระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินของบรษิัทฯ เพื่อให้เกดิควำม
ถูกต้องและควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยพบขอ้สงัเกตเพิม่เติมส ำหรบัระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
และแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบพรอ้มกบัขอ้เสนอแนะในกำรพจิำรณำปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  

โดยในแต่ละส่วนงำนดงักล่ำว ไดน้ ำเสนอขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และกำรตดิตำมผล ออกมำในรูปธรรม ซึง่จะ
สง่ผลใหก้ำรควบคุมภำยในช่วยสกดักัน้ควำมสญูเปล่ำทีจ่ะเกดิขึน้แก่องคก์ร โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
13.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมนิระบบควบคุมภำยใน โดยกำรซกัถำมขอ้มูลจำกฝ่ำย
บรหิำรเกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั ทัง้ 5 สว่น คอื 

1) กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment)  
2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment)  
3) กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน (Control Activities)  
4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู (Information & Communication) 
5) ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม รวมทัง้บรษิทัฯ
มรีะบบกำรตดิตำมควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนทีจ่ะสำมำรถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อนัเกดิจำกกำรทีผู่บ้รหิำรน ำไปใช้
โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี ำนำจเพยีงพอได ้รวมถงึมรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอในกำรท ำธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่ำว (รำยละเอยีดเกีย่วกบัแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมใน
เอกสำรแนบ 3) 
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13.2 ข้อสงัเกตของระบบควบคมุภายในของบริษทัฯโดยผูส้อบบญัชี  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บั
อนุญำตจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยไ์ดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และได้เสนอรำยงำนกำรตรวจสอบ ลงวนัที่ 29 
มนีำคม 2561 โดยในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิดงักล่ำวตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปเพื่อแสดงควำมเหน็ว่ำ
งบกำรเงนินัน้แสดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดโดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้ำยงำนขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัระบบควบคุมภำยในดำ้นบญัช ีจำก
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปี 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่3/2561 
เมื่อวนัที ่29 มนีำคม 2561 ซึง่มรีำยละเอยีดทีส่ ำคญั ดงันี้ 

 
ล าดบั ประเดน็ข้อตรวจพบ ระดบั

ความ
เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ แก้ไข
แล้ว/ 

ยงัไม่ได้
แก้ไข 

รายละเอียด 
การแก้ไข 

วงจรรายได้และลูกหน้ี 
1 ราคาตามสญัญาในรายละเอียด

รายได้ค่าก่อสรา้งตาม
อตัราส่วนงานท่ีท าเสรจ็ไม่ถกู
ปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนั 
 
จำกกำรตรวจทำนรำยละเอียด
รำยได้ค่ำก่อสร้ำงในไตรมำสหนี่ง 
พ บ ว่ ำ มู ล ค่ ำ ต ำ ม สัญ ญ ำ ใ น
รำยละเอียดรำยได้ค่ำก่อสร้ำง
จ ำนวนหนึ่ ง โครงกำรไม่ ได้ถู ก
ปรับปรุงเมื่อมีกำรแก้ไขสัญญำ 
เนื่องจำกมกีำรปรบัรำคำสญัญำ 2 
ฉบับในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี 
(แก้ไขรำคำครัง้แรกในวันที่ 23 
กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 และแก้ไข
เพิ่ ม เ ติ มค รั ้ง ที่  2 เ มื่ อ วันที่  2 
มนีำคม พ.ศ. 2560) 
 
ผลกระทบ: 
กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ำยไดค้่ำก่อสรำ้ง
ไม่ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
สงู 

 
 
 
 
 
กลุ่มบรษิทัควร
ด ำเนินกำรมกีำรสอบทำ
รำยละเอยีดรำยไดค้่ำ
ก่อสรำ้งทุกไตรมำส  
 

 
 
 
 
 
แกไ้ขแลว้ 

 
 
 
 
 
มูลค่ำตำมสญัญำไดถู้กแกไ้ข
ใหถู้กต้องในกำรจดัท ำขอ้มูล
ทำงกำรเงินในไตรมำสหนึ่ง 
ซึ่งกลุ่มบริษัทจะด ำเนินกำร
ใ ห้ มี ก ำ ร ส อ บ ท ำ น
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ร ำ ย ไ ด้ ค่ ำ
ก่อสร้ำงโดยฝ่ำยบญัชใีนทุก
ไตรมำสโดยเริ่มตัง้แต่เดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2560  เป็น
ตน้ไป 
 
ผูร้บัผิดชอบ:  
คุณพรธิภัสร์ (ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ)  
 
 
 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 3 

ล าดบั ประเดน็ข้อตรวจพบ ระดบั
ความ
เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ แก้ไข
แล้ว/ 

ยงัไม่ได้
แก้ไข 

รายละเอียด 
การแก้ไข 

การติดตามผล: 
จ ำ ก ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ร ำ ย ไ ด้ ค่ ำ
ก่อสร้ำงในไตรมำสที่สอง 
ไ ต ร ม ำ สที่ ส ำ ม แ ล ะ ก ำ ร
ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี
พบว่ำมูลค่ำตำมสัญญำที่
แสดงในรำยละเอียดรำยได้
ค่ำก่อสร้ำงได้ถูกปรับปรุง
รำคำตำมที่มกีำรแก้ไขรำคำ
เพิม่เตมิอย่ำงถูกตอ้ง 

2 ใบส าคญัทัว่ไปท่ีใช้บนัทึกรายได้
ไม่ได้รบัการตรวจทาน  
 
จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุม
ภำยในเกีย่วกบักำรตรวจทำน
ใบส ำคญัทัว่ไปของเดอืน มกรำคม
ถงึพฤษภำคมในช่วงไตรมำสทีส่อง 
พบว่ำใบส ำคญัทัว่ไปทีใ่ชบ้นัทกึ
รบัรูร้ำยไดค้่ำก่อสรำ้งทีใ่ชใ้นกำร
บนัทกึบญัชรีำยไดค้่ำก่อสรำ้งของ
บรษิทัย่อย (JKEC) ไมม่กีำร
ตรวจทำนจำกผูท้ีม่หีน้ำทีท่ี่
เกีย่วขอ้งในฝ่ำยบญัช ี 
 
ผลกระทบ: 
บรษิทัย่อยรบัรูร้ำยไดค้่ำก่อสรำ้งไม่
ถูกตอ้ง 
 
 

 
 
 
สงู 

 
 
 
บรษิทัย่อยควร
ด ำเนินกำรใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งในฝ่ำยบญัชมีี
กำรสอบทำนใบส ำคญั
ทัว่ไปและท ำกำรสอบ
ทำนรำยกำรดงักล่ำว
ยอ้นหลงัเพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งของกำร
บนัทกึบญัชรีำยไดค้่ำ
ก่อสรำ้ง 
 

 
 
 
แกไ้ขแลว้ 
 

 
 
 
บรษิทัย่อยจะด ำเนินกำรใหม้ี
กำรสอบทำนใบส ำคญัทัว่ไป
โดยฝ่ำยบญัชตีัง้แต่เดอืน
มถุินำยน พ.ศ. 2560 เป็นตน้
ไป และจดัท ำกำรสอบทำน
ยอ้นหลงัทัง้หมดใหเ้สรจ็สิน้ 
ภำยในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 
2560  
 
ผูร้บัผิดชอบ:  
คุณมะลวิลัย ์(ผูจ้ดักำรฝ่ำย
บญัช)ี  
 
การติดตามผล: 
จำกกำรตดิตำมผลกำร
ตรวจทำนใบส ำคญัทัว่ไปใน
เดอืนมถุินำยนถงึธนัวำคม 
พบว่ำใบส ำคญัทัว่ไปไดร้บั
กำรตรวจทำนแลว้และบรษิทั
ย่อยไดท้ ำกำรแกไ้ขยอ้นหลงั



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 4 

ล าดบั ประเดน็ข้อตรวจพบ ระดบั
ความ
เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ แก้ไข
แล้ว/ 

ยงัไม่ได้
แก้ไข 

รายละเอียด 
การแก้ไข 

รำยกำรส ำหรบัเดอืน
มกรำคมถงึพฤษภำคมแลว้ 
 

3 ใบแจ้งหน้ีไม่ได้รบัการ
ตรวจทาน โดยผูมี้อ านาจอนุมติั
ก่อนออกให้ลูกค้า 
 
จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุม
ภำยในเกีย่วกบักำรตรวจทำน
ใบส ำคญัทัว่ไปในเดอืนมกรำคมถงึ
พฤษภำคมในช่วงไตรมำสทีส่อง  
พบว่ำใบแจง้หนี้ค่ำก่อสรำ้งของ
บรษิทัย่อย (JKEC)  ทีอ่อกใหล้กูคำ้
ไม่ไดร้บักำรตรวจทำนและอนุมตัิ
จำกผูม้อี ำนำจ 
 
ผลกระทบ: บรษิทัอำจเรยีกเกบ็
เงนิลกูคำ้ไม่ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
สงู 
 

 
 
 
 
บรษิทัย่อยควร
ด ำเนินกำรใหผู้ม้อี ำนำจ
ลงนำมและอนุมตัใิบแจง้
หนี้ทัง้หมดทีอ่อกใหก้บั
ลกูคำ้ และท ำกำรสอบ
ทำนรำยกำรดงักล่ำว
ยอ้นหลงัเพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งของใบแจง้
หนี้  

 
 
 
 
แกไ้ขแลว้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
บรษิทัย่อยจะลงนำมและ
อนุมตัใิบแจง้หนี้ตัง้แต่เดอืน
มถุินำยน พ.ศ. 2560 เป็นตน้
ไป และจดัท ำกำรสอบทำน
ยอ้นหลงัทัง้หมดใหเ้สรจ็สิน้
ภำยในเดอืนกนัยำยน พ.ศ. 
2560  
 
ผูร้บัผิดชอบ: คุณ Choi 
(JKEC’s CEO) 
 
การติดตามผล: 
จำกกำรตดิตำมผลกำร
ตรวจทำนใบแจง้หนี้ทีอ่อกใน
เดอืนมถุินำยนถงึธนัวำคม 
พบว่ำใบแจง้หนี้ไดร้บักำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจอนุมตัแิลว้ 
และบรษิทัย่อยไดท้ ำกำร
แกไ้ขยอ้นหลงัรำยกำร
ส ำหรบัเดอืนมกรำคมถงึ
พฤษภำคมแลว้ 
 

วงจรซ้ือและเจ้าหน้ี 
4 การบนัทึกต้นทุนค่าก่อสรา้ง

เก่ียวกบัค่าบริการบริการจา้ง
เหมาและค่าสินค้าไม่ครบถ้วน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 5 

ล าดบั ประเดน็ข้อตรวจพบ ระดบั
ความ
เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ แก้ไข
แล้ว/ 

ยงัไม่ได้
แก้ไข 

รายละเอียด 
การแก้ไข 

จำกกำรสอบทำนกลุ่มบรษิทัในไตร
มำสทีห่นึ่ง พบว่ำบรษิทัไม่ได้
บนัทกึค่ำบรกิำรจำ้งเหมำและ
ตน้ทุนค่ำสนิคำ้ซึง่ใชใ้นกำร
ก่อสรำ้งในช่วงสิน้เดอืนมนีำคม 
พ.ศ. 2560 เน่ืองไดร้บัใบแจง้หนี้
จำกฝ่ำย (แผนกจดักำรควบคุม
โครงกำร) และผูข้ำยสนิคำ้ล่ำชำ้  
 
ผลกระทบ: กลุ่มบรษิทัตน้ทุนกำร
ก่อสรำ้งและรำยไดค้่ำก่อสรำ้งไม่
ถูกตอ้ง 

สงู กลุ่มบรษิทัควรก ำหนด
ระยะเวลำปิดบญัชแีละ
ก ำหนดใหฝ่้ำยที่
เกีย่วขอ้ง ตดิตำมใบแจง้
หนี้หรอืน ำสง่เอกสำรที่
จ ำเป็นส ำหรบักำรบนัทกึ
บญัชใีหฝ่้ำยบญัชภีำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด  

แกไ้ขแลว้ 
 

ฝ่ำยบญัชจีะก ำหนดรอบเวลำ
ปิดบญัชแีละก ำหนดใหฝ่้ำยที่
เกีย่วขอ้งสง่เอกสำร
ประกอบกำรลงบญัชกี่อน
วนัที ่3 ของเดอืนถดัไป 
นอกจำกนี้ยงัมกีำรตดิตำม
ยอดคงคำ้งของใบสัง่ซือ้ที่
คำ้งอยู่ในระบบสัง่ซือ้ทุกไตร
มำส 
 
ผูร้บัผิดชอบ:  
คุณศุภำภรณ์ /คุณล ี(Mr. Do 
Hoon Lee) /คุณจอง (Mr. 
Se Joon Jung) (ผูจ้ดักำร
แผนกจดักำรควบคุม
โครงกำร)  
การติดตามผล: 
จำกกำรสอบทำนในไตรมำส
ทีส่องและสำมและกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี
พบว่ำกลุ่มบรษิทับนัทกึ
ตน้ทุนค่ำก่อสรำ้งเกีย่วกบั
ค่ำบรกิำรบรกิำรจำ้งเหมำ
และค่ำสนิคำ้ครบถว้น 
 

กระบวนการปิดและปรบัปรงุบญัชี 
5 บริษทัยอ่ยไม่บนัทึกภาระหน้ีสิน

ผลประโยชน์พนักงาน  
 
จำกกำรสอบทำนกลุ่มบรษิทัในไตร
มำสทีส่อง พบว่ำบรษิทัย่อยไม่ได้
จดัใหม้กีำรท ำรำยงำนผลประโยชน์
พนกังำนโดยนกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั และไม่ไดบ้นัทกึภำระ
หนี้สนิผลประโยชน์พนกังำน  
 

 
 
 

ปำน
กลำง 

 
 
 
บรษิทัย่อยควรจดัใหม้ี
กำรท ำรำยงำน
ผลประโยชน์พนกังำน
โดยนกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั และบนัทกึ
ภำระหนี้สนิผลประโยชน์
พนกังำนใหค้รบถว้น  

 
 
 
แกไ้ขแลว้ 

 
 
 
คุณพรธภิสัรจ์ะด ำเนินกำร
บนัทกึผลประโยชน์พนกังำน
ใหค้รบถว้นใหท้นักำรปิด
รอบระยะเวลำบญัชงีบ
กำรเงนิประจ ำปี พ.ศ.  2560 
 
 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 6 

ล าดบั ประเดน็ข้อตรวจพบ ระดบั
ความ
เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ แก้ไข
แล้ว/ 

ยงัไม่ได้
แก้ไข 

รายละเอียด 
การแก้ไข 

ผลกระทบ: บรษิทัย่อยบนัทกึ
ภำระหนี้สนิผลประโยชน์พนกังำน
ต ่ำไป 

 
 

ผูร้บัผิดชอบ:  
คุณพรธภิสัร ์(ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ)  
 
การติดตามผล: 
จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ
ประจ ำปีพบว่ำบรษิทัย่อย
จดัท ำภำระหนี้สนิ
ผลประโยชน์พนกังำนและ
บนัทกึรำยกำรดงักล่ำวในงบ
กำรเงนิแลว้ 
 

6 ไม่มีการสอบทานยอดคงเหลอื
ของรายการคงค้างส าหรบั
โครงการท่ีแล้วเสรจ็ 

 
จำกกำรตรวจสอบรำยละเอยีดยอด
คงเหลอืของรำยไดร้อกำรรบัรูแ้ละ
รำยไดค้ำ้งรบั ณ 31ธนัวำคม พ.ศ. 
2560 พบว่ำมบีำงโครงกำรทีแ่ลว้
เสรจ็ในปีแต่ยงัมยีอดคงเหลอือยู ่
เน่ืองจำกน ำรำยละเอยีดของใบแจง้
หนี้มำลงผดิโครงกำรโดยน ำใบแจง้
หนี้โครงกำร16099EE มำลงเป็น
โครงกำร16002EE ท ำใหย้อด
คงเหลอืในทัง้สองโครงกำรแสดงไม่
ถูกตอ้ง  
 
เอกสารอ้างอิง: 
ใบแจง้หนี้: 
IRPCPPE/CAZ/CA/IV/CO02  
วนัที:่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2560 
 
ผลกระทบ: รำยไดร้อกำรรบัรูแ้ละ
รำยไดค้ำ้งรบัแสดงมลูค่ำไม่ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 

ปำน
กลำง 

 
 
 
 
 
กลุ่มบรษิทัควรตรวจสอบ
ยอดคงเหลอืของรำยได้
รอกำรรบัรูแ้ละรำยไดค้ำ้ง
รบัของโครงกำรทีเ่สรจ็ใน
ระหว่ำงงวดทุกไตรมำส  

 
 
 
 
 
แกไ้ขแลว้ 

 
 
 
 
งบกำรเงนิประจ ำปี พ.ศ. 
2560 ไดป้รบัปรุงยอด
คงเหลอืรำยไดร้อกำรรบัรู้
และรำยไดค้ำ้งรบัของ
โครงกำรใหถู้กตอ้งแลว้ และ
บรษิทัจะด ำเนินกำรแกไ้ข
กระบวนกำรควบคมุภำยในที่
ส ำคญัในไตรมำสทีห่นึ่ง พ.ศ. 
2561 โดยคุณพรธภิสัรจ์ะ
ตรวจสอบยอดคงเหลอืจำก
โครงกำรทีแ่ลว้เสรจ็ตัง้แต่
ไตรมำสทีห่นึ่ง พ.ศ. 2561 
เป็นตน้ไป 
 
ผูร้บัผิดชอบ:  
คุณพรธภิสัร ์(ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ) 
 
 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 7 

13.3 การประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้ประเมิน 
ตรวจสอบและตดิตำมกำรปรบัปรุงระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืนมถุินำยน 2558 โดยประเมนิควำมเสีย่ง 
จดัท ำแผนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี ด ำเนินกำรตรวจสอบ ตลอดจนตดิตำมผลกำรปรบัปรุงระบบ 
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิประสทิธิ
ภำพและควำมเหมำะสมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน กำรปฏบิตัติำมนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
ควำมเหมำะสมและเชื่อถอืได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิัทฯ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบใหค้วำม
เชื่อมัน่ต่อระบบควบคุมภำยในซึง่ครอบคลุมถงึกำรประเมนิองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน (COSO) และกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งจำกระบบควบคุมภำยในกระบวนกำรต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ระบบงำนขำยและประมูลโครงกำร ระบบงำนบรหิำรและ
จดักำรโครงกำร ระบบงำนกำรจดัท ำงบประมำณ ระบบงำนกำรจดัซือ้และจดัจำ้ง ระบบงำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
ระบบงำนบญัช ีระบบงำนกำรเงนิ ระบบงำนเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ำย ระบบงำนกำรควบคุมทรพัย์สนิ ระบบงำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ (เฉพำะกำรควบคุมทัว่ไป) งำนควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม โดยในแต่ละครัง้ของกำรตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในประจ ำไตรมำสควบคู่กบักำรรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในแบบติดตำมประเดน็ควำมเสีย่งทีพ่บจำกกำรตรวจสอบในครัง้ก่อน (Follow up Audit) โดยมจี ำนวนรำยงำนรวม
ทัง้สิน้จ ำนวน 14 ฉบบัและรำยงำนทุกฉบบัไดถู้กน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่สำมำรถสรุประบบงำนทีท่ ำกำร
ตรวจสอบและช่วงเวลำในกำรตรวจสอบ ดงันี้ 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 8 
 

 

สรปุรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

รายงาน
ฉบบัท่ี 

ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วนัท่ีออกรายงาน ระบบท่ีท าการตรวจ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1 
 

13 มถุินำยน – 19 
มถุินำยน 2558 

 

15 ธนัวำคม 2558 
 

กำรควบคุมภำยในทัว่ไปและระบบงำนหลกัทีส่ ำคญั ซึง่ไดแ้ก ่
ระบบภำยในโรงงำน ระบบควบคุมและประกนัคุณภำพในโรงงำน 
ระบบจดักำรโครงกำรและกำรกอ่สรำ้ง ระบบควบคมุและบรหิำร
โครงกำร ระบบงำนกำรจดัซือ้ ระบบทรพัยำกรมนุษย ์ธุรกำรและ
วำงแผน ระบบงำนบญัช ีและกำรเงนิ ระบบกำรตลำด ระบบควำม
ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม ระบบงำนดำ้นมำตรฐำน ISO 
9001:2008 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนก
จดักำรโครงกำร แผนกประกอบ แผนก
วศิวกรรม แผนกควบคมุและประกนัคุณภำพ 
แผนกจดัซือ้ แผนกบญัช ีแผนกกำรเงนิ แผนก
บุคคล แผนกกำรตลำด แผนกควำมปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้ม 

2 26 ตุลำคม - 30 ตุลำคม 
2558 

(ครัง้ที ่3 ปี 2558) 

28 ธนัวำคม 2558 
 

รำยงำนกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน
ตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนก
จดักำรโครงกำร แผนกประกอบ แผนก
วศิวกรรม แผนกควบคมุและประกนัคุณภำพ 
แผนกจดัซือ้ แผนกบญัช ีแผนกกำรเงนิ แผนก
บุคคล แผนกกำรตลำด แผนกควำมปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้ม 

3 20 กรกฎำคม - 26 
กรกฎำคม 2559 
(ครัง้ที ่1 ปี 2559) 

2 กนัยำยน 2559 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่1/2559 เรื่อง กำรบรหิำร
จดักำรและกำรควบคุมวตัถุดบิ 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร ฝ่ำยโรงงำน 
(หน่วยงำนควบคมุวตัถุดบิ) แผนกควบคุมและ
ประกนัคุณภำพ แผนกจดัซือ้ แผนกบญัช ี
แผนกกำรเงนิ 

4 27 กรกฎำคม - 2 
สงิหำคม 2559 

(ครัง้ที ่2 ปี 2559) 

1 กนัยำยน 2559 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่2/2559  เรื่อง กำรจดัท ำ
ขอ้มลูสำรสนเทศเพื่อกำรรบัรูร้ำยไดค้่ำก่อสรำ้งทำงบญัช ี

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนกบญัช ี
 

5 10 ตุลำคม - 14 ตุลำคม 
2559 

(ครัง้ที ่3 ปี 2559) 

21 พฤศจกิำยน 2559 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่3/2559 เรื่องกำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 

แผนกควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 
 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 9 
 

 

รายงาน
ฉบบัท่ี 

ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วนัท่ีออกรายงาน ระบบท่ีท าการตรวจ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6 26 เมษำยำยน - 3 
พฤษภำคม 2560 
(ครัง้ที ่1 ปี 2560) 

31 พฤษภำคม 2560 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่1/2560 เรื่องกำรจดัซือ้จดั
จำ้ง 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนกจดัซือ้ 
แผนกบญัช ีแผนกกำรเงนิ 
 

7 31 พฤษภำคม -                                                                                                                                                                                                                                                 
2 มถุินำยน 2560 

12 กรกฎำคม 2560 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เรื่องกำรตรวจรบังำนตำม
ขอ้ตกลง 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนก
จดักำรโครงกำร แผนกบญัช ีแผนกกำรเงนิ 

8 18 กรกฎำคม - 24 
กรกฎำคม 2560 
(ครัง้ที ่2 ปี 2560) 

24 สงิหำคม 2560 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่2/2560 เรื่องกำรควบคุม
ทรพัยส์นิถำวร 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนก
ควบคุมและประกนัคุณภำพ แผนกจดัซือ้ 
แผนกบญัช ีแผนกกำรเงนิ แผนกไอท ี 

9 26 ตุลำคม - 2 
พฤศจกิำยน 2560 
(ครัง้ที ่3 ปี 2560) 

1 ธนัวำคม 2560 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่3/2560 เรื่อง กำรค ำนวณ
ตน้ทุนเพื่อเสนอรำคำลกูคำ้ และกำรควบคุมตน้ทุนโครงกำร 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนก
กำรตลำด แผนกบญัช ี 
 

10 27 ธนัวำคม 2560 - 10 
มกรำคม 2561 

(ครัง้ที ่1 ปี 2561) 
 

31 มกรำคม 2561 รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยใน ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (ดำ้นกำรควบคมุ
ทัว่ไป) ระบบทรพัยำกรบุคคล (เงนิเดอืนและค่ำแรง) ระบบเงนิสด
ย่อยและเงนิทดรองจ่ำย ระบบวงจรค่ำใชจ้่ำย ระบบวงจรรำยได ้
กระบวนกำรพจิำรณำกำรเสนอรำคำ กระบวนกำรจดักำรสญัญำ 
กระบวนกำรปิดโครงกำร 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนก
จดักำรโครงกำร แผนกควบคุมและประกนั
คุณภำพ แผนกบญัช ีแผนกกำรเงนิ แผนก
บุคคล แผนกกำรตลำด แผนกไอท ี

11 1 กุมภำพนัธ ์- 9 
กุมภำพนัธ ์2561 
(ครัง้ที ่2 ปี 2561) 

19 กมุภำพนัธ ์2561 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่1/2561 เรื่อง กำรสอบทำน
ขอ้มลู ตำมแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุ
ภำยใน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

แผนกควบคมุและบรหิำรโครงกำร แผนก
จดักำรโครงกำร แผนกประกอบ แผนก
วศิวกรรม แผนกควบคมุและประกนัคุณภำพ 
แผนกจดัซือ้ แผนกบญัช ีแผนกกำรเงนิ แผนก
บุคคล แผนกกำรตลำด แผนกควำมปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้ม 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 10 
 

 

รายงาน
ฉบบัท่ี 

ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วนัท่ีออกรายงาน ระบบท่ีท าการตรวจ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

12 23 เมษำยน – 27 
เมษำยน 2561 

(ครัง้ที ่4 ปี 2561) 

2 พฤษภำคม 2561 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่2/2561 เรื่อง กำรบรหิำร
จดักำรทรพัยำกรบุคคล 

แผนกบุคคล แผนกบญัช ีแผนกกำรเงนิ 

13 20 – 26 กรกฎำคม 2561 
(ครัง้ที ่5 ปี 2561) 

11 สงิหำคม 2561 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที ่3/2561 เรื่องกำรเสนอ
รำคำและกำรตดิตำมต่อรองรำคำ ควำมควบถว้นของสญัญำและ
กำรสง่งำน กำรวำงบลิและเรยีกเกบ็เงนิ 

ฝ่ำยควบคุมและบรหิำรโครงกำร (PCM) 

14 1 -16 ตุลำคม 2561 
(ครัง้ที ่6 ปี 2561) 

30 ตุลำคม 2561 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ที่ 4/2561 เรื่องกำรควบคุม
จดัซือ้วตัถุดบิ และกำรจดัจำ้งผูร้บัเหมำและกำรจดัท ำสญัญำ กำร
ประเมนิผูข้ำยและผูร้บัเหมำ กำรสัง่ซือ้กรณีเร่งด่วนและกรณีสนิคำ้
ขำดตลำด 

ฝ่ ำยจัดซื้อ  และ ฝ่ ำยควบคุมและบริหำร
โครงกำร (PCM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.5 - 11 
 

 

ส ำหรบัรำยละเอยีดกำรตรวจสอบในส่วนของประเดน็ควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญัตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในแบบตดิตำม (Follow up Audit) 
ครัง้ที ่3/2561 โดยสรุปมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 

ข้อเทจ็จริงท่ีพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการแก้ไข/ผลการติดตาม 

การเสนอราคาและการติดตามการต่อราคา 

1. ฝ่ำย PCM จัดท ำทะเบียนคุมกำรเสนองำน (Proposal 
Status 2018) ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
ล าดบั สถานะ 

1 งำนทีไ่ดร้บัเซน็สญัญำ Award 
2 งำนทีอ่ยู่ระหว่ำงเสนอรำคำ Proceeding 
3 งำนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรคดัเลอืก Alterative 
4 งำนทีไ่ม่ผ่ำนกำรเสนอรำคำ Not Award 

แต่ไม่ไดร้ะบุสำเหตุทีล่กูคำ้ไม่เลอืกใชบ้รกิำรของบรษิทั โดย
ผู้จดักำรฝ่ำย PCM ชี้แจ้งว่ำ Project  Manager แต่ละงำน
ทรำบสำเหตุไม่ได้รับคัดเลือก โดยสำเหตุหลัก 1. รำคำ
เสนอสงูเกนิไป 2. ลูกคำ้มผีูร้บัเหมำทีต่้องกำรเลอืกอยู่แลว้
เพยีงแต่ต้องกำรรำคำจำกบรษิัทอื่นเพื่อใช้เปรยีบเทยีบ 3 
สำเหตุอื่น ๆ 

▪ ควรมกีำรระบุสำเหตุทีไ่ม่ไดร้บักำรคดัเลอืกจำกลูกคำ้ไวใ้น
แบบฟอร์มขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนเสนองำน (Bidding 
Decision) เพื่อเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรปรบัปรุง/แกไ้ขใหส้ำมำรถแขง่ขนักบัผูร้บัเหมำรำย
อื่นได ้
 

▪ บรษิทัฯ มกีำรระบุสำเหตุทีล่กูคำ้ไม่เลอืกใชบ้รกิำร 
ไวใ้น RM Gate ในหวัขอ้ Contract Negotiation – 
Review Bidding Result ซึง่เริม่ปฏบิตัติัง้แต่เดอืน
กรกฎำคม 2561 

ความครบถ้วนของสญัญาและการส่งงาน 
2. ผู้บริหำรโครงกำรมีนโยบำยให้จัดท ำสัญญำระหว่ำง
บริษัทกับผู้ร ับเหมำ ในรูปแบบกำรโอนควำมเสี่ยงของ
สญัญำระหว่ำงบรษิทักบัผูว้่ำจำ้งไวใ้นสญัญำของผูร้บัเหมำ 
(Back to Back) เช่น กำรหักเงินค ้ำประกันผลงำนจำก
ผู้รบัเหมำแต่ละงำน หำกเจ้ำของโครงกำรมีกำรเรียกเกบ็

▪ ควรก ำหนดเงื่อนไขกำรเรียกเก็บเงินประกันผลงำนกบั
ผู้ร ับเหมำ เช่น สัดส่วนในกำรหักเงินประกันผลงำน 
ประเภทหลักประกันผลงำน และระยะเวลำรับประกัน
ผลงำน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรเรียกเก็บเงนิ
ประกนัผลงำนกบัผูร้บัเหมำใหเ้หมำะสม และเป็นมำตรฐำน
เดยีวกนั 

▪ บรษิัทฯ จดัท ำนโยบำยเกี่ยวกบักำรเรยีบเกบ็เงนิ
ประกันผลงำนกับผู้ ร ับ เหมำไว้ ในระ เบียบ
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง ฝ่ ำ ย  PCM (Subcontract 
Procedure CAZ-PCM-PR-009) โ ด ย ก ำ ห น ด
สดัส่วนกำรเรยีบเกบ็เงนิประกนัผลงำนตำมมูลค่ำ



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อเทจ็จริงท่ีพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการแก้ไข/ผลการติดตาม 

เงนิค ้ำประกนัในงำนดงักล่ำว เป็นต้น แต่จำกกำรสอบทำน
รำยละเอียดในสัญญำเกี่ยวกับกำรประกันผลงำนของ
โครงกำร 16006EE – PTT Tank New Propylene Storage 
Tank และโครงกำร 17003EE – PTT LNG พบว่ำผู้ว่ำจ้ำง
ก ำหนดให้วำงเงินประกนัผลงำน (Retention/P-Bond) ใน
อตัรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำกำรส่งงำนแต่ละครัง้ แต่บรษิทั
จดัเกบ็เงนิประกนัผลงำนกบัผูร้บัเหมำภำยในโครงกำรสว่น
ใหญ่ในอัตรำร้อยละ 5 เมื่อส่งมอบงำน ซึ่งไม่ครอบคลุม
มูลค่ำควำมเสยีหำยทีบ่รษิทัต้องรบัผดิชอบกบัผูว้่ำจำ้ง โดย
ผู้จดักำรทัง้สองโครงกำรชี้แจงว่ำ ผู้รบัเหมำบำงรำยเป็น
ผูร้บัเหมำขนำดเลก็ และไม่สำมำรถรบัประกนัผลงำนไดถ้งึ
รอ้ยละ 10 แต่ในส่วนของโครงกำรไดม้กีำรดูแลกำรท ำงำน
ของผู้ร ับเหมำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษัทอย่ำง
สม ่ำเสมอ และจำกกำรสอบทำนคู่มือกำรปฏิบตัิงำนเรื่อง 
กำรบริหำรผู้ ร ับ เหมำ  และกำรประ เมินผู้ ร ับ เหมำ 
(Subcontract Management Procedure and Subcontract 
Evaluation Procedure) ไม่มกีำรกล่ำวถงึนโยบำยกำรเรยีก
เก็บเงินประกันจำกผู้รบัเหมำแบบครอบคลุมตำมสญัญำ
โครงกำร (Back to Back) 

▪ ในกรณีผู้ร ับเหมำไม่สำมำรถวำงเงินประกันผลงำนได้
ตำมทีบ่รษิทัก ำหนดควรไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจทุก
ครัง้ 

งำนทีผู่ร้บัเหมำผดิชอบ ซึง่เริม่ด ำเนินกำรในเดอืน 
ตุลำคม 2561 

3. บริษัทมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและก ำหนด
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำร
โครงกำรของแต่ละฝ่ำยงำน แต่พบว่ำขำดผู้รบัผิดชอบใน
กำรรวบรวม จดัเกบ็ และทบทวนคู่มอืกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็น

▪ ควรก ำหนดผู้รบัผดิชอบในกำรรวบรวม จดัเกบ็ ทบทวน 
และกำรฝึกอบรมกำรปฏบิตัิตำมคู่มอืกำรปฏิบตัิงำนของ
บรษิทั เพื่อสือ่สำรใหพ้นกังำนทีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบ 

▪ บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดใหห้วัหน้ำแผนก QMR เป็น
ผู้รบัผดิชอบในกำรรวบรวมจดัเกบ็ ทบทวนคู่มอื
กำรปฏิบตัิของบริษัทฯ และจดัเก็บเอกสำรไว้ใน
โฟลเดอรแ์ชรส์ว่นกลำง 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อเทจ็จริงท่ีพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการแก้ไข/ผลการติดตาม 

ปัจจุบัน รวมทัง้กำรสื่อสำรให้พนักงำนที่เกี่ยวข้องได้รบั
ทรำบเกี่ยวกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

ฝ่ำย Production 
(1) กำรบรหิำรคลงัวตัถุดบิ 
ฝ่ำย Store 
(2) กำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ 
ฝ่ำย PCM 
(3) Subcontractor Evaluation 
(4) Subcontractor Procedure 
(5) Proposal Procedure 
(6) Budget Policy & Procedure 
(7) Budget Control Procedure 
(8) Bond & Advance from Customer 

อำจท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนขำดข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรศกึษำ/ทบทวนวธิกีำรปฏบิตัิงำนที่ถูกต้อง โดยเฉพำะ
กรณีที่มีพนักงำนโอนย้ำยหรือลำออก เนื่ องจำกขำด
ผู้รบัผิดชอบในกำรรวบรวมจดัเก็บ และกำรอบรมกำรใช้
คู่มอืกำรท ำงำนของบรษิทัฯ 
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 รำยงำนผลกำรตรวจสอบจำกกำรปฏบิตังิำนครัง้ที ่ 4/2561 เรื่องกำรควบคุมจดัซือ้วตัถุดบิ และกำรจดัจำ้งผูร้บัเหมำและกำรจดัท ำสญัญำ กำรประเมนิผูข้ำยและผูร้บัเหมำ กำร
สัง่ซือ้กรณีเร่งด่วนและกรณีสนิคำ้ขำดตลำดของบรษิทั ซ ีเอ แซต (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

ข้อเทจ็จริงท่ีพบ ระดบัความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน การด าเนินการแก้ไข/ผลการติดตาม 

การเสนอราคาและการติดตามการต่อราคา 

1. จำกกำรสุ่มสอบทำนเอกสำรประกอบกำรสัง่ซื้อวตัถุดิบระหว่ำง  เดือน
สงิหำคม - กนัยำยน 2561 จ ำนวน 50 รำยกำร จำกทัง้หมด 635 รำยกำร 
พบว่ำมีกำรสัง่ซื้อสนิค้ำจำกผู้ขำยที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนผู้ขำย (Approved 
Vendor List) จ ำนวน 4 รำยกำร คดิเป็นร้อยละ 0.8 ของมูลค่ำรวมของกำร
สัง่ซื้อทัง้หมด จ ำนวน 285,097,277.92 บำท เนื่องจำกผู้ขำยดงักล่ำวอยู่ใน
ระหว่ำงขอเอกสำรประกอบกำรขึน้ทะเบยีนผูข้ำย 
ล าดบั ช่ือผู้ขาย วนัสัง่ซ้ือ

ครัง้แรก 
วนัท่ีซ้ือ
ล่าสดุ 

มลูค่า
ร่วม 

1 S.R. Corp Co., Ltd. 24-05-61 20-06-61 35,784 
2 Sanwa Iron (Thailand) 09-01-61 19-06-61 238,384 
3 Enfourtech Corp., Ltd. 19-03-61 07-06-61 1,903,230 
4 Fs Compressor (Thailand) 10-03-61 20-03-61 149,000 
   รวม 2,326,398  

กลำง ▪ ควรตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูข้ำย 
ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด และขึ้น
ทะเบียนผู้ขำยก่อนสัง่ซื้อสินค้ำ /
บรกิำรจำกผูข้ำยทีน่่ำเชื่อถอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
ในเดอืนตุลำคม 2561 โดยบรษิทัฯ 
มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร
คัดเลือกผู้ขำยและขึ้นทะเบียน
ผู้ขำยไว้ในเอกสำรแบบฟอร์ม
ทะเบยีนรำยชื่อผูข้ำยทัง้ 4 รำยชื่อ
เรียบร้อยแล้ว  และหำกกรณีมี
ผู้ ข ำ ย ร ำ ย ใ หม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
ทะเบียน บริษัทฯ จะลงทะเบียน
ผู้ขำยรำยดังกล่ำวทุกครัง้ก่อน
สัง่ซือ้  

▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ถดัไป 
  

2. จำกกำรสอบทำนกระบวนกำรจดัท ำใบสัง่ซือ้ในระบบ PDP พบว่ำกรณีทีม่ี
กำรจดัท ำใบสัง่ซื้อส่งใหผู้ข้ำยเรยีบร้อยแล้ว ระบบยงัสำมำรถใหแ้กไ้ขรำคำ
และปริมำณที่สัง่ซื้อในระบบได้ โดยไม่ผ่ำนบุคคลที่มีอ ำนำจอนุมัติก่อน 
เนื่องจำกไม่ได้มกีำรล๊อคระบบไม่ให้กำรแก้ไขขอ้มูลในใบสัง่ซื้อที่ผ่ำนกำร
อนุมตัแิลว้ 

กลำง ▪ ควรปรึกษำกับผู้พัฒนำระบบ
เกี่ยวกบักำรห้ำมแก้ไขใบสัง่ซื้อใน
ระบบหลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติ
กำรสัง่ซื้อแลว้ หรอืก ำหนดสทิธใิน
กำรแก้ไขข้อมูลใบสัง่ซื้อ  เพื่ อ
ป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลจำกผู้ที่
ไม่ไดร้บัอนุญำต ิ

▪ ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ในเดอืนตุลำคม 2561 โดยบรษิทัฯ 
ไดม้กีำรปรกึษำกบัผูดู้แลระบบและ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งไดข้อ้สรุปให้
นำงสำวบุษบำ แช่มซ้อย ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งผู้จดักำรแผนกจดัซื้อ จดั
จ้ำงเป็นคนอนุมตั ิหำกมกีำรแกไ้ข
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ข้อเทจ็จริงท่ีพบ ระดบัความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน การด าเนินการแก้ไข/ผลการติดตาม 

ใบสัง่ซื้อ หลงัจำกที่ใบสัง่ซือ้ทีผ่่ำน
กำรอนุมตัแิลว้ 

▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ถดัไป 

การคดัเลือกการเปรียบเทียบและการต่อรองราคาผูข้าย 
3. จำกกำรสุ่มสอบทำนเอกสำรประกอบกำรสัง่ซื้อวตัถุดิบระหว่ำง เดือน
สงิหำคม - กนัยำยน 2561 จ ำนวน 50 รำยกำร จำกทัง้หมด 635 รำยกำร 
พบว่ำ มีจ ำนวน 15 รำยกำร ที่ไม่พบเอกสำรกำรเปรียบเทียบผู้ขำยตำม
ระเบยีบทีก่ ำหนด ดงันี้ 

▪ ม ี8 รำยกำร ทีอ่ำ้งองิจำกใบสัง่ซือ้เดมิตัง้แต่เริม่โครงกำร 
▪ ม ี7 รำยกำร ทีม่มีลูค่ำกำรซือ้เกนิ 5,000 บำทขึน้ไปต่อใบสัง่ซือ้ แต่

ไม่พบเอกสำรเปรียบเทียบรำคำ เนื่องจำกใช้โทรศพัท์สอบถำม
รำคำจำกผูข้ำย ซึง่ไม่เป็นตำมระเบยีบทีก่ ำหนดไว ้
 

กลำง ▪ กรณีที่มีกำรสัง่ซื้อจำกผู้ขำยรำย
เดมิ ควรทบทวนรำคำอย่ำงน้อยปี
ละ  1 ครั ้ง เพื่ อ สอบทำนควำม
เหมำะสมของรำคำทีซ่ือ้ 

▪ ควรบันทึกสำเหตุที่มีกำรสัง่ซื้อ
สนิคำ้จำกผูข้ำยรำยเดยีว โดยไม่มี
กำรเปรียบเทียบรำคำไว้ในชุด
เอกสำรประกอบกำรสัง่ซื้อ เพื่อ
เ ป็ น ห ลั ก ฐ ำ น ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ปฏบิตังิำน 

▪ ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 โดย
บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ จั ด ท ำ ร ะ เ บี ย บ
ปฏบิตังิำน และเพิม่ขอ้ก ำหนดต่ำง 
ๆ ใหต้รงกบักำรท ำงำนจรงิ เพื่อให้
สอดคล้องกบักำรปฏบิตัิงำนสัง่ซื้อ
วตัถุดบิ 

▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ถดัไป 

การจดัจ้างผูร้บัเหมาและการจดัท าสญัญา 
4. จำกกำรสุ่มสอบทำนเอกสำรประกอบกำรจดัจ้ำงผู้ร ับเหมำตัง้แต่เดือน
กันยำยน 2561 - ปัจจุบัน จ ำนวน 20 รำยกำรจำกทัง้หมด 343 รำยกำร 
พบว่ำมีกำรจัดจ้ำงผู้ร ับเหมำที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ร ับเหมำ (Approved 
Vendor List) จ ำนวน 4 รำยกำร เนื่องจำกผูร้บัเหมำดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
ขอเอกสำรประกอบกำรขึน้ทะเบยีนผูร้บัเหมำ 

กลำง ▪ ควรตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ร ับเหมำตำมที่บริษัทฯก ำหนด 
และขึ้นทะเบียนผู้รบัเหมำก่อนจดั
จ้ำง เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรว่ำจ้ำง
ผูร้บัเหมำทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอื 

▪ บริษัทฯ คำดว่ำจะด ำ เนินตำม
ข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภำยใน
เดอืน พฤศจกิำยน 2561 
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ข้อเทจ็จริงท่ีพบ ระดบัความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน การด าเนินการแก้ไข/ผลการติดตาม 

5. จำกกำรสอบทำนทะเบยีนคุมกำรจดัท ำสญัญำผู้รบัเหมำพบว่ำ ไม่ไดร้ะบุ
ขอ้มูลเกี่ยวกบัระยะเวลำกำรรบัประกนัผลงำน วนัที่เริม่ต้น – วนัสิน้สุดของ
ผูร้บัเหมำแต่ละรำย  

ต ่ำ ▪ ควรระบุระยะเวลำกำรรับประกนั
ผลงำนของผู้รบัเหมำแต่ละรำยใน
ทะ เบียนคุ มกำรจัดท ำสัญญำ
ผูร้บัเหมำ เพื่อควำมสะดวกในกำร
ตรวจสอบ  กร ณีที่ เ กิด ปัญหำ
ภำยหลงักำรสง่มอบงำน 

▪ บริษัทฯ คำดว่ำจะด ำ เนินตำม
ข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภำยใน
เดอืน พฤศจกิำยน 2561 
 

การประเมินผูข้าย และผูร้บัเหมา 
6. ฝ่ำยจัดซื้อ (Procurement) ก ำหนดให้มีกำรประเมินผู้ขำยทุก 6 เดือน 
ส ำหรบัผูข้ำยทีม่จี ำนวนซือ้มำกกว่ำ 20 ครัง้ หรอืมมีลูค่ำมำกกว่ำ 1 ลำ้นบำท
ขึน้ไปไว้ในคู่มอืกำรปฏบิตัิงำน เรื่องระเบยีบกำรจดัซื้อ (QP-PS-01-04) แต่
จำกกำรสอบทำนเอกสำรกำรประเมินผู้ขำยที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงเดือน 
มกรำคม - มถุินำยน 2561 พบว่ำ 

- ไม่ไดป้ระเมนิผูข้ำยจ ำนวน 26 รำย จำกทัง้หมด 33 รำย เน่ืองจำกอยู่
ระหว่ำงกำรประเมนิผูข้ำย 
- หวัขอ้กำรประเมนิเกีย่วกบักำรส่งสนิคำ้ตรงเวลำ (Delivery on time) 
กำรตอบรับใบสัง่ซื้อ (Reply P/O) มีเอกสำรประกอบกำรประเมิน
ครบถว้น แต่สว่นหวัขอ้กำรประเมนิคุณภำยสนิคำ้ (QC Passed) ซึง่จะ
ประเมนิจำกจ ำนวนครัง้ที่มกีำรส่งคนืสนิค้ำหรอืสนิค้ำมปัีญหำ ไม่พบ
เอกสำรในกำรประเมนิ 
- จำกกำรสอบทำนควำมถูกตอ้งของกำรบนัทกึขอ้มลูในใบประเมนิดำ้น
คุณภำพ เวลำกำรสง่สนิคำ้ และกำรตอบรบัใบสัง่ซือ้ของผูส้ง่มอบพบว่ำ 
มจี ำนวน 3 รำยกำรจำกทัง้หมด 7 รำยกำร ทีม่กีำรบนัทกึขอ้มูลไม่ตรง
กบัเอกสำรประกอบกำรประเมนิ 

กลำง ▪ ควรประเมินผู้ขำยให้ครบถ้วน
ตำมที่ระเบียบบริษัทฯ ก ำหนด 
เ พื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อบ ก ำ ร
คัดเลือกผู้ขำยในกำรสัง่ซื้อครัง้
ต่อไป 

▪ ควรจัดท ำเอกสำรประกอบกำร
ประเมินในหัวข้อคุณภำยสินค้ำ 
(QC Passed) ให้ครบถ้วน เพื่อใช้
เป็นหลกัฐำนในกำรปฏบิตังิำน 

▪ ควรตรวจสอบควำมผู้ต้องของ
ขอ้มลูในกำรปฏบิตังิำน 

▪ ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ในเดอืนตุลำคม 2561 โดยบรษิทัฯ 
ด ำเนินกำรประเมินผู้ขำยในด้ำน
คุณภำพของสนิค้ำ, สภำพสนิค้ำ, 
ดำ้นกำรสง่มอบสนิคำ้ และดำ้นกำร
บริก ำ ร  ไ ว้ ใ นแบบฟอร์ม  “ ใ บ
ประเมนิผู้ขำยในกำรรบัสนิค้ำ” ให้
ตรงตำมทีร่ะเบยีบบรษิทัฯ ก ำหนด 

▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ถดัไป 
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ข้อเทจ็จริงท่ีพบ ระดบัความเส่ียง ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน การด าเนินการแก้ไข/ผลการติดตาม 
การสัง่ซ้ือและงานเรง่ด่วน และกรณีสินค้าขาดตลาด 
7. จำกกำรสอบทำนกระบวนกำรสัง่ซือ้กรณีเร่งดว้ย และคู่มอืกำรปฏบิตังิำน
พบว่ำ มกีำรก ำหนดใหผู้้ขอซื้อจดัท ำใบขอซื้อ ประทบัตรำ “URGENT” และ
จดัสง่ใหห้วัหน้ำโครงกำร (Project Manager) เป็นผูอ้นุมตัริำยกำรขอซือ้กรณี
เร่งด่วน ส ำหรบัวงเงนิไม่เกิน 30,000 บำท แต่ไม่ได้ระบุวธิีกำรปฏบิตัิงำน
ดงักล่ำวไว้ในระเบยีบปฏบิตัิงำน เรื่องระเบยีบกำรจดัซื้อ และอ ำนำจอนุมตัิ
ของบรษิทัฯ 

ต ่ำ ▪ ควรปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
เรื่องระเบยีบกำรจดัซือ้ และอ ำนำจ
อนุมัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำร
สัง่ซื้อเร่งด่วนให้สอดคล้องกบักำร
ปฏบิตังิำนจรงิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรปฏบิตังิำน 

▪ ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ในเดอืนตุลำคม 2561 โดยบรษิทัฯ 
ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงำน 
เรื่องระเบยีบกำรจดัซื้อในเรื่องกำร
จดัซื้อเร่งด่วน และทบทวนวงเงนิ
อ นุ มัติ  แ ล ะ ก ำ ห นดผู้ จ ัด ก ำ ร
โครงกำรมอี ำนำจอนุมตเิซน็ต ์

▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ถดัไป 
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 ส ำหรบัรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน เรื่อง กำรสอบทำนขอ้มลูตำมกำรประเมนิควำมเพยีงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ลงวนัที ่ 19 กุมภำพนัธ์ 
2561 ซึ่งถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2561โดยผู้ตรวจสอบภำยในมี
ควำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในในส่วนสำระส ำคญัเพยีงพอทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ บรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน โดยสรุปควำมเหน็ดงันี้ 

1. เรือ่งการควบคมุระดบัองคก์ร 
เนื่องด้วยทำงคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้มกีำรจดัท ำหลกักำรก ำกบัดูแล

กจิกำรทีด่ ีส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ซึง่ต้องมกีำรน ำมำใชใ้นปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีำรปรบัปรุงคู่มอืกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่เีพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงของ ก.ล.ต. แลว้เสรจ็ และบรษิทัฯ จะน ำเสนอเขำ้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำกำรอนุมตัใินกำรประชุมวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2561 (ณ ปัจจุบนัทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้มีตอินุมตัคิู่มอืกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ดีงักล่ำวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้) 

2. เรือ่งการควบคมุภายในและการบริหารจดัการ 
ผูต้รวจสอบภำยในมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดักำรอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ 

โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของกำรควบคุมและกำรบรหิำรจดักำร 

3. เรือ่งการปฏิบติัตามระเบียบของบริษทั ฯ 
ผูต้รวจสอบภำยในมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีำรจดัท ำนโยบำยและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนทีส่ ำคญัเพื่อใหเ้ป็นแนว

ทำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน รวมทัง้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี้ผู้ตรวจสอบพบว่ำ 
หน่วยงำนไดถ้ือปฏบิตัติำมระเบยีบและวธิกีำรทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดแล้ว ส่วนประเดน็ที่ตรวจพบไดน้ ำหำรอืกบัผู้บรหิำรของ
หน่วยงำนเพื่อควบคุมใหม้กีำรถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรปฏบิตังิำนทีก่ ำหนดไวแ้ลว้  

4. เรือ่งรายการทางบญัชีการเงินและการปฏิบติัตามข้อกฎหมาย 
ผูต้รวจสอบภำยในมคีวำมเหน็ว่ำ รำยกำรทำงบญัชกีำรเงนิมคีวำมเชื่อถอืไดว้่ำถูกตอ้งตำมทีค่วร และไดถ้อืปฏบิตัิ

ตำมขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

5. เรือ่งระบบงานสารสนเทศ 
ผูต้รวจสอบภำยในมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีำรควบคุมระบบงำนสำรสนเทศดำ้นกำรควบคุมทัว่ไปเพยีงพอและ

เหมำะสม  
  
 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่2.3.6 - 1 

14.  รายการระหวา่งกนั 

14.1 ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บริษัทฯมีกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งต่ำง ๆ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้นัน้เป็นกำรท ำ

รำยกำรกบักรรมกำร ผู้บรหิำร และ/หรอืผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯรวมถึงกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งของ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะควำมสมัพนัธ์ของบรษิทัฯกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ได้
ดงันี้  

 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) (TAKUNI) 

TAKUNI เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ผ่ำนบรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.30 ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ และมคีุณนิตำ ตรวีรีำ
นุวฒัน์ และคุณประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ TAKUNI 

บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (TT) 

TT เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ของบรษิทั
ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.30 ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ และม ีคุณนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ 
และคุณสมชยั กำ้นบวัแกว้ เป็นกรรมกำร ซึง่ทัง้ 2 ทำ่นเป็นกรรมกำรของบรษิทั 

บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(GG) 

GG เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ และมคุีณสมชยั กำ้น
บวัแกว้ เป็นกรรมกำร ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษิทั 

บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม 
จ ำกดั (RE) 

RE เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ และมคีุณสมชยั กำ้น
บวัแกว้ เป็นกรรมกำร ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษิทั 

นำยซุง ซกิ ฮอง 
(Mr. Chung Sik Hong) 

เป็นกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดย
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 15.71 ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 

นำยยอง ชอล ชอย 
(Mr. Yeong Cheol Choi)  

เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 6.84 
ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 

นำยหวงั ยอบ จ ี
(Mr. Wang Youp Jhee) 

เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 7.27 
ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 
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14.2 ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธรุกจิกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะและมลูค่ำของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยเป็นไป

ตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกจิปกต ิและมเีงื่อนไขทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม ดงันี้ 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. บรษิทั ทำคนูิ 
กรุ๊ป จ ำกดั
(มหำชน) 
(TAKUNI) 
 
 

เงนิกูย้มืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
▪ บรษิทัมกีำรกูย้มืเงนิจำก TAKUNI เพื่อ

ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ รำยละเอยีดมดีงันี้  

- ตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
- ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
- ยอดคงเหลอืปลำยงวด 

 
 

▪ ดอกเบีย้จ่ำย (อตัรำดอกเบีย้ MLR ของ
ธนำคำรพำณิชย ์2 แหง่ โดยมอีตัรำ
ดอกเบีย้เฉลีย่อยู่ที ่6.20% )  

 
 
 

 
30,000,000 

-ไม่ม-ี  
30,000,000 

-ไม่ม-ี  
 

 
574,041 

 
 

 

 
 
 

 
-ไม่ม-ี  
-ไม่ม-ี  
-ไม่ม-ี  
-ไม่ม-ี  

 
 

-ไม่ม-ี  
 

▪ ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทมีกำร
ช ำระคืนเงินกู้ยืมจำก TAKUNI 
รวมทัง้สิน้ 30 ล้ำนบำท รำยกำร
กู้ยืมดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกควำม
จ ำเป็นในกำรน ำเงินมำใช้เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้ในกำร
ด ำ เนินโครงกำรก่อสร้ำง  ซึ่ง
วงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รบัจำก
ธนำคำรพำณิชย์นัน้ไม่เพียงพอ 
โดยบริษัทมีเงินกู้จำกธนำคำร
พ ำ ณิ ช ย์ แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น อั ต ร ำ
ดอกเบี้ย MLR – ร้อยละ 0.5 ซึ่ง
ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัจ่ำย
ใหก้บัTAKUNI รอ้ยละ 0.5  

▪ ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนปี 2561 
บรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืจำก TAKUNI 

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้น
เนื่ องจำกควำมจ ำเป็นเพื่อ
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อบริษัท
ในกำรน ำมำใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่ อให้สำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจได้ตำมแผนงำน
และเป้ำหมำยของบรษิทัฯ 
 

▪ รับทรำบรำยงำนผลกำรไม่มี
เงนิกูย้มืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
▪ บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
รบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร 
โครงกำร Bangpa-Kong LPG Terminal 
Phase 3 (WP Ball Tank) ใหก้บั บรษิทั 
ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
- เงนิประกนัผลงำน 
- รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 

 

 
 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี 
-ไม่ม-ี 
-ไม่ม-ี 

 

 
 
 
 
 
 

890,722 
1,020,600 

19,521,278 

▪ ในงวดเก้ำเดือนบริษัทฯ ได้ท ำ
สญัญำรบัเหมำก่อสร้ำงแบบครบ
วงจรกบับรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) ภำยใต้ชื่อโครงกำร 
Bangpa-Kong LPG Terminal 
Phase 3 (WP Ball Tank) โดยมี
มูลค่ำสญัญำอยู่ที่ 204 ล้ำนบำท 
อำยุโครงกำร 16 เดอืน 

 

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นธุรกจิ
ป ก ติ  ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ง ส อ ง 
นโยบำยก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติ 
โ ด ย  TAKUNI ไ ด้ มี ก ำ ร
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ำ ค ำ กั บ
ผู้ร ับเหมำรำยอื่นแล้ว และ 
CAZ ไดเ้สนอรำคำเป็นไปตำม
เงื่อนไขปกตขิอง CAZ ทีเ่สนอ
ให้กับลูกค้ำรำยอื่น โดยสรุป
เงื่อนไขกำรท ำรำยกำรของทัง้ 
TAKUNI และ  CAZ เ ป็ น ไป
ตำมเงื่ อนไขกำรค้ำทัว่ ไป  
นอกจำกนี้ กำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำว พบว่ำ รำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรคำ้ของงำนที ่CAZ 
ท ำใหบ้รษิทัย่อยของ TAKUNI 
เมื่อเทียบกับงำนที่ CAZ ท ำ



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ให้ลูกค้ำบุคคลภำยนอกแล้ว 
มี margin ใกล้เคียงกันและ
เงื่อนไขกำรคำ้ไม่แตกต่ำง 

2. บรษิทั ทำคนูิ
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั (TT) 

 

เงนิกูย้มืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
▪ บริษัทมกีำรกู้ยมืเงนิจำกบรษิัทแม่เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ รำยละเอยีดมดีงันี้  

- ตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
- ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
- ยอดคงเหลอืปลำยงวด 

 
▪ ดอกเบีย้จ่ำย (อตัรำดอกเบีย้ MLR ของ
ธนำคำรพำณิชย์ 2 แห่ง โดยมีอัตรำ
ดอกเบีย้เฉลีย่อยู่ที ่6.20% ) 
 
 

▪ ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย  
 

 
 
 
 

49,500,000 
113,000,000 
162,500,000 

-ไม่ม-ี  
 

2,889,444 
 

 
 
             

-ไม่ม-ี  
 

 
 
 
 

-ไม่ม-ี  
-ไม่ม-ี  
-ไม่ม-ี  
-ไม่ม-ี  

 
-ไม่ม-ี  

 
 
 

 
-ไม่ม-ี  

 

▪ ในระหว่ำงปี 2560 บรษิทัไดช้ ำระ
คืนเงินกู้ยืมจำก TT รวมทัง้สิ้น 
162.50 ล้ำนบำท รำยกำรกู้ยืม
ดงักล่ำวเกดิขึน้จำกควำมจ ำเป็น
ในกำรน ำเงินมำใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนระยะสัน้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำง  ซึ่ ง วง เงิน
สนิเชื่อทีบ่รษิทัไดร้บัจำกธนำคำร
พำณิชย์นั ้นไม่ เพียงพอ โดย
บ ริ ษั ท มี เ งิ น กู้ จ ำ ก ธ น ำค ำ ร
พ ำ ณิ ช ย์ แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น อั ต ร ำ
ดอกเบีย้ MLR – รอ้ยละ 0.50 ซึง่
ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัจ่ำย
ใหก้บั TT รอ้ยละ 0.50 

▪ ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนปี 2561 
บรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืจำก TT 

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้น
เนื่ องจำกควำมจ ำเป็นเพื่อ
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อบริษัท
ในกำรน ำมำใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่ อให้สำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจได้ตำมแผนงำน
และเป้ำหมำยของบรษิทัฯ 

▪ รับทรำบรำยงำนผลกำรกำร
ไ ม่ มี เ งิ น กู้ ยื ม กิ จ ก ำ ร ที่
เกีย่วขอ้งกนั 
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3. บรษิทั จแีก๊ส  
โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(GG) 
 

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบับรกิำร 
▪ บรษิทัมกีำรใชบ้รกิำรขนสง่วสัดุ

ก่อสรำ้งทีจ่ำก GG โดยเป็นอตัรำ
ค่ำบรกิำรเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจ่ำยใหแ้ก่
ผูร้บัจำ้งทัว่ไป 
- ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบับรกิำร 

 
▪ ยอดคงคำ้ง 

‐ เจำ้หนี้กำรคำ้  
 

 
 
 
 
 

2,475,994 
 
 

335,135 
 

 
 
 
 
 

1,535,328 
 
 

320,542 
 

▪ รำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้จำกกำรที่
บริษัทได้ใช้บริกำรขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ำงจำก GG ซึ่ง เ ป็นกำร
ประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมี
อัต รำค่ ำบริกำรและ เงื่ อน ไข
ท ำ ง ก ำ ร ค้ ำ เ ที ย บ เ ท่ ำ กับ ผู้
ใหบ้รกิำรรำยอื่น ๆ อกี 2 รำย ซึง่
คิดอตัรำค่ำบริกำรเป็นรำยเดอืน 
เดือนละ 70,000 บำท และค่ำ
ล่ ว ง เวลำซึ่ ง เ ป็นค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่
เกดิขึน้จรงิคดิเป็น ชม.ละ 291.67 
ต่อชม. โดยอัตรำค่ำบริกำรและ
เงื่อนไขทำงกำรคำ้เทยีบเคยีงกบั
ผู้ให้บริกำรรำยอื่น ๆ อีก 2 รำย 
เฉลี่ยรำคำอยู่ที่ เดอืนละ 70,000 
บำท  

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นธุรกิจ
ป ก ติ  ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ง ส อ ง 
นโยบำยก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติ 
ดงันัน้จงึเหน็ว่ำกำรท ำรำยกำร
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม  แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

4. บรษิทั รำช
พฤกษ์วศิวกรรม 
จ ำกดั (RE) 

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบับรกิำร 
▪ บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้บริกำร

ทดสอบแบบไม่ ท ำ ล ำยทำ งด้ ำ น

 
 
 

 
 
 

▪ รำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้จำกกำรที่
บริษัทได้ใช้บริกำรทดสอบแบบ
ไม่ท ำลำยทำงด้ำนวิศวกรรม 

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นธุรกิจ
ป ก ติ  ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ง ส อ ง 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 6 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วศิวกรรม Non-Destructive Testing – 
(“NDT”) ทีจ่่ำยให ้RE แก่โดยเป็นอตัรำ
ค่ำบรกิำรเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจ่ำยใหแ้ก่
ผูร้บัจำ้งทัว่ไป 
-  ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบับรกิำร 

 
▪ ยอดคงคำ้ง 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
- ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 

 
ค่ำเช่ำส ำนกังำน และค่ำสำธำรณูปโภค 
บรษิทัมรีำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน และค่ำ
สำธำรณูปโภค จำกบรษิทั รำชพฤกษ์ 
วศิวกรรม จ ำกดั โดยมอีตัรำค่ำเช่ำเป็นไป
ตำมรำคำตลำด และค่ำสำธำรณูปโภค 
อตัรำค่ำสำธำรณูปโภค ตำมใบแจง้หนี้
ของกำรไฟฟ้ำ 
- รำยไดค้่ำเช่ำส ำนกังำน 
- รำยไดค้่ำสำธำรณูปโภค 

 
 
 
 

7,268,941 
 
 

1,312,606 
-ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
144,000 
73,853 

 
 
 

 
7,095,287 

 
           

1,786,292 
565,223 

 
 
 
 
 
 
 

 
108,000 
98,837 

NDT ซึ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจ
ตำมปกติ โดยมีอัตรำค่ำบริกำร
และเงื่อนไขทำงกำรค้ำเทยีบเท่ำ
กับผู้ให้บริกำรรำยอื่น  ๆ อีก 2 
รำย  

 
 
 
 
 
 
▪ บริษัทฯ ให้ RE เช่ำพื้นที่เพื่อใช้

เป็นทีต่ัง้ส ำนักงำน มพีืน้ทีใ่ชส้อย 
204 ต ำ ร ำ ง เมตร  อยู่ ภ ำย ใน
บริเวณพื้นที่อำคำรโรงงำนของ
บริษัท เพื่ อควำมสะดวกและ
รวดเร็วในกำรตรวจสอบงำน 
NDT ของบริษัทฯ โดยกำรท ำ
สัญญำ เช่ ำ เ ป็ นแบบ ต่ ออ ำยุ

นโยบำยก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติ 
ดงันัน้จงึเหน็ว่ำกำรท ำรำยกำร
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม  แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็

ว่ำกำรให้บริษัท รำชพฤกษ์ 
วศิวกรรม จ ำกดั เช่ำสนิทรพัย์
ดงักล่ำว เป็นกำรน ำสนิทรพัย์
ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินกำร
ข อ ง บ ริ ษั ท ม ำ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ โดยอัตรำค่ำเช่ำ
และค่ำสำธำรณูปโภค มคีวำม
สมเหตุสมผล เป็นไปตำม



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 7 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

▪ ยอดคงคำ้ง  
- ลกูหนี้กำรคำ้  

 
 
รำยไดอ้ื่น ๆ 
▪ บริษัทมีร ำย ได้ จ ำกกำรขำยวัสดุ

อุปกรณ์ที่บริษัทไม่ได้ใช้งำนให้แก่
บรษิัท รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั ใน
รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 

 
24,414 

 
 
 

70,000 
 

 
23,890 

 
 
 

-ไม่ม-ี  
 

 

อตัโนมตัิทุกปี (หำกไม่มกีำรแจง้
ยกเลิกเป็นลำยลักษณ์อักษร) 
บริษัทฯ ก ำหนดอัตรำค่ำเช่ำต่อ
ตำรำงเมตรเท่ำกับ 59 บำท / 
เดือน ซึ่งเท่ำกับรำคำที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ (59 
บำท/ตำรำงเมตร) และมเีงื่อนไข
ก ำ ร คิ ด ร ำ ค ำ ข อ ง ค่ ำ
สำธำรณูปโภคตำมมูลค่ำเรียก
เกบ็ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  

▪ บริษัทฯ ได้ขำยวัสดุอุปกรณ์ที่
บริษัทไม่ได้ใช้งำนให้แก่บริษัท 
รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกัด ใน
รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 

 

รำคำตลำด และเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย  

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ว่ ำกำรขำยวัสดุ อุ ปกรณ์ที่
บริษัทไม่ได้ใช้งำนแล้วให้แก่
บริษัท รำชพฤกษ์ วิศวกรรม 
จ ำกัด ดังกล่ำว เป็นกำรน ำ
สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ใช้ในกำร
ด ำเนินกำรของบรษิทัมำท ำให้
เกิดประโยชน์ โดยรำคำมี
ควำมสมเหตุสมผล เป็นไป
ตำมรำคำตลำด และ เ ป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มสี่วนได้
เสยีทุกฝ่ำย 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 8 

14.3 รายละเอียดค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคารของบุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

1. ธนำคำรไทยพำณิชย ์
 
 

รำยกำรค ้ำประกนั 
▪ วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
▪ วงเงนิสนิเชื่อ  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
▪ วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
220,000,000 
187,856,000 

 
250,000,000 
205,300,000 

 
5,000,000 

-ไม่ม-ี 

 

 
355,000,000 
205,877,681 

 
250,000,000 
178,480,000 

 
5,000,000 

855,889 

▪ ที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่ 
111802,11803,11804 และ น.ส.3 
ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 383 ต.ห้วยโป่ง อ.
เมือ ง ร ะยอง  จ . ร ะยอง  ซึ่ ง เ ป็ น
กรรมสิทธิข์อง บริษัท ซีเอแซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั จดจ ำนองเป็น
หลกัประกนั 

▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั
(มหำชน) (“TAKUNI”) 

▪ นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(ธนำคำรมีแผนที่ จ ะปลด 
TAKUNI จำกกำรเ ป็นผู้ค ้ ำ
ประกัน เมื่อบริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย) 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 9 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

2. ธนำคำรทหำรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
▪ วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
200,000,000 
22,275,000 

 

 
200,000,000 

2,200,000 
 

▪ ส ำหรบังวดสบิสองเดอืนสิน้สุด วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2560 ได้มกีำรน ำบญัชี
เ งิ น ฝ ำ ก อ อ ม ท รั พ ย์  จ ำ น ว น 
50,000,000 บำท ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ ์
ของ  บริษัท  ทำคูนิ  กรุ๊ ป  จ ำกัด
(มหำชน) จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั 
 
 

▪ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุด วนัที่ 30 
กนัยำยน 2561 ไดม้กีำรน ำบญัชเีงนิ
ฝำกออมทรัพย์  จ ำนวน 660,000 
บำท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์อง บริษัท 
ทำคูนิ  กรุ๊ป  จ ำกัด(มหำชน) จด
จ ำนองเป็นหลกัประกนั 

 

▪ บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“TT”) 

▪ นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
▪ นำยยอง ชอล ชอย 
    (Mr.Yeong Cheol Choi) 
▪ นำยหวงั ยอบ จ ี
    (Mr.Wang Youp Jhee) 
 
(สัญญำค ้ำประกันวงเงินใน
โครงกำร PTT LNG IPG Civil 
work Project โ ด ย ต ำ ม
หนังสอืค ้ำประกนัจะสิน้สุดลง
วนัที ่31 ธนัวำคม 2561) 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 10 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

3. ธนำคำรกสกิรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
▪ วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
▪ วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
▪ ค่ำธรรมเนียมหนังสือ

ค ้ำประกนั 
 
 

 
400,000,000 
232,044,000 

 
10,000,000 

-ไม่ม-ี 
 

-ไม่ม-ี 

 
400,000,000 
444,773,663 

 
10,000,000 

-ไม่ม-ี 
 

301,385 
 

▪ ที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่ 
11943, 72755, 72756, 72757, 
72758, 72759, 72760, 72761, 
72762, 114774,  114777, 114778, 
114779, 114780, 114781, 120079, 
133885, ต ำบลบำงแค(หลักสอง) 
อ ำเภอภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 
ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบริษัท ทำคูนิ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั จดจ ำนองเป็น
หลกัประกนั 
 

(บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำร
เสนอขำยขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค ้ำประกัน
แทน) 

▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั
(มหำชน) (“TAKUNI”) 

▪ บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“TT”) 

▪ บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 
จ ำกดั (“GG”) 

▪ บ ริ ษั ท  ร ำ ช พ ฤ ก ษ์
วศิวกรรม จ ำกดั (“RE”) 

▪ นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(ธนำคำรมีแผนที่ จ ะปลด 
TAKUNI, TT, GG, RE จ ำก
กำรเ ป็นผู้ค ้ ำประกัน  เมื่ อ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ MAI เป็นที่
เรยีบรอ้ย) 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 11 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

4. ธนำคำรกสกิรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
▪ วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
160,000,000 
160,000,000 

 
160,000,000 

-ไม่ม-ี 
 

▪ ที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้ำง โฉนดที่ดนิ
เลขที ่30696 30697 ต ำบลบำ้นปทุม 
อ ำเภอสำมโคก จ. ปทุมธำนี ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิข์อง บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป 
จ ำกัด (มหำชน)  จดจ ำนอง เ ป็น
หลกัประกนั 
 
 
 

(บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำร
เสนอขำยขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค ้ำประกัน
แทน) 
 

▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั
(มหำชน) (“TAKUNI”) 

▪ บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“TT”) 

▪ บ ริ ษั ท  ร ำ ช พ ฤ ก ษ์
วศิวกรรม จ ำกดั (“RE”) 

▪ นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(ธนำคำรมีแผนที่ จ ะปลด 
TAKUNI, TT, RE จ ำกกำ ร
เป็นผู้ค ้ำประกนั เมื่อบรษิัทฯ 
ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล ำ ด
ห ลั ก ท รั พ ย์  MAI เ ป็ น ที่
เรยีบรอ้ย) 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 12 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

5. ธนำคำรกสกิรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
▪ วงเงนิสนิเชื่อ   

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
100,000,000 

-ไม่ม-ี 
 

 
100,000,000 
39,089,784 

 ▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั
(มหำชน) (“TAKUNI”) 

▪ บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“TT”) 

▪ นำยซุง ซกิ ฮอง 
   (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(ธนำคำรมีแผนที่ จ ะปลด 
TAKUNI, TT จำกกำรเป็นผู้
ค ้ำประกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย) 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 13 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

6. ธนำคำรกสกิรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
▪ วงเงนิสนิเชื่อ   

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
-ไม่ม-ี 
-ไม่ม-ี 

 

 
72,714,000 
43,042,946 

▪ ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุด วนัที่ 30 
กนัยำยน 2561 ไดม้กีำรน ำบญัชเีงนิ
ฝำกประจ ำ จ ำนวน 20,789,750 บำท 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์อง บริษัท ซีเอ
แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั(มหำชน) 
จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั 
 

โดยแบ่งเป็น 1. สญัญำค ้ำประกนัวงเงนิ 
59,342,000 บ ำท  แ ล ะ เ งิ น ป ร ะกัน
จ ำ น ว น  7,417,750 บ ำ ท  ส ำ ห รั บ
โครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม่ กจิกรรมงำน
ผลิตขึ้นรูปโครงสร้ำงเหล็ก (PTTGC 
ORP Structure Fabrication) ซึง่หนงัสอื
ค ้ ำ ป ร ะ กั น จ ะ สิ้ น สุ ด ล ง วั น ที่  29 
กุมภำพันธ์ 2563 และ 2. สัญญำค ้ ำ
ประกันกำรประมูลงำนโครงกำรหนึ่ง 
วงเงิน 13,372,000 บำท (เงินประกัน
จ ำนวน 13,372,000 บำท) โดยหนังสอื
ค ้ำประกนัจะสิน้สุดลงวนัที ่28 ธนัวำคม 
2561) 

▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั
(มหำชน) (“TAKUNI”) 

▪ นำยซุง ซกิ ฮอง 
   (Mr.Chung Sik Hong) 
 

 
 
(ธนำคำรมีแผนที่จะปลด 
TAKUNI จำกกำรเป็นผู้ค ้ำ
ประกนั เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ด
ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล ำ ด
หลักทรัพย์  MAI เ ป็ นที่
เรยีบรอ้ย) 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 14 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

7. ธนำคำรกรุงเทพ รำยกำรค ้ำประกนั 
▪ วงเงนิสนิเชื่อ  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 

 
20,000,000 
15,680,000 

 
20,000,000 
14,240,000 

▪ โครงกำรขอสินเชื่อโดยมีบรรษัท
ประกนัสนิเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อ
ค ้ำประกนั 

▪ บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (“TT”) 

▪ นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 

(มกีำรปลดผูค้ ้ำประกนัทัง้ 2 
ท่ำน ณ วนัที ่29 สงิหำคม 
2561 เรยีบรอ้ยแลว้) 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 15 

14.4 รายการระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย 
บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรกบับรษิทัย่อย ดงันี้  
 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั 
(JKEC) 

CAZ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ JKEC คดิเป็นรอ้ยละ 73.17% ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและ
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยมกีรรมกำรร่วมทัง้หมด 1 คน คอื นำยซุง ซกิ 
ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

 



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 16 

14.5 ลกัษณะของรายการระหว่างกนัของบริษทัย่อย 
 

บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธรุกจิกบับรษิทัย่อย ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะและมลูค่ำของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยเป็นไปตำมลกัษณะกำร
ประกอบธุรกจิปกต ิและมเีงื่อนไขทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม ดงันี้ 

บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บรษิทั เจเคอซี ี
จ ำกดั (JKEC) 
 
 

เงนิกูย้มืใหก้จิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
▪ บรษิทัมใีหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้กบั 

JKEC โดยรำยละเอยีดมดีงันี้  
- ตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
- ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
- ยอดคงเหลอืปลำยงวด 

 
▪ ดอกเบีย้รบั 

 
 

▪ ดอกเบีย้งคำ้งรบั 
 
 

 
 
 

5,000,000 
3,000,000  
3,000,000 
5,000,000 

 
314,678 

 
 

232,020 
 
 
 

 
 
 

5,000,000 
8,000,000 
2,000,000 

11,000,000 
 

339,074 
 
 

310,109 
 
 
 

▪ ในระหว่ำงปี 2560  และงวดเก้ำ
เดอืนปี 2561 JKEC มกีำรกูย้มืจำก
บรษิทัฯ เพื่อน ำเงนิมำใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวียนในกำรด ำเนินโครงกำร
ก่ อสร้ ำ ง  โดยมีอัต รำดอก เบี้ ย
ระหว่ำง รอ้ยละ 6.13-8.62 ต่อปี ซึง่
เ ป็นไปตำมอัตรำดอกเบี้ย เงินกู้ 
MLR ของธนำคำรไทยพำณิชย์ ซึ่ง
ทำงบริษัทฯ ได้บวกค่ำด ำเนินกำร
อตัรำรอ้ยละ 0.1  

 
 
 
 

▪ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ต ร ว จ ส อ บ เ ห็ น ว่ ำ
ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว
เกิดขึ้นเนื่องจำกควำม
จ ำเป็นเพื่อก่อให้เกิด
ประ โยช น์ ต่อบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ ใน
ก ำ ร น ำ ม ำ ใ ช้ เ ป็ น
เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น
เพื่อให้สำมำรถด ำเนิน
ธุ ร กิ จ  โ ด ย อั ต ร ำ
ด อ ก เ บี้ ย มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล เป็นไป
ตำมอตัรำกำรกู้ยมืเงิน
ของบรษิทัฯ  



                                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.3.6 - 17 

บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพืน้ที ่รำยได้
ค่ำบรกิำร และรำยไดอ้ื่น ๆ 
▪ รำยได้ค่ำเช่ำส ำนักงำน ที่ดินเพื่อ

ใช้ส ำหรับเช่ำพื้นที่วำงของ และ
อำคำรที่พกัคนงำน โดยมอีตัรำค่ำ
เช่ำเป็นไปตำมรำคำตลำด โดยมี
รำยละเอยีด ดงันี้ 
- ค่ำเช่ำส ำนกังำน และทีด่นิเพื่อ

ใชส้ ำหรบัเช่ำพืน้ทีว่ำงของ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

273,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

204,750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ บรษิัทฯ ให้ JKEC เช่ำพื้นที่เพื่อใช้
เป็นที่ตัง้ส ำนักงำน มีพื้นที่ใช้สอย 
40 ตำรำงเมตร และให้ JKEC เช่ำ
พืน้ทีเ่พื่อใชส้ ำหรบัวำงของ ทัง้สอง
รำยกำร มรีำยละเอยีดดงันี้ 

o ค่ำเช่ำส ำนกังำน 
-  ค่ำเช่ำ  5,250 บำท /เดอืน 
-  รำคำประเมนิ 10,000 บำท /เดอืน 

ซึง่ต ่ำกว่ำกบัรำคำทีป่ระเมนิอยู่ที ่4,750 
บำท /เดอืน 
o ค่ำเช่ำพืน้ทีเ่พื่อใชส้ ำหรบัวำงของ 
-  ค่ำเช่ำ  17,500 บำท /เดอืน 
-  รำคำประเมนิ 10,000 บำท /เดอืน 

ซึง่สงูกว่ำกบัรำคำทีป่ระเมนิอยู่ที ่7,500 
บำท /เดอืน 
 
รวมทัง้สองรำยกำรสูงกว่ำรำคำประเมนิ
อยู่ทีร่อ้ยละ 12.50  

▪ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ตรวจสอบเห็นว่ำกำร
ใ ห้ บ ริษั ท  เ จ เ ค อีซี  
จ ำกัด เช่ ำสินทรัพย์
ดังกล่ำว เป็นกำรน ำ
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ใน
กำรด ำ เนินกำรของ
บ ริษัท ม ำ ใ ช้ ใ ห้ เ กิด
ประโยชน์ โดยอตัรำค่ำ
เ ช่ ำ  มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล เป็นไป
ตำมรำคำตลำด และ
เป็นประโยชน์สงูสุดแก่
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
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บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่ำเช่ำอำคำรคนงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ รำยไดค้่ำบรกิำรทำงบญัช ีและคำ่
สำธำรณูปโภค  

 
 
 
 
 
 

580,573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198,129 
 
 
 
 
 
 
 

843,099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228,442 
 
 
 
 
 
 
 

▪ อำคำรบ้ำนพกัพนักงำน โดยรำคำ
ห้องพักต่อห้องอยู่ที่ 1,000 บำท 
และ 800 บำท โดยห้องพกัไม่มสีิง่
อ ำนวยควำมสะดวกให้ และที่พัก
เป็นห้องน ้ ำ และห้องอำบน ้ำแบบ
รวม โดยค่ำเช่ำทัง้หมดต่อเดือนคิด
ตำมจ ำนวนห้องที่พนักงำนเข้ำพกั
ในแต่ละ เดือน ซึ่ ง รำคำค่ ำ เช่ ำ
ใกล้เคียงกบัรำคำที่ผู้ประเมนิ ไว้ที่ 
1,000 บำท / หอ้ง 

 
▪ บริษัทฯ เก็บค่ำสำธำรณูปโภคใน

ส่วนของหอ้งพกัอำคำรคนงำน ตำม
กำรใช้งำนจริงที่โดยอ้ำงอิงกับใบ
แจ้งหนี้ของกำรไฟฟ้ำ และกำร
น ้ำประปำ และในสว่นของส ำนกังำน
คดิค่ำสำธำรณูปโภคเป็นแบบเหมำ 
อยู่ที ่2,250 บำท / เดอืน นอกจำกนี้
ในช่วงต้นปี 2560 ตัง้แต่เดอืน ม.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร

ตรวจสอบเห็นว่ำกำร
เก็บค่ำสำธำรณูปโภค 
ใ น อ ำ ค ำ ร บ้ ำ น พั ก
คนงำน และกำรใหจ้ำ้ง
พนักงำนบญัชี ในช่วง
เดือน ม.ค. - มี.ค มี
คว ำมสม เห ตุสมผล 
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บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดเก้าเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
▪ รำยไดอ้ื่น ๆ 
- รำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องใช้

ส ำนกังำน 
 
 
 
 

- ค่ำบรหิำรจดักำรและบรกิำร
เกีย่วกบักำรขนสง่และ
ก่อสรำ้ง 
 
 

▪ ยอดคงคำ้ง  
- ลกูหนี้กำรคำ้  

 
 
 
 
 
 

28,000 
 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี 
 
 
 
 

2,362,436 

 
 
 
 
 
 

314,053 
 
 
 
 
 

4,594,488 
 
 
 
 

5,046,488 
 

– ม.ีค.  บรษิัทฯ เกบ็ค่ำบรกิำรทำง
บัญชีเป็นรำยเดือน ๆ ละ 20,000 
บำทกับ  JKEC เนื่ อ ง จ ำก  ไม่ มี
พ นั ก ง ำ น บัญ ชี  โ ด ย  JKEC มี
พนกังำนบญัชตีัง้แต่ เม.ย.60 
 

▪ ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดข้ำยเครื่องใช้
ส ำนักงำนที่ ไม่ ได้ ใช้งำนให้กับ 
JKEC โดยเทียบเคียงจำกรำคำ
ตลำดของเครื่องใช้ส ำนักงำนแบบ
ใชแ้ลว้  

 
▪ รำยไดจ้ำกกำรบรหิำรจดักำรและ

บรกิำรเกีย่วกบักำรขนสง่และ
ก่อสรำ้งส ำหรบัโครงกำรต่ำง ๆ   

เป็นไปตำมรำคำตลำด 
แ ล ะ เ ป็ นป ร ะ โ ย ช น์
สงูสุดแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกฝ่ำย 

 
 
▪ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร

ตรวจสอบเห็นว่ำกำร
ข ำ ย วัส ดุ อุ ป ก ร ณ์ที่
บรษิัทไม่ได้ใชง้ำนแลว้
ให้แก่บริษัท เจเคอีซี 
จ ำกัด และบริษัทฯ มี
รำยได้จำกค่ำบริกำร
เกี่ยวกบักำรขนส่งและ
ก่ อ ส ร้ ำ ง  มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล เป็นไป
ตำมรำคำตลำด  
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14.3 มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 
 เนื่องจำกทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มสีถำนะเป็นบรษิทัจ ำกดั กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอดตีจงึไม่ไดป้ฏบิตัติำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในอดีต 
กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯเป็นหลกั  
 อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯ ไดแ้ปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนและเขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว ขัน้ตอนกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทฯจะเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ อกีทัง้ บรษิัทฯ ได้มกีำรจดัท ำนโยบำยกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัขึน้มำเพื่อรองรบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต โดยจะเป็นไปตำมเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและ
เหมำะสมตำมเหตุจ ำเป็นและควำมสมควร 
 
14.4 นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ อำจมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต  โดยหำก
เป็นรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็นรำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป บรษิทัฯ 
จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีร่ะบุไวข้ำ้งต้นก่อนเขำ้ท ำรำยกำร  กล่ำวคอืเป็นไปตำม
หลกักำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนุมตัไิวแ้ลว้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และให้
ปฏบิตัิตำมสญัญำที่ตกลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั พร้อมทัง้ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม 
และไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทประโยชน์  
 ในกรณีทีม่กีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรอนุมตัริำยกำรระหว่ำง
กนัดงัทีก่ล่ำวไวแ้ลว้ขำ้งตน้ ทัง้นี้ หำกมรีำยกำรระหว่ำงกนัทีจ่ ำเป็นต้องไดร้บัควำมเหน็จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกนันัน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯไม่
มนีโยบำยกำรใหเ้งนิกูย้มืแก่บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ยกเวน้
เป็นไปตำมระเบยีบของบรษิทัฯทีเ่กีย่วกบักำรใหส้วสัดกิำรพนกังำน หรอืตำมระเบยีบอ ำนำจอนุมตัใินกำรบรหิำรงำนหรอื
กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้อยู่ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ นอกจำกนี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯมี
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ตำมทีก่ล่ำวขำ้งต้น บรษิทัฯจะเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
พจิำรณำใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกนั และในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำม
ช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัฯจะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบ
บญัช ีหรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิทีม่คีวำมเป็นอสิระ เป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั โดยควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญพเิศษ จะถูกน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีควำมมัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรยกัย้ำย หรือถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯหรือบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บรษิัทฯได้ค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
 
14.5 เรือ่งการปลดภาระค า้ประกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ ประมำณ 100 ลำ้นบำทมำค ้ำประกนั
แทนหลกัทรพัยเ์ดมิ และยื่นค ำขอปลดผูค้ ้ำประกนักบัธนำคำร เช่น TAKUNI, TT, GG, RE เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 

 
ส่วนท่ี 2.4 

ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
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15. ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั  

15.1 สรปุรำยงำนกำรสอบบญัชี 

งบกำรเงนิ ผูส้อบบญัช ี
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2558 ของบรษิทัฯ 

โดย นำงสำวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 5313 
จำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ลงวนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2559 

งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2559 ของบรษิทัฯ 

โดย นำงสำวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 5313 
จำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ลงวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2560 

งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2560 ของบรษิทัฯ 

โดย นำงณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3430 จำก
บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั ลงวนัที่ 29 มนีำคม 
2561 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ส ำหรบั งวด 
9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2561 

โดย นำงณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3430 จำก
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั ลงวนัที ่9 พฤศจกิำยน 
2561  

รำยงำนของผู้สอบบญัชทีี่ได้รำยงำนกำรตรวจสอบหรอืสอบทำนงบกำรเงนิ ส ำหรบัปี 2558 – 2560 และ
ส ำหรบั งวด 9 เดอืนปี 2561 ของบรษิทัฯ สรุปไดด้งันี้ 

ส ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 

รำยงำนของผูส้อบบญัชต่ีองบกำรเงนิของบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ลงวนัที ่26 กุมภำพนัธ ์
2559 ไดแ้สดงควำมเหน็ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชวี่ำ งบกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2558 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

บรษิทัฯ ไดม้กีำรปรบัปรุงงบกำรเงนิยอ้นหลงัส ำหรบัปี 2558 โดยกำรบนัทกึรำยจ่ำยโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ ์
(ในค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำร) จ ำนวน 6.37 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัในเดอืนมนีำคม 2558 ส่งผล
ใหก้ ำไรสทุธสิ ำหรบัปี 2558 ลดลงจำกเดมิเท่ำกบั 14.67 ลำ้นบำท เป็น 8.30 ลำ้นบำท และก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2558 ลดลงจำกเดมิจ ำนวน 22.57 ลำ้นบำท เหลอื 16.20 ลำ้นบำท โดยกำรปรบัปรุงดงักล่ำวได้ถูกตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชแีละลงวนัที ่29 มนีำคม 2561 

ส ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

รำยงำนของผูส้อบบญัชต่ีองบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ลง
วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2560 ไดแ้สดงควำมเหน็ไว ้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชวี่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขอบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ 

 



                              บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.1 - 2 

ส ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

รำยงำนของผูส้อบบญัชต่ีองบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ลง
วนัที ่29 มนีำคม 2561ไดแ้สดงควำมเหน็ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชวี่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขอบรษิทั ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะ
กจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ส ำหรบังบกำรเงนิระหว่ำงกำลส ำหรบังวด 9 เดอืนปี 2561 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2561 

รำยงำนของผู้สอบบญัชต่ีองบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส ำหรบังวด 9 เดอืนปี 2561 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2561 ลงวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2561 ไดแ้สดงควำมเหน็ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชวี่ำ ผูส้อบบญัชี
ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไม่ได้จดัท ำขึน้ตำม
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง งบกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของผูส้อบบญัช ี

15.2  ตำรำงสรปุงบกำรเงิน 

   งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ ณ 
วนัที ่30 กนัยำยน 2561 ปรำกฎดงันี้ 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รำยกำร 

ตรวจสอบแล้ว สอบทำนแล้ว 
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรพัย ์
สินทรพัยห์มุนเวียน                 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 4.27 1.54 7.48 1.33 91.98 12.61 14.06 1.50 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 85.83 30.98 125.09 22.28 165.67 22.72 214.77 22.92 
รำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ 84.71 30.58 50.21 8.94 88.85 12.19 182.84 19.51 
สนิคำ้คงเหลอื 5.95 2.15 0.98 0.18 2.52 0.35 60.17 6.42 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ยรอขอคนื - - - - 17.05 2.34 - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2.24 0.81 2.62 0.47 4.83 0.66 7.49 0.80 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 183.00 66.06 186.38 33.20 370.90 50.87 479.34 51.15 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
   เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - - - - - - 20.79 2.22 
ทีด่นิอำคำรและอปุกรณ์ 25.70 9.28 316.72 56.41 314.79 43.17 348.38 37.18 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2.85 1.03 2.90 0.52 9.13 1.25 11.61 1.24 
ลูกหนี้เงนิประกนัผลงำน 42.42 15.31 17.85 3.18 5.49 0.75 23.84 2.54 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ย 19.54 7.05 36.56 6.51 27.45 3.77 51.30 5.47 
เงนิมดัจ ำ 2.91 1.05 0.77 0.14 0.95 0.13 1.18 0.13 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.62 0.22 0.21 0.04 0.42 0.06 0.70 0.07 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 94.04 33.94 375.01 66.80 358.23 49.13 457.80 48.85 
            รวมสินทรพัย ์ 277.04 100.00 561.39 100.00 729.13 100.00 937.14 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมนุเวียน 
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร - - - - - - 34.55 3.69 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 95.16 34.35 71.92 12.81 171.60 23.53 267.05 28.50 



                              บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.1 - 3 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

รำยกำร 

ตรวจสอบแล้ว สอบทำนแล้ว 
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 30 กนัยำยน 2561 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยไดค้่ำบรกิำรรบัลว่งหน้ำ 32.95 11.89 32.69 5.83 163.81 22.47 229.71 24.51 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร - - - - - - 39.09 4.17 
ส่วนของกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 

- - 38.64 6.88 38.64 5.30 38.64 4.12 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรทีถ่งึ
ก ำหนดเงนิช ำระภำยใน 1 ปี 

1.02 0.37 0.92 0.17 1.23 0.17 1.68 0.18 

เงนิกูย้มืจำกกจิกำรอื่น 14.41 5.20 - - - - - - 
เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31.50 11.37 79.50 14.16 - - - - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 12.23 4.42 10.57 1.88 21.45 2.94 17.61 1.88 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 187.27 67.60 234.24 41.73 396.73 54.41 628.33 67.05  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - - 220.98 39.36 182.34 25.01 152.64 16.29 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ 2.10 0.76 1.34 0.24 1.27 0.17 3.27 0.35 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน 7.46 2.69 5.90 1.05 5.49 0.75 4.85 0.52 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3.14 1.13 0.97 0.17 1.79 0.25 3.20 0.34 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12.70 4.58 229.19 40.82 190.89 26.18 163.96 17.50 
รวมหน้ีสิน 199.97 72.18 463.43 82.55 587.62 80.59 792.29 84.54 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทนุจดทะเบยีน 54.50 19.67 58.50 10.42 100.00 13.72 140.00 14.94 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 54.50 19.67 58.50 10.42 100.00 13.72 100.00 10.67 
ก ำไรสะสม         
   จดัสรรแลว้ – ส ำรองตำมกฎหมำย - - - - 1.13 0.15 2.96 0.32 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 16.20 5.85 29.32 5.22 29.98 4.11 29.78 3.18 
   องคป์ระกอบอื่นของส่วนทีเ่ป็นเจำ้ของ 6.37 2.30 6.37 1.13 6.37 0.88 8.45 0.90 
รวมส่วนผูเ้ป็นเจำ้ของบรษิทั ใหญ่ 77.07 27.82 94.19 16.78 137.48 18.86 141.20 15.07 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ - - 3.77 0.67 4.03 0.55 3.65 0.39 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 77.07 27.82 97.96 17.45 141.51 19.41 144.84 15.46 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 277.04 100.00 561.39 100.00 729.13 100.00 937.14 100.00 

 



                              บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.1 - 4 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 
และงวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2560 และ 2561 ปรำกฏดงันี้ 

  

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รำยกำร 

ตรวจสอบแล้ว สอบทำนแล้ว 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 งวด 9 เดือนปี 2560 งวด 9 เดือนปี 2561 

ล้ำน
บ
ำ
ท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรก่อสรำ้ง  742.54  100.00  651.30  100.00  1,019.29   100.00  585.61 100.00 1,060.09 100.00 
ตน้ทนุจำกกำรก่อสรำ้ง 667.50 89.89  576.05  88.45  917.54  90.02  524.32 89.53 955.05 90.09 
ก ำไรขัน้ต้น  75.04   10.11   75.25   11.55   101.75   9.98  61.28 10.47 105.04 9.91 
รำยไดอ้ื่น  0.47   0.06   4.25   0.65   2.69   0.26  2.24 0.38 1.74 0.16 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย  75.51   10.17   79.50   12.21   104.44   10.25  63.52 10.85 106.78 10.07 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์

6.37 0.86 - - - - - - - - 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 53.42  7.19  50.42  7.74  58.54  5.74  41.96 7.16 48.33 4.56 
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 3.68  0.50  12.55  1.93  16.65 1.63  13.58 2.32 9.29 0.88 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  12.04   1.62   16.53   2.54   29.25   2.87  7.99 1.36 49.16 4.64 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ 3.74  0.50  3.85  0.59 6.08  0.60  1.93 0.33 9.82 0.93 
ก ำไรสทุธิ  8.30   1.12   12.68   1.93   23.17   2.27  6.06 1.03 39.34 3.70 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่น:           
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์พนกังำน  

 -     -     2.04   0.31    (0.13)   (0.01)   - - (0.24) (0.02) 

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม  8.30   1.12   14.72   2.26   23.04   2.26  6.06 1.03 39.10 3.69 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิต่อหุ้น           
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ
ของบรษิทัใหญ่ 

- -  11.08   1.70   22.91   2.25  6.19 1.06 36.74 3.47 

ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีที่
ไมม่อี ำนำจควบคมุ 

- -  1.60  0.25   0.26   0.03  (0.13) (0.02) 2.60 0.25 

ก ำไรสุทธติ่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 1/  0.08    0.10    0.19   0.05  0.18  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้ำหนกั (พนัหุน้) 2/ 

 97,888    114,880   119,956   117,000  200,000  

ก ำไรสุทธติ่อหุน้ Fully Diluted 
(บำทต่อหุน้) 3/ 

 0.03    0.04    0.08   0.02  0.13  

หมายเหตุ :  
1/ ค านวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกในระหว่างปี 
2/ จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ค านวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
3/ ค านวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายและเรยีก

ช าระแลว้ภายหลงัเสนอขายหุน้แก่ประชาชน (280 ลา้นหุน้) 



                              บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.1 - 5 

งบกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และวนัที ่30 
กนัยำยน 2561 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 

 
รำยกำร 

ตรวจสอบแล้ว สอบทำนแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ม.ค.-ก.ย.) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 18.41 16.53 29.25 49.16 
ปรบักระทบก ำไรก่อนภำษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) 
กจิกรรมด ำเนินงำน 

    

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 6.60 11.76 21.78 21.95 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - 0.05 0.15 - 
(ก ำไร) ขำดทนุ จำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ - (2.65) (0.38) 0.11 
ก ำไรจำกกำรซือ้บรษิทัย่อย - (0.18) - - 
ตดัจ ำหน่ำยภำษนีิตบิคุคลจำ่ยลว่งหน้ำ  - - 0.30 0.48 
ดอกเบีย้รบั - (0.04) - - 
ดอกเบีย้จำ่ย 3.68 12.42 16.65 9.29 

กระแสเงินสดก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด ำเนินงำน 

28.69 37.88 67.75 80.99 

ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (61.13) (36.17) (40.60) (49.23) 
รำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช ำระ  (20.40) 42.37 (38.63) (94.00) 
สนิคำ้คงเหลอื (5.95) 4.97 (1.54) (57.66) 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (0.34) (0.37) (2.21) (2.66) 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - - - (20.79) 
ลูกหนี้เงนิประกนัผลงำน (32.09) 25.22 12.36 (18.35) 
เงนิมดัจ ำ 17.27 2.18 (0.18) (0.23) 
เงนิจำ่ยลว่งหน้ำผูร้บัเหมำชว่ง 2.29 - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 25.35 (35.72) 107.93 97.28 
รำยไดค้่ำบรกิำรรบัลว่งหน้ำ 21.31 (7.75) 131.12 65.90 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 8.04 (1.99) 10.87 (3.83) 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน 6.61 (1.56) (0.42) (0.64) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3.14 0.38 0.65 1.11 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (7.21) 29.45 247.10 (2.10) 
จำ่ยดอกเบีย้ (2.99) (7.44) (21.43) (9.34) 
จำ่ยภำษเีงนิได ้ (20.30) (20.51) (33.81) (33.90) 
รบัคนืภำษเีงนิได ้ - - 19.30 16.59 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (30.50) 1.50 211.16 (28.75) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง 0.51 - - - 
ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ (11.87) (297.71) (22.52) (52.72) 
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2.91) (0.17) (6.72) (3.42) 
เงนิรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ - 4.44 1.29 0.12 
เงนิสดจำ่ยสุทธสิ ำหรบักำรซือ้บรษิทัย่อย สุทธจิำกเงนิสดในบรษิทั
ย่อย 

- (0.79) - - 

ดอกเบีย้รบั - - - - 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (14.27) (294.23) (27.95) (56.02)  



                              บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.1 - 6 

 
รำยกำร 

ตรวจสอบแล้ว สอบทำนแล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ม.ค.-ก.ย.) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน     
จำ่ยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรอื่น (0.25) (14.41) - - 
จำ่ยช ำระคนืหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (4.25) (0.87) (1.08) (1.32) 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืจำกกจิกำรเกีย่วขอ้ง 26.50 153.20 113.00 - 
จำ่ยช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกกจิกำรเกีย่วขอ้ง - (105.60) (192.50) - 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร - - - 39.09 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - 270.00 - - 
จำ่ยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - (10.38) (38.64) (29.70) 
เงนิปันผลจำ่ย - - (20.99) (34.87) 
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุ 26.00 4.00 41.50 - 
เงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้เงนิลงทนุส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ - - - (0.90) 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 48.00 295.94 (98.71) (27.70)  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 3.23 3.21 84.50 (112.47) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 1.04 4.27 7.48 91.98 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยงวด 4.27 7.48 91.98 (20.49) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.1 - 7 

15.3 อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

รำยกำร 
 

หน่วย 
ตรวจสอบแล้ว 

สอบทำน
แล้ว 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ม.ค.-ก.ย.) 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 0.98 0.80 0.93 0.76 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ  0.48   0.57   0.65  0.36 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ (0.21)   0.01   0.67  0.12 
อตัรำหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ 13.72 6.18 7.01 6.75  
ระยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั  27 วนั 58 วนั  52 วนั 53 วนั 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื1 เท่ำ N/A  N/A N/A N/A  
ระยะเวลำกำรขำยสนิคำ้เฉลีย่1 วนั N/A N/A N/A N/A  
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ  8.13   6.90   7.54  7.50 
ระยะเวลำกำรช ำระหนี้ วนั  45 วนั  53 วนั  48 วนั 48 วนั 
Cash Cycle1 วนั N/A N/A N/A N/A  
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ %  10.11   11.55   9.98  9.91 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 2.12 4.46 4.50 5.51 
อตัรำก ำไรอื่น % 0.06 0.65 0.26 0.16 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร % (193.98) 5.15 460.06 (49.19) 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ % 1.12 1.93 2.27 3.70 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 14.63 14.49 19.35 45.36  
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ % 3.90 3.03 3.59 6.95 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร % 64.84 14.28 14.24 23.69    
อตัรำหมนุของสนิทรพัยร์วม เท่ำ  3.49   1.56   1.58  1.84 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ  2.59   4.73   4.15  5.47 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 4.27 2.32   2.76  6.29 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.64 3.48 1.58 1.86 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำ (1.37)   0.00   0.69  (0.22) 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล %  -     -     90.58  88.63  
ขอ้มลูต่อหุน้ (มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท)      
มลูค่ำหุน้ตำมบญัชต่ีอหุน้ บำท 0.79 0.85 1.18 0.72 
ก ำไรสุทธต่ิอหุน้2 บำท 0.08 0.10 0.19 0.18 

หมายเหตุ : ¹อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ และ Cash Cycle  สามารถค านวณได ้แต่เนือ่งจากบรษิทัรบัจา้งผลติตามค าสัง่
ของลูกคา้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะแต่ละราย บรษิทัฯ จงึไมม่สีนิคา้ส าเรจ็รปู จงึท าใหอ้ตัราส่วนดงักล่าว ไมไ่ดส้ะทอ้นลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ  
2ค านวณจากมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกในระหว่างปี 

   



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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16. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

16.1  ภาพรวมการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิกำรให้บรกิำรด้ำนกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำร
บรหิำรจดักำรงำนรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจรในกลุ่มพลงังำน เพื่อรองรบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ในทุกขัน้ตอน ทัง้
กำรใหบ้รกิำรตรงจำกบรษิทัเจำ้ของโครงกำร (Project Owner) และจำกบรษิทัผูร้บัเหมำหลกั (Main Contractor) โดยกำร
ใหบ้รกิำรสว่นใหญ่เป็นงำนทีม่คีวำมซบัซอ้น และมมีำตรกำรเกีย่วกบัควำมปลอดภยัทีเ่ขม้งวด จงึตอ้งอำศยัควำมช ำนำญ 
ทัง้นี้ ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ประสบควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำในหลำย
โครงกำรในประเทศไทย พรอ้มทัง้มฝ่ีำยบรหิำรจดักำรต้นทุน มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรและกำรควบคุมทีด่ ีบรษิทัฯ จงึ
สำมำรถบรหิำรจดักำรและควบคุมตน้ทุนกำรก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถสง่มอบงำนไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจอย่ำงสงูจำกลกูคำ้  

ในปี 2558 บรษิัทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งจ ำนวน 742.54 ล้ำนบำท และเพิม่สูงขึน้เป็น 1,019.29 
ล้ำนบำทในปี 2560 ถือเป็นกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด นอกจำกภำวะเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้มกีำรลงทุนในภูมภิำค
ตะวนัออก ตำมนโยบำยของรฐับำลแลว้ ยงัเกดิจำกคุณภำพในกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งซึง่เป็นทีพ่งึพอใจของลกูคำ้  
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สำมำรถชนะกำรประมลูในโครงกำรต่ำง ๆ  ของลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำยไดต้ำมแผนกำรทีว่ำงไว ้โดยผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในช่วงทีผ่่ำนมำมดีงันี้ 

 
16.2 วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ผลกำรด ำเนินงำนบรษิัทฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ถึงงวด เก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

สรปุผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2558 -ปี 2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561 
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หน่วย : ล้านบาท หน่วย : เปอรเ์ซน็ต ์



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.2 - 2 

 
กลุ่มลูกค้าของบริษทัฯ  

กลุ่มลกูคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งประเภทไดด้งันี้ 

รายได้  
แยกตามกลุม่ลูกค้า 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 งวด 9 เดือนปี 2561 
มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

กลุ่มลกูคำ้ต่ำงประเทศ
สญัชำตเิกำหล ี

440.05 59.26 273.65 42.02 131.90 12.94 516.71 48.74 

กลุ่มลกูคำ้อื่น 302.49 40.74 377.65 57.98 887.39 87.06 543.38 51.26 
รวม 742.54 100.00 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,060.09 100.00 

 

 
รายได้จากการให้บริการก่อสรา้ง  

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งของบรษิทัฯ มำจำกงำนรบัเหมำก่อสรำ้งในโรงงำนอุตสำหกรรมหนักเป็นหลกั  
ซึง่ประกอบดว้ยมลูค่ำงำนเมื่อเริม่แรกตำมทีต่กลงไวใ้นสญัญำ   บวกมูลค่ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำอนั
เกดิจำกกำรเพิม่ขอบเขตงำน กำรดดัแปลงงำน หรอืกำรเรยีกร้องค่ำเสยีหำย  หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะ
ก่อให้เกดิรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถอื  โดยรำยได้และต้นทุนบรกิำรตำมสญัญำจะถูกรบัรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมสดัส่วนของขัน้ควำมส ำเร็จของงำน ซึ่งอตัรำส่วนของงำนก่ อสร้ำงที่ท ำเสร็จ ค ำนวณจำกกำร
เปรยีบเทยีบต้นทุนงำนก่อสรำ้งทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้งวด กบัต้นทุนงำนบรกิำรก่อสรำ้งทัง้หมดทีค่ำดว่ำจะใชใ้นกำร
ก่อสรำ้งตำมสญัญำ ซึง่ตำมปกตลิกัษณะกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกควำมกำ้วหน้ำของโครงกำร คอื ในช่วงตน้และปลำยโครงกำร
จะมปีรมิำณงำนก่อสร้ำงค่อนขำ้งน้อย เนื่องจำกช่วงต้นโครงกำรงำนส่วนใหญ่เป็นงำนที่เกีย่วกบักำรเตรยีมกำรจดักำร
พืน้ที ่สว่นปลำยโครงกำรเป็นช่วงของกำรเกบ็รำยละเอยีดงำนทีใ่กลแ้ลว้เสรจ็ ในช่วงกลำงโครงกำรปรมิำณงำนก่อสร้ำงที่
ท ำมีมำกกว่ำส่วนอื่น ๆ จึงรบัรู้รำยได้มำกกว่ำ โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อส้ำง สำมำรถแบ่งตำมประเภทกำร
ใหบ้รกิำรไดด้งันี้  

1) งำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร (EPC Service) 

2) กำรบรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ (Construction: Structural Mechanical Piping 
(SMP) and Electrical and Instrument Service) 

3) งำนใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมโยธำ (Civil and Building Service) 

4) งำนใหบ้รกิำรผลติ และบรกิำรอื่น (Fabrication and Other Service) 

 

 

 

 

 

 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.2 - 3 

 

กราฟแสดงสดัส่วนรายได้ตามประเภทการให้บริการปี 2558 - ปี 2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561 

 

 
บรษิทัฯ  มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งในปี 2558 – 2560 จ ำนวน 742.54 ลำ้นบำท 651.30 ลำ้นบำท และ

จ ำนวน 1,019.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 12.29 ในปี 2559 และคดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 56.50 ในปี 2560  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 742.54 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนให้บริกำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้งโครงสรำ้งและระบบงำนในอตัรำรอ้ยละ 52.98 งำนใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมโยธำในอตัรำรอ้ยละ 37.12 และงำน
ให้บรกิำรผลติและบรกิำรอื่น อตัรำร้อยละ 9.90 ของรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำร ทัง้นี้ กำรรบัรู้รำยได้ในปี 2558 เกดิจำก
ใหบ้รกิำรโครงกำรต่อเนื่องจำกปี 2557 รวมถงึงำนโครงกำรทีป่ระมลูในปลำยปี 2557 แต่เริม่ด ำเนินงำนในปี 2558 ไดแ้ก่ 
PTT LNG Steel Structure Fabrication and Installation Work มมีลูค่ำโครงกำรประมำณ 275.28 ลำ้นบำท  

ในปี 2559 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 651.30 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 91.24 ล้ำน
บำท หรอืรอ้ยละ 12.29 เนื่องจำกภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์ตลำดในปี 2559 ทีลู่กคำ้ของบรษิทัชะลอกำรลงทุนโดย 
เฉพำะกลุ่มปตท. งำนก่อสรำ้งทีร่บัรูร้ำยได้ส่วนใหญ่ในปี 2559 จงึเป็นงำนทีไ่ดร้บักำรว่ำจำ้งตัง้แต่ปี 2558 อย่ำงไรกต็ำม 
เมื่อลูกค้ำมีแผนขยำยกำรลงทุน บริษัทฯ จึงเข้ำประมูลงำนรบัเหมำในระหว่ำงปี 2559 โดยมีงำนที่ส ำคัญอำทิเช่น 
โครงกำร PTT MCS Project (Fourth Transmission Pipeline Midline Compressor Station Project) ซึ่งเป็นโครงกำร
สถำนีเพิม่ควำมดนัก๊ำซธรรมชำตกิลำงทำงบนระบบท่อสง่ก๊ำซบนบกเสน้ที ่4 (ระยอง-แก่งคอย) มลูค่ำโครงกำร ประมำณ 
450.00 ล้ำนบำท และ โครงกำรสร้ำงถังบรรจุโพไพลีนทรงกลมขนำด 4,000 ตัน ของ PTT TANK มีมูลค่ำโครงกำร
ประมำณ 328.00 ลำ้นบำท ซึง่ใชร้ะยะเวลำในกำรก่อสรำ้งประมำณ 1 – 2 ปี รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่
รบัรูต้ำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนจงึทยอยรบัรูใ้นปี 2559 สว่นหนึ่ง และเป็นงำนคำ้งรบั (Backlog) ทีจ่ะถูกทยอยรบัรูร้ำยได้
ในปีถดัไปอกีสว่นหนึ่ง 
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งำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งโครงสรำ้งและระบบงำน งำนใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมโยธำ 
งำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร งำนใหบ้รกิำรผลติและบรกิำรอื่น

หน่วย :  เปอร์เซ็นต์ หน่วย : ล้านบาท 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.2 - 4 

  ในปี 2560 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรบรกิำรเท่ำกบั 1,019.29 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 368.00 
ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 56.50 โดยกำรปรบัตวัสงูขึน้ของรำยไดด้งักล่ำว เกดิจำก Backlog ของงำนทีไ่ดร้บักำรว่ำจำ้งในปี 
2559 และงำนใหม่ที่ประมูลในปี 2560 เช่น PTT LNG Cold Water (กิจกรรมก่อสร้ำงหน่วยผลิตน ้ำเย็น ในโครงกำร
หน่วยผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้ภำยในสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว) ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำร 642.40 ล้ำนบำท และ PTT 
Wongnoi Compressor Station (โครงกำรสถำนีเพิม่ควำมดนัก๊ำซธรรมชำตวิงัน้อย บนระบบท่อสง่ก๊ำซธรรมชำตริำชบุรี-
วงัน้อย)  มมีลูค่ำโครงกำรประมำณ 356.00 ลำ้นบำท จงึท ำใหปี้ 2560 บรษิทัฯ มกีำรรบัรูร้ำยไดต้ำมควำมส ำเรจ็ของงำน
สูงขึ้น โดยสดัส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรประเภท EPC ส ำหรบัปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 53.98 ของรำยได้จำกกำร
ก่อสรำ้งรวม เพิม่ขึน้จำกปีก่อนทีส่ดัสว่นรำยไดส้ว่นใหญ่เป็นกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ และ
กำรใหบ้รกิำรงำนวศิวกรรมโยธำ คดิเป็นรอ้ยละ 35.30 และรอ้ยละ 8.50 ตำมล ำดบั 

ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งจ ำนวน 1,060.09 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งจ ำนวน 585.61 ลำ้นบำท หรอื
คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.02 ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรรับรู้รำยได้ของโครงกำรหลักที่ก ำลังก่อสร้ำง ซึ่งเป็นงำนต่อ
เน่ืองมำจำกปี 2560 ไดแ้ก่ โครงกำร PTT TANK, PTT LNG Cold Water และ PTT Wongnoi Compressor Station  

หน่วย: ลำ้นบำท 

รายละเอียด 2558 2559 2560 ไตรมาส 3 ปี 2561 
มลูค่ำงำนทีย่งัไม่รบัรูร้ำยได ้ตน้งวด 825.20  230.31   670.69  941.70  
มลูค่ำงำนไดร้บัระหว่ำงงวด 147.65  1,091.68  1,290.30  2,262.74 
มลูค่ำงำนทีร่บัรูร้ำยไดใ้นงวด 742.54     651.30    1,019.29  1,060.09 
มลูค่ำงำนทีย่งัไม่รบัรูร้ำยได ้สิน้งวด       230.31      670.69   941.70  2,144.35 

 

โดยในระหว่ำงงวด 9 เดอืนปี 2561 บรษิทัฯ ชนะกำรประมูลในฐำนะผูร้บัเหมำก่อสรำ้งหลกั (Main contractor) 
ไดแ้ก่ โครงกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำรก่อสรำ้งและตดิตัง้หอเผำชนิด Enclosure 
Ground Flare  (EGF)  ของโรงกลัน่บำงจำก มลูค่ำสญัญำ 271.83 ลำ้นบำท และไดร้บังำนในฐำนะ Subcontractor ไดแ้ก่ 
โครงกำร PTT GC PO Civil Work (กจิกรรมงำนโยธำ ของโรงงำนผลติโพรพลินีออกไซด์) มูลค่ำสญัญำ 450.72  ล้ำน
บำท, โครงกำร PO ORP SMP (โรงโอเลฟินสใ์หม่ กจิกรรมงำนโครงสรำ้ง งำนเครื่องกล งำนท่อ และงำนส)ี มลูค่ำสญัญำ 
823.30 ลำ้นบำท, PTT GC ORP Structure Fabrication (โครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม่ กจิกรรมงำนผลติขึน้รูปโครงสร้ำง
เหลก็) มลูค่ำสญัญำ 296.71 ลำ้นบำท  

รายได้อ่ืน  

รำยได้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกค่ำเช่ำพื้นที่ส ำนักงำน และรำยได้จำกกำรขำยเศษโลหะหรอื 
ทรพัยส์นิอื่นๆ ทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนแลว้ เป็นต้น บรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นในปี 2558 – 2560 จ ำนวน 0.47 ลำ้นบำท 4.25 ลำ้นบำท 
และ 2.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.06 รอ้ยละ 0.65 และรอ้ยละ 0.26 ของรำยไดร้วมในช่วงทีผ่่ำนมำ 
โดยในปี 2559 รำยไดอ้ื่นเพิม่สงูขึน้เนื่องจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยพำหนะทีเ่กนิกว่ำควำมตอ้งกำรใชง้ำน 

ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 1.74 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 2.24 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรลดลงรอ้ยละ 22.07 เนื่องจำกปี 2560 มกี ำไรจำกกำร
ขำยเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำน 

 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.2 - 5 

ต้นทุนจากการให้บริการก่อสรา้ง  

ต้นทุนจำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่ำวสัดุและสนิคำ้ ค่ำผูร้บัเหมำช่วง เงนิเดอืน
และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัพนกังำน ค่ำตอบแทนอื่น (Incentive) รวมถงึค่ำใชจ้่ำยกำรผลติต่ำงๆ  

จำกประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรวำงแผนงำนก่อสรำ้งของทมีวศิวกร รวมทัง้ระบบโปรแกรมควบคุม
กำรผลิตแบบเบด็เสร็จ (Integrated Production Control System) ที่พฒันำโดยบริษัทฯ เพื่อใช้ควบคุม วิเครำะห์ และ
ปรบัปรุงต้นทุนโครงกำรใหม้ปีระสทิธภิำพและเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้ ทัง้ในส่วนของกำรเบกิใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของวศิวกรโครงกำร อกีทัง้บรษิทัมกีำรควบคุมและตรวจสอบงบประมำณตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
(Indicative Target Cost or ITC) เพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไวใ้นแต่ละโครงกำร  ท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถควบคุม
ต้นทุนกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งใหอ้ยู่ในอตัรำทีใ่กลเ้คยีงกนัในแต่ละปี โดยทมีผูบ้รหิำรจะมกีำรประชุมภำยในทุกเดอืน เผื่อ
ติดตำมสถำนะค่ำใชจ้่ำยของแต่ละโครงกำร และทุกไตรมำสจะมกีำรปรบัปรุงอตัรำค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำรใหเ้ป็น
ปัจจุบนัมำกที่สุด โดยแต่ละไตรมำสอำจจะมปีรบัปรุงงบประมำณ ของแต่ละโครงกำรผ่ำน ITC หำกมกีำรเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงของค่ำใชจ้่ำย เช่น กำรเปลีย่นแปลงของรำคำวสัดุ เป็นตน้  

โดยในปี 2558– 2560 บรษิัทฯ มตี้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 667.50 ล้ำนบำท จ ำนวน 576.05 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 917.54 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นร้อยละ 89.89 ร้อยละ 88.45 และร้อยละ 90.02 ของรำยได้จำกกำร
ใหบ้รกิำรก่อสรำ้งในช่วงทีผ่่ำนมำ  

ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2561  บรษิทัฯ มตีน้ทุนจำกกำรก่อสรำ้งจ ำนวน 955.05 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 90.09 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำง ซึ่งมคีิดเป็นอตัรำร้อยละที่ใกล้เคียงกนักบัช่วง
ระยะเวลำเดยีวกนัของปีก่อน ณ 30 กนัยำยน 2560 บรษิทัฯ มตี้นทุนจำกกำรก่อสรำ้งเท่ำกบั 524.32 ลำ้นบำท หรอืคดิ
เป็นอตัรำรอ้ยละ 89.53 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้ง  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัพนักงำน ไดแ้ก่ เงนิเดอืนพนักงำน
ฝ่ำยบรหิำร โบนสัและผลตอบแทนอื่น ค่ำตรวจสอบบญัช ีค่ำอบรมสมัมนำ ค่ำเสือ่มรำคำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเบีย้ประกนั 
โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในปี 2558 – 2560 มจี ำนวน 53.42 ลำ้นบำท 50.42 ลำ้นบำท และ 58.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.19 รอ้ยละ 7.74  และรอ้ยละ 5.74 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งในช่วงทีผ่่ำนมำ 

ในปี 2560 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 8.12 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้
ร้อยละ 16.10 ซึ่งมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำนเนื่องจำกจ ำนวนพนักงำนเพิม่ขึน้เพื่อ
รองรบังำนโครงกำรทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ นอกจำกนี้ยงัมคี่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ  ทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ค่ำอบรมและสมัมนำ ค่ำตรวจสอบ
บญัชี ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรวำงแผนและพฒันำประสทิธภิำพในกำร
ท ำงำน ส ำหรบักำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ 

ส ำหรบังวด เกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 48.33 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่อียู่จ ำนวน 41.96 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.20 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัพนักงำน เนื่องจำกจ ำนวนพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้เพื่อรองรบักำรขยำย
งำนทีม่จี ำนวนเพิม่ขึน้  

ค่าใช้จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ ์

บรษิทัฯ ไดม้กีำรปรบัปรุงงบกำรเงนิยอ้นหลงัส ำหรบัปี 2558 โดยกำรบนัทกึรำยจ่ำยโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ ์(ใน
ค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำร) จ ำนวน 6.37 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในเดอืนมนีำคม 2558  



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.2 - 6 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ เป็นดอกเบีย้จ่ำยจำกกำรจดัหำเงนิทุนเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ โดยในปี 2558 – 2560 และ 
ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนทำงกำรเงนิจ ำนวน 3.68 ลำ้นบำท จ ำนวน 12.55 
ล้ำนบำท จ ำนวน 16.65 ล้ำนบำท และจ ำนวน 9.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ร้อยละ 1.93 ร้อยละ 
1.63 และร้อยละ 0.88 ของรำยได้จำกกำรบรกิำรก่อสร้ำงในแต่ละปี โดยบรษิัทฯ ใช้กำรกู้ยมืเงนิระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงนิตัง้แต่ไตรมำส 3 ปี 2559 เพื่อลงทุนซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ จงึท ำใหต้้นทุนทำงกำรเงนิเพิม่สงูขึน้  ทัง้นี้ ณ 
30 กนัยำยน 2561 บรษิัทฯ ไม่มเีงนิกู้ยมืคงคำ้งกบักลุ่มทำคูนิ จงึท ำใหต้้นทุนทำงกำรเงนิในงวด 9 เดอืนปี 2561 ของ
บรษิทัฯ ต ่ำกว่ำงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

ความสามารถในการท าก าไร 

ก ำไรขัน้ตน้และก ำไรสทุธใินปี 2558 จนถงึงวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2561 สรุปไดด้งันี้ 

ความสามารถ
ในการท า
ก าไร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ม.ค.-ก.ย. 2560 ม.ค.-ก.ย. 2561 
ล้าน
บาท 

รอ้ย
ละ 

ล้าน
บาท 

รอ้ย
ละ 

ล้าน
บาท 

รอ้ย
ละ 

ล้าน
บาท 

รอ้ย
ละ 

ล้าน
บาท 

รอ้ยละ 

ก ำไรขัน้ตน้ 75.04 10.11 75.25 11.55 101.75 9.98 61.28 10.47 105.04 9.91 
ก ำไรสทุธ ิ 8.30 1.12 12.68 1.93 23.17 2.27 6.06 1.03 39.34 3.70 

 

ก ำไรขัน้ตน้ในปี 2558 จนถงึงวดเกำ้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2561 มจี ำนวน 75.04 ลำ้นบำท 75.25 ลำ้น
บำท 101.75 ลำ้นบำท และ 105.04 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.11 รอ้ยละ 11.55 รอ้ยละ 
9.98 และร้อยละ 9.91 ของรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรก่อสร้ำง ถือเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ค่อนขำ้งคงที ่เนื่องจำกบรษิทัฯ 
ก ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรจดักำรต้นทุนควบคุมค่ำใชจ้่ำยตลอดทัง้โครงกำรว่ำเป็นไปตำมงบประมำณที่ก ำหนดไวห้รอืไม่ มี
กำรสอบทำนและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกลช้ดิ ตลอดจนวำงแผนงำนก่อสรำ้ง กำรจดัสรรบุคลำกรในงำนก่อสรำ้ง
ใหเ้หมำะสม จงึท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรหิำรจดักำรตน้ทุนในกำรก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

ก ำไรสุทธใินปี 2558 จนถึงงวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 มจี ำนวน 8.30 ล้ำนบำท 12.68 ล้ำน
บำท 23.17 ลำ้นบำท และ 39.34 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 1.12 รอ้ยละ 1.93 รอ้ยละ 2.27 
และรอ้ยละ 3.70 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้ง อตัรำก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี เป็นผลมำจำกประสทิธภิำพใน
กำรบรหิำรจดักำรต้นทุนในกำรก่อสรำ้ง และจำกกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรใหเ้หมำะสม ประกอบกบัอตัรำกำร
เติบโตของรำยได้อย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี ที่มอีตัรำกำรเติบโตที่สูงกว่ำค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้จงึท ำให้อตัรำก ำไรสุทธขิอง
บรษิทัมจี ำนวนเพิม่ขึน้   

ส ำหรบังวด 9 เดือน ปี 2561 บริษัทมรีำยได้ค่ำบริกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 1,060.09 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 
474.48 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 81.02 เมื่อเทยีบกบังวด 9 เดอืน ปี 2560  มจี ำนวน 585.61 ลำ้นบำท ในขณะ
ที่ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรขำยและบรหิำรของบรษิัทมอีตัรำกำรเพิม่ขึน้เพยีง ร้อยละ 15.20 ซึ่งเป็นส่วนของค่ำใชจ้่ำย
เกีย่วกบัพนักงำนเพื่อรองรบัปรมิำณงำนทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหก้ ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 9 เดอืน มอีตัรำทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน ประกอบกบั ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ มไีม่มยีอดเงนิกูจ้ำกกจิกำรที่เกีย่วขอ้งกนัในกลุ่มทำคูนิ ท ำใหค้่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบั
ต้นทุนทำงกำรเงนิลงลด จำก 13.58 ลำ้นบำท ในงวดเกำ้เดอืนปี 2560 เป็น 9.29 ลำ้นบำทในงวดเกำ้เดอืนปี 2561 หรอื
คดิเป็นอตัรำลดลงร้อยละ 31.59 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  ทัง้นี้หำกเปรยีบเทยีบในงวด 3 เดอืนสิน้สุด ณ 
วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ เท่ำกับ (1.23) ล้ำนบำท และ 11.13 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั สำเหตุหลกัทีท่ ำใหง้วด 3 เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่ 30 กนัยำยน 2560 ขำดทุนเนื่องจำกรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ 
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ในงวดดังกล่ำวมำจำก Project PTT MCS ซึ่งในไตรมำส 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงต้นทุนของ Project 
ดงักล่ำว ท ำใหต้น้ทุนจำกกำรก่อสรำ้งเพิม่สงูขึน้  

 

16.3  การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

สินทรพัย ์

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 - 2560 และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 บรษิัทฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 277.04 
ล้ำนบำท 561.39 ล้ำนบำท 729.13 ล้ำนบำท และ 937.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมในปี 
2559 เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมในปี 2558 จ ำนวน 284.35 ลำ้นบำท เกดิจำกกำรซือ้สนิทรพัยข์องบรษิทั ประกอบดว้ย 
ดว้ยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั ในขณะทีก่ำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมในปี 2560 
เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมในปี 2559 จ ำนวน 167.74 ลำ้นบำท มสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ เงนิสดและรำยกำร
เทยีบเท่ำเงนิสด จำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ที่ยงัไม่ได้เรยีกช ำระจำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งที่
เพิม่ขึน้ ส่วนสนิทรพัยท์ี่เพิม่ขึน้ ณ 30 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 208.01 ลำ้นบำท เปลีย่นแปลงจำก ณ สิน้ปี 31 ธนัวำคม 
2560 สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระ และลกูหนี้กำรคำ้ ทัง้นี้ ณ 30 กนัยำยน 2561 บรษิทั
ฯ มเีงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนัจ ำนวน 20.79 ลำ้นบำท โดยเงนิจ ำนวนนี้บรษิทัฯ น ำไปหลกัทรพัยค์ ้ำประกนักำร
ออก LG ส ำหรบัโครงกำรทีไ่ดม้ำในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืน ปี 2561 และโครงกำรทีอ่ยู่ในระหว่ำงประมลู ของบรษิทัฯ  

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 – 2560 และ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิทั
ฯมีจ ำนวน 4.27 ล้ำนบำท 7.48 ล้ำนบำท 91.98 ล้ำนบำท และ 14.06 ล้ำนบำทตำมล ำดับ คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
สนิทรพัยร์วมทัง้หมดอยู่ทีร่อ้ยละ 1.54 รอ้ยละ 1.33 รอ้ยละ 12.61 และรอ้ยละ 1.50 ตำมล ำดบั โดยเงนิสดและรำยกำร
เทยีบเท่ำเงนิสด ในปี 2560 ทีเ่พิม่ขึน้จ ำนวนมำกเกดิจำกเงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 58.50 ลำ้นบำทเป็น 
100.00 ลำ้นบำท ประกอบกบักำรรบัเงนิค่ำบรกิำรล่วงหน้ำจำกลูกคำ้รำยหนึ่งจ ำนวน 137.00 ลำ้นบำทในช่วงใกลส้ิน้งวด 
ในขณะที่เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ 30 กนัยำยน 2561 ลดลงเกดิจำกกำรซื้อสนิทรพัย์ถำวรเพื่อใชใ้นกำร
ด ำเนินกำร ไดแ้ก่ เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงำนก่อสรำ้ง รวมทัง้ปรบัปรุงขยำยโรงงำนบำงสว่นเพื่อรองรบังำนโครงกำร
ใหม่ๆ  อกีทัง้ยงัมกีำรช ำระเงนิแก่เจำ้หนี้กำรคำ้ทีค่รบก ำหนดของบรษิทัฯ เป็นหลกั 

2. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

บรษิทัฯ จะบนัทกึลูกหนี้กำรคำ้ตำมใบแจง้หนี้ทีอ่อกเพื่อเรยีกเกบ็ตำมงวดงำนทีแ่ลว้เสรจ็ภำยหลงักำรส่งมอบ 
ซึง่โดยทัว่ไปบรษิทัฯ มนีโยบำยใหเ้ครดติเทอมใหแ้ก่ลูกคำ้ประมำณ 30-45 วนั ดงันัน้ หำกพจิำรณำจำกตำรำงแสดงอำยุ
ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ จะพบว่ำลกูหนี้สว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระหรอืมอีำยุกำรช ำระน้อย
กว่ำ 3 เดอืน ทัง้นี้ ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นสุทธขิองบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 – 2560 และ วนัที ่30 
กนัยำยน 2561  มจี ำนวน 85.83 ล้ำนบำท 125.09 ล้ำนบำท 165.67 ล้ำนบำท และ 214.77 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
30.98 รอ้ยละ 22.28 รอ้ยละ 22.72 และรอ้ยละ 22.92 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมดตำมล ำดบั  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธขิองบริษัท เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวน 
85.83 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็น 125.09 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559  และ เป็น 165.67 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2560  ถือเป็นกำรเพิม่ขึน้ร้อยละ 45.74 และร้อยละ 32.44 ตำมล ำดบั เนื่องจำกโครงกำรที่บรษิัทฯให้บรกิำร
ก่อสรำ้งมมีลูค่ำเพิม่ขึน้ เมื่อเรยีกเกบ็เงนิจงึมยีอดลกูหนี้กำรคำ้คงคำ้งเพิม่ขึน้ โดยสว่นใหญ่เป็นลกูหนี้กำรคำ้ในกลุ่มปิโตร
เคมทีี่มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และอำจมขี ัน้ตอนในกำรตรวจรบั รวมถึงมกีระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรหลำย
ขัน้ตอน สง่ผลใหก้ำรจ่ำยช ำระเงนิหนี้อำจมคีวำมล่ำชำ้  
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ลกูหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นสทุธขิองบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 มจี ำนวน 214.77  ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 49.11 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.64 ซึ่งเกิดจำกกำรที่บริษัทฯ 
ให้บริกำรก่อสร้ำงและเรียกเก็บเงินแล้วบำงโครงกำรเกินกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำงำน โดยมูลค่ำงำนเรียกเกบ็ที่คง
เหลอือยู่เป็นกระบวนกำรที่ ต้องมทีดสอบและกำรตรวจรบัมอบงำนที่ใชเ้วลำมำกกว่ำขัน้ตอนอื่น จงึส่งผลต่อกำรเรยีก
ช ำระเงนิ  

 
ทัง้นี้ส ำหรบัรำยละเอยีดอำยุของลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถแสดงได ้ดงันี้ 

อายลุูกหน้ีการค้า 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 30 ก.ย. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 52.66 63.04 116.29 99.73 148.14 99.50 161.71 85.17 
เกนิก ำหนดช ำระ         
น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 3 เดอืน 29.00 34.72 0.11 0.10 - - 27.96 14.73 
มำกกว่ำ 3 – 6 เดอืน 0.99 1.19 - - 0.54 0.36 - - 
มำกกว่ำ 6 – 12 เดอืน 0.88 1.05 - - - - - - 
มำกกว่ำ 12 เดอืนขึน้ไป - - 0.20 0.17 0.20 0.14 0.20 0.10 
รวมลกูหน้ีการค้า 83.53 100.00 116.60 100.00 148.88 100.00 189.87 100.00 

หกั ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู -  0.05  0.20  0.20  
ลกูหน้ีการค้า – สทุธิ 83.53  116.55  148.68  189.67  

 

ส ำหรบักำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูนัน้ ฝ่ำยบรหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ได้
รบัช ำระเงนิทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดตี อำยุของหนี้ทีค่งคำ้ง 
และสภำวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ โดยบรษิทัฯ มนีโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูดงันี้  

ค้างช าระเกินก าหนด (เดือน) สดัส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (ร้อยละ) 

12 – 18 25.00 

18 – 24 50.00 

มำกกว่ำ 24 100.00 

 

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 0.20 ลำ้นบำทเป็นลูกหนี้รำยหนึ่งทีม่ยีอดคำ้งช ำระ
เกนิ 24 เดอืน บรษิทัฯ ไดต้ดิตำมทวงถำมแต่ไม่ไดร้บักำรตดิต่อกลบัจำกลูกหนี้รำยดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนของกำรตดัจ ำหน่ำยหนี้สงสยัจะสูญรำยนี้เป็นหนี้สูญตำมหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพำกร ต่อไป ทัง้นี้ นอกจำก
รำยกำรดงักล่ำวบริษัทฯ ไม่เคยตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในรำยกำรอื่น เนื่องจำกบริษัทฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินได้
ครบถว้นทุกรำยกำร 

3. สินค้าคงเหลือ 

เน่ืองจำกลกัษณะธุรกจิของบรษิทัจะเป็นกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งตำมค ำสัง่ลกูคำ้ บรษิทัฯ จงึไม่มสีนิคำ้คงเหลอืใน
รูปของงำนส ำเรจ็รูป สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัจะมเีพยีงวตัถุดบิ ซึง่ไดแ้ก่ วสัดุและอุปกรณ์ที่รอกำรตดิตัง้ อำทเิช่น แผ่น
เหลก็ ท่อเหลก็ทีใ่ชใ้นกำรประกอบงำนระบบท่อ เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 - 2560 
และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 5.95 ลำ้นบำท 0.98 ลำ้นบำท 2.52 ลำ้นบำทและ 60.17 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 2.15 รอ้ยละ 0.18 รอ้ยละ 0.35 และรอ้ยละ 6.42 ของสนิทรพัยร์วมตำมล ำดบั  
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ณ 30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 60.17 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 6.42 ของสนิทรพัยร์วม 
เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรสัง่ซือ้วตัถุดบิ (ผลติภณัฑเ์หลก็เผื่อแปรรูป) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสนิคำ้คงเหลอืส ำหรบัโครงกำรใหม่ 
ไดแ้ก่โครงกำร PTTGC ORP Structure Fabrication ซึง่เป็นกำรผลติโครงสรำ้งเหลก็ของโรงงำนโอเลฟินสใ์หม ่ที่บรษิทัฯ 
จงึตอ้งน ำเหลก็มำขึน้รปูทีโ่รงงำนของบรษิทัฯ ตำมแบบทีล่กูคำ้ก ำหนดและจะน ำไปตดิตัง้ใหล้กูคำ้ไดเ้มื่อแปรรปูแลว้เสรจ็  
ซึง่ใชร้ะยะเวลำประมำณอย่ำงน้อย 90 – 150 วนั จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้มำกในงวดเกำ้เดอืนปี 2561 

4. รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ  

รำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระ คอื มูลค่ำของรำยไดต้ำมควำมส ำเรจ็ของงำนทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระเงนิจำกลกูคำ้ ซึง่
ประกอบไปดว้ยงำนทีส่ง่มอบและยงัไม่ไดส้ง่มอบใหก้บัผูว้่ำจำ้งตรวจรบั โดยปกตแิลว้บรษิทัฯ จะมมีลูค่ำงำนตำมสญัญำที่
ยงัไม่เรยีกช ำระจำกลูกคำ้ เนื่องจำกระยะเวลำในควำมคบืหน้ำของกำรท ำงำนและระยะเวลำของกำรออกใบแจง้หนี้เพื่อ
เรยีกเกบ็เงนิลูกคำ้แตกต่ำงกนั โดยกระบวนกำรออกใบแจง้หนี้ของบรษิทัฯ จะสำมำรถท ำไดเ้มื่อบรษิทัฯ สง่มอบงำนและ
ลูกค้ำลงลำยมือชื่อตรวจสอบขัน้ควำมส ำเร็จของงำน (Certificate of progression แบ่งออกเป็น MC (Mechanic 
Certificate), PAC (Performance Acceptant Certificate), IAC (Initial Acceptant Certificate), and FAC (Final 
Acceptant Certificate)) พรอ้มทัง้อนุมตักิำรเบกิจ่ำยเงนิตำม Mile stone ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำซึง่โดยสว่นใหญ่ใชเ้วลำในกำร
ตรวจสอบประมำณ 7-14 วนั (หลงัจำกทีบ่รษิทัฯ สง่เอกสำรกำรสง่มอบงำนทุกสิน้เดอืน) จำกนัน้บรษิทัจงึจดัท ำใบแจง้หนี้
ให้ลูกค้ำลงลำยมือชื่อและส่งส ำเนำให้กบัแผนกบญัช ีเพื่อบนัทึกรำยได้และติดตำมกำรทวงหนี้ตำมเครดิตเทอม ซึ่ง
กระบวนกำรตรวจสอบดงักล่ำวท ำให ้Revenue by Progress (ค ำนวณจำก Actual costs) ในทุกสิน้เดอืนโดยสว่นใหญ่จะ
มจี ำนวนมำกกว่ำใบแจง้หนี้ทีอ่อกใหก้บัลกูคำ้ในตอนสิน้เดอืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 - 2560 และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มรีำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ 
จ ำนวน 84.71 ลำ้นบำท 50.21 ลำ้นบำท 88.85 ลำ้นบำท และ 182.84 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 30.58 รอ้ยละ 8.94 รอ้ย
ละ 12.19 และร้อยละ 19.51 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยรำยได้ทีย่งัไม่ได้เรยีกช ำระ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
เกดิจำกกำรรบัรูร้ำยได ้ของโครงกำร  PTT Wongnoi Compressor Station SMP & Civil จ ำนวน 55.31 ลำ้นบำท  

รำยได้ที่ยงัไม่ได้เรยีกช ำระ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 เท่ำกบั 182.84 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกโครงกำร
หลกั ๆ ไดแ้ก่ PTT GC ORP จ ำนวน 32.92 ลำ้นบำท โครงกำร PTT Tank จ ำนวน 51.64 ลำ้นบำท และโครงกำร PTT 
LNG Coldwater จ ำนวน 22.02 ล้ำนบำท ซึ่งมมีูลค่ำรวมของรำยได้ทีย่งัไม่ได้เรยีกช ำระมำกกว่ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2560 มสีำเหตุเกดิจำกกำรท ำงำนระหว่ำงท ำทีม่ที ัง้งำนทีส่ง่มอบแลว้และยงัไม่ไดส้่งมอบซึง่เป็นไปตำมขัน้ตอนทีก่ล่ำวไป
แลว้ขำ้งตน้  

5. ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน และภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 

ภำษีเงนิได้ถูกหกั ณ ที่จ่ำยรอคนื คอื เงนิภำษีหกั ณ ที่จ่ำยที่บรษิัทฯ โดนหกัไปล่วงหน้ำเมื่อได้รบัช ำระเงนิ
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงจำกลูกค้ำ เมื่อน ำมำค ำนวณรวมกบัภำษีนิติบุคคลประจ ำปีแล้วเกิดผลต่ำงที่สำมำรถขอคืนจำก
กรมสรรพำกรได ้บรษิทัฯ ไดจ้ดัประเภทภำษีเงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนื อยู่ในหมวดสนิทรพัยห์มุนเวยีนเนื่องจำก
เป็นภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนืทีอ่ยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบซึง่ใชร้ะยะเวลำในกำรขอคนืภำยใน 1 ปี ในขณะที่
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยทีย่งัไม่ไดอ้ยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบ บรษิทัฯ จะจดัประเภทอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

ณ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มภีำษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนืจ ำนวน 17.05 ซึง่บรษิทัฯ ไดข้อคนืแลว้เสรจ็
ทัง้จ ำนวนแลว้ในงวด 30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ จงึไม่มภีำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนืในงวดเกำ้เดอืนปี 2561 

ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยทีจ่ดัอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนหมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ถงึ วนัที ่30 
กนัยำยน 2561 มจี ำนวน 19.54 ลำ้นบำท 36.56 ลำ้นบำท 27.45 ลำ้นบำท และ 51.30 ลำ้นบำทตำมล ำดบั สำเหตุทีภ่ำษี
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เงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยเพิม่ขึน้ เป็นไปตำมมลูค่ำสญัญำค่ำบรกิำรก่อสรำ้งของบรษิทัทีม่ทีศิทำงเพิม่ขึน้ในแต่ละปี โดยกำร
จ่ำยเงนิค่ำบรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งจะมกีำรหกั ณ ทีจ่่ำยทุกครัง้เมื่อลกูคำ้ช ำระค่ำบรกิำร  

6. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ส ำคญัได้แก่ ที่ดิน โรงงำน อำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะ เครื่องจกัรที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวดัในงำนวศิวกรรม โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 – 2560 และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2561 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ของบรษิัท มจี ำนวน 25.70 ล้ำนบำท 316.72 ล้ำนบำท 314.79 ล้ำนบำท และ 348.38 
ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมทัง้หมดอยู่ทีร่อ้ยละ 9.28 รอ้ยละ 56.41 รอ้ยละ 43.17 และรอ้ยละ 37.18 
ตำมล ำดบั  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ของบรษิทัเพิม่ขึน้จ ำนวน 291.02 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เน่ืองจำกกำรซือ้ ทีด่นิ โรงงำน และอำคำรส ำนกังำนซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิัท พร้อมเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสร้ำง จ ำนวน 285.00 ล้ำนบำท 
โดยในปี 2560 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สทุธลิดลง เน่ืองจำกกำรบนัทกึเสื่อมรำคำ และ ณ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุด ณ 
วันที่ 30 กันยำยน ปี 2561 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเนื่องจำก บริษัทฯ มีกำรซื้อเครื่องจกัร เครื่องมือ และ
รถบรรทุกเพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งของโครงกำรใหม่ ๆ ทีเ่ขำ้มำมำกขึน้ 

7. ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงำน เป็นเงนิทีบ่รษิทัฯ ถูกลกูคำ้หกัเงนิเป็นค่ำประกนัผลงำนตำมอตัรำทีต่กลงในสญัญำกำร
ใหบ้รกิำร โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิประกนัผลงำนคนืเมื่องำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ เป็นไปตำมขอ้ตกลงทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ 
โดยเงื่อนไขกำรหกัเงนิประกนัผลงำนของบรษิทัฯ สว่นใหญ่จะอยู่ทีป่ระมำณ 10.00% ของมลูค่ำสญัญำ และกำรรบัคนืเงนิ
ประกนัผลงำนดงักล่ำวจะมขี ัน้ตอนดงันี้ 

- 5.00% แรกลูกค้ำจะจ่ำยคืนหลัง Initial Acceptant Certificate (IAC) คือหลังผ่ำนกำรทดสอบ และเริ่ม
นบัวนัรบัประกนัผลงำน 

-  5.00% ที่เหลือลูกค้ำจะจ่ำยคืนหลัง  Final Acceptant Certificate (FAC)  คือจ่ำยคืนหลังจำก มีกำร
ตรวจสอบอย่ำงละเอยีดแลว้ว่ำโครงกำรและระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ทีต่ดิตัง้ไม่มปัีญหำตลอดอำยุรบัประกนั 
และไดห้มดระยะเวลำรบัประกนัผลงำน  

โดยเมื่อกำรวำงบลิเรยีกเกบ็เงนิประกนัผลงำนคนืของบรษิทัฯ จะท ำไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดร้บั IAC หรอื FAC จำก
ลกูคำ้ และกำรวำงบลิจะเป็นไปตำมรอบตำมรอบกำรวำงบลิของลกูคำ้ต่อไป 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 – 2560 และวนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มลีกูหนี้เงนิประกนัผลงำนสทุธเิท่ำกบั
จ ำนวน 42.42 ล้ำนบำท 17.85 ล้ำนบำท 5.49 ล้ำนบำท และ 23.84 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัสนิทรพัย์รวม
ทัง้หมดอยู่ทีร่อ้ยละ 15.31 รอ้ยละ 3.18 รอ้ยละ 0.75 และรอ้ยละ 2.54 ตำมล ำดบั  

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงำนสทุธ ิลดลงตัง้แต่ปี 2558 จนถงึ ปี 2560  เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิคนืจำกลกูคำ้ตำม
เงื่อนไขของสญัญำกำรก่อสร้ำงของโครงกำรที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ทัง้นี้ ณ 30 กนัยำยน 2561 ลูกหนี้เงินประกนัผลงำน
เพิม่ขึน้เนื่องจำกกำรถูกหกัเงนิประกนัผลงำนเมื่อสง่มอบงวดงำนของโครงกำรโดยมลีกูหนี้เงนิประกนัผลงำนสว่นใหญ่คอื
โครงกำร PTTWCS SMP จ ำนวน 7.55 ลำ้นบำท และโครงกำร PTT WCS Civil จ ำนวน 5.87 ลำ้นบำท 

 

 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.2 - 11 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 - 2560 และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ ำนวน 199.97 ลำ้น
บำท 463.43 ลำ้นบำท 587.62 ลำ้นบำทและ 792.29 ลำ้นบำท  คดิเป็นรอ้ยละ 72.18 รอ้ยละ 82.55 รอ้ยละ 80.59 และ
รอ้ยละ 84.54 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวมตำมล ำดบั ทัง้นี้ กำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 มสีำเหตุจำกกำรกำรเพิม่ขึน้ของเงนิกูร้ะยะยำวจำกธนำคำร
เพื่อใชซ้ือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ในขณะทีก่ำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เมื่อเทยีบกบัหนี้สนิ
รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น และรำยไดค้่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ ซึง่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั สว่นกำรเพิม่ของหนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น และรำยไดค้่ำบรกิำรรบั
ล่วงหน้ำ ซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ส ำหรบัโครงกำรของปีก่อนหน้ำและโครงกำรใหม่ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั 
อกีทัง้ ณ งวด 9 เดอืน ปี 2561 บรษิทัฯ มเีงนิเบกิเกนิธนำคำรจ ำนวน 34.55 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกเจำ้หนี้กำรคำ้ และผูถ้อื
หุน้ทีไ่ดร้บัเงนิปันผล แต่ยงัไม่ไดไ้ปขึน้เงนิกบัธนำคำร และ บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำรจ ำนวน 39.09 ลำ้น
บำท เนื่องจำกบรษิทัฯ ตอ้งกำรเงนิหมุนเวยีนระยะสัน้เพื่อใชใ้นกจิกำร 

 

รายละเอียดของรายการหน้ีสินส าคญัของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

1. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นของบรษิทัประกอบดว้ย เจำ้หนี้กำรคำ้ค่ำวสัดุ ค่ำผูร้บัเหมำช่วง ตน้ทุนคำ้งจ่ำย เงนิ
ส ำรองค่ำใชจ้่ำยควำมเสยีหำยจำกกำรใหบ้รกิำร (Defect) หลงัส่งมอบงำนโดยตัง้ขึน้ถำ้หำกบรษิทัมกีำรฟ้องรอ้ง โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 - 2560 และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเป็นจ ำนวน 
95.16 ล้ำนบำท 71.92 ล้ำนบำท  171.60 ล้ำนบำท และ 267.05 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 34.35 ร้อยละ 12.81 ร้อยละ 
23.53 และรอ้ยละ 28.50 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวมตำมล ำดบั  

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 มจี ำนวนลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 23.24 ลำ้นบำทหรอื
คดิเป็นอตัรำร้อยละ 24.42 เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงตำมปรมิำณงำนก่อสร้ำงที่ลดลง ในขณะที่เจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจำ้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ เป็น 171.60 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 138.57 
เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้ค่ำวสัดุ และค่ำตอบแทนอื่นคำ้งจ่ำย ( Incentive) ตำมกำรขยำยงำนของบรษิทัฯทีร่บังำน
ก่อสรำ้งมำกขึน้ 

  ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มเีจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น จ ำนวน 267.05 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 95.45 
ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 55.63 เมื่อเทยีบกบังวด 31 ธนัวำคม 2560 สำเหตุหลกัเกดิจำกงำนก่อสรำ้ง
ทีม่ำกขึน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ มเีจำ้หนี้ค่ำวสัดุ และตน้ทุนคำ้งจ่ำย ตำมกำรขยำยงำนของบรษิทัฯทีร่บังำนก่อสรำ้งมำกขึน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ มกี ำหนดเครดติกำรจ่ำยช ำระเจำ้หนี้กำรคำ้ภำยใน 45 – 90 วนั  

2. รายได้ค่าบริการรบัล่วงหน้า 

รำยไดค่้ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ คอื เงนิค่ำบรกิำรทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัช ำระตำมงวดช ำระทีร่ะบุไวใ้นสญัญำกำรก่อสรำ้ง 
แต่ยงัไม่สำมำรถรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมวธิอีตัรำส่วนของควำมส ำเรจ็ได้  หรอื เงนิรบัล่วงหน้ำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เช่น เงนิรบั
ล่วงหน้ำที่สำมำรถเรยีกเกบ็ได้ทนัทเีมื่อมกีำรลงนำมสญัญำ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 – 2560 และ ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2561  บรษิัทฯ มรีำยได้ค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำเป็นจ ำนวน 32.95 ล้ำนบำท 32.69 ล้ำนบำท 163.81 ล้ำนบำท 
และ 229.71 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.89 ร้อยละ 5.83 ร้อยละ 22.47 และร้อยละ 24.51 ของหนี้สินและส่วนของ
เจำ้ของรวมตำมล ำดบั  



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2.4.2 - 12 

รำยไดค้่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจ ำนวน 131.12 
ลำ้นบำทหรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 401.11  เกดิจำกกำรรบัเงนิค่ำบรกิำรล่วงหน้ำจำกลกูคำ้รำยหนึ่งจ ำนวน 137.00 
ลำ้นบำทในช่วงใกลส้ิน้งวด โดยมกีำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งในระหว่ำงปี 2561  

รำยได้ค่ำบริกำรรบัล่วงหน้ำ ณ 30 กนัยำยน 2561 ปรบัตัวเพิ่มสูงขึน้จำก วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 
65.90 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.23 เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรรบัช ำระเงนิล่วงหน้ำของโครงกำรทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่ได้
ก่อสร้ำงให้แล้วเสรจ็ ทัง้นี้ หำกบรษิัทฯ ก่อสร้ำงได้แล้วเสรจ็ตำมอตัรำส่วนของควำมส ำเรจ็ บรษิัทฯ จะท ำกำรบนัทกึ
รำยไดค้่ำรบับรกิำรล่วงหน้ำ เปลีย่นเป็นรำยได ้ตำมอตัรำสว่นของควำมส ำเรจ็ทีเ่กดิขึน้ 

3. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ได้แก่ ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ ภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำยรอน ำส่ง และเงนิกองทุน
ประกนัสงัคมคำ้งจ่ำย เป็นตน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 – 2560 และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 หนี้สนิหมุนเวยีน
อื่นของบรษิทัมจี ำนวน 12.23 ลำ้นบำท 10.57 ลำ้นบำท 21.45 ลำ้นบำท และ 17.61 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น
เทยีบกบัหนี้สนิและส่วนของเจำ้ของรวมรอ้ยละ 4.42 รอ้ยละ 1.88 รอ้ยละ 2.94 และรอ้ยละ 1.88 ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิ
หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เพิม่ขึน้จำก 31 ธนัวำคม  2559 มำกเนื่องจำกภำษีขำยยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 
และเจำ้หนี้กรมสรรพำกร ตำมลกูหนี้กำรคำ้และเงนิค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำทเีพิม่ขึน้  

4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 – 2560 และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 เงนิกู้ระยะยำวจำกธนำคำรของบรษิทัมี
จ ำนวน 220.98 ลำ้นบำท 182.34 ลำ้นบำท และ 152.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นเทยีบกบัหนี้สนิและสว่นของ
เจ้ำของรวมร้อยละ 39.36  ร้อยละ 25.01  และร้อยละ 16.29 ตำมล ำดบั โดยบรษิัทฯ มกีำรจดัหำเงนิทุนโดยกำรกู้เงนิ
ระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหนึ่งในประเทศไทย จ ำนวน 250 ล้ำนบำท ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ย MLR-0.50% เพื่อซือ้
ทีด่นิ โรงงำน อำคำรส ำนกังำน ยำนพำหนะ และเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นกำรก่อสรำ้ง  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 – 2560 และ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 สว่นของกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรที่
ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปีของบริษัทฯ มีจ ำนวน 38.64 ล้ำนบำท 38.64 ล้ำนบำท และ 38.64 ล้ำนบำทตำมล ำดับ 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นเทยีบกบัหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวมรอ้ยละ 6.88 รอ้ยละ 5.30 และรอ้ยละ 4.12 ตำมล ำดบั 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 – 2560 และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561   ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทมจี ำนวน 
77.07 ล้ำนบำท 97.96 ล้ำนบำท 141.51 ล้ำนบำท และ 144.84 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 27.82 ร้อยละ 17.45 ร้อยละ 
19.41 และรอ้ยละ 15.46 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวมตำมล ำดบั   

บริษัทฯ ได้มีกำรปรบัปรุงงบกำรเงินย้อนหลงัส ำหรบัปี 2558 โดยกำรบนัทึกรำยจ่ำยโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
จ ำนวน 6.37 ลำ้นบำท ซึง่เกดิจำกกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัในเดอืนมนีำคม 2558 ส่งผลใหก้ ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2558 
ลดลงจำกเดมิเท่ำกบั 14.67 ลำ้นบำท เป็น 8.30 ลำ้นบำท และก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ลดลงจำกเดมิจ ำนวน 
22.57 ลำ้นบำท เหลอื 16.20 ลำ้นบำท โดยกำรปรบัปรุงดงักล่ำวไดถู้กตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีละลงวนัที ่29 มนีำคม 
2561 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในปี 2559 มจี ำนวน 97.96 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสว่นของผูถ้อืหุน้ใน
ปี 2558 จ ำนวน 77.07 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 54.50 ล้ำนบำท เป็น 58.50 ล้ำนบำท  
(อำ้งองิกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่28 มนีำคม 2559) และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 12.68 ลำ้นบำท  
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทในปี 2560 มจี ำนวน 141.51 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัส่วนของผู้ถือ
หุ้นณ สิน้ปี 2559 ที่มอียู่จ ำนวน 97.96 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวเกดิจำกสำเหตุหลกั จำกกำรเพิม่ทุนจด
ทะเบียนจำกจ ำนวน 58.50 ล้ำนบำท เป็น 100.00 ล้ำนบำท (อ้ำงอิงกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 9 ธนัวำคม 
2560) และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 23.17 ลำ้นบำท ทัง้นี้ในระหว่ำงปี 2560 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 
20.99 ล้ำนบำท โดยจำกผลประกอบกำรปี 2557 และ 2558 จ ำนวน 7.50 ล้ำนบำท และ จ ำนวน 13.49 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 มจี ำนวน 144.84 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัสว่นผู้
ถอืหุน้ณ สิน้ปี 2560 ทีม่อียู่จ ำนวน 141.51 ลำ้นบำท เกดิจำกก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 9 เดอืนปี 2561 จ ำนวน 39.10 ลำ้น
บำท และ ณ วนัที่ 28 กนัยำยน 2561 บรษิัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมญัของ JKEC เพิม่จ ำนวน 9,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
จ ำนวน 0.90 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้เปลีย่นแปลงจำกเดมิ รอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 73.17 ผลต่ำงระหว่ำงสิง่
ตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บัมลูค่ำบญัชขีองหุน้ทีซ่ือ้มำจ ำนวน 2.08 ลำ้นบำท รบัรูใ้นสว่นของผูเ้ป็นเจำ้ของในงบกำรเงนิรวมของ
บรษิัทฯ ซึ่งแสดงในองค์ประกอบอื่นส่วนของเจำ้ของ ทัง้นี้ ณ วนัที่ 10 พฤษภำคม 2561 และวนัที่ 11 มถุินำยน 2561 
บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยปันผลจ ำนวน 27.83 ลำ้นบำท และ 7.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั พรอ้มทัง้ไดม้กีำรจดัสรรก ำไรสะสมไว้
เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยรวมจ ำนวน 1.84 ลำ้นบำท  

 

การจ่ายเงินปันผล 

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 26.33 
บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 ถงึ 31 ธนัวำคม 2557 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่18 ธนัวำคม 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 21.46 
บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 6.12 ลำ้นบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2558 ถงึ 31 มนีำคม 2558 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่18 ธนัวำคม 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 13.52 
บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 7.37 ลำ้นบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 เมษำยน 2558 ถงึ 31 ธนัวำคม 2558 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่18 ธนัวำคม 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่10 เมษำยน 2561 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 27.83 บำท
ต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจ ำนวน 27.83 ล้ำนบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธนัวำคม 2560 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่10 พฤษภำคม 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 ได้มมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ  
0.03518 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจ ำนวน 7.04 ล้ำนบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 มนีำคม 
2561 โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวในวนัที ่11 มถุินำยน 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 

การวิเคราะหส์ภาพคล่อง  

กระแสเงินสด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561  
ม.ค.- ก.ย. 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ใชไ้ป) (30.50) 1.50 211.16 (28.75) 
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กระแสเงินสด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561  
ม.ค.- ก.ย. 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน (ใชไ้ป) (14.27) (294.23) (27.95) (56.02)  
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (ใชไ้ป) 48.00 295.94 (98.71) (27.70)  
กระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) 3.23 3.21 84.50 (112.47) 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2558 – 2560 จ ำนวน (30.50) ล้ำนบำท 
1.50 ล้ำนบำทและ 211.16 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งกำรปรบัตัวของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องดงักล่ำวเป็นผลโดยตรงมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ สำมำรถสรำ้งกระแสเงนิสดในสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปลีย่นแปลงสนิทรพัย์ที่เพิม่ขึน้ จำกกำรใหบ้รกิำรงำนรบัเหมำก่อสร้ำงจ ำนวนสญัญำกำรก่อสรำ้งและมูลค่ำสญัญำกำร
ก่อสรำ้งทีเ่พิม่ขึน้ตำมทีไ่ดก้ล่ำวถงึในหวัขอ้กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรบังวด เก้ำเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด(ใช้ไป)ในกิจกรรมด ำเนินงำน
จ ำนวน (28.75) ลำ้นบำท สว่นใหญ่เกดิจำกกำรทีบ่รษิทัฯ เซน็สญัญำใหบ้รกิำรฉบบัใหม่ในช่วงปลำยปี 2560 จงึท ำใหง้ำน
บำงโครงกำรเพิง่เริม่ใหบ้รกิำรในช่วงเกำ้เดอืนสิน้สดุ ณ 30 กนัยำยน 2561 และประกอบกบัไดร้บัเงนิภำษเีงนิไดห้กั ณ ที่
จ่ำยคนืในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนนี้ดว้ยเช่นกนั 

2.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำ (ใชไ้ป)  ในกจิกรรมลงทุนในปี 2558 – 2560 และส ำหรบังวด เกำ้เดอืนสิน้สดุ
วนัที ่30 กนัยำยน 2561 เท่ำกบัจ ำนวน (14.27) ลำ้นบำท (294.23) ลำ้นบำท (27.95) ลำ้นบำท และ (56.02) ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ทัง้นี้รำยกำรลงทุนหลกัของบรษิทัฯไดแ้ก่ กำรซือ้ทีด่นิ อำคำร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของบรษิทัในปี 2559 และมกีำรซือ้
อุปกรณ์และเครื่องจกัรเพิม่เตมิในปีถดั ๆ มำ เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งของบรษิทั  

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมจดัหำเงนิในปี 2558 – 2560 และส ำหรบังวด เกำ้เดอืนสิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 เท่ำกบัจ ำนวน 48.00 ล้ำนบำท 295.94 ล้ำนบำท (98.71) ล้ำนบำท และ (27.70) ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 48.00 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำร
รบัเพื่อช ำระค่ำหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 26.00 ลำ้นบำท และเกดิจำกกูย้มืเงนิระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 26.50 
ลำ้นบำท ในขณะทีก่ระแสเงนิสด(ใชไ้ป) ในปีดงักล่ำวเป็นกำร จ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลที่ไม่เกีย่วขอ้งกนัสทุธิ
จ ำนวน (0.25) ลำ้นบำท และกำรจ่ำยหนี้ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ (4.25) ลำ้นบำท ส ำหรบัปี 2559 บรษิทัฯ มกีระแส
เงนิสดสุทธไิดม้ำในกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 295.94 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรรบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 
270.00 ลำ้นบำท 

ส ำหรับปี 2560 และงวด เก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ใน
กจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน (98.71) ล้ำนบำท และ (27.70) ล้ำนบำท โดยเกดิจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 38.64 ล้ำน
บำท และจ ำนวน  29.70 ในปี 2560 และงวดเกำ้เดอืนปี 2561 ตำมล ำดบั และเป็นกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกธนำคำร 
และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นหลกัอกีเช่นกนั  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 - 2560   อตัรำส่วนสภำพคล่องซึง่ค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวมของบรษิทั อยู่ที ่0.98 
เท่ำ 0.80 เท่ำ และ 0.93 เท่ำ เท่ำตำมล ำดบั มีอตัรำค่อนข้ำงคงที่ เนื่องจำกบริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนในระดบัที่
ใกล้เคยีงกนัในแต่ละปี ซึ่งเป็นไปในทศิทำงเดยีวกบัอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ที่เท่ำกบั 0.48 เท่ำ 0.57 เท่ำ 0.65 
เท่ำ ตำมล ำดบั  

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 อตัรำส่วนสภำพคล่องซึง่ค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวมของบรษิทั อยู่ที ่0.76 เท่ำ ซึง่
ลดลงจำกงวด 31 ธนัวำคม 2560 เนื่องจำกในงวด 30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯ มเีงนิสดทีล่ดลง จำกกำรบรษิทัฯ น ำเงนิ
สดไปช ำระหนี้ให้แก่เงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิ และช ำระเงนิแก่เจ้ำหนี้กำรค้ำที่ครบก ำหนด ทัง้นี้ บรษิัทฯ มเีจ้ำหนี้
กำรคำ้ทีส่งูขึน้ เนื่องจำกบรษิทัฯ มงีำนก่อสรำ้งทีเ่พิม่มำกขึน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ มเีจำ้หนี้ค่ำวสัดุเพิม่มำกขึน้เพื่อรองรบักำร
ท ำงำน และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ณ 30 กนัยำยน 2561 เท่ำกบั 0.36 เท่ำ ซึง่ส่งผลมำจำกกำรลดลงของเงนิสด 
และเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้กำรคำ้  

กำรคงที่ของอตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 - 2560 มี
สำเหตุส ำคญัมำจำก กำรไม่เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั กำรลดลงของอตัรำสว่นสภำพคล่อง
และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 มสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรลดลงของเงนิสดซึง่บรษิทัฯ ใช้
ช ำระหนี้ใหแ้ก่เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ และเจำ้หนี้กำรคำ้ทีค่รบก ำหนด และกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้กำรคำ้ทีบ่รษิทัฯ มี
กำรวสัดุเพื่อใหใ้นกำรก่อสรำ้ง 

2. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้น 

ปี 2559 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั รอ้ยละ 14.49 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจำกปี 2558 
ทีม่อีตัรำ ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 14.63 ซึง่มสีำเหตุส ำคญั  มำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ปรบั
เพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะทีปี่ 2560 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบัรอ้ย
ละ 19.35 เพิม่ขึน้จำกปี 2559 เนื่องจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 82.67 เมื่อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน  

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 บรษิัทฯ มอีตัรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 45.36 เพิม่ขึน้จำกปี 
2560 เป็นอย่ำงมำกซึง่เป็นผลโดยตรงมำจำกกำรประกอบกำรทีด่ขี ึน้และจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมำก  

3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์

ปี 2559 บรษิัทฯมีอตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์เท่ำกบั ร้อยละ 3.03 ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจำกปี 2558 ที่มี
อตัรำ ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์อ้ยละ 3.90 ซึง่มสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยข์องบรษิทัทีม่อีตัรำเพิม่ขึน้
ร้อยละ 102.64 โดยกำรเพิ่มขึน้ของสนิทรพัย์ดงักล่ำวมำจำกกำรซื้อที่ดิน อำคำร ซึ่งเป็นที่ตัง้ของส ำนักงำนใหญ่ของ
บรษิทั  

ปี 2560 บรษิัทฯ มอีตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์เท่ำกบัร้อยละ 3.59 เพิม่ขึน้จำกปี 2559 เนื่องจำกก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 82.67 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนเป็นหลกั 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 บรษิทัฯมอีตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์เท่ำกบัรอ้ยละ 6.95  ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 
2560 เป็นอย่ำงมำกซึง่เป็นผลโดยตรงมำกำรประกอบกำรทีด่ขี ึน้และจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมำก 
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16.4  ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินและการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต (Forward Looking)  

ปัจจัยและอิทธิพลที่อำจจะมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของบริษัทฯ
นอกเหนือจำกทีไ่ดก้ล่ำวไวใ้นหวัขอ้ปัจจยัควำมเสีย่ง มดีงันี้ 

 
การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้นตาม Fully-diluted Basis 

จำกงบกำรเงนิที่ผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชทีี่ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ส ำหรบัรอบบญัชีงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบยีนช ำระแลว้รวมเท่ำกบั 100.00 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท  

เมื่อวนัที ่10 เมษำยน 2561 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืประจ ำปี 2561 ไดม้มีตอินุมตักิำรกำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำทีต่รำ
ไวจ้ำกเดมิหุน้ละ 100.00 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัภำยหลงัเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้
ดงักล่ำวเพิ่มขึ้นจำก 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท เป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
นอกจำกนี้ ในครำวเดยีวกนัทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท จำก 100.00 ลำ้นบำท 
เป็น 140.00 ล้ำนบำท ด้วยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวนจ ำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อ
เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป ทัง้นี้ หำกพจิำรณำก ำไรต่อหุน้ภำยหลงัจำกกำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์จำก
งบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ซึง่บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธติำมงบกำรเงนิเท่ำกบั 23.17 ลำ้นบำท คดิเป็น
ก ำไรสุทธต่ิอหุน้เท่ำกบั 0.11 บำทต่อหุน้ (ค ำนวณก ำไรต่อหุน้ดว้ยจ ำนวนหุน้เท่ำกบั 200.00 ลำ้นหุน้) แต่หำกจ ำนวนหุน้
ของบรษิทัฯเพิม่ขึน้เป็น 280.00 ลำ้นหุน้ ดว้ยก ำไรสุทธจิ ำนวนเดยีวกนั ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ของบรษิทัฯจะลดลงเหลอื 0.08 
บำทต่อหุน้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ คำดว่ำในระยะยำว บริษัทฯ จะได้รบัผลดีจำกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรน ำหุ้นเข้ำจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้ โดยเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยขำยหุน้จะน ำไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัธนำคำร กำร
ลงทุน และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมทัง้บรษิทัฯ จะไดร้บัผลประโยชน์อื่น ๆ จำกกำรเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์อำท ิควำมคล่องตวัในกำรจดัหำแหล่งเงนิทุน และภำพพจน์ทีด่ใีนกำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ทีส่นับสนุนใหก้ำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมคล่องตวัมำกขึน้ เป็นต้น ซึง่จะส่งผลใหใ้นอนำคตบรษิทัฯ จะมรีำยไดแ้ละก ำไรสทุธิ
ทีเ่พิม่สงูขึน้ ชดเชยกบัผลกระทบจำกจ ำนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำวได้ 

 ประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
 ณ 10 เมษายน 2561 

หลงัเสนอขายหุ้น 
ต่อประชาชน 

ทุนจดทะเบยีน (บำท) 140,000,000 140,000,000 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ (บำท) 100,000,000 140,000,000 
จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) 200,000,000 280,000,000 
รำคำมลูค่ำทีต่รำไว(้บำท) 0.50 0.50 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.11 0.08 
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ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์

1. รำยละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

ผูเ้สนอขำยหลกัทรพัยค์อื บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) มชีื่อภำษำองักฤษว่ำ 
CAZ (Thailand) Public Company Limited มสี ำนักงำนตัง้อยู่เลขที่ 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน อ ำเภอเมอืง
ระยอง จงัหวดัระยอง ประสงคท์ีจ่ะเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ ำนวน 80,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำ
ไว ้0.50 บำท คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำร
เสนอขำยหุน้ในครัง้นี้โดยมรีำยละเอยีดกำรเสนอขำยดงันี้  

 

1.1. ลกัษณะส ำคญัของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

ผูเ้สนอขำย : บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำย : หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
จ ำนวนหุน้ออกใหม่ทีเ่สนอขำย : 80,000,000 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ของจ ำนวนหุ้น

สำมัญที่ ออกและช ำระแล้วทั ้งหมดของบริษัทฯ 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนในครัง้นี้ 

คำดกำรณ์ระยะเวลำเสนอขำย : 1. ผูถ้อืหุน้เดมิของบมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ทีม่สีทิธไิดร้บั
กำรจดัสรรหุน้ 
ตัง้แต่เวลำ 9.00 – 17.00 น. ของวนัที ่8 มกรำคม 
2562 ถงึวนัที ่10 มกรำคม 2562  

2. บุคคลตำมดุลยพนิิจของผู้จดัจ ำหน่ำย และ ผู้มอีุป
กำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ 
ตั ้ ง แ ต่ เว ล ำ  9.00 – 17.00 น . ข อ ง วัน ที่  11 
มกรำคม 2562 และเวลำ 9.00 – 17.00 น. วันที ่
14 มกรำคม 2562 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2562 

มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ : 0.50 บำท 
รำคำเสนอขำยหุน้ละ : 3.60 ถึง 4.10 บำทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ และผู้จดักำร

กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย จะร่วมกนั
พิจำรณำก ำหนดรำคำเสนอขำยสุดท้ำยภำยหลัง
โดยเรว็ และคำดว่ำจะประกำศรำคำเสนอขำยสุดท้ำย
ไดภ้ำยในวนัที ่4 มกรำคม 2562 ผ่ำนกำรแจง้ข่ำวของ
บรษิัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บนเวป็ไซต์ของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“www.set.or.th”) 
เว็บไซต์ของบริษัท ทำคูนิ  กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
(www.takunigroup.com) เว็บไซต์ของ บริษัท ซี เอ 
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แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (www.caz.co.th) 
และเวป็ไซตข์องผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนั
กำรจ ำหน่ำย บรษิัท หลกัทรพัย์เคทบีี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) (www.ktbst.co.th) ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 

มลูค่ำรวมของหุน้สำมญัใหม่ทีเ่สนอขำย : 288.00 ถงึ 328.00 ลำ้นบำท 

1.2. สดัส่วนกำรเสนอขำยหุ้น 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้นี้ เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
จ ำนวน 80,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 3.60 ถงึ 4.10 บำทต่อหุน้ (โดยผูจ้องซือ้ต้องช ำระเงนิค่ำจองซือ้
หุน้ครัง้เดยีวเต็มจ ำนวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซื้อ โดยจะต้องช ำระทีร่ำคำเสนอขำยสุดทำ้ย (Final Price) 
ซึง่จะก ำหนดและประกำศใหท้รำบในภำยหลงัโดยเรว็) ซึง่มสีดัสว่นกำรเสนอขำยหุน้เป็นดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้เดมิของบมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ทีม่ี
สทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้ 

: ไม่เกนิ 16,000,000 หุน้ (ไม่เกนิรอ้ยละ 20.00) 
 

(2) บุคคลตำมดุลยพนิจิของผูจ้ดัจ ำหน่ำย : ประมำณ 48,000,000 หุน้ (รอ้ยละ 60.00) 

(3) ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย 

: ไม่เกนิ 9,600,000 หุน้ (ไม่เกนิรอ้ยละ 12.00) 
 

(4) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของ
บรษิทัฯ 

: ไม่เกนิ 6,400,000 หุน้ (ไม่เกนิรอ้ยละ 8.00) 
 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเปลีย่นแปลง
จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทขำ้งต้น หรอืเปลีย่นแปลงวธิกีำรจดัสรรหุน้สำมญั 
รวมถึงวธิกีำรรบัช ำระเงนิค่ำจองซื้อ ตำมรำยละเอยีดที่ก ำหนดไว้ เพื่อให้กำรจองซื้อหุ้นครัง้นี้ประสบ
ควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสดุ 

กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี้ไม่ได้เป็นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรอืประชำชนเป็นกำรทัว่ไป 
เน่ืองจำกจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยครัง้นี้มจี ำนวนจ ำกดั ไม่เพยีงพอต่อกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อย
หรอืประชำชนเป็นกำรทัว่ไปในวงกวำ้ง 

 

นิยำมทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำประเภทของนกัลงทุนมดีงัต่อไปนี้ 

ผูถื้อหุ้นเดิมของบมจ. ทำคนิู กรุป๊ หมำยถงึ ผูถ้อืหุน้ของ บมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่12 
ธนัวำคม 2561 ซึ่งเป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ที่จะมสีทิธใินกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด (Record date) ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป 
(Pre-Emptive Right) ในอตัรำส่วน 50  หุ้นสำมญัของบมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ต่อ 1  หุ้นสำมญัของบรษิัทฯ 
โดยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณทีเ่ป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทิง้ทัง้จ ำนวน ทัง้นี้ ผูถ้อื
หุน้เดมิของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป มสีทิธจิองซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ในจ ำนวนทีน้่อยกว่ำหรอืเท่ำกบัสทิธิ
ทีต่นจะไดร้บั แต่ไม่มสีทิธจิองซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เกนิกว่ำสทิธทิีต่นจะไดร้บั อย่ำงไรกด็ ีเมื่อรวม
จ ำนวนหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ ทีจ่ดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ทัง้สิน้แลว้ ต้องไม่เกนิ 

http://www.ktbst.co.th/
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16,000,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัย์ เคทีบ ี
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“ตวัแทนรบัจองซื้อ”) เท่ำนัน้ ตำมวธิีกำรที่ระบุไว้ในขอ้ 6.7 และกำร
จดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จะเป็นไปตำมวธิทีีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6. ซึง่บรษิทัฯ มี
สทิธใิชดุ้ลพนิิจพจิำรณำไม่เสนอขำยหรอืไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลใดหรอืผู้จองซือ้รำยใด 
หำกกำรเสนอขำยหรอืจดัสรรหุ้นดงักล่ำวท ำให ้หรอือำจเป็นผลให ้(ก) เป็นกำรกระท ำขดัต่อกฎหมำย 
กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย หรอืต่ำงประเทศ และ/หรอื ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
หรอื (ข) บรษิทัฯ มหีน้ำทีต่้องปฏบิตัิหรอืต้องด ำเนินกำรใด ๆ เพิม่เตมินอกเหนือจำกทีต่้องด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยหรอืกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ภำยใต้กฎหมำยไทย หรอื 
(ค) ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร หรอืเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรเสนอขำยหรอืจดัสรรหุน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
อำจเสนอขำยหรอืจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนหรอืผูจ้องซือ้ที่มสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้รำยใดรำยหนึ่งเป็นกำร
เฉพำะกไ็ดภ้ำยใตข้อ้ยกเวน้ทีม่อียู่ภำยใตก้ฎหมำยต่ำงประเทศทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่และสำมำรถด ำเนินกำร
ไดใ้นเวลำนัน้ 
 

บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำย หมำยถงึ ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิติบุคคล
ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีเ่ป็นหรอืเคยเป็นลกูคำ้ หรอืบุคคลทีค่ำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ เช่น ลกูคำ้ทีท่ ำ
กำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธนกจิ ลูกค้ำที่ท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน เป็นต้น หรอืผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ เช่น บรษิทัคู่คำ้ ผูใ้หค้ ำปรกึษำทำงธุรกจิ ผูใ้หก้ำรสนบัสนุนดำ้นขอ้มลูทำงธุรกจิ 
และผูแ้นะน ำลกูคำ้/ธุรกจิ เป็นตน้ หรอืบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2  ทัง้
ที่ติดต่อในอดตี หรอืผู้ที่ติดต่อในปัจจุบนั รวมถึงผู้ที่เขำ้ร่วมฟังกำรน ำเสนอขอ้มูลของบรษิัทฯ และใน
กรณีทีเ่ป็นนิตบิุคคลจะรวมถึงผู้ถอืหุน้ และ/หรอืผูบ้รหิำร และ/หรอืพนักงำนของบุคคลขำ้งต้นทีจ่องซื้อ
หุน้ผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2 ตำมเกณฑก์ำรจดัสรรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ไม่
รวมถงึกำรจดัสรรใหแ้ก่ตนเอง กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม บรษิทัใหญ่ และ
บริษัทย่อยของตนเอง รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย์ตำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีกำรในกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย์ ฉบบัลงวนัที่ 1 สงิหำคม 2559 และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557 
เรื่องกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้ และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อก
ตรำสำรทุน ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวำคม 2557 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ)   

ส ำหรบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย บุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำย และ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยจะรวมถงึนกัลงทุนสถำบนัทีเ่คยเป็น หรอืเป็นลูกคำ้ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตอ้งกำรชกัชวนให้
เป็นลูกค้ำในอนำคตที่จองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมขอ้ 6.2 
ดว้ย 

นักลงทุนสถำบนั หมำยถงึ ผูล้งทุนประเภทสถำบนัทีจ่องซือ้หุน้สำมญัผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) ธนำคำรพำณิชย ์
(ข) บรษิทัเงนิทุน 
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(ค) บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นทรพัยส์นิของตนเอง หรอืเพื่อกำรบรหิำรกองทุนสว่นบุคคล หรอืเพื่อกำร
จดักำรโครงกำรลงทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์
และธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์

(ง) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
(จ) บรษิทัประกนัภยั 
(ฉ) สว่นรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ หรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่กีฎหมำย

เฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ซ) สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ 
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ 
(ญ) กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำร 
(ฎ) กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
(ฏ) กองทุนรวม 
(ฐ) ผูล้งทุนต่ำงประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตำม (ก) ถงึ (ฏ) โดยอนุโลม 
ทัง้นี้ นกัลงทุนสถำบนัดงักล่ำวจะต้องจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เท่ำนัน้ โดยนกัลงทุนสถำบนัสำมำรถซือ้หุน้ไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นข้อ 6.7 และ
ในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนสถำบนัจะอยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร
จ ำหน่ำยดงักล่ำวตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6 

ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งท ำ
คุณประโยชน์ ใหค้ ำแนะน ำ หรอืให้ควำมช่วยเหลอืในกำรประกอบธุรกจิหรอืในทำงใดๆ ไม่ว่ำโดยตรง
หรอืโดยออ้มแก่บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย รวมถงึบุคคลธรรมดำหรอืนิตบิุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธอ์นัดี
กบับรษิทัฯ เช่น ผูท้ีม่คีวำมส ำคญัทำงกำรคำ้ ลกูคำ้ คู่สญัญำ ผูจ้ดัหำสนิค้ำ/บรกิำร (Suppliers) บรษิทัคู่
คำ้ ผูจ้ดัหำแหล่งเงนิทุน สถำบนักำรเงนิทีต่ดิต่อ ผูใ้หค้ ำปรกึษำทำงธุรกจิดำ้นบญัช ีดำ้นกำรตลำด เป็น
ต้น ผูใ้ห้กำรสนับสนุนขอ้มูลทำงธุรกจิ ผู้แนะน ำลูกคำ้และธุรกจิ เป็นต้น ทัง้ในอดตีและปัจจุบนั รวมถึง
บุคคลธรรมดำหรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ตอ้งกำรชกัชวนใหม้คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ และ/หรอื 
บรษิทัย่อย 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2561 เมื่อวนัที ่22 ตุลำคม 2561 ไดม้มีตจิดัสรรหุน้เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่ ผูม้อีุปกำรคุณและพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่สรำ้งผลประโยชน์อย่ำงชดัเจน ใหแ้ก่
บริษัท เช่น ลูกค้ำ ผู้จ ำหน่ำยวตัถุดิบ เป็นต้น ทัง้นี้ บรษิัทฯ ก ำหนดและอนุมตัิหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ
ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ีส่รำ้งประโยชน์อย่ำงชดัเจนใหก้บับรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

ผูมี้อปุกำรคณุของบริษทั 

คอื กลุ่มบุคคลธรรมดำ และ/หรอืนิตบิุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้กบับรษิัทฯ เช่น ลูกคำ้ คู่สญัญำ 
บรษิทัคู่คำ้ ผูจ้ดัหำสนิคำ้/บรกิำร (Supplier) ผูใ้หก้ำรสนบัสนุนขอ้มูลทำงธุรกจิ ผูแ้นะน ำลูกคำ้และธุรกจิ 
เป็นต้น ทัง้ที่มคีวำมสมัพนัธ์ในปัจจุบนั หรอืที่เคยมคีวำมสมัพนัธ์ หรอืผู้ที่เคยให้ควำมช่วยเหลอืทำง
กำรเงนิแก่บรษิทัฯ 
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พนักงำนของบริษทั และบริษทัย่อย 

คอื พนักงำนของบรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ที่มิใช่ผู้บรหิำรและกรรมกำรของ
บรษิัทฯ โดยจะไม่มพีนักงำนรำยใดได้รบักำรจดัสรรเกินร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่เสนอขำย
ใหแ้ก่กลุ่มพนกังำนในครัง้นี้ 

โดยผูม้อีุปกำรคุณของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ขำ้งต้น จะต้องจองซื้อหุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 เท่ำนัน้ ตำมวธิกีำรจดัสรรหลกัทรพัย์ที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.6.2 ทัง้นี้ ไม่รวมถึงกำรจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทธ. 27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ซึง่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2559 และประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้ และ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นของบรษิัทที่ออกตรำสำรทุน ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 16 ธนัวำคม 
2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั 
ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  และ/หรอื บรษิทัย่อย 

ทัง้นี้ กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้นี้จ ำนวนไม่เกิน 555,600 หุ้น 
รำยละเอยีดดงันี้ 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

จ ำนวนหุ้นท่ี
ได้รบักำร

จดัสรรสงูสดุ
ไม่เกิน (หุ้น) 

ร้อยละของ
จ ำนวนหุ้น
ออกใหม่ท่ี
เสนอขำย 

1 นำยจอง เคยีว ชอย  
(Mr.Jeong Kyo Choi 

กรรมกำรบรษิทัย่อย 
(JKEC) 

555,600 0.69% 

รวม 555,600 0.69% 
หมายเหตุ : ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยกเวน้นายจอง เคยีว ชอย (Mr. Jeong Kyo 
Choi)ไมม่ผีูจ้องซื้อ มแีต่พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเท่านัน้ทีใ่ชส้ทิธใินการจองซื้อ 

 

1.3. สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขำยจ ำนวน 80,000,000 หุน้ ในครัง้นี้ มสีทิธแิละผลประโยชน์เท่ำ
เทยีมกบัหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัฯ ทุกประกำร  

1.4. ตลำดรองของหุ้นท่ีเสนอขำย 

บรษิทัฯ จะน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นค ำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ( “ตลำด
หลกัทรพัยฯ์”) เมื่อวนัที่ 16 กรกฎำคม 2561 และบรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ำกดั ในฐำนะทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบือ้งต้นแลว้เหน็ว่ำบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำม
ขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำน
กำรถือครองหลกัทรพัย์ และกำรเพิกถอนหลกัทรพัย์จดทะเบยีน “ตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ” พ.ศ. 
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2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมถึงที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) เว้นแต่คุณสมบตัิเรื่องกำรกระจำย
กำรถอืหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนรำยย่อยซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้สำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ  300 รำย และ
ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ และผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวแต่ละรำยจะตอ้ง
ถอืหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ขำยที่ตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัต่อบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำย ผู้มอีุปกำรคุณของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ แล้ว จะท ำให้บรษิทัฯ มคีุณสมบตัิครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำย
หุน้รำยย่อยดงักล่ำว และบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ต่อไป    

1.5. ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องกำรรบัหลกัทรพัย์จดทะเบยีน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ กำร
รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย ์และกำรเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน “ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ” 
พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภำคม 2558 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก ำหนดเรื่องกำรหำ้มผูบ้รหิำร
หรอืผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องขำยหุ้นและหลกัทรพัย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยอ้ำงองิข้อบงัคบัตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่องกำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 
พฤษภำคม 2558 โดยก ำหนดห้ำมผู้ถอืหุน้ทีถ่ือหุ้นก่อนวนัทีบ่รษิัทฯ เสนอขำยหุน้ต่อประชำชนน ำหุ้น
หรอืหลกัทรพัยท์ีอ่ำจเป็นหุน้จ ำนวนรวมกนัรอ้ยละ 55 ของทุนช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญั
ต่อประชำชนในครัง้นี้ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นของบรษิัทฯ เริม่ท ำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ โดยภำยหลังจำกวนัที่หุ้นของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อขำยในตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดอืน ใหบุ้คคลทีถู่กสัง่หำ้มดงักล่ำวสำมำรถทยอยขำย
หุน้ทีถู่กสัง่หำ้มขำยไดใ้นจ ำนวนไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่ห้ำมขำยดงักล่ำว และ
สำมำรถขำยหุน้สว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 75 ไดเ้มื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
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2. ข้อจ ำกดักำรโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

หุน้สำมญัของบรษิทัฯ สำมำรถโอนกนัไดอ้ย่ำงเสรโีดยไม่มขีอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุน้สำมญัดงักล่ำวจะมผีลท ำให้
สดัสว่นกำรถอืหุน้ของบุคคลทีไ่ม่ใช่บคุคลสญัชำตไิทยในบรษิทัฯ มจี ำนวนเกนิกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้สำมญั
ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยกำรโอนหุน้รำยใดทีจ่ะท ำใหอ้ตัรำสว่นกำรถอืหุน้ของบุคคลทีไ่ม่ใช่บุคคล
สญัชำตไิทยของบรษิทัฯ เกนิอตัรำสว่นขำ้งต้น บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธกำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ รำยนัน้ไดต้ำมทีไ่ด้
ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ที ่7 ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ กำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ จะสมบรูณ์กต่็อเมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลำยมอืชื่อของ
ผู้โอนกบัผู้รบัโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รบัโอน กำรโอนหุ้นสำมญัจะใช้ยนักบับรษิัทฯ ได้ต่อเมื่อบรษิัทฯ ได้
รบัค ำรอ้งขอใหล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้แลว้ และจะใชย้นักบับุคคลภำยนอกไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนกำรโอน
หุน้สำมญัดงักล่ำวไวใ้นสมุดทะเบยีนแลว้เท่ำนัน้ โดย บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนกำรโอนหุน้ดงักล่ำวภำยใน 14 วนั นบั
แต่วนัไดร้บักำรรอ้งขอนัน้ หรอืหำกบรษิทัฯ เหน็ว่ำกำรโอนหุ้นนัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บรษิัทฯ จะแจง้แก่ผู้ยื่นค ำ
รอ้งขอภำยใน 7 วนันับแต่วนัไดร้บักำรรอ้งขอนัน้ ทัง้นี้ กำรโอนหุน้สำมญัทีซ่ือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
ให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด 
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3. ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้ พจิำรณำจำกอตัรำสว่นรำคำต่อก ำไรสทุธต่ิอหุน้ 
(Price to Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี้ ช่วงรำคำหุ้นสำมญัที่เสนอขำยเบื้องต้นที่หุ้นละ 3.60 ถึง 4.10 บำทต่อ
หุ้น คิดเป็นอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น เบื้องต้นเท่ำกับ 17.86 ถึง 20.34 เท่ำซึ่งค ำนวณจำกผล
ประกอบกำรของบรษิทัในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2560 ถงึวนัที ่30 กนัยำยน 2561 ซึง่มี
ก ำไรสทุธเิท่ำกบั 56.45 ลำ้นบำท เมื่อหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ใน
ครัง้นี้ เท่ำกับ 280.00 ล้ำนหุ้น (Fully diluted) จะได้ก ำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.20 บำท อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
พจิำรณำอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 18 
ธนัวำคม 2560 ถงึวนัที ่17 ธนัวำคม 2561 ของบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ำเนินธุรกจิคลำ้ยคลงึกบักำรประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ พบว่ำ บมจ. ทอีำรซ์ ีคอนสตรคัชัน่ (“TRC”) มอีตัรำส่วน P/E ratio เท่ำกบั 62.54 เท่ำ ในขณะทีบ่
มจ. ทีทีซีแอล  (“TTCL”), บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (“BJCHI”) และ บมจ. ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่ 
(“SRICHA”) นัน้ไม่มอีตัรำสว่นรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ซึง่ไม่เหมำะใน
กำรน ำมำเปรยีบเทยีบกบั P/E ratio ของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ อตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธ ิ(P/E ratio) ดงักล่ำว ค ำนวณจำกผลประกอบกำรในอดตี โดยที่ยงัมไิด้
พจิำรณำถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัที่นักส ำคญัทีน่ักลงทุนควรพจิำรณำประกอบกำร
ตดัสนิใจในกำรลงทุน 
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4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 

ในกำรพิจำรณำข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึงเปรยีบเทียบ
อตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธต่ิอหุ้น (P/E ratio) เฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ ำเนินธุรกจิคล้ำยคลงึกบักำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ จ ำนวน 4 บรษิทั  โดยเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั ทอีำรซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“TRC”) 
2. บรษิทั ททีซีแีอล  จ ำกดั (มหำชน) (“TTCL”) 
3. บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) (“BJCHI”) 
4. บรษิทั ศรรีำชำคอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“SRICHA”) 

 

โดยเมื่อพจิำรณำอตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำ 12 เดอืนย้อนหลงัตัง้แต่
วนัที่ 18 ธนัวำคม 2560 ถึงวนัที่ 17 ธนัวำคม 2561 ของบริษัทจดทะเบียนที่ด ำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกบักำร
ประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ พบว่ำไม่มีค่ำเฉลี่ย P/E ratio ยอ้นหลงัในช่วงเวลำดงักล่ำว หรอื ม ีP/E ratio ที่สูง 
ซึง่ไม่เหมำะในกำรน ำมำเปรยีบเทยีบกบั P/E ratio ของบรษิทัฯ ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

บริษทั 
ช่ือยอ่

หลกัทรพัย ์
กลุ่มอตุสาหกรรม 

ราคา1 

(บาท) 

P/E ratio2 

(เท่า) 

P/BV ratio2 

(เท่า) 

บมจ. ทอีำรซ์ ีคอนสตรคัชัน่  TRC อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 0.69 62.54 1.49 

บมจ. ททีซีแีอล   TTCL อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 10.10 N/A 1.38 

บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ี BJCHI อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 2.55 N/A 1.02 

บมจ. ศรรีำชำคอนสตรคัชัน่ SRICHA อสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง 15.68 N/A 2.88 

เฉล่ีย 62.54 1.69 
ทีม่ำ: SETSMART  
หมำยเหตุ:     

1. เป็นรำคำหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัซึง่ค ำนวณโดยใชม้ลูค่ำกำรซื้อขำยหำรดว้ยปรมิำณกำรซื้อขำย 

2. เป็น P/E ratio เฉลี่ย และ P/BV ratio เฉลี่ย ค ำนวณจำกข้อมูลกำรซื้อขำยย้อนหลงั ตัง้แต่ วนัที่ 18 ธนัวำคม 2560 ถึงวนัที่ 17 
ธนัวำคม 2561 โดยรำคำหุ้น (P) เป็นรำคำซื้อขำยของหุ้นในช่วงเวลำนัน้ๆ และก ำไรสุทธ ิ(E) เป็นก ำไรสุทธยิ้อนหลงั 12 เดอืน ณ 
ช่วงเวลำนัน้ๆ 
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5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 

-ไม่ม-ี 
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6. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อหุ้นสำมัญและวิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมัญตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ตำมควำม
เหมำะสม ในกรณีทีเ่กดิปัญหำ อุปสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัครัง้
นี้ประสบควำมส ำเรจ็สงูสดุ โดยกำรกระท ำดงักล่ำวจะอยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม 

6.1. วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ เป็นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

6.2. ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.2.1. ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
87/2 อำคำรซอีำรซ์ทีำวเวอร ์ชัน้ที ่9, 18, 39 และ 52 ออลซซีัน่สเ์พลส  
ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 (ส ำนกังำนใหญ่) 
โทรศพัท ์02-648-1111 
โทรสำร 02-648-1050 

6.2.2. ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
999/9 อำคำรด ิออฟฟิสเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ชัน้ 18, 25 
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 (ส ำนกังำนใหญ่) 
โทรศพัท ์0-2658-9500, 02-658-9000 
โทรสำร  0-2646-9993 
 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
132 อำคำรสนิธร ทำวเวอร ์1 ชัน้ 3 และ ทำวเวอร ์3 ชัน้ 20  
ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2205-7000 
โทรสำร  0-2205-7171 

 
6.3. เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.3.1. เง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ไดต้กลงมอบหมำยใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 เป็นผู้ด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ซึ่งกำรเสนอ
ขำยดงักล่ำวจะเป็นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ ำนวน 80,000,000 หุน้ ตำมรำคำ
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ทีป่รำกฏในขอ้ 1 โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมขอ้ 6.2 มขีอ้ตกลงยอมรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
หุ้นประเภทรับประกันผลกำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) ภำยใต้
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting 
Agreement)  

อย่ำงไรกต็ำม ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยมสีทิธยิกเลกิกำรจ ำหน่ำยหุน้
สำมัญในครัง้นี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึง่รวมถงึเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขใดๆ ทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) หรอื 

(ข) เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยั กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญัทำงดำ้นกำรเงนิ เศรษฐกจิ ภำวะตลำด

หลักทรัพย์ หรือกำรเมือง ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี

นยัส ำคญัในธุรกจิหรอืกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นใน

ครัง้นี้ หรอื 

(ค) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตัง้ผู้จ ัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (Underwriting 

Agreement) หรอื 

(ง) เมื่อมีเหตุที่ท ำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ

หน่วยงำนรำชกำรสัง่ระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบ

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยได ้ 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัและกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวขำ้งตน้จะเป็นไปตำมรำยละเอยีดและเงื่อนไขทีจ่ะก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) 

ในกรณีทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยยกเลกิกำรเสนอขำยและจดัจ ำหน่ำย
หุน้ในครัง้นี้จำกเหตุใดเหตุหนึ่งตำมขอ้ก ำหนดขำ้งต้น หรอืเหตุอื่นทีร่ะบุไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผู้จดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซือ้ทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แต่ละรำย
ทีจ่องซือ้หุน้สำมญั ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 

6.3.2. ค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
8.64 ถึง 9.84 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่) โดยกำรช ำระเงนิดงักล่ำวจะเป็นไปตำมสญัญำ
แต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Underwriting Agreement)  

6.3.3. ประมาณการจ านวนเงินค่าหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ จะได้รบัทัง้ส้ิน 
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จ ำนวนเงนิค่ำหุน้สำมญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัหลงัหกัค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำย 
หุน้สำมญัจ ำนวน 80,000,000 หุน้  
ในรำคำคำดกำรณ์หุน้ละ 3.60 ถงึ 4.10 บำท 288,000,000 - 328,000,000 บำท 
หกั ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ (18,556,600) - (19,756,600) บำท 
จ ำนวนเงนิค่ำหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั 269,443,400 - 308,243,400 บำท 
จ ำนวนเงนิค่ำหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั 3.37 - 3.85 บำท 

 
6.4. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย1์  

(1) ค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่  100,000 บำท 
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 229,600 บำท 

(3) ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 25,000 บำท 

(4) ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ของกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน2    50,000 บำท 

(5) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ 40,000 บำท 

(6) ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์  8,640,000 - 9,840,000 บำท 

(7) ค่ำพมิพห์นงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ และเอกสำรอื่นๆ โดยประมำณ 72,000 บำท 

(8) ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ โดยประมำณ3 9,400,000 บำท 

 18,556,600 - 19,756,600 บำท 

หมายเหตุ:      1.  ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
2.  ไมร่วมค่าธรรมเนียมรายปี 
3.   ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ รวมถงึ ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ ค่าทีป่รกึษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์  

เป็นตน้ 

 

6.5. วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์

ส ำหรบัผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้ 

สำมำรถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนไดท้ีส่ ำนักงำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภำยในเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. ในวนัท ำกำร ตัง้แต่วนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลบงัคบั
ใช้จนถึงวนัสิน้สุดระยะเวลำจองซื้อ ทัง้นี้ ส ำหรบัเอกสำรส ำหรบักำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนสำมำรถ
ตดิต่อขอรบัไดท้ีส่ ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 
ภำยในเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. ในวนัท ำกำร ตัง้แต่วนัทีก่ ำหนดและประกำศรำคำสดุทำ้ย (Final Price) 
จนถึงวนัสิน้สุดระยะเวลำจองซื้อหรอืสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้ที่เวบ็ไซต์ของบรษิัท ทำคูนิ 
กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (www.takunigroup.com) และเวบ็ไซตข์อง บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) (www.caz.co.th) และเวบ็ไซต์ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย บรษิทั 
หลกัทรพัยเ์คทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (www.ktbst.co.th) 

ส ำหรบับุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

http://www.ktbst.co.th/
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สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่ส ำนักงำนของผู้จ ัดจ ำหน่ำย
หลกัทรพัย์ ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภำยในเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. ในวนัท ำกำร ตัง้แต่วนัทีห่นังสอืชี้
ชวนมผีลบงัคบัใชจ้นถงึวนัสิน้สดุระยะเวลำจองซือ้ 

ส ำหรบัผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   

สำมำรถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนได้ที่ส ำนักงำนของผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภำยในเวลำ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 17.00 น. 
ในวนัท ำกำร ตัง้แต่วนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลบงัคบัใชจ้นถงึวนัสิน้สดุระยะเวลำจองซือ้ 

ส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

สำมำรถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนได้ที่ส ำนักงำนของผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภำยในเวลำ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 17.00 น. 
ในวนัท ำกำร ตัง้แต่วนัทีห่นงัสอืชีช้วนมผีลบงัคบัใชจ้นถงึวนัสิน้สดุระยะเวลำจองซือ้ 

ทัง้นี้ บุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำย ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสอืชีช้วนซึง่มขีอ้มูลไม่
แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเวบ็ไซต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศกึษำรำยละเอยีดกำร
เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนครัง้นี้ไดก้่อนท ำกำรจองซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ 

6.6. วิธีการจดัสรรหลกัทรพัย ์

กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ แบ่งเป็นกำรจดัสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอยีดในขอ้ 1.2 
ไดแ้ก่ (1) ผูถ้อืหุน้เดมิของบมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้ จ ำนวนไม่เกนิ 16,000,000 หุน้ 
(2) บุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยจ ำนวนประมำณ 48,000,000 หุน้ (3) ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทั
ฯ และบรษิทัย่อย จ ำนวนไม่เกนิ  9,600,000 หุน้ (4) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อยจ ำนวน จ ำนวนไม่เกนิ 6,400,000 หุ้น ผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 
ทัง้นี้ สดัส่วนในกำรเสนอขำยหุน้ใหก้บับุคคลทีไ่ม่ใช่สญัชำตไิทยจะเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ   

นอกจำกนี้ กำรจดัสรรหุน้สำมญัโดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะอยู่ภำยใตเ้กณฑด์งันี้ 

(1) ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 จะไม่จดัสรรหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง  

ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของตนเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง 

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ลงวนัที ่1 สงิหำคม 2559 (รวมทัง้ที่

ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจะจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่บุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ซึ่งได้แก่

ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ที่

เกีย่วขอ้ง ไม่เกนิกรอบทีก่ ำหนดไวต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ทจ. 40/2557 เรื่อง

กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อก
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ตรำสำรทุน บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวำคม 2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่จะเป็น

กำรจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจำกกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้หุน้ทัง้หมด 

(2) ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ดุลยพนิิจเปลี่ยนแปลง

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัครัง้นี้

ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสุด โดยกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้จะไม่มกีำรจดัสรรหุ้นที่

เสนอขำยใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยย่อย 

(3) ภำยหลงัจำกกำรปิดรบัจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบัผูจ้องซือ้ในแต่ละประเภท ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย

และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยอำจพจิำรณำเปิดรบัจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่เตมิส ำหรบัผูจ้องซือ้ประเภท

ใดประเภทหนึ่ง หรอืเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง 

ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะอยู่ภำยใตดุ้ลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำยแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยปฏบิตัติำมกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และจะมกีำรแจง้ข่ำวใหน้ักลงทุนที่

เกีย่วขอ้งไดท้รำบโดยทัว่กนั ทำงสือ่ต่ำงๆ ทีเ่หมำะสมต่อไป 

(4) กำรจดัสรรหุน้สำมญัในครัง้นี้เป็นกำรปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบตัทิีก่ ำหนดตำมขอ้ 5 (3) 

เรื่อง กำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อยภำยใต้ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย ์เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีนใน “ตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีม่ ี

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

6.6.1. วิธีจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ บมจ. ทาคนิู กรุป๊ 

ท่ีมีสิทธิได้รบัการจดัสรรหุ้น 

กำรจดัสรรหุน้สำมญัจ ำนวนไม่เกนิ 16,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอ

ขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น

ในบมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ซึง่หมำยถงึบุคคลทีม่รีำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ บมจ. ทำ

คนูิ กรุ๊ป ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่12 ธนัวำคม 2561 ตำมสดัสว่นกำร

ถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป (Pre-Emptive Right) ในสดัส่วน  50  หุน้สำมญัของบ

มจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ และเศษหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณสทิธิ

จะถูกปัดทิง้ทัง้จ ำนวน ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ปสำมำรถจองซือ้หุน้สำมญัได้น้อย

กว่ำหรอืเท่ำกบัสทิธทิี่ตนได้รบั แต่ไม่มสีทิธจิองซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ เกนิกว่ำสทิธทิี่ตนจะ

ไดร้บั ในรำคำเสนอขำยหุน้ซึง่เป็นรำคำเดยีวกนักบัรำคำทีจ่ะเสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไป

เป็นครัง้แรก (Initial Public Offering)  

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจพจิำรณำไม่เสนอขำยหรอืไมจ่ดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใด

หรอืผูจ้องซือ้รำยใด หำกกำรเสนอขำยหรอืจดัสรรหุน้ดงักล่ำวท ำให ้หรอือำจเป็นผลให ้(ก) เป็น

กำรกระท ำขัดต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือ
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ต่ำงประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติหรือต้อง

ด ำเนินกำรใด ๆ เพิม่เตมินอกเหนือจำกทีต่้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ภำยใต้กฎหมำยไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 

วธิกีำร หรอืเงื่อนไขที่ก ำหนดในกำรเสนอขำยหรือจดัสรรหุ้น ทัง้นี้ บรษิัทฯ อำจเสนอขำยหรือ

จดัสรรหุ้นให้แก่ผูล้งทุนหรอืผู้จองซือ้ที่มสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้รำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะกไ็ด้

ภำยใต้ขอ้ยกเวน้ทีม่อียู่ภำยใต้กฎหมำยต่ำงประเทศทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่และสำมำรถด ำเนินกำรได้

ในเวลำนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีย่งัคงมหีุน้สำมญัเหลอืจำกกำรจดัสรรในสว่นทีเ่สนอขำยใหก้บัประชำชน

ทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผู้ถอืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป บรษิทัฯ จะน ำหุน้สำมญัส่วนที่เหลอื

ดงักล่ำวทัง้หมดไปรวมจดัสรรเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นครัง้แรก  โดยเป็นไป

ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

ทัง้นี้ กำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป นัน้

มผีู้ถือหุ้นเดมิที่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิัทฯ เช่น กรรมกำรหรอืผู้บรหิำรของบรษิทัฯ 

ตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้ และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อกตรำสำรทุน 

(และที่แก้ไขเพิม่เติม) (“ทจ. 40/2557”) อย่ำงไรกต็ำม กำรจดัสรรหุ้นกรณีดงักล่ำวมไิด้เป็นกำร

แบ่งแยกหุน้ไวใ้หก้บับุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ ์แต่เป็นกำรจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทำ

คูนิ กรุ๊ป ทุกรำยที่มสีทิธไิด้รบักำรจดัสรร จงึไม่เขำ้ข่ำยที่บรษิัทฯ ต้องปฏบิตัิตำมประกำศ ทจ. 

40/2557 

นอกจำกนี้ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ

วธิกีำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ฉบบัลงวนัที่ 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) 

(“ทธ. 27/2559”) ไดก้ ำหนดขอ้ยกเวน้ใหจ้ ำหน่ำยใหแ้ก่บุคคลทีต่้องหำ้มจดัสรรตำมขอ้ 20(2) ได้

ตำมขอ้ 21(1/1) หำกเป็นกำรจดัสรรหุน้ทีบุ่คคลดงักล่ำวพงึได้รบัตำมสทิธอินัเนื่องมำจำกกำรที่

บุคคลนัน้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน และไม่เกินกว่ำสดัส่วนกำรถือหุ้นที่บุคคลนัน้มีอยู่ 

ดงันัน้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย อำจจดัสรรหุน้ให ้(1) ตนเอง และผูจ้ดั

จ ำหน่ำยหุน้ทีร่่วมจดัจ ำหน่ำย หรอื (2) กรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม

ของบรษิัทฯ และบุคคลตำม (1) หรอื (3) บรษิัทใหญ่ หรอืบรษิัทย่อยของตนเอง หรอืของผู้จดั

จ ำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจดัจ ำหน่ำย หรือ (4) ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลตำม (2) ได้ตำมสทิธิที่บุคคล

ดงักล่ำวพงึไดร้บัในฐำนะถอืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้ 

ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป 

ขำ้งต้น หำกมหีุน้สำมญัเหลอืจำกกำรใชส้ทิธขิองประชำชนทัว่ไปเฉพำะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถอืหุน้เดมิ

ของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จำกผูท้ีไ่ดร้บัสทิธใินกำรจองซือ้ไม่สำมำรถน ำส่งเอกสำรกำรจองซือ้ หรอื

ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อ หรือไม่สำมำรถจ่ำยช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภำยใน
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ระยะเวลำจองซือ้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 และ/

หรอื บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรจดัสรรหุน้ดงักล่ำวเพื่อเสนอขำยต่อ ผูม้อีุปกำรคุณของผูจ้ดักำร

กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ หรอืนักลงทุนสถำบนั 

ตลอดจนก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอยีดอื่นใดที่จ ำเป็นเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำวตำมที่

เห็นเหมำะสม และไม่ข ัดแย้งกับกฎหมำย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรือ หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในครัง้นี้ประสบ

ควำมส ำเรจ็ 

ในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบมจ. ทำคนูิ กรุ๊ปขำ้งตน้ จะรวมถงึกำรจดัสรรหุน้

ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคล

ดงักล่ำว ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของทรพัยศ์รไีทย ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง / ความสมัพนัธ์ 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ 

ก่อนการ
จดัสรร (หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ี
ได้รบัการ
จดัสรรตาม
สิทธิ (หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ 

ภายหลงัการ
จดัสรร (หุ้น)/1 

1 นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์ กรรมกำร /ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร 

200 2,589,460 2,589,660 

2 นำงสำวกำญจนำ รมิพณชิยกจิ กรรมกำร 200 48,682 48,882 
3 นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ กรรมกำร/รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 200 3,052,200 3,052,400 
4 นำยฐำกรู ตรวีรีำนุวฒัน์ บุตรของนำยประเสริฐ ตรีวีรำ

นุวฒัน์ 
- 2,594,188 2,594,188 

5 นำงพรสนิี ตรวีรีำนุวฒัน์ ญำติสนิทของนำยประเสริฐ ตรวีี
รำนุวฒัน์ 

- 3,600 3,600 

6 นำยประสทิธิ ์ตรวีรีำนุวฒัน์ ญำติสนิทของนำยประเสริฐ ตรวีี
รำนุวฒัน์ 

- 2,000 2,000 

หมำยเหตุ : /1 จ ำนวนหุน้ทีถ่อืภำยหลงัภำยใต้สมมตฐิำนว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ รวมถงึบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งของบุคคล
ดงักล่ำว ใชส้ทิธจิองซือ้และไดร้บัจดัสรรเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรร 

  
6.6.2. วิธีจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนประมาณ 48,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั

จ าหน่าย 

กำรจัดสรรหุ้นสำมญัให้แก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใดในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็
ได ้หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้หำกผูจ้องซือ้ปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งครบถว้น
ตำมขอ้ 6.7.1 และหำกยอดกำรจองซือ้หุน้สำมญัของผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดั
จ ำหน่ำยครบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดแลว้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ขอสงวน
สทิธใินกำรปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 
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6.6.3. วิธีจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 9,600,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ

บริษทัย่อย 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 22 ตุลำคม 2561 มมีติจดัสรรหุน้จ ำนวน 
9,600,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบรษิัทมอี ำนำจในกำรจดัสรรหุน้ โดยจะท ำกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลผูท้ีม่ ี
ลักษณะกำรอุปกำรคุณเป็นไปตำมที่ได้รบักำรอนุมตัิในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
9/2561 เมื่อวนัที่ 22 ตุลำคม 2561 ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด้ หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุ้น
ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้หำกผูจ้องซือ้ปฏบิตัไิม่ถูกต้องครบถ้วนตำมขอ้ 6.7 และหำกยอดกำรจองซื้อ
หุ้นของผู้จองซื้อทีเ่ป็นผู้มอีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ครบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดแลว้ 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2  ขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซือ้หุน้
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้  

6.6.4. วิธีจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 6,400,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2561 เมื่อวนัที ่22 ตุลำคม 2561 ไดม้มีตจิดัสรรหุน้จ ำนวน
ไม่เกนิ 6,400,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อย ทัง้นี้  ในกรณีที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ 
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ บริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ น ำไปจัดสรรเพื่อเสนอขำยต่อ
ประชำชนทัว่ไป รวมกบัหุ้นสำมญัเพิม่ทุนที่บรษิทัฯ จะจดัสรรเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป
ต่อไป โดยรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ที่เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย นี้ จะเป็นรำคำเสนอขำยเดยีวกนักบัรำคำเสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีบ่รษิทัฯ จดัสรรต่อประชำชนทัว่ไป 

ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้จ ำนวนไม่เกนิ 555,600 
หุน้ รำยละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นท่ี
ได้รบัการ

จดัสรรสงูสดุ
ไม่เกิน (หุ้น) 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น
ออกใหม่ท่ี
เสนอขาย 

1 นำยจอง เคยีว ชอย  
(Mr.Jeong Kyo Choi 

กรรมกำรบรษิทัย่อย 
(JKEC) 

555,600 0.69% 

รวม 555,600 0.69% 
หมายเหตุ : ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยกเวน้นายจอง เคยีว ชอย (Mr. Jeong Kyo 
Choi)ไมม่ผีูจ้องซื้อ มแีต่พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเท่านัน้ทีใ่ชส้ทิธใินการจองซื้อ 
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กำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหอ้ยู่ใน
ดุลยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำย หรอืผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยจะ
ท ำกำรจดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใด ในจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธกำรจดัสรรหุน้
ใหแ้ก่บุคคลใดกไ็ด ้หำกผูจ้องซือ้ปฏบิตัไิม่ถูกต้องครบถ้วนตำมขอ้ 6.7 และหำกยอดกำรจองซื้อ
หุ้นของผู้จองซื้อที่เป็น กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  ครบตำม
จ ำนวนทีก่ ำหนดแลว้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 
ขอสงวนสทิธใินกำรปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้ 

6.7. วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญั 

6.7.1. ส าหรบัผูถื้อหุ้นเดิมของบมจ. ทาคนิู กรุป๊ ท่ีมีสิทธิได้รบัการจดัสรรหุ้น 

ผูถ้อืหุน้เดมิของ บมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป จะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(1) ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จะได้รบัสทิธิจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ

บรษิทัฯ ในอตัรำส่วน 50 หุน้สำมญัของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ต่อ 1 หุน้สำมญัของบรษิทัฯ และ

เศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกดิจำกกำรค ำนวณสทิธจิะถูกปัดทิ้งทัง้จ ำนวน ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นของ 

บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป มสีทิธใินกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ไดน้้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั

สทิธทิี่ตนได้รบั โดยสำมำรถยื่นเอกสำรกำรจองซื้อได้ที่ส ำนักงำนใหญ่ของผู้จดักำรกำรจดั

จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะต้องปฏิบัติตำมวิธี

ดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้ใหถู้กต้องครบถว้นและชดัเจน พรอ้ม
ลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคล ใบจองซือ้หุน้จะตอ้งลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพนัของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดงัต่อไปนี้ 

1. ใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (ออกโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย)์ 
2. เอกสำรแสดงตน 

 
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุพร้อมลง
นำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีบ่ตัรประจ ำตวัประชำชนหมดอำยุ ใหแ้นบส ำเนำบตัรประชำชนที่
หมดอำยุ และส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรอืส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น
ทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้ง
แนบส ำเนำบตัรประชำชนของผูเ้ยำว ์(ถ้ำม)ี ค ำยนิยอมของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ หรอื ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง และส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีผู่เ้ยำวอ์ำศยัอยู่พรอ้มผูป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
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ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว : ส ำเนำหนังสอืเดนิทำงหรอืส ำเนำใบต่ำงด้ำวที่ยงัไม่
หมดอำยุ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว ์จะต้องแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำ
สำมำรถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย) 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย : ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของ
นิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำ
ใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล
ดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดย
เจำ้หน้ำที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีม่อี ำนำจในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรอง
ควำมถูกต้อง ท ำกำรรบัรองลำยมอืชื่อของผู้จดัท ำหรอืผู้ให้ค ำรบัรองควำมถูกต้องของเอกสำร และให้
เจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยในประเทศทีเ่อกสำรไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกต้อง ท ำกำรรบัรองลำยมอื
ชื่อและตรำประทบัของเจำ้หน้ำที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีไ่ดด้ ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีำยุ
ไม่เกนิ 12 เดอืน นับจนถงึวนัยื่นใบจองซือ้และแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่
หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

 
ผู้จองซื้อประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ ำนำจใหผู้ดู้แลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรจอง
ซือ้แทน :ส ำเนำหนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูจ้องซือ้มอบอ ำนำจใหผู้ด้แูลรกัษำผลประโยชน์ด ำเนินกำรจองซือ้
แทนที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมแนบส ำเนำเอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ ทัง้นี้ เอกสำรดงักล่ำวให้เป็นไปตำม
ประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสำรดงักล่ำวตอ้งลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง
โดยผูม้อี ำนำจลงนำมแทนผูจ้องซือ้หรอืผูด้แูลรกัษำผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตรำส ำคญันิติ
บุคคล (ถำ้ม)ี 

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทยและต่ำงดำ้ว หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 
หรอืต่ำงประเทศ เป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง 
(Suitability Test) กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ในช่วง
ระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่ำวจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดในเอกสำรใบจองซือ้ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และลงลำยมอืชื่อเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรจองซือ้ และเป็นเอกสำรประกอบกำร
ด ำเนินกำรรู้จ ักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC/CDD) ใหแ้ก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทัง้นี้  หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อใหค้รบถ้วนและชดัเจน พร้อมแนบแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง 
(Suitability Test) ซึ่งลงนำมโดยผูจ้องซือ้ และในกรณีทีผู่้จองซื้อประสงค์ทีจ่ะใชบ้รกิำรของศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัยโ์ดยกำรฝำกหลกัทรพัย์ในบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัยส์มำชกิหมำยเลขที ่600 (Issuer 
Account: A/C 600) ผู้จองซื้อมหีน้ำทีต่้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ในกำรป้องกนักำรหลบเลีย่งภำษขีองบุคคลสญัชำตอิเมรกินัทีม่รีำยไดจ้ำกกำรท ำงำน หรอื
ลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกขอ้มูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื้อส ำหรบัผู้จองซื้อ
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บุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และเอกสำร “ค ำรบัรองสถำนะนิตบิุคคลและค ำยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลตำม 
FATCA” ส ำหรบัผูจ้องซือ้นิตบิุคคลเท่ำนัน้ พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู และน ำสง่ผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมเอกสำรจองซื้ออื่นๆ โดย
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะน ำส่งขอ้มลูทีร่ะบุขำ้งตน้
ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

 
ทัง้นี้ ลำยมอืชื่อทีร่บัรองส ำเนำถูกตอ้งนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อทีล่งนำมในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
จองซือ้หุน้สำมญัทุกฉบบั และกำรรบัเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอยีด หรอืขัน้ตอน 
หรอืเงื่อนไข หรอืดุลยพนิิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 
6.2.1 อำจก ำหนดเพิม่เตมิ 

 
(2) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อไดท้ี่ส ำนักงำนใหญ่ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ระหว่ำงวนัที ่8 ถงึ 10 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 

น. – 17.00 น.  

(3) ผูจ้องซือ้ต้องช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยจะต้อง

ช าระท่ีราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซ่ึงจะก าหนดและประกาศให้ทราบใน

ภายหลงัภายในวนัท่ี 4 มกราคม 2562 ทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

(www.takunigroup.com) และเวบ็ไซตข์อง บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

(www.caz.co.th) และเว็บไซต์ของข้อมูล บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) ตวัแทนรบัจองซือ้ (www.ktbst.co.th)   

- หำกจองซือ้ในวนัที ่8 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. และวนัที ่9 มกรำคม 

2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อสำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อโดยช ำระเป็น 

(ก) กำรโอนเงนิ (ข) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์นัน้

จะต้องลงวนัที ่8 มกรำคม 2562 และวนัที ่9 มกรำคม 2562 เท่ำนัน้และช่ือเจ้าของเชค็ต้อง

เป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซ้ือเท่านัน้ และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 

ดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่ จ่ำย ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(มหำชน) เพื่อจองซือ้หุน้” และตอ้งสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชเีดยีวกนัภำยใน

วนัท ำกำรถดัไป พรอ้มระบุชื่อ นำมสกุล ทีอ่ยู่ และหมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อได้ไว้

ดำ้นหลงั เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ 

- หำกจองซือ้ในวนัที ่9 มกรำคม 2562 ระหวำ่งเวลำ 12.00 น. – 17.00 น. และวนัที ่10 

มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17:00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้

เดยีวเตม็ตำมจ ำนวนทีจ่องซือ้โดยกำรโอนเงนิ เท่ำนัน้ โดยโอนเงนิเขำ้บญัช:ี 

ชื่อบญัช:ี บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อจองซือ้หุน้ 
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 KTB Securities (Thailand) Public Company Limited for share subscription 
ธนำคำร/สำขำ: ไทยพำณิชย ์
เลขทีบ่ญัช:ี 049-412751-1 
ประเภทบญัช:ี ออมทรพัย ์

 
โดยผูถ้อืหุน้ของบมจ. ทำคนูิ กรุ๊ป ตอ้งใชใ้บน ำฝำกแบบ Bill Payment โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นพรอ้ม
ระบุรหสัอำ้งองิ (Ref.1) เป็นเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (ตำมทีป่รำกฏในใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิม่ทุน) และรหสัอำ้งองิ (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชำชน 13 หลกั และต้องช ำระเงนิผ่ำนเคำน์เตอร์
ของธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) เท่ำนัน้ 

- ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ส ำหรบักำรโอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำร

เรยีกเกบ็เชค็ (ถำ้ม)ี 

(4) ผู้จองซื้อจะต้องน ำใบจองซื้อตำมขอ้ 6.7 พร้อมหลกัฐำนที่แสดงว่ำมกีำรช ำระค่ำจองซือ้หุน้ 

ตำมขอ้ 6.7 ส่งไปยงัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 ระหว่ำงวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17:00 น. โดยในกำรจองซื้อ

เจำ้หน้ำทีร่บัจองจะลงลำยมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 
(5) ผูจ้องซือ้ทีย่ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 6.7.1 แลว้ จะขอยกเลกิกำร

จองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้ ทัง้นี้ ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธปิฏเิสธหรอืยกเลกิกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้น

ตำมขอ้ 6.7. ได ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รบัใบรบัรองสทิธิมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องช ำระเงินและ
เตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซื้อหุ้นตำมจ ำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับ กล่ำวคือ เอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อหุ้น 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้ กำรจองซื้อด้วยเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น
หมำยเลขเดยีวกนั โดยรวมสทิธทิีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของทุกหมำยเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้
เขำ้ดว้ยกนั หรอืระบุขอ้มูลดงักล่ำวในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้ชุดเดยีวกนั อำจส่งผลใหผู้จ้องซื้อ
ได้รบัจดัสรรหุ้นไม่ครบตำมสทิธทิัง้หมดทีม่ตีำมเลขทะเบยีนผู้ถือหุน้ทุกหมำยเลขรวมกนั และบรษิทัฯ 
หรอืผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธิใ์นกำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หรอืไม่จดัสรรหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยดงักล่ำวตำมเหน็สมควร 

ทัง้น้ีบริษทัฯ โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะ
ไม่รบัเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณีย ์และห้ามไม่ให้ผู้จองซ้ือฝากใบจองซ้ือ
และเอกสารประกอบการจองซ้ือท่ีบริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทุก
สาขา  

6.7.2. ส าหรบับุคคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่าย 



                      บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่3.6 - 13 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หุน้ 

โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้ใหค้รบถว้นและชดัเจนพรอ้ม

ลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคล ใบจองซือ้หุน้จะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำม

ผูกพนัของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่

หมดอำยุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน 

ให้แนบส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่มเีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรอืส ำเนำเอกสำร

ทำงรำชกำรอื่นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 

(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ที่ยงัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ หรอืผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม) และส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรบัรอง

ส ำเนำถูกต้อง และ/หรอื กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ีม่บีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้อง

แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง 

(บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ 

พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

(2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว : ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือ

เดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว ์

จะตอ้งแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย) 

(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติ

บุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ

นิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำ

หนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล

ดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(4) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้

บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) 

ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี และแนบส ำเนำใบ

ต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลง



                      บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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นำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้อง ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้

ทัง้หมดทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดย

เจำ้หน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุล

ไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกต้อง และมอีำยุไม่เกนิ 1 

ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่

หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 

(5) กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทยและต่ำงด้ำว เป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขำย

หลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และ

ไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ (Know 

Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยแ์ลว้ ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่ำวไม่ต้อง

แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้หำกไม่เป็นไปตำม

เงื่อนไขทีก่ล่ำวขำ้งต้น ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test 

ทีก่รอกรำยละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผู้

จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ 

(6) กรณีผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยหรอืในต่ำงประเทศ เป็นผู้

ทีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆ กับผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุ

ไวใ้นขอ้ 6.2 และทัง้นิตบิุคคลทีเ่ป็นผูจ้องซือ้ดงักล่ำว และกรรมกำรทีเ่ป็นผูล้งนำมใน

เอกสำรไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ 

(Know Your Customer&CustomeDueDiligence:KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ

แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยแ์ลว้ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ นิตบิุคคลทีเ่ป็นผูจ้องซือ้ 

และกรรมกำรที่เป็นผู้ลงนำมในเอกสำรดงักล่ำวไม่จ ำเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 

Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี้ หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ล่ำวขำ้งต้น 

นิตบิุคคลทีเ่ป็นผูจ้องซือ้ และ/หรอืกรรมกำรทีเ่ป็นผูล้งนำมในเอกสำรดงักล่ำวจะต้อง

แนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน 

และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้หุน้ 

(7) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชกิ

เลขที ่600 ผูจ้องซือ้ต้องกรอกแบบ “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์
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เฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย ์(Issuer 

Account) เท่านัน้” พร้อมลงลำยมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เพื่อ

เป็นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อหุ้นตำมกฎหมำย FATCA (Foreign Account Tax 

Compliance Act)” และหำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคลตอ้งกรอก “แบบสอบถามส าหรบั

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิม่เตมิดว้ย 

(8) กำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online): ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซดข์องผู้

จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่สำมำรถให้บริกำรจองซื้อหุ้นผ่ำนร ะบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัท

หลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั 

จ ากดั (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ หรอืบญัชปีระเภท

อื่นๆ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึง่ผ่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกค้ำและ

ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำมสำมำรถรบัควำมเสี่ยง 

(Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยก์่อนกำรจองซือ้ ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี

ก่อนกำรจองซือ้ โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะต้องมกีำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ผ่ำนระบบ

ออนไลน์ที่รดักุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User 

Name) และรหสัผ่ำน (Password Login) และผูจ้องซือ้ต้องยนืยนัว่ำไดศ้กึษำขอ้มูลเกี่ยวกบั

กำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ และ/หรอื เอกสำรขอ้สรุปขอ้มูลส ำคญั

ของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) และรบัรองว่ำเขำ้ใจ ยอมรบัควำมเสีย่ง และยนิยอม

ผูกพนัตำมหนังสอืชีช้วนดงักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ 

ทัง้นี้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนและเอกสำรขอ้มลูสรุปขอ้มลูส ำคญัของ

หลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ 

วธิกีำรจองซือ้ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอยีดหรอืขัน้ตอนทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยอำจ

ก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบัลกูคำ้ของตนในภำยหลงั 

(9) การจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผูจ้องซือ้สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจำ้หน้ำทีผู่แ้นะน ำ

กำรลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่สำมำรถ

ให้บริกำรจองซื้อหุ้นผ่ำนระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จ ากัด 

(มหาชน) และบริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

(10)  โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จ ัด

จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีจ่ะท ำกำรจองซือ้ และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลูกคำ้และตรวจสอบเพื่อ

ทรำบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้ำ  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 

KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง 

(Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยก์่อนกำรจองซือ้แลว้ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 
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ปี โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะต้องมกีำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึ

เทปทีร่ดักุมเพยีงพอ และผูจ้องซือ้จะตอ้งยนืยนัทำงวำจำว่ำไดศ้กึษำขอ้มูลเกีย่วกบักำรเสนอ

ขำยหุน้เพิม่ทุนในหนงัสอืชีช้วนของบรษิทัฯ และ/หรอืเอกสำรสรุปขอ้มลูส ำคญัของหลกัทรพัย ์

(Executive Summary) และรับรองว่ำเข้ำใจ ยอมรับควำมเสี่ยง และยินยอมผูกพันตำม

หนังสอืชีช้วนดงักล่ำว โดยผูจ้องซือ้ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี้ ผูจ้ดั

จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์จะจดัให้มีหนังสอืชี้ชวนและเอกสำรสรุปข้อมูลส ำคญัของหลกัทรัพย์ 

(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยจะต้อง

ปฏบิตัติำมดงันี้ 

▪ แนะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์อ้งตดิต่อผูจ้องซือ้ในกำรด ำเนินกำร

จองซือ้หลกัทรพัยผ์่ำนโทรศพัทบ์นัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ

จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรร รำคำทีเ่สนอขำย จ ำนวนเงนิทีต่้องช ำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำง

และวนัทีต่้องช ำระรำคำ และแจง้ใหท้รำบว่ำผูจ้องซือ้สำมำรถศกึษำขอ้มูลเกีย่วกบั

กำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ ัดจ ำหน่ำย

หลกัทรพัย ์หรอืจำกหนงัสอืชีช้วนผ่ำน www.sec.or.th 

▪ ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์้องใหผู้จ้องซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัท์

บนัทึกเทปพิสูจน์ตัวตนโดยขัน้ตอนกำรตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื้อ เช่น กำร

สอบถำมเลขที่บญัชทีี่ผู้จองซื้อมกีบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ หรอืบตัรประจ ำตัว

ประชำชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนำคำรที่ใช้ช ำระโดยวิธีเงินโอนอตัโนมตัิ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) กบัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ หรือชื่อผู้

แนะน ำกำรลงทุน เป็นตน้ 

▪ ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทำงวำจำว่ำไดศ้กึษำขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใน

หนังสือชี้ชวนและ /หรือเอกสำรสรุปข้อมูลส ำคัญของหลักทรัพย์ (Executive 

Summary) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวน และ /หรือเอกสำรสรุปข้อมูล

ส ำคญัของหลกัทรพัยด์งักล่ำว 

▪ ผูแ้นะน ำกำรลงทุนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เมื่อรบัค ำยนืยนัพรอ้มรำยละเอยีด

กำรจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป ต้องบนัทกึค ำสัง่กำรจองซือ้ผ่ำนระบบทีผู่้

จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ดัเตรยีมให ้โดยระบบจะแสดงขอ้มูลกำรจองผ่ำนโทรศพัท์

บนัทกึเทป ชื่อผูแ้นะน ำกำรลงทุน วนัและเวลำบนัทกึกำรจองซือ้ผ่ำนระบบ 

(11) หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรอืผ่ำนทำง

โทรศพัท์บนัทกึเทปได้ ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อโดยตำมวธิกีำรจองในขอ้ 6.7.1 (ก) 

ขอ้ (1) – (6) ได ้

http://www.sec.or.th/
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(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่ส ำนักงำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

- กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อ สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ 

ตัง้แต่เวลำ 09:00 น. –17:00 น. ของวนัที ่11, 14 - 15 มกรำคม 2562 

- กรณีจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ 

ตัง้แต่เวลำ 9:00 น. ของวันที่ 11 มกรำคม 2562 ถึงเวลำ 17:00 น. ของวันที่ 15 

มกรำคม 2562 

- กรณีจองซือ้ผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป สำมำรถจองซือ้ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ 

ตัง้แต่เวลำ 09:00 น. –17:00 น. ของวนัที ่11, 14 - 15 มกรำคม 2562 

(6) ผูจ้องซือ้ต้องช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยจะต้อง

ช าระท่ีราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซ่ึงจะก าหนดและประกาศให้ทราบใน

ภายหลงัภายในวนัท่ี 4 มกราคม 2562 ทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

(www.takunigroup.com) และเวบ็ไซตข์อง บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

(www.caz.co.th) และเว็บไซต์ของข้อมูล บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) ตวัแทนรบัจองซือ้ (www.ktbst.co.th) โดยวธิชี ำระเงนิมดีงันี้ 

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็ตำมจ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยช ำระเป็นเงนิ

โอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืโดยหกั

จำกเงนิทีฝ่ำกอยู่กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 

ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบเงนิโอนอตัโนมตัจิะกระท ำไดเ้ฉพำะผูจ้องซือ้ที่
ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 ที่ได้
ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช ำระค่ำภำระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ และ
ระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลบงัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

- ในกรณีทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยตดัเงนิจำกระบบเงนิโอนอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic 

Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืเงนิทีฝ่ำกอยู่กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ม่ผ่ำน 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยช ำระเป็นเงนิโอนเขำ้

บญัชขีองผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไว้ในขอ้ 6.2 เท่ำนัน้ พร้อมส่งหลกัฐำน

กำรโอนเงนิมำยงัผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์โดยผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำยจะ

ด ำเนินกำรโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเขำ้บญัชขีองบรษิทัฯ ต่อไป 

- ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ไดม้บีญัชจีองซือ้กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงค์

จะจองซื้อหลกัทรพัย์ด้วยตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 หรอืผู้จองซื้อทีม่บีญัชจีองซื้อแต่ไม่

สำมำรถช ำระเงินค่ำจองผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic 
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Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืเงนิทีฝ่ำกอยู่กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ด ้ผูจ้อง

ซื้อสำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุ้นตำมจ ำนวนที่จองซื้อ ณ วนัจองซื้อ โดยมวีธิกีำร

ช ำระเงนิดงันี้ 

• หำกท ำกำรจองซื้อตัง้แต่เวลำ 09:00 – 17:00 น. ของวนัที่  11 มกรำคม 2562 

และเวลำ 09:00 น. – 12.00 น. ของวนัที่ 14 มกรำคม 2562 ผู้จองซื้อสำมำรถ

ช ำระเงนิค่ำจองซื้อโดยช ำระเป็น (ก) เงนิโอน (ข) (ข) เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอื 

ดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์นัน้จะตอ้งลงวนัที ่11 มกรำคม 2562 

และวนัที่ 14 มกรำคม 2562 เท่ำนัน้ และช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบั

ช่ือผู้จองซ้ือเท่านัน้ และกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 

ดร๊ำฟท์ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ำยบญัชีธนำคำรที่ผู้จดัจ ำหน่ำยหลักทรพัย์แต่ละรำย

ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักหักบัญชี

เดียวกนัภำยในวนัท ำกำรถัดไป พร้อมระบุชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลข

โทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท์ 

• หำกท ำกำรจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 12.00 น. – 17.00 น. ของวนัที ่14 มกรำคม 2562 

และตัง้แต่เวลำ 09.00 น. – 17.00 น. ของวันที่ 15 มกรำคม 2562 ผู้จองซื้อ

จะตอ้งช ำระค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยช ำระเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรอืค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิขึน้จำก
กำรท ำธุรกรรมกำรโอนเงนิทัง้หมด (ถ้ำม)ี ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้ (จ านวน
เงินท่ีผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ด้รบัสุทธิจากค่าธรรมเนียมทัง้หมดต้องเท่ากบัยอด
จองซ้ือเตม็จ านวน) 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซือ้ใน

ขอ้ (ค) หรอืหลกัฐำนที่แสดงว่ำมกีำรช ำระค่ำจองซื้อหุน้ มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซื้อและ

ช ำระเงนิได้ที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและ

รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ตัง้แต่เวลำ 09:00 น. – 17:00 น. ของวนัที ่

11 มกรำคม 2562 – วนัที ่15 มกรำคม 2562 โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลง

ลำยมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้ผูจ้อง

ซือ้ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) ทีช่ ำระค่ำจองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมตั ิ(หรอืที่

เรียกว่ำ “Automatic Transfer System หรือ ATS”) ผู้จองซื้อไม่ต้องน ำส่งใบจองซื้อหรือ

เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

(ง) ผูท้ีย่ ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลกิกำรจองซือ้และขอ

เงนิคนืไม่ได้ ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย
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และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 มสีทิธยิกเลกิกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่

ด ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (ง) ได ้

ทัง้นี้ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์แต่ละรำยขอสงวนสทิธใินกำรในกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรรับช ำระเงินค่ำจองซื้อตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ เพื่อให้กำรจองซื้อหุ้นครัง้นี้ประสบ
ควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสดุ 

6.7.3. ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะตอ้งปฏบิตัติำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หุน้ 

โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้ใหค้รบถว้นและชดัเจนพรอ้ม

ลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคล ใบจองซือ้หุน้จะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำม

ผูกพนัของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่

หมดอำยุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน 

ให้แนบส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่มเีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรอืส ำเนำเอกสำร

ทำงรำชกำรอื่นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 

(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ที่ยงัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ หรอืผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม) และส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรบัรอง

ส ำเนำถูกต้อง และ/หรอื กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ีม่บีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้อง

แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง 

(บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ 

พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

(2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว : ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือ

เดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว ์

จะตอ้งแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย) 

(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติ

บุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ

นิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำ



                      บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่3.6 - 20 

หนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล

ดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(4) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้

บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) 

ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี และแนบส ำเนำใบ

ต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้

ทัง้หมดทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรบัรองลำยมอืชื่อโดย

เจำ้หน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุล

ไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกต้อง และมอีำยุไม่เกนิ 1 

ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่

หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 

(5) กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทยและต่ำงด้ำว เป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขำย

หลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และ

ไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ (Know 

Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยแ์ลว้ ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่ำวไม่ต้อง

แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้หำกไม่เป็นไปตำม

เงื่อนไขทีก่ล่ำวขำ้งต้น ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test 

ทีก่รอกรำยละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผู้

จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ 

(6) กรณีผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยหรอืในต่ำงประเทศ เป็นผู้

ทีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุ

ไวใ้นขอ้ 6.2 และทัง้นิตบิุคคลทีเ่ป็นผูจ้องซือ้ดงักล่ำว และกรรมกำรทีเ่ป็นผูล้งนำมใน

เอกสำรไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำร

จัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัด

จ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ลว้ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ นิตบิุคคลทีเ่ป็นผู้

จองซือ้ และกรรมกำรทีเ่ป็นผูล้งนำมในเอกสำรดงักล่ำวไม่จ ำเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD 
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และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้ หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำว

ขำ้งต้น นิตบิุคคลทีเ่ป็นผูจ้องซือ้ และ/หรอืกรรมกำรทีเ่ป็นผูล้งนำมในเอกสำรดงักล่ำว

จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง 

ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์เพื่อ

เป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้ 

(7) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชกิ

เลขที ่600 ผูจ้องซือ้ต้องกรอกแบบ “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์

เฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย ์(Issuer 

Account) เท่านัน้” พร้อมลงลำยมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เพื่อ

เป็นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อหุ้นตำมกฎหมำย FATCA (Foreign Account Tax 

Compliance Act)” และหำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคลตอ้งกรอก “แบบสอบถามส าหรบั

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิม่เตมิดว้ย 

(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่ส ำนักงำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อตัง้แต่เวลำ 09:00 น. –

17:00 น. ของวนัที ่11 มกรำคม 2562 – วนัที ่15 มกรำคม 2562 

(ค) ผู้จองซื้อต้องช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดย

จะต้องช าระท่ีราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซ่ึงจะก าหนดและประกาศให้

ทราบในภายหลงัภายในวนัท่ี 4 มกราคม 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป 

จ ำกดั (มหำชน) (www.takunigroup.com) และเวบ็ไซต์ของ บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (www.caz.co.th) และเวบ็ไซต์ของขอ้มูล บรษิัท หลกัทรพัยเ์คทบี ี

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ตวัแทนรบัจองซื้อ (www.ktbst.co.th) โดยวธิชี ำระเงนิมี

ดงันี้ 

- หำกจองซือ้ในวนัที ่11 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. และวนัที ่14 
มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซือ้
โดยช ำระเป็น (ก) กำรโอนเงนิ (ข) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊ำฟท์ นัน้จะต้องลงวนัที ่11 มกรำคม 2562 และวนัที่ 14 มกรำคม 2562 
เท่ำนัน้และช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซ้ือเท่านัน้ และกำรช ำระ
เงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่ จ่ำย ชื่อบญัชี 
“บรษิัทหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อจองซื้อหุ้น ” และต้อง
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชเีดยีวกนัภำยในวนัท ำกำรถดัไป พรอ้มระบุ
ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง เช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ 
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- หำกท ำกำรจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 12:00 น. – 17:00 น. ของวนัที ่14 มกรำคม 2562 และ

ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. – 17.00 น. ของวนัที ่15 มกรำคม 2562 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระคำ่

จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยช ำระเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรอืค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิขึน้จำก
กำรท ำธุรกรรมกำรโอนเงนิทัง้หมด (ถ้ำม)ี ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้ (จ ำนวน
เงนิทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ดร้บัสุทธจิำกค่ำธรรมเนียมทัง้หมดต้องเท่ำกบัยอดจองซื้อ
เตม็จ ำนวน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซือ้ใน

ขอ้ (ค) หรอืหลกัฐำนที่แสดงว่ำมกีำรช ำระค่ำจองซื้อหุน้ มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซื้อและ

ช ำระเงนิไดท้ีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

ตัง้แต่เวลำ 09:00 น. – 17:00 น. ของวนัที ่11 มกรำคม 2562 ถงึวนัที ่15 มกรำคม 2562 

โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลำยมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบั

จองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูท้ีย่ ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลกิกำรจองซือ้และขอ

เงนิคนืไม่ได้ ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 มสีทิธยิกเลกิกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (ง) ได ้

6.7.4. ส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นผูก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะต้องปฏบิตัิตำม
วธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) จองซือ้จะต้องจองซือ้หุน้ขัน้ต ่ำจ ำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 หุน้ 

โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้ใหค้รบถว้นและชดัเจนพรอ้ม

ลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคล ใบจองซือ้หุน้จะต้องลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำม

ผูกพนัของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำร

ประกอบกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่

หมดอำยุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน 

ให้แนบส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่มเีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรอืส ำเนำเอกสำร

ทำงรำชกำรอื่นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 

(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ที่ยงัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ หรอืผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม) และส ำเนำทะเบยีนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรบัรอง
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ส ำเนำถูกต้อง และ/หรอื กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ีม่บีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้อง

แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง 

(บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ 

พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

(2) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว : ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือ

เดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว ์

จะตอ้งแนบหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำสำมำรถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย) 

(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติ

บุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชยอ์ำยุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำม

รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ

นิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำ

หนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล

ดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(4) ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้

บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) 

ทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี และแนบส ำเนำใบ

ต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลง

นำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้

ทัง้หมดทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบักำรรบัรองลำยมอืชื่อโดย

เจำ้หน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีข่องสถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุล

ไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกต้อง และมอีำยุไม่เกนิ 1 

ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่

หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 

(5) กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำตไิทยและต่ำงด้ำว เป็นผูท้ีม่บีญัชีซือ้ขำย

หลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และ

ไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ (Know 

Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยแ์ลว้ ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่ำวไม่ต้อง

แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้หำกไม่เป็นไปตำม
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เงื่อนไขทีก่ล่ำวขำ้งต้น ผูจ้องซือ้จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test 

ทีก่รอกรำยละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผู้

จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ 

(6) กรณีผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยหรอืในต่ำงประเทศ เป็นผู้

ทีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุ

ไวใ้นขอ้ 6.2 และทัง้นิตบิุคคลทีเ่ป็นผูจ้องซือ้ดงักล่ำว และกรรมกำรทีเ่ป็นผูล้งนำมใน

เอกสำรไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคำ้ 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำร

จัดท ำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัด

จ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ลว้ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปีก่อนกำรจองซือ้ นิตบิุคคลทีเ่ป็นผู้

จองซือ้ และกรรมกำรทีเ่ป็นผูล้งนำมในเอกสำรดงักล่ำวไม่จ ำเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD 

และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้ หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำว

ขำ้งต้น นิตบิุคคลทีเ่ป็นผูจ้องซือ้ และ/หรอืกรรมกำรทีเ่ป็นผูล้งนำมในเอกสำรดงักล่ำว

จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง 

ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์เพื่อ

เป็นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้ 

(7) กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมำชกิ

เลขที ่600 ผูจ้องซือ้ต้องกรอกแบบ “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์

เฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรพัย ์(Issuer 

Account) เท่านัน้” พร้อมลงลำยมอืชื่อผูจ้องซื้อใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เพื่อ

เป็นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อหุ้นตำมกฎหมำย FATCA (Foreign Account Tax 

Compliance Act)” และหำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคลตอ้งกรอก “แบบสอบถามส าหรบั

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิม่เตมิดว้ย 

(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่ส ำนักงำนของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำร

จ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อตัง้แต่เวลำ 09:00 น. –

17:00 น. ของวนัที ่11 มกรำคม 2562 – วนัที ่15 มกรำคม 2562 

(ค) ผู้จองซื้อต้องช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดย

จะต้องช าระท่ีราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ซ่ึงจะก าหนดและประกาศให้

ทราบในภายหลงัภายในวนัท่ี 4 มกราคม 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป 

จ ำกดั (มหำชน) (www.takunigroup.com) และเวบ็ไซต์ของ บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (www.caz.co.th) และเวบ็ไซต์ของขอ้มูล บรษิัท หลกัทรพัยเ์คทบี ี
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(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ตวัแทนรบัจองซื้อ (www.ktbst.co.th) โดยวธิชี ำระเงนิมี

ดงันี้ 

- หำกจองซือ้ในวนัที ่11 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. และวนัที ่14 
มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซือ้
โดยช ำระเป็น (ก) กำรโอนเงนิ (ข) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊ำฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊ำฟท์ นัน้จะต้องลงวนัที ่11 มกรำคม 2562 และวนัที่ 14 มกรำคม 2562 
เท่ำนัน้และช่ือเจ้าของเชค็ต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซ้ือเท่านัน้ และกำรช ำระ
เงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่ จ่ำย ชื่อบญัชี 
“บรษิัทหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อจองซื้อหุ้น ” และต้อง
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชเีดยีวกนัภำยในวนัท ำกำรถดัไป พรอ้มระบุ
ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง เช็ค 
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ 

- หำกท ำกำรจองซือ้ตัง้แต่เวลำ 12:00 น. – 17:00 น. ของวนัที ่14 มกรำคม 2562 และ

ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. – 17.00 น. ของวนัที ่15 มกรำคม 2562 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระคำ่

จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนทีจ่องซือ้ โดยช ำระเป็นเงนิโอนเท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรอืค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิขึน้จำก
กำรท ำธุรกรรมกำรโอนเงนิทัง้หมด (ถ้ำม)ี ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้ (จ ำนวน
เงนิทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ดร้บัสุทธจิำกค่ำธรรมเนียมทัง้หมดต้องเท่ำกบัยอดจองซื้อ
เตม็จ ำนวน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ตอ้งน ำใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่ำจองซือ้ใน

ขอ้ (ค) หรอืหลกัฐำนที่แสดงว่ำมีกำรช ำระค่ำจองซื้อหุน้ มำยื่นควำมจ ำนงขอจองซื้อและ

ช ำระเงนิไดท้ีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

ตัง้แต่เวลำ 09:00 น. – 17:00 น. ของวนัที ่11 มกรำคม 2562 – วนัที ่15 มกรำคม 2562 

โดยในกำรจองซือ้เจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลำยมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบั

จองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ) ผูท้ีย่ ื่นควำมจ ำนงในกำรจองซือ้และไดช้ ำระค่ำจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลกิกำรจองซือ้และขอ

เงนิคนืไม่ไดท้ัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 มสีทิธยิกเลกิกำรจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถว้นตำมขอ้ (ก) – (ง) ได ้

6.8. วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์

6.8.1. กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญั 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ละรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผูจ้องซือ้รำยนัน้ๆ 
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จะด ำเนินกำรให้มกีำรคนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร โดยไม่มดีอกเบีย้ 
และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่ำนตน ตำมทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื (1) 
กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูร้บับรกิำรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ โดยกำรหกับญัชเีงนิฝำกธนำคำรของผู้
จดัจ ำหน่ำยที่รบัจองซื้อเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ (หรือที่
เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีซื้อขำย
หลกัทรพัยต์ำมประเภทบญัชทีีผู่จ้องซือ้แจง้ไว ้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำร
จองซือ้ หรอื (2) กรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับรกิำรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ โดยกำรโอนเงนิให้
ผู้จองซื้อผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน  7 วันท ำกำรนับจำกวันสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ 
และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนั
สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนักหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถ้ำม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่
สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซื้อไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว ผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 (แลว้แต่กรณี) ทีม่หีน้ำทีต่้องส่งคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัแต่ไม่สำมำรถคนืเงนิ
ค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ
ชดใชช้ ำระดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้
หุน้สำมญัทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรคนื นับจำกวนัทีพ่น้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำร
ช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งตน้ อย่ำงไรกด็ ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้
เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic 
Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืโอนเงนิเขำ้บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำมประเภทบญัชทีีผู่จ้อง
ซือ้แจง้ไว ้หรอืโอนเงนิใหผู้จ้องซือ้ผ่ำนบญัชธีนำคำรตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้ หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่ำ
จองซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัคนื
เงนิค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกี
ต่อไป   
ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำร
จดัส่งเชค็ หรอืควำมผดิพลำดในกำรส่งตำมวธิอีื่น ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ ไว้ในใบจองซื้อ ผู้จ ัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำวนอกจำกนี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 
และขอ้ 6.2 (แลว้แต่กรณี) ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญัโดยจ่ำยเป็นเชค็
ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ และสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมที่
อยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ หำกไม่สำมำรถโอนเงนิค่ำจองซือ้ตำมวธิกีำรทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจอง
ซือ้ได ้อนัเนื่องมำจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึง่รวมถงึกรณีทีผู่จ้องซือ้ใหข้อ้มูล และ/หรอืเอกสำรเกีย่วกบั
บญัชเีงนิฝำกธนำคำรทีจ่ะรบัคนืเงนิค่ำจองซือ้ไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น 

6.8.2. กรณีผูจ้องซ้ือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือ 
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ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้รบัจองซือ้หุน้
สำมญัจำกผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองซื้อหุ้น
สำมญัในส่วนที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอื
ค่ำเสยีหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นครบตำมจ ำนวนที่จองซื้อ กล่ำวคอื (1) 
กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูร้บับรกิำรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ โดยกำรหกับญัชเีงนิฝำกธนำคำรของผู้
จดัจ ำหน่ำยที่รบัจองซื้อเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ (หรือที่
เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีซื้อขำย
หลกัทรพัยต์ำมประเภทบญัชทีีผู่จ้องซือ้แจง้ไว ้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำร
จองซือ้ หรอื (2) กรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับรกิำรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ โดยกำรโอนเงนิให้
ผู้จองซื้อผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ 
และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนั
สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนักหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถ้ำม)ี  ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดงักล่ำว ผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยร์ำยทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรสง่คนืเงนิดงักล่ำวจะตอ้งช ำระดอกเบีย้ในอตัรำ
รอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัทีไ่มไ่ดร้บักำรจดัสรรคนื นบัจำก
วนัทีพ่น้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งตน้ อย่ำงไร
กด็ไีม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำร
โอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืที่เรยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืส่งเชค็คนืเงนิ
ค่ำจองซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้ับ
คนืเงนิค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ 
อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำร
จดัส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ เช่น ข้อมูลชื่ อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่
ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์จะไม่รบัผดิชอบต่อ
ควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

6.8.3. กรณีผู้จองซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นเน่ืองมาจากการท่ีไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือ

หุ้นตามเชค็ท่ีจ่ายค่าจองซ้ือหุ้น หรอืเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ 

ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้รบัจองซือ้หุน้
สำมญัจำกผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเชค็ค่ำจองซือ้หุน้
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั อนัเนื่องมำจำกกำรถูกตดัสทิธกิำรจองซือ้เพรำะไม่
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซือ้ตำมเชค็ทีส่ ัง่จ่ำยค่ำจองซือ้หุน้ได ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งตดิต่อขอรบั
เช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้จดัจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้ร ับจองซื้อ 
ภำยใน 10 วนั นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 
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ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกดอกเบี้ย และ/หรอื ค่ำเสยีหำยใดๆ จำกผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย โดยผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผู้จดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ไม่มีควำม
รบัผดิชอบใดๆ หำกผูจ้องซือ้ไม่มำตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่ำวคนืภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดจำก
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย และผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 

ในกรณีกำรปฏบิตัผิดิเงื่อนไขกำรจองซือ้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอื
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บั
จองซือ้หุน้สำมญัจำกผูจ้องซือ้รำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัในสว่นที่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรร โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่ำนตน ตำมทีผู่จ้อง
ซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ กล่ำวคอื (1) กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูร้บับรกิำรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ โดย
กำรหกับญัชเีงนิฝำกธนำคำรของผู้จดัจ ำหน่ำยที่รบัจองซื้อเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำน
ระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืโดย
กำรโอนเงนิเขำ้บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำมประเภทบญัชทีีผู่จ้องซือ้แจง้ไว ้ภำยใน 5 วนัท ำกำร
นับจำกวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือ (2) กรณีผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้ร ับบริกำรของผู้จ ัด
จ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ โดยกำรโอนเงนิใหผู้จ้องซือ้ผ่ำนบญัชธีนำคำรตำมทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ภำยใน 
7 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้อง
ซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ 
ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงส ำนักหกับญัชีหรือเช็คต่ำ ง
ธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำว ผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จ ัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 (แลว้แต่กรณี) ทีม่หีน้ำทีต่อ้งส่งคนืเงนิ
ค่ำจองซือ้หุน้สำมญัแต่ไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดดงักล่ำว จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบชดใชช้ ำระดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีใหแ้ก่ผูจ้อง
ซื้อ โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัที่ไม่ได้รบักำรจดัสรรคืน นับจำกวนัที่พ้น
ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งตน้ อย่ำงไรกด็ ีไม่
ว่ำในกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงนิ
อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้ำบญัชซีื้อ
ขำยหลกัทรพัย์ตำมประเภทบญัชทีี่ผู้จองซื้อแจ้งไว้ หรือโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่ำนบญัชธีนำคำร
ตำมทีร่ะบุในใบจองซือ้ หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่ำจองซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีร่ะบุในใบจอง
ซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่ำจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธิ
เรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำร
จดัส่งเชค็ หรอืควำมผดิพลำดในกำรส่งตำมวธิอีื่น ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จ ัด
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

6.8.4. กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลกัทรพัย ์



                      บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่3.6 - 29 

(ก) ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.3 เงื่อนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บรษิทั

ฯ และ/หรอืผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยใชส้ทิธยิกเลกิเสนอขำยหุน้

สำมญัและจดัจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้ใช้สทิธยิกเลกิกำรจองซื้อหุ้นสำมญั

ทนัท ี

(ข) กรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์อื่นใดทีท่ ำใหบ้รษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยต์้องระงบัหรอืหยุดกำรเสนอขำย

หลกัทรพัยห์รอืไม่สำมำรถส่งมอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำยได ้ผูจ้องซือ้มสีทิธทิีจ่ะยกเลกิกำร

จองซือ้หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแจง้ควำมประสงคต่์อผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยซ์ึง่เป็น

ผูร้บัจองซือ้ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำมขอ้ (ก) และ (ข)  และผู้จองซื้อได้ใช้สทิธยิกเลิกกำรจองซื้อหลกัทรพัย์ 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สำมญัจำกผูจ้องซือ้ทีย่กเลกิ
กำรจองซื้อดังกล่ำวจะด ำเนินกำรให้มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่ำเสยีหำยใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยทีไ่ดใ้ชส้ทิธยิกเลกิกำรจองซือ้หลกัทรพัยน์ัน้ๆ ตำมชื่อทีร่ะบุไว้
ในใบจองซื้อ กล่ำวคอื (1) กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้รบับรกิำรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ โดยกำรหกั
บญัชเีงนิฝำกธนำคำรของผูจ้ดัจ ำหน่ำยที่รบัจองซือ้เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อผ่ำนระบบกำร
โอนเงนิอตัโนมตักิรณีผูจ้องซือ้ช ำระด้วยวธิโีอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 
ATS) หรอืโดยกำรโอนเงนิเขำ้บญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำมประเภทบญัชทีีผู่จ้องซือ้แจง้ไว ้ภำยใน 
5 วนัท ำกำรนับจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรอื (2) กรณีผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้รบับรกิำร
ของผู้จดัจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ โดยโอนเงนิให้ผู้จองซื้อผ่ำนบญัชีธนำคำรตำมที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้
ภำยใน 7 วนัท ำกำร หรอืจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูจ้องซือ้ตำมชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้
และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ภำยใน 10 วนัท ำกำร นับจำกวนัที่
สิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรอืนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถำ้ม)ี  
ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดงักลำ่ว
นับจำกวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2  มี
หน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรสง่คนืเงนิดงักล่ำวจะตอ้งด ำเนินกำรช ำระดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.50 ต่อ
ปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรทีค่นืใหน้ับจำกวนัที่
พน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว จนถงึวันทีไ่ดม้กีำรช ำระคนืตำมวธิกีำรดงักล่ำวขำ้งต้น อย่ำงไรกด็ ี
ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มกีำรโอนเงนิค่ำจองซื้อเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนระบบกำรโอน
เงนิอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืโอนเงนิเขำ้บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์
ตำมประเภทบญัชทีีผู่จ้องซือ้แจง้ไว ้หรอืสง่เชค็คนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมที่
อยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบ และผู้
จองซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป 

หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัส่ง 
ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรอืไม่



                      บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่3.6 - 30 

ครบถ้วนตำมได้ระบุไวใ้นใบจองซื้อ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำด
ดงักล่ำว 

 

6.9. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ปัจจุบนั บริษัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ( “ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์”) ได้ตกลงรบั
หน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหุน้สำมญัใหก้บับรษิทัฯ และใหบ้รกิำรรบัฝำกใบหุน้ทีจ่องซือ้ในกำรเสนอขำยครัง้
นี้ กล่ำวคอื ผูจ้องซือ้สำมำรถใชบ้รกิำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ ำหุน้สำมญัทีต่นไดร้บักำร
จดัสรรเขำ้สู่ระบบซื้อขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ได้ทนัท ีทัง้นี้ เพื่อให้ผูจ้องซื้อสำมำรถขำย
หุน้สำมญัในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ อนุญำตใหหุ้น้สำมญัของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำร
ซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่แตกต่ำงกบักรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซือ้จะไม่
สำมำรถขำยหุน้สำมญัไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้  

ดงันัน้ ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดงัต่อไปนี้คอื 

(1) ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผู้

จองซือ้มบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรร

ฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก ” และศูนย์รบัฝำก

หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ และออก

หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ใน

ขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีผู่จ้องซือ้ฝำกไว ้ในกรณี

นี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีี่

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนุญำตใหหุ้น้สำมญัของบรษิทัฯ ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.10 (1) นี้  ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบั
ชื่อเจำ้ของบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์
ดงักล่ำว มฉิะนัน้แล้วบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรฝำกหุ้นในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ 
สมำชกิเลขที ่600 ตำมขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

(Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิ

เลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก

หลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัตำมจ ำนวนทีผู่จ้องซือ้

ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐำนกำร

ฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วนัท ำกำร นับจำกวนัที่สิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่

ได้รบักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ด้รบักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได้ และหำกผู้
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จองซือ้ต้องกำรถอนหุน้สำมญัออกจำกบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ผูจ้อง

ซือ้สำมำรถตดิต่อไดท้ีศ่นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ซึง่จะมคี่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้สำมญัตำมอตัรำที่

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ก ำหนด ทัง้นี้ กำรถอนหลักทรัพย์ที่ฝำกไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 จะต้องใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ทีน่ ำฝำกในบญัชี

ดงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหลกัทรพัยไ์ดท้นัภำยในวนัทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซือ้

ขำยไดว้นัแรกในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้นโดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ (Script System) 

ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะท ำกำรส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนทีไ่ด้รบักำรจดัสรรใหแ้ก่ผู้จองซื้อทำง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภำยใน 15 วนัท ำกำร นับจำกวนัที่

สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้ทีไ่ดร้บักำร

จดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อำจไดร้บัภำยหลงัจำกทีหุ่น้สำมญัของ

บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรฝำกหุน้ในบญัชี
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 ตำมขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 

 

ส่วนท่ี 4 

รบัรองควำมถกูต้องของข้อมลู 



                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่4 - 1 

กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล 

ขำ้พเจ้ำได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ 
และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทัหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งบรหิำรสงูสุดในสำยงำนบญัช ีขำ้พเจำ้
ขอรบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี้ ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ 

(1) งบกำรเงนิและขอ้มูลทำงกำรเงนิที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนได้แสดงขอ้มูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิ 
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

(2) ขำ้พเจ้ำเป็นผูร้บัผดิชอบต่อกำรจดัใหบ้ริษทัฯ มรีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ดเีพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ ได้
เปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้ของบรษิทัฯอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้ี
กำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3) ขำ้พเจ้ำเป็นผู้รบัผดิชอบต่อกำรจดัให้บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่แีละควบคุมดูแลใหม้กีำร
ปฏบิตัิตำมระบบดงักล่ำว และขำ้พเจำ้ได้แจง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน เมื่อวนัที ่17 
กนัยำยน 2561 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่อง
และกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของระบบควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อ
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให ้นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) หรอื นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ เป็นผูล้งลำยมอืชื่อ
ก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) หรือ 
นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถอืว่ำไมใ่ชข่อ้มลูทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำว
ขำ้งตน้ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ดักำร  

 
นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์ 

 
กรรมกำร 

 
 

 
นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ 

 
กรรมกำร 

 

 
นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ 

 
กรรมกำร 

 

 
นำงสำวกำญจนำ รมิพณชิยกจิ 

 
กรรมกำร 

 

 
นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ กรรมกำร 

 

นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์
 

ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
 



                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่4 - 2 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
 

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
 

นำยซุง ซกิ ฮอง(Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 

นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ 
 

กรรมกำร 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่4 - 3 

กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมูล 

ขำ้พเจ้ำได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนฉบบันี้แลว้ 
และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบรษิทั ขำ้พเจำ้ไม่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นเทจ็ ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัทีข่ำ้พเจำ้ได้สอบทำนแล้ว และไม่มี
เหตุอนัควรสงสยัว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ท ำใหผู้้อื่นส ำคญัผดิ หรอืขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ใน
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให ้นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) หรอื นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ เป็นผู้
ลงลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มลีำยมอืชื่อของ นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 
หรอื นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มลูทีข่ำ้พเจำ้ไดส้อบทำนแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรอสิระ 
 

 
นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ 

 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

 
 

 
นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์

 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

 
 

 
 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
 

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
 

นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 

นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ 
 

กรรมกำร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำที ่4 - 4 

กำรรบัรองกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน 

ขำ้พเจำ้ในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของบรษิัททีอ่อกหลกัทรพัย ์ขอรบัรองว่ำขำ้พเจำ้ได้สอบทำนขอ้มูลใน
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวนฉบบันี้แล้ว และด้วยควำมระมดัระวงัในฐำนะที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำด
ขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

 
บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ำกดั 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นำงปิยะภำ จงเสถยีร กรรมกำรผูจ้ดักำร  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั  
ของบริษทั และบริษทัย่อย (บริษทั เจเคอีซี จ ำกดั) 

 



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1  

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั 

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

1.  นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร  
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

66 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมไฟฟ้ำ) เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2 จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิกำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

- Post Graduate Diploma – 
Electrical Power Generation 
and Distribution System, The 
Norwegian Institute of 
Technology, University of 
Trondheim, Norway  

- สมำชกิสภำวศิวกร สำมญัวศิวกร
ไฟฟ้ำก ำลงั สฟก 1489 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP)  รุ่นที ่
116/2555  

- - 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2527 – 2555 

 

- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 

- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
- ผูช้่วยกรรมกำร

อ ำนวยกำร 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
 
 
 

- บรษิทั ดำคอน อนิส
เป็คชัน่ เซอรว์สิเซส 
จ ำกดั 

 
 
 
 

- บรษิทั เรลโซเชีย่ลเอน็
เตอรไ์พรส ์จ ำกดั 

 
 
- บรษิทั ไทย ออยล ์

จ ำกดั (มหำชน) 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 

 
 
 
 

- ธุรกจิตรวจสอบอุปกรณ์
งำนวศิวกรรม 

 
 
 
 
 

- ธุรกจิใหบ้รกิำรฝึกอบรม 
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
- ธุรกจิผลติ และจดั
จ ำหน่ำยปิโตรเลยีม 

 
 



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่2  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

2. นำยสุทธ ิธรรมอ ำนวยสุข 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 
 

71 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท วศิวกรรมศำสตร ์
Birmingham University, UK 

- สมำชกิสภำวศิวกร (วย. 1120) 
- สมำชกิสภำวศิวกรทำงหลวง

แห่งสหรำชอำณำจกัร (ID : IH 
000018943) 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่145/2561 

- - 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
2541-2554 
 
 
2540-2550 
 

- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 

- ผูจ้ดักำรโครงกำร 
- ผูจ้ดักำรโรงงำน 

 
- ผูจ้ดักำรโครงกำร

ทัว่ไป 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
 
- บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั 

(มหำชน) 
 
- บรษิทั ไทยโตไก
คำรบ์อนโปรดกัท ์จ ำกดั  

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 
 
 
 
 
- ธุรกจิผลติ และจดั
จ ำหน่ำยปิโตรเลยีม 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบั
ผลติภณัฑค์ำรบ์อน 

 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 

 
 

37 - ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำตร ์

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ (MBA) 
University of Connecticut, 
USA 

- วุฒบิตัร Certified Public 
Accountant (CPA) 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที ่145/2561 

- - 2560- ปัจจุบนั 
 

 
 
2560 -ปัจจุบนั 

 
2554-ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
 
 
-  กรรมกำร 

 
- ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 

 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บจก.กลำงเก่ำกลำงใหม่ 

 
 
- บรษิทั ทองเหลอืงไทย 
จ ำกดั 

 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 
 
- ธุรกจิจดัจ ำหน่ำย
เครือ่งครวั และเครือ่ง
ทองเหลอืง 
- ธุรกจิจ ำหน่ำยและผลติ
วสัดุทีแ่ปรรปูจำก
ทองเหลอืง 



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่3  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

4. นำย ซุง ซกิ ฮอง 
(Mr. Chung Sik Hong) 
-    กรรมกำร  
     (มอี ำนำจลงนำมผกูพนั

บรษิทั) 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง 

59 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) Ajou 
University, Korea 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที ่
146/2561 
 

15.71 - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
2560 – ปัจจุบนั 
 

2547 - 2556 
 
 
 
 
2530 – 2547 
 
 
 
 
 
2527 - 2530 

- กรรมกำร 
- ประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร/กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

- ประธำน
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

- กรรมกำร  
 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
- หวัหน้ำทมีวศิวกร

วำงระบบท่อ  
- ผูจ้ดักำรฝ่ำย

ก่อสรำ้ง 
- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

 
- วศิวกรดำ้นวำง

ระบบท่อ 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
 
 
 
- บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั  
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

 
 
 
- SK Engineering & 
Construction 

 
 

 

 

 
 

- Hyundai Engineering 
 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 

 
 
 
 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้

ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้

ค ำปรกึษำดำ้น
วศิวกรรม 



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่4  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

5. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  
- กรรมกำร 
- กรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

57 - หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที ่
103/2556 

0.00 เป็นสำมขีอง
นางสาว
กาญจนา รมิ
พณชิยกจิ และ
เป็นบดิำของ
นำงสำวนิตำ ตรี
วรีำนุวฒัน์ 

2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2550 – ปัจจุบนั  

 

 
 

2545 – ปัจจุบนั  

 

2543 – 2558  
 
 

- กรรมกำร 
- กรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

 

- ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 
- กรรมกำร 

 

- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
- กรรมกำร 
 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
 

- บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั  

- บรษิทั จแีก๊ส โลจสีตกิส ์
จ ำกดั  

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 

 
 

- ธุรกจิบรกิำรจดัหำ 
จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 

 
 
-   ธุรกจิตดิตัง้ระบบก๊ำซ 
    รถยนต ์
 
-   ธุรกจิขนส่งก๊ำซ  
 

6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์   
- กรรมการ 
    (มอี านาจลงนามผกูพนั    
     บรษิทั) 
- กรรมการบรหิาร 

31 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์/ 
University of Nottingham  

- ปรญิญำตร ีบญัช ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

0.00 เป็นบุตรของนาย
ประเสรฐิ ตรวีรีา
นุวฒัน์  และ
นางสาว
กาญจนา รมิ
พณชิยกจิ 

2558 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2554 – ปัจจุบนั  
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร  
 
 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

 
- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบทาง
วศิวกรรม 

 
- ธุรกจิบรกิารจดัหา 

จ าหน่ายก๊าซ LPG 
 



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่5  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

- ปรญิญาโท บรหิารการเงนิ
Queen Mary, University of 
London 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที ่
100/2556 

- หลกัสตูร Director Certify 
Program (DCP) รุ่นที ่208/2558 

- หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่น 53/2558 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 
2560 – ปัจจุบนั 
 
 
2553 - 2554 

- กรรมการ 
 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
-    วศิวกร 
 
 
 

- บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  
 
- บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์
จ ากดั  

 
- บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ากดั  

 

- ธุรกจิตดิตัง้ระบบก๊าซ
รถยนต ์

 
- ธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
 
- ธุรกจิบรกิารทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวศิวกรรม 

 
7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 

- กรรมการ  
(มอี านาจลงนามผกูพนั
บรษิทั) 

- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
 

69 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- ปรญิญาตร ีสาขาอุสาหการ 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษา 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที ่129/2559 
 

0.00 - 2558- ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 
2558 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
 
-   กรรมการ 
 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 

- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบทาง
วศิวกรรม  
 
 
 
 

 

- ธุรกจิบรกิารจดัหา 
จ าหน่ายก๊าซ LPG  
 

-  ธุรกจิตดิตัง้ระบบก๊าซ 
   รถยนต ์



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่6  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

2558 – ปัจจุบนั 
 
 
2558 – ปัจจุบนั 

-   กรรมการ 
 
 
-   กรรมการ 

- บรษิทั จแีก๊ส โลจสีตกิส ์
จ ากดั  

 
- บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ากดั  

 

-  ธุรกจิขนส่งก๊าซ  
 
 
- ธุรกจิบรกิารทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวศิวกรรม 

 
8. นางสาวกาญจนา รมิพณชิยกจิ   

- กรรมการ 
     
 

59 - ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที ่103/2556 

0.00 เป็นภรรยาของ
นายประเสรฐิ ตรี
วรีานุวฒัน์ และ
เป็นมารดาของ
นำงสำวนิตำ ตรี
วรีำนุวฒัน์ 

2561 - ปัจจุบนั 
 

 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2538 – 2558 
 

- กรรมการ 
 

 
- กรรมการ 
 
-   กรรมการ 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ากดั  

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบทาง
วศิวกรรม  

- ธุรกจิบรกิารจดัหา 
จ าหน่ายก๊าซ LPG  
- ธุรกจิบรกิารทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวศิวกรรม 

9. นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบรูณ์สุข 
- กรรมการ 

59 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- - 2561 - ปัจจุบนั 
 

 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 

- กรรมการ 
 

 
- กรรมการบรหิาร 
 
 
 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบทาง
วศิวกรรม  

- ธุรกจิบรกิารจดัหา 
จ าหน่ายก๊าซ LPG  



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่7  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

2538 – 2558 - กรรมการ 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 

- บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ากดั 

- ธุรกจิบรกิารทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวศิวกรรม 
 

10. นำย ยอง ซอล ชอย 
(Mr. Yeong Cheol Choi) 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนปฎบิตักิำร 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยวศิวกรรมและ

กำรจดัซื้อจดัหำ (รกัษำกำร) 

54 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
Chung-Ang University 

- หลกัสตูร (DAP)  รุ่นที ่
146/2561 

6.84 - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
2547 – 2557 
 
 
 

- รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำน
ปฏบิตักิำร 

- ผูจ้ดักำรฝ่ำย
วศิวกรรม และกำร
จดัซื้อจดัหำ 
 

- ผูช้่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
 
 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

 
 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 
 
 
 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

11. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนบญัชแีละกำรเงนิ  
- กรรมกำรบรหิำร 
 

44 - ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ (บญัช)ี 
สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ (MBA) 
มหำวทิยำลยัศรนีครนิวโิรฒ
ประสำนมติร 

- - 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
2557 - 2559 
 
 
 

- ผูช้่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำน
บญัชแีละกำรเงนิ 

- ทีป่รกึษำดำ้นภำษี
และบญัช ี 

 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
- บรษิทั วอน โซลชู ัน่ 
จ ำกดั 
 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 
- ธุรกจิใหป้รกึษำเกีย่วกบั 

Software  
 



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่8  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ (MBA) 
Virginia International 
University 

2540 - 2554 - ผูจ้ดักำรส่วน
กำรเงนิและบญัช ี

- บรษิทั อนิเทอรเ์น็ต 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

- ธุรกจิใหบ้รกิำร
อนิเทอรเ์น็ต 

12. นำงฐติมิำ ธนำปกจิ 
- กรรมกำรบรหิำร 
 

37 - ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- อบรมหลกัสตูร Strategic CFO 
รุ่น 4 
 

0.00 - 2558- ปัจจุบนั 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
2554 - 2555 
 

- กรรมกำรบรหิำร 
 
 
- รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี
กำรเงนิ  

- ผูต้รวจสอบภำยใน 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- Baker Tilly Risk 

Management Services 
Co., Ltd 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบทาง
วศิวกรรม 

-   ธุรกจิบรกิารจดัหา 
จ าหน่ายก๊าซ LPG  
 
- ใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบั
บญัช ีและภำษอีำกร 

13. นำงวมิล เวหนะรตัน์ 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนสนบัสนุน 
 

46 - ปรญิญำตร ีบญัช ี
มหำวทิยำลยัรำชภฎัร ำไพพรรณี 

- ปรญิญำโท กำรบญัชบีรหิำร 
     มหำวทิยำลยับรูพำ 

 

- - เม.ย. 2561 – 
ปัจจุบนั 
 
 

2547 - 2561 

- ผูจ้ดักำรสำยงำน
สนบัสนุน 
 
 

- ผูจ้ดักำรแผนก
บญัช ี

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม  
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่9  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

14. นำยหวงั ยอบ จ ี
(Mr. Wang Youp Jhee) 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยก่อสรำ้ง 
  

47 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำตร ์
(วศิวกรรมโยธำ) 
Sungkyunkwan University, 
Korea 

7.27 - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2548 - 2557 

- ผูจ้ดักำรฝ่ำย
ก่อสรำ้ง 
 
 

- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้

ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 
 

15. นำยบมู บคู คว๊ำก 
(Mr. Bum Wook Kwak) 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยโรงงำน 
 

59 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) Ajou 
University, Korea 

5.68 - 2557 – ปัจจุบนั 
 

 
 

2548 - 2557 

- ผูจ้ดักำรฝ่ำย
โรงงำน 

 
 

- ผูจ้ดักำรฝ่ำย
โรงงำน 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม  
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

16. นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม 
- ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี

38 -   ปรญิญำตร ีบญัช ี
    มหำวทิยำลยับรูพำ 

- - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2560 – ปัจจุบนั 
 

- ผูจ้ดักำรแผนก
บญัช ี

 
 
- กรรมกำร  

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม  
 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่10  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

 

 
2544 - 2555 
 

- (ผูม้อี ำนำจลงนำม
ผกูพนับรษิทั) 
 

- เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบญัช ี

 

 

- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 
17. นำงสำวณฐัฐยิำ จำรุสมบตั ิ 

- เลขำนุกำรบรษิทัฯ  
- เจำ้หน้ำทีว่ำงแผนกลยุทธ ์
 

35 - ปรญิญำตร ีกำรจดักำร
อุตสำหกรรม 
มหำวทิยำลยัศรปีทุม 

- หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่น 88 / 2018 

- - 2558 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2554 - 2558 

- เลขำนุกำรบรษิทั 
- เจำ้หน้ำทีว่ำงแผน

กลยุทธ ์
 

- เจำ้หน้ำทีว่ำงแผน
กลยุทธ ์
 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 
 

  



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่11  

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ของบริษทัย่อย (บริษทั เจเคอีซี จ ำกดั) 

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

1. นำย ซุง ซกิ ฮอง 
(Mr. Chung Sik Hong) 
-    กรรมกำร  
      
 

59 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) Ajou 
University, Korea 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที ่
146/2561 
 

- - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
2560 – ปัจจุบนั 
 

2547 - 2556 
 
 
 
 
2530 – 2547 
 
 
 
 
 
 

- กรรมกำร 
- ประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร/กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

- ประธำน
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

- กรรมกำร  
 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
- หวัหน้ำทมีวศิวกร

วำงระบบท่อ  
- ผูจ้ดักำรฝ่ำย

ก่อสรำ้ง 
- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
 
 
 
- บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั  
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

 
 
 
- SK Engineering & 
Construction 

 
 

 

 

 

 
 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 

 
 
 
 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้

ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

 



                                                 บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่12  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

2527 - 2530 - วศิวกรดำ้นวำง
ระบบท่อ 

- Hyundai Engineering 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น
วศิวกรรม 

2. นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม 
- กรรมกำร (ผูม้อี ำนำจลงนำม

ผกูพนับรษิทั) 
 

38 -   ปรญิญำตร ีบญัช ี
    มหำวทิยำลยับรูพำ 

- - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2560 – ปัจจุบนั 

 
2544 - 2555 
 

- ผูจ้ดักำรแผนก
บญัช ี

 
 
- กรรมกำร  
 
- เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบญัช ี

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม  
 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 
3. นำยจอง เคยีว ฉ่อย 

(Mr. Jeong Kyu Choi) 
- กรรมกำร (ผูม้อี ำนำจลงนำม

ผกูพนับรษิทั) 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

44 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมโยธำ 
Kum-Oh National Institute of 
Technology, Korea 
 

26.83 - 2559 – ปัจจุบนั 

 
2554 - 2558 

- กรรมกำร 
 

- ผูจ้ดักำรแผนก
ก่อสรำ้ง 
 

- บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 

 
เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูล  
กำรปฏิบติังำนของบริษทั (Compliance) 

 



                                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่1  

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

 บรษิทัฯ ใชบ้รกิำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) บรษิทั ตรวจสอบภำยใน ธรรมนิต ิจ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ โดยหวัหน้ำทมีตรวจสอบ

ควบคมุภำยในมคีณุสมบตั ิวฒุกิำรศกึษำ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ดงันี้ 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ /ประวติั
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถือ
หุ้น 

ในบริษทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ 
บริษทั 

ประเภทธรุกิจ 

1 น.ส.ลภสัรดำ เลศิภำนุโรจ 35 - ปรญิญำโท สำขำกำรก ำกบัดแูล
กจิกำร จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำตร ีสำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลธญับุร ี

- ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบ
ภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 

- - 2554 - 2559 - ผูจ้ดักำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน 
- เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน 
- เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 
 

เพรซเิดนท ์เบเกอรี ่ ผลติและจ ำหน่ำย 
ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่

      2560 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2550 – ปัจจุบนั 

- ผูจ้ดักำรฝ่ำย 
- รองประธำน
กรรมกำรบรหิำร 
 
วทิยำกรพเิศษ 

ตรวจสอบภำยในธรรมนติ ิ
 
 
 
มหำวทิยำลยัสยำม, 
มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุร ี
มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติ  
มหำวทิยำลยัปทุมธำนี 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

ใหบ้รกิำรตรวจสอบ 
ภำยใน 
 
 

 



                                บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 

 
เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น  

 

 

 

 

 

 



                                     บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่1  

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินทรพัยสิ์น 
ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ผูป้ระเมิน วนัท่ีประเมิน วตัถปุระสงคก์ำรประเมิน รำคำ 

1. พืน้ท่ีเช่ำบำงส่วนของอำคำรโรงงำนพรอ้ม
ส ำนักงำน 2 ชัน้และห้องเกบ็ของ พืน้ท่ีประมำณ 
204 ตำรำงเมตร 
▪ ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ 

เลขที ่239 ตดิถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต.หว้ยโป่ง  
อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 
▪ วธิกีำรประเมนิ 

วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด  
▪ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์
บรษิทั ซเีอแซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
▪ ผูเ้ช่ำทรพัยส์นิ 
บรษิทั รำชพฤกษ์ วศิวกรรม จ ำกดั 
 

บรษิทั เยยีร ์แอพไพรซลั จ ำกดั 23 ม.ีค. 2561 เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะส ำหรับ
ประกอบธุรกรรมในตลำดทุน 

ค่ำเช่ำเดอืนละ 12,000 บำท โดยกำรท ำ
สญัญำเช่ำเป็นแบบต่ออำยุอตัโนมตัทิุกปี 
(หำกไม่มกีำรแจง้ยกเลกิเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร)  

2. พืน้ท่ีเช่ำบำงส่วนของส ำนักงำน 2 ชัน้ ห้อง
ส ำนักงำน พืน้ท่ีประมำณ 40 ตำรำงเมตร 
▪ ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ 

เลขที ่239 ตดิถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต.หว้ยโป่ง  
อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 
▪ วธิกีำรประเมนิ 

วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด  
▪ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์
บรษิทั ซเีอแซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
▪ ผูเ้ช่ำทรพัยส์นิ 
บรษิทั เจคอีซี ีจ ำกดั 
 

บรษิทั เยยีร ์แอพไพรซลั จ ำกดั 23 ม.ีค. 2561 เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะส ำหรับ
ประกอบธุรกรรมในตลำดทุน 

ค่ำเช่ำเดอืนละ 16,000 บำท โดยกำรท ำ
สญัญำเช่ำเป็นแบบต่ออำยุอตัโนมตัทิุกปี 
(หำกไม่มกีำรแจง้ยกเลกิเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร)  



                                     บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่2  

ทรพัยสิ์นท่ีประเมิน ผูป้ระเมิน วนัท่ีประเมิน วตัถปุระสงคก์ำรประเมิน รำคำ 
3. อำคำรบ้ำนพกัคนงำน 2 ชัน้ จ ำนวน 3 หลงั 
หลงัละ 40 ห้อง รวมกนั 120 ห้อง 
▪ ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ 

เลขที ่239 ตดิถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต.หว้ยโป่ง  
อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 
▪ วธิกีำรประเมนิ 

วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด  
▪ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์
บรษิทั ซเีอแซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
▪ ผูเ้ช่ำทรพัยส์นิ 
บรษิทั เจคอีซี ีจ ำกดั 
 

บรษิทั เยยีร ์แอพไพรซลั จ ำกดั 23 ม.ีค. 2561 เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะส ำหรับ
ประกอบธุรกรรมในตลำดทุน 

ค่ำเช่ำห้องพกัเดอืนละ 1,000 บำท และ 
หอ้งพกัไม่ไดม้เีครื่องอ ำนวยควำมสะดวก
ให้ และที่พักยังเป็นห้องน ้ ำ และห้อง
อำบน ้ำแบบรวม (ณ วนัทีส่ ำรวจมกีำรเขำ้
พกัของพนกังำนจ ำนวน 98 หอ้ง) 
 

4. ท่ีดินขนำดประมำณ 1 ไร ่(400 ตำรำงวำ) 
▪ ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ 

เลขที ่239 ตดิถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต.หว้ยโป่ง  
อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 
▪ วธิกีำรประเมนิ 

วธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด  
▪ ผูถ้อืกรรมสทิธิ ์
บรษิทั ซเีอแซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
▪ ผูเ้ช่ำทรพัยส์นิ 
บรษิทั เจคอีซี ีจ ำกดั 
 

บรษิทั เยยีร ์แอพไพรซลั จ ำกดั 23 ม.ีค. 2561 เพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะส ำหรับ
ประกอบธุรกรรมในตลำดทุน 

ค่ำเช่ำเดอืนละ 10,000 บำท โดยกำรท ำ
สญัญำเช่ำเป็นแบบต่ออำยุอตัโนมตัทิุกปี 
(หำกไม่มกีำรแจง้ยกเลกิเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร) 

 

































































































































































































































































































































































































































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 

 
เอกสำรแนบ 4 

แบบประเมินควำมเพียงพอระบบควบคมุภำยใน 
 



 

  

 
 
 
 

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน 
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แบบประเมนิน้ีจดัท ำโดยคณะกรรมกำรบรษิทั 

ซึง่เป็นควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน 
 
 
 
 
 

 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 

 
1. องคก์รแสดงถึงควำมยึดมัน่ในคณุค่ำของควำมซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1. คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัิที่อยู่บนหลกัควำมซื่อตรงและกำร
รกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ทีค่รอบคลุมถงึ 
1.1.1 กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำง ๆ  
1.1.2 กำรปฏบิตัต่ิอคู่คำ้ ลกูคำ้ และบุคคลภำยนอก 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัฯ มกีำรจดัท ำหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยำบรรณธุรกจิ และ
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร โดยใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัต่ิอควำมซื่อตรงและเป็นธรรมต่อ
พนักงำน ผู้มีส่วนได้เสยี คู่ค้ำ ลูกค้ำ บุคคลภำยนอก และกำรปฏิบตัิต่อสิง่แวดล้อมและชุมชน
ใกลเ้คยีง 

  

1.2. มขีอ้ก ำหนดที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้บรหิำรและพนักงำนปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรงและ
รกัษำจรรยำบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 
1.2.1 มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน ที่

เหมำะสม 
1.2.2 มขีอ้ก ำหนดห้ำมผู้บรหิำรและพนักงำนปฏบิตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รปัชัน่อนัท ำให้เกดิควำมเสยีหำยต่อ
องคก์ร  

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
1.2.4 มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษขำ้งต้นใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบ เช่น 

รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่  ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบข้อก ำหนดและ
บทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี  รวมทัง้มกีำรเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงำนและ
บุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบ 

ผลกำรสอบทำน: พบกำรก ำหนดนโยบำยที่จะสนับสนุนให้ผู้บรหิำรและพนักงำนปฏบิตัิหน้ำที่
ควำมซื่อตรงและรกัษำจรรยำบรรณเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่ระบุไวใ้นนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่ ีและจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิและระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัท ำงำนของ
บริษัทฯ และก ำหนดบทลงโทษหำกมกีำรฝ่ำฝืนไว้ในระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำงำนของ
บรษิทัฯ รวมถงึมกีำรสอ่สำรใหพ้นกังำนรบัทรำบผ่ำนกำรตดิประกำศของบรษิทัฯ 

  

1.3. มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 
1.3.1 กำรติดตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำร

ปฏบิตั ิ(compliance unit) 
1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
1.3.3 กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 
ผลกำรสอบทำน: บรษิทัฯ มกีำรสือ่สำรใหผู้บ้รหิำรและพนกังำน (ระดบัหวัหน้ำงำน) ก ำกบัตดิตำม
ผูใ้ต้บงัคบับญัชำและแจง้หวัหน้ำงำนตำมสำยบงัคบับญัชำใหม้กีระบวนกำรตดิตำมและปรเมนิผล
กำรปฏิบตัิตำม Code of Conduct ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรและพนักงำน
ประจ ำปี 

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

1.4. มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำ
จรรยำบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
1.4.2 มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนได้อย่ำงเหมำะสม และ

ภำยในเวลำอนัควร  
1.4.3 มกีำรแกไ้ขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม 

และภำยในเวลำอนัควร 

ผลกำรสอบทำน: หำกบรษิัทฯ พบกำรไม่ปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมซื่อตรงและกำร
รกัษำจรรยำบรรณ บรษิทัฯ มชี่องทำงกำรสื่อสำรให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำที่
เหมำะสม มกีำรก ำหนดบทลงโทษ เพื่อใหส้ำมำรถจดักำรในกรณีมกีำรฝ่ำฝืนอย่ำงเหมำะสม และมี
กระบวนกำรในกำรแกไ้ขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมจรยิธรรมทำงธุรกจิ และจรรยำบรรณ Code 
of Conduct และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำน 

  

 
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแล (Oversight) และพฒันำกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร โดยไดส้งวนสทิธิอ์ ำนำจเฉพำะ
ของคณะกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจน 

ผลกำรสอบทำน: บริษัทฯ มีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

  

2.2 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนกังำน 

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบรษิัท มกีำรก ำกบัดูแลให้มกีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนิน
ธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัได ้

  

2.3 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลให้บริษัทฯ ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน และผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ผลกำรสอบทำน: มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ทีม่วีำระเกีย่วกบัก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้สอบบญัชแีละ
ผูร้บัผดิชอบทำงกำรเงนิ 

  

2.4 คณะกรรมกำรเป็นผูม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และมคีวำมเชีย่วชำญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ๆได้ 

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบรษิทัมเีป็นผูม้คีวำมรูใ้นดำ้นกฏหมำย บญัช ีและลกัษณะธุรกจิ 
รวมถงึมปีระสบกำรณ์ท ำงำนในดำ้นดงักล่ำว ตำมทีไ่ดร้ะบุในประวตัคิณะกรรมกำรบรษิทั 

  

2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอสิระที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถือ และมคีวำมเป็น
อิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ฯ ไม่มี

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ควำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอำจมอีทิธพิลต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจและปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ ในจ ำนวน
ทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำนมสีดัสว่นเท่ำกบั 1 
ใน 3 ของกรรมกำรบรษิัท โดยเป็นผู้มคีวำมในด้ำนกฏหมำย บญัช ีและลกัษณะธุรกจิ รวมถึงมี
ประสบกำรณ์ท ำงำนในดำ้นดงักล่ำว ซึง่ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บัผูห้ำรและไมไ่ดถ้อืครองหุน้ของบรษิทั 

2.6 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรพฒันำและปฏบิตัเิรื่องกำรควบคุมภำยในในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมทัง้
กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม กำรประเมนิควำมเสีย่ง กจิกรรมกำรควบคุม ขอ้มลูและกำร
สือ่สำร และกำรตดิตำม   

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทำนให้บรษิัทมี
ระบบกำรควบคุมภยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และกำร
บรหิำรควำมเสีย่งที่เหมำะสมและมปีระสทิธผิล ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

  

 

3. ฝ่ำยบริหำรได้จดัให้มีโครงสรำ้งสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผิดชอบท่ี

เหมำะสมเพื่อให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภำยใต้กำรก ำกบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกจิและกฎหมำย รวมถงึกำรจดัใหม้กีำรควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่นส่วนงำนทีส่ ำคญั ซึง่ท ำใหเ้กดิกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำง
กนั  มงีำนตรวจสอบภำยในทีข่ ึน้ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนทีช่ดัเจน เป็น
ตน้ 

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบรหิำรมกีำรจดัท ำโครงกำรสรำ้งองคก์ร เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนมี
ประสทิธภิำพยิง่ขึน้ และมคีวำมเหมำะสมทัง้ทำงดำ้นธุรกจิ กฏหมำย และกำรดแูลทรพัยส์นิ มกีำร
ก ำหนดผู้อนุมตัิ โดยมกีำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่ส ำคญั เช่น กำรอนุมตัิกำรจดัซื้อทรพัย์สนิ และกำร
บนัทึกบญัชี มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบในกำรท ำงำนของพนักงำนแต่ละคนไว้ในใบ
บรรยำยลกัษณะงำน มกีำรก ำกบัดูแลผลกำรปฏบิตังิำนจำกผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู มกีำร
ตรวจสอบ/สอบทำนกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยงำนตำมแผนกำรตรวจสอบของกำรตรวจสอบภำยใน
มำตรฐำนคุณภำพ (ISO) ซึง่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และมฝ่ีำยตรงสอบภำยในจำก
ภำยนอกท ำหน้ำทีใ่นกำรประเมนิควำมเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยใน โดย
รำยงำนตรงต่อคณะคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

3.2 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบรษิทั โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบัอ ำนำจ
หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสือ่สำรขอ้มลู 

ผลกำรสอบทำน: ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนตำมสำยกำรบงัคบับญัชำในโครงสรำ้ง
องคก์ร รวมถงึระบุสำยกำรรำยงำนไวใ้นเอกสำร Job Description ของทุกต ำแหน่ำงอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

3.3 มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบอย่ำงเหมำะสมระหว่ำง
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนกังำน  

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรร
รมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรบรหิำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและมกีำรระบุขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของผู้บรหิำรระดบัสูงผู้บรหิำร และพนักงำนไว้ในใบบรรยำย
ลักษณะงำน รวมถึงมีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมัติของผูบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะกรรมกำรบรษิทั ในประกำศกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตั ิ

  

 
4. องคก์รแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรจงูใจ พฒันำและรกัษำบุคลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม  และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัตินัน้อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

ผลกำรสอบทำน: ผูบ้รหิำรบรษิทัมกีำรตระหนักถงึควำมส ำคญักำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์โดย
ยดึมัน่ว่ำบุคลำกรทุกคนเป็นคนมคี่ำและเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินงำนและผลกัดนัใหบ้รษิทั
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและแผนธุรกจิที่ไวว้ำงไว ้บรษิทัจงึใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำหนดนโยบำย
กำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษย ์ในดำ้นกำรสรรหำ กำรพฒันำบุคลำกร รวมถงึกำรวำงแนวทำงอำชพี 
(Career Path) และกำรให้ผลตอบแทน โดยจดัท ำเป็นนโยบำยเกี่ยวกบักำรพฒันำบุคลำกรของ
บรษิทัใหฝ่้ำยทรพัยำกรมนุษยน์ ำนโยบำยดงักล่ำวไปจดัท ำเป็นคู่มอืกำรปฏบิตังิำน โดยมวีธิกีำร
ปฏบิตันิัน้ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในมำตรฐำนคุณภำพ (ISO) 

  

4.2 บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจูงใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกรทีม่ผีลกำร
ปฏิบัติงำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกปี
และใช้เป็นขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรบัเงนิเดอืน โดยให้พนักงำนลง
นำมรบัทรำบผลกำรประเมนิประจ ำปี ในแบบฟอรม์กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

  

4.3 บริษัทมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอย่ำงทนัเวลำ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิัทจดัท ำคู่มอืแผนสบืทอดต ำแหน่งทำงกำรบรหิำร (succession plan) ใน
ต ำแหน่งงำนทีเ่ป็นงำนหลกัขององคก์ร ต ำแหน่งงำนทีค่่อนขำ้งหำยำก ต ำแหน่งงำนทีม่กีำรลำออก
สงู และต ำแหน่งงำนทีห่นักงำนเกษียณอำยุ เป็นต้น มกีำรจดัท ำสถติพินักงำนลำออกในต ำแหน่ง
ต่ำงๆ ประจ ำปี เพื่อก ำหนดแนวทำงบรหิำรจดักำรกำรขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำง
ทนัเวลำ 

  

4.4 บรษิัทมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจดัระบบที่
ปรกึษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรจดัท ำขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเรื่องกำรสรรหำบุคลำกร เป็นแนวทำง
ในกำรสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตั ิมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยบรษิัททีไ่ด้
ตัง้ไว ้และกำรปฏบิตังิำนเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั บรษิทัมกีำรจดัท ำคู่มอืกำรอบรมและพฒันำบุคคล 
และจดัท ำแผนอบรมพนักงำนประจ ำปี ซึง่หลกัสตูรทีใ่ชใ้นกำรจดักำรอบรมประจ ำปีแบ่งออกเป็น
อบรมตำมกฏหมำยก ำหนดตำมนโยบำยผูบ้รหิำร และจำกควำมต้องกำรของพนักงำน มกีำรสอน
งำนพนกังำนภำยในฝ่ำยระหว่ำงกำรปฏบิตังิำน (On The Job Training) โดยหวัหน้ำงำน 

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญั 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรจดัท ำแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession 
plan) กำรวำงแผนผู้สืบทอดต ำแหน่ง โดยบริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ทดแทนใน
ต ำแหน่งส ำคญัต่ำงๆ เช่น กำรตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ต ำแหน่งงำนทีอ่ยู่ในสำยธุรกจิหลกั 
ต ำแหน่งงำนทีค่่อนขำ้งหำยำก ต ำแหน่งทีม่อีตัรำกำรลำออก (Turn Over) สงู ต ำแหน่งงำนทีต่อ้ง
ใชร้ะยะเวลำในกำรสรรหำ และต ำแหน่งงำนทีจ่ะมพีนกังำนเกษียณอำยุ (Retirement) เป็นตน้ 

  

 

5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบงัคบัให้บุคลำกรทุกคนมีควำม
รบัผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจดัให้มีกำรปรบัปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตัิ ในกรณีที่
จ ำเป็น 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนตำมคู่มอืกำรท ำงำน/ขัน้ตอนกำรท ำงำนที่
แต่ละฝ่ำยได้ก ำหนดขึ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบบริหำรคุณภำพ (ISO 9001, ISO18000) ตำม
แผนกำรตรวจประเมินภำยใน (Internal Audit) จำกผู้ประเมินภำยนอก (Surveillance audit of 
ISO) ซึง่ดม้กีรประกำศใหแ้ต่ละฝ่ำยงำนรบัทรำบ 

และมกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในจำกภำยนอก ท ำหน้ำทีป่ระเมนิควำมเพยีงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยใน เพื่อใหข้อ้แนะน ำแก่ผูบ้รหิำรและพนักงำน และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

5.2 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจูงใจ และกำรใหร้ำงวลั 
ที่เหมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และวตัถุประสงค์ในระยะสัน้
และระยะยำวของบรษิทั 

ผลกำรสอบทำน: ผู้บริหำรบริษัทมีกำรก ำหนดตัวชี้ว ัด (Key Performance Indicator) ที่บ่งชี้
ควำมส ำเร็จ/ประสทิธิภำพ/ประสทิธิผลจำกกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ และมีกำรประชุม
ติดตำมผลทุก 6 เดอืน ในกำรประเมนิผลพนักงำนประจ ำปีใชห้ลกัเกณฑ์ ในกำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนประจ ำปี ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื คะแนนผลกำรปฏบิตังิำน (Performance) ตำมแบบ
ประเมินของบริษัท คะแนนกำรปฏิบัติตำมกฏระเบียบของบริษัทและสถิติกำรมำท ำงำนของ
พนกังำน และคะแนนตวัชีว้ดั (KPI) ซึง่คะแนนกำรปฏบิตัติำมกฏระเบยีบของบรษิทั มกีำรประเมนิ

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ทีส่อดคลอ้งกบักำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้เป็นข้อมลูใน
กำรพจิำรณำปรบั เพิม่ค่ำจำ้งและเงนิโบนสั ประจ ำปีใหก้บัพนกังำน เป็นตน้ 

5.3 คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรประเมนิแรงจูงใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคุมภำยในดว้ย 

ผลกำรสอบทำน: ผู้บริหำรประเมินวิธีกำรให้แรงจูงใจและกำรให้รำงวัลพนักงำน เช่น มีกำร
พจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรปรบัเพิม่ค่ำจำ้งและใหโ้บนัส ใหเ้ชื่อมโยงกบัผลกำรปฏบิตังิำนก่อ
กำรอนุมตั ิเป็นตน้ 

  

5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำไม่ใหม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไปในกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ของบุคลำกรแต่ละคน 

ผลกำรสอบทำน: ผู้บริหำรบริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยต้นทุนของแต่ละโครงกำร เช่น ฝำย
บรหิำรใหทุ้กฝ่ำยปฏบิตังิำนจดัท ำประมำณกำรตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยประจ ำปี โดยใหฝ่้ำย PCM ท ำกำร
รวบรวม สอบทำน และมำประชุมร่วมกบัฝ่ำยบรหิำร เพื่อปรกึษำรอืเกี่ยวกบังบประมำณต้นทุน
ค่ำใชจ้่ำยทีก่ ำหนดใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและไม่ใหเ้ป็นกำรสรำ้งแรงกดดนัใหก้บัผูป้ฏบิตังิำน 

  

   

กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

 
6. องคก์รก ำหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่ำงชดัเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำง ๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกบักำรบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกจิในขณะนัน้ 
โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดงถงึสทิธหิรอืภำระผกูพนั
ของบรษิทัไดถู้กตอ้ง  มมีลูค่ำเหมำะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

ผลกำรสอบทำน: งบกำรเงนิปี 2559 ผ่ำนกำรใหค้วำมเหน็อย่ำงไม่มเีงื่อนไขตำมมำตรฐำนกำร
บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปและเหมำะสมกบัธุรกจิ โดยผูส้อบบญัช ีและบรษิทัมกีำรจดัท ำนโยบำยกำร
บญัช ีแสดงนโยบำยของบญัชทีีส่ ำคญัว่ำมหีลกักำรอนัแสดงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะของบรษิทั 

  

6.2 บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทีส่ ำคญั เช่น ผูใ้ชร้ำยงำน
ทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 

ผลกำรสอบทำน: ผู้บรหิำรบรษิัท ให้ควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตังิำนและสนับสนุนขอ้มูลใหก้บัผู้
ตรวจสอบบญัชอีย่ำงใกลช้ดิ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำงบกำรเงนิมคีวำมถูกตอ้งตำมมำตรฐำนบญัช ีและหำก
มีข้อเสนอแนะจำกผู้ตรวจสอบบัญชีให้มีกำรแก้ไข ผู้บริหำรบริษัทจะใช้กำรพิจำรณำระดับ
สำระส ำคญัร่วมกบัผูส้อบบญัช ีเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขงบกำรเงนิใหถู้กตอ้งในทนัที 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงแทจ้รงิ   



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ผลกำรสอบทำน: งบกำรเงนิปี 2559 ผ่ำนกำรใหค้วำมเหน็อย่ำงไม่มเีงื่อนไขโดยผูส้อบญัช ีและ
บรษิัทมกีำรจดัท ำนโยบำยกำรบญัช ีแสดงนโยบำยของบญัชทีีส่ ำคญัว่ำมหีลกักำรอนัสะท้อนถงึ
กจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

6.4 คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อนุมตัิและสื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำรควำม
เสีย่งให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนรบัทรำบและถือปฏบิตัิ จนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมของ
องคก์ร 

ผลกำรสอบทำน: บริษัทฯ มีกำรประชุมระดับบริหำรและระดับหน่วยงำน รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน แผนงำน ปัญหำอุปสรรค ควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีอ่ำจจะกระทบต่อเป้ำหมำย และร่วมกนั
ก ำหนดแนวทำงในกำรจดักำรเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย 

  

 
7. องคก์รระบุและวิเครำะหค์วำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้อยำ่งครอบคลมุ

ทัว่ทัง้องคก์ร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิัทระบุควำมเสีย่งทุกประเภทซึ่งอำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ระดบัองค์กร หน่วย
ธุรกจิ ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำงๆ 

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกนั เพื่อ
ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรด ำเนินงำนบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั ทัง้นี้ฝ่ำยบรหิำรได้มกีำร
ประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำน และก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรและ/หรอืกำรควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ำจะเกดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำนโดยอำศยัประสบกำรณ์และกำรบรหิำรจดักำรทีผ่่ำนมำ 
ซึง่ฝ่ำบรหิำใชว้ธิตีดิตำมขอ้มลูขำ่วสำรทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงต่อเนื่อง 

และในกระบวนกำรปฏบิตัิงำนมกีำรประเมนิควำมเสีย่งซึ่งเป็นปัจจยัภำยใจที่อำจจะมำจำก
ระบบกำรควบคุมภำยในไม่เพยีงพอเหมำะสม และอำจส่งผลกระทบกบักำรด ำเนินงำนในภำยรวม
ขององค์กรได้ ซึ่งบรษิัทมมีำตรกำรควบคุมทีก่ ำหนดเป็นรูปแบบของนโยบำย ระเบยีบและ /หรอื
ขัน้ตอนเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ และมรีะบบกำรตรวจสอบ ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัจิรงิอย่ำง
เหมำะสม 

  

7.2 บรษิทัวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจเกดิจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองคก์ร ซึง่
รวมถึงควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏบิตัิตำมกฎเกณฑ์ และด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบรหิำรได้มกีำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ร่วมกนั ในกร
ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรด ำเนินงำนบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั ซึง่ทีผ่่ำนมำฝ่ำยบรหิำรไดม้ี
กำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธแ์ละด้ำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ที่อำจก่อใหเ้กดิ
โอกำศควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจำกปัจจัยภำยนอก และในกระบวนกำร
ปฏบิตัิงำนจะมกีำรประเมินควำมเสีย่งซึ่งเป็นปัจจยัที่อำจจะมำจำกระบบกำรควบคุมภำยในไม่
เพียงพอเหมำะสม ซึ่งจะเกี่ยวกับกำรรำยงำน กำรปฏิบัติตำมกฏเกณฑ์และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  

7.3 ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ผลกำรสอบทำน: ฝ่ำยบรหิำรได้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนและผู้บรหิำรระดบั
ผูจ้ดักำรฝ่ำยและพนักงำนในฝ่ำย มกีำรประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ในฝ่ำยในปี 2561 ซึง่เป็น
ควำมเสีย่งทีเ่ป็นปัจจยัทีอ่ำจจะมำจำกระบบกำรควบคุมภำยในไม่เพยีงพอเหมำะสมเกีย่วกบัระบบ
จดัซือ้และจ่ำยเงนิ ระบบกำรขำยและกำรรบัเงนิ โดยจดัท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งและกำรควบคุม
ภำยใน และกำรประเมนิปัญหำและอุปสรรคเกดิขึน้ในกระบวนกำรท ำงำน เป็นตน้ 

7.4 บรษิทัไดป้ระเมนิควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิเหตุกำรณ์ และผลกระทบ
ทีอ่ำจเกดิขึน้  

ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7.3 

  

7.5 บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบัควำมเสีย่งนัน้ 
(acceptance)  กำรลดควำมเสีย่ง (reduction)  กำรหลกีเลี่ยงควำมเสีย่ง (avoidance)  หรอืกำร
ร่วมรบัควำมเสีย่ง (sharing) 

ผลกำรสอบทำน: ในกระบวนกำรปฏบิตังิำนและจำกกำรประเมนิควำมเสีย่งตำมขอ้ 7.3 ไดม้กีำร
ก ำหนดเกณฑก์ำรยอมรบัควำมเสีย่งของแต่ละฝ่ำยงำนในรปูแบบของเกณฑ ์(KPI) และมมีำตรกำร
ควบคุมเพื่อลด หลกัเลี่ยงหรอืกำรยอมรบัควำมเสีย่ง เช่น ฝ่ำยคำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและ
สิง่แวดลอ้ม ฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย ์และฝ่ำยเคโนโลยสีำรสนเทศ มกีำรจดัท ำแผนฉุกเฉินและ /หรอื
กำรออกระเบยีบปฏบิตั ิเพื่อลดควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกอุบตัภิยัในสถำนทีท่ ำงำน กำรปฏบิตัิ
ทีผ่ดิกฏหมำยดำ้นแรงงำน กำรเขำ้ถงึขอ้มลูในระบบโดยผูไ้ม่ไดร้บัอนุญำตและกำรสญูเสยีขอ้มลูใน
ระบบทีใ่ชใ้นกำรปฏบิตังิำน เป็นตน้ 

  

 
8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงค์ของ

องคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บรษิัทประเมนิโอกำสที่จะเกดิกำรทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็  กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  กำรคอรร์ปัชัน่  กำรทีผู่บ้รหิำรสำมำรถฝ่ำฝืน
ระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
รำยงำนทีส่ ำคญั  กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ผลกำรสอบทำน: ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่มกีำรประเมนิโอกำสทีจ่ะ
เกดิกำรทุจรติอย่ำงไม่เป็นทำงกำรซึ่งอำจเกดิขึน้ กรณีที่รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ เช่น กำรน ำเศษซำก
ภำยในบรษิัทออกไปขำย เป็นต้น และในกระบวนกำรปฏบิตัิงำนผู้จดักำรฝ่ำยใช้วธิคีวบคุมกำร
ปฏิบัติงำนพนักงำนในฝ่ำยอย่ำงใกล้ชิดเพื่อลดโอกำสกำรเกิดกำรทุจริตอย่ำงเหมำะสม ซึ่ง
คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดนโยบำย และกระบวนกำรในกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจรติ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมกีำรสื่อสำรมำตรกำร กำรป้องกนักบัพนักงำนภำยในองคก์ร ลูกคำ้ทัง้
ภำยในและภำยนอก และคู่คำ้ไดร้บัทรำบโดยทัว่กนั 

  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของ
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทน
แก่พนักงำนแลว้ดว้ยว่ำ ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นักงำนกระท ำไม่เหมำะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้ำหมำย

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิจนท ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็น
ตน้ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิัทมกีำรทบทวนเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั หรอืคณะกรรมกำรบรหิำร 

8.3 คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ พิ จ ำ รณ ำ แ ล ะ ส อ บ ถ ำ ม ผู้ บ ริ ห ำ ร เ กี่ ย ว กั บ โ อ ก ำ ส 
ในกำรเกดิทุจรติ และมำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรสอบถำมผูบ้รหิำรถงึโอกำสในกำรเกดิทุจรติใน
กระบวนกำรปฏบิตังิำน เช่น มกีำรก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัเป็นผูค้วบคุมดูแลฝ่ำยงำนทีม่คีวำม
เสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตโดยตรง เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรและ /หรือกำรควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรด ำเนินงำนใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 

  

8.4 บรษิทัไดส้ือ่สำรใหพ้นกังำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนดไว ้ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรก ำหนดในเรื่องกำรทุจรติไวใ้นจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิ
ของบรษิทั โดยใชช้่องทำงในกำรสื่อสำรรรยบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิจำกกำรจดัปฐมนิเทศน์
พนกังำนใหม่ 

  

 
9. องคก์รสำมำรถระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

ผลกำรสอบทำน: บริษัทมีกำรประเมินถึงปัจจยัควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิที่อำจเกิดขึ้นทัง้
ภำยในและภำยนอกบรษิัทฯ อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ในแผนบรหิำรควำมเสีย่งของแต่ละฝ่ำยงำน /
หน่วยธุรกจิ 

  

9.2 บรษิัทประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกจิ ที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริหำร มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่อำจ
เกดิขึน้จำกกำรเริม่ท ำโครงกำรใหม่ทีม่รีปูแบบกำรท ำธุรกจิทีแ่ตกต่ำงไปจำกเดมิและมอบหมำยให้
ฝ่ำยรวจสอบภำยในเป็นผู้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในให้เหมำะสมกบัลักษณะธุรกิจนัน้ 
เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำมกีำรควบคุมภำยในทีเ่พยงพอและเหมำะสม 

  

9.3 บรษิัทประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงผู้น ำองค์กร ที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้
อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรประเมนิเรื่องกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร โดยก ำหนดกระบวนกำร
ในกำรพจิำรณำคดัเลอืกผูน้ ำองคก์รคนใหม่ต้องผ่ำนกำรอนุมตัเิหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
ซึง่มแีนวทำงในกำรพจิำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ 

 
กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมท่ีช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัได้ 
ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มำตรกำรควบคุมของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะขององค์กร เช่น 
สภำพแวดลอ้ม ควำมซบัซอ้นของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถงึลกัษณะเฉพำะ
อื่นๆ 
ผลกำรสอบทำน: 
กำรควบคุมตำมควำมเสีย่งระดบัองคก์ร ฝ่ำยบรหิำรมกีำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมภำยในเพื่อ
ลดผลกระทบที่อำจจะเกดิขึน้โดยอำศยัประสบกำรณ์และกำรบรหิำรจดักำรที่ผ่ำนมำตำมทีม่กีำร
ประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

กำรควบคุมตำมควำมเสีย่งในกระบวนกำร บรษิทัมมีำตรกำรควบคุมทีก่ ำหนดเป็นรูปแบบบของ
นโยบำย ระเบยีบและ/หรอืขัน้ตอนเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ และมรีะบบกำรตรวจสอบ ตดิตำม
ใหม้กีำรปฏบิตัจิรงิอย่ำงเหมำะสม 

  

10.2 บรษิทัมมีำตรกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ 
อย่ำงเหมำะสม  เช่น  มนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกีย่วกบัธุรกรรมดำ้นกำรเงนิ กำรจดัซือ้ 
และกำรบริหำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที่  และล ำดับชัน้กำรอนุมตัิของ
ผู้บรหิำรในแต่ละระดบัไว้อย่ำงชดัเจน รดักุม  เพื่อให้สำมำรถป้องกนักำรทุจรติได้  เช่น  มกีำร
ก ำหนดขนำดวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัิของผู้บริหำรแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในกำรอนุมตัิโครงกำร
ลงทุน  ขัน้ตอนกำรจดัซื้อและวธิีกำรคดัเลือกผู้ขำย  กำรบนัทกึขอ้มูลรำยละเอยีดกำรตัดสนิใจ
จดัซื้อ  ขัน้ตอนกำรเบกิจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ หรอื กำรเบกิใชเ้ครื่องมอืต่ำงๆ เป็นต้น โดยไดจ้ดัใหม้ี
กระบวนกำรส ำหรบักรณีต่ำง ๆ ดงันี้ 
10.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

บุคคลดงักล่ำว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในกำรตดิตำมและสอบทำนกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรือรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำร
ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท ำสญัญำกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนับรษิทัใน
ระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสญัญำซื้อขำยสินคำ้ กำรให้กู้ยมื  กำรค ้ำประกนั  บรษิัทได้
ตดิตำมใหม้ัน่ใจแลว้ว่ำ มกีำรปฏบิตัเิป็นไปตำมเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำทีม่ผีล
ผูกพนับรษิทั เช่น ตดิตำมกำรช ำระคนืหนี้ตำมก ำหนด หรอืมกีำรทบทวนควำมเหมำะสม
ของสญัญำ เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิัทฯ มกีำรก ำหนดระบบในกำรอนุมตัธิุรกรรมทำงด้ำนกำรเงนิ กำรจดัซือ้ 
กำรขำยและกำรตลำด กำรบรหิรงำน และนยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดเีป็นลำยลกัษณ์อกัษี 
และมกีำรจดัท ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ฝ่ำยบญัชี
มกีำรเกบ็กำรรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั น ำเสนอรำยกำรทีม่คีวำมเกีย่วโยงกบั
บรษิทัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำ 

10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุมแบบ 
manual และ automated หรอืกำรควบคุมแบบป้องกนัและตดิตำม 

ผลกำรสอบทำน: ในดำ้นกำรควบคุมแบบ manual บรษิทัมกีำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยใน
โดยกำรจดัท ำระเบยีบ ค ำสัง่ และคู่มอืกำรท ำงำน มหีวัหน้ำหน่วยงำนรบัผดิชอบในกำรควบคุมให้
มกีำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ำงไวแ้ละมอบหมำยใหฝ่้ำย QMR ท ำหน้ำทีส่อบทำน
กำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยงำนให้เป็นไปตำมขัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำนและวธิปีฏบิตัิงำนตำมระบบที่
บริษัทได้ก ำหนดไว้ ในด้ำนกำรควบคุมแบบ automated บริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศพฒันำระบบและออกแบบรำยงำนในระบบสำรสนเทศขององคก์ร 

  

10.4 บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วยธุรกจิ 
สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรอืกระบวนกำร 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคุมภำยในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ระดบับรษิทัมี
กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บรหิำร ระดบัหน่วยธุรกจิและฝ่ำยงำนมกีำรก ำหนดโครงสรำ้งฝ่ำยงำน/หน่วยธุกจิ ซึง่มกีำรก ำหนด
บำทหน้ำทีข่องพนักงำนแต่ละต ำแหน่งในบรรยำยลกัษณะงำน และจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนตำม
กระบวนกำรของแต่ละฝ่ำยงำน/หน่วยธุรกจิครอบคลุมทุกต ำแหน่งงำน ก ำหนดอ ำนำจและระดบั
กำรอนุมตัริำยงำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีท่ีอ่ำจเอือ้ใหเ้กดิกำรกระท ำทีทุ่จรติ
ออกจำกกนั มกีำรจดัท ำระเบยีบและค ำสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำงำน มกีำรจดัท ำคู่มอืในกำรท ำงำน
ทีม่คีวำมส ำคญัของแต่ละฝ่ำยงำน โดยมหีวัหน้ำหน่วยงำนรบัผดิชอบในกำรควบคุมใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ำงไวแ้ละมอบหมำยใหฝ่้ำยบรหิำรคุณภำพ (QMR) ท ำหน้ำทีส่อบ
ทำนกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยงำนว่ำเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนและวธิปีฏบิตังิำนตำมระบบที่
บรษิทัไดว้ำงไว ้

  

10.5 บรษิัทมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด เพื่อ
เป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื  

(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในกำรท ำหน้ำทีอ่นุมตั ิบนัทกึรำยกำรบญัชี
และขอ้มลูสำรสนเทศ และกำรดแูลกำรจดัเกท็รพัยส์นิ แยกกนัไวอ้ยำงชดัเจน เพื่อใหก้ำรตรวจสอบ
ด ำเนินกำรได้สะดวกขึน้ เช่น ผู้บรหิำรผู้มอี ำนำจเป็นผู้อนุมตัิซื้ออุปกรณ์ ฝ่ำยบญัชเีป็นผู้บนัทกึ
รำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และฝ่ำยเทคนิคดแูลกำรจดัเกบ็อปกรณ์ เป็นต้น 

  

 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

11. องคก์รเลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำร
ปฏบิตังิำนและกำรควบคุมทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดควำมเกีย่วขอ้งกนัในกำรใชง้ำนระบบงำนสำรสนเทศของ
องค์กรเพื่อให้มีควำมสมัพันธ์และสำมำรถใช้ในกำรควบคุมและตรวจสอบข้อมูลในระบบงำน
สำรสนเทศได ้รวมทัง้มกีำรก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อป้องกนักำร
เขำ้ถงึขอ้มลูโดยบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัอย่ำงเหมำะสม 

  

11.2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสรำ้งพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมอบหมำยใหฝ่้ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศรบัผดิชอบในเรื่องดงักล่ำวโดย
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีหน้ำที่ กำรจดัหำ กำรติดตัง้เครือข่ำย เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมส ำเรจ็รูป รบัผดิชอบในระบบเครอืข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย (Server) ที่
เพยีงพอ เหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัรวมถงึมกีำรจดัท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุงเชงิป้องกนั 

  

11.3 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัฯ มอบหมำยใหฝ่้ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศรบัชอบในเรื่องดงักล่ำว โดย
จดัท ำแผนฉุกเฉิน IT Contingency Plan ของฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อเป็นแนวทำงกำรดั
กำรกรณีมสีถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีอ่ำจมผีลกระทบต่อระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรเพื่อ
ยกระดบัมำตรฐำนควำมปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศของบรษิทั และเป็นกรอบแนวทำงใน
กำรดูแลรกัษำและแก้ไขปัญหำทีอ่ำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนขอ้มูลและระบบเคโนโลยสีำรสนเทศ
ของบรษิทั 

  

11.4 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรกัษำระบบเทคโนโลยี
ใหม้คีวำมเหมำะสม 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมอบหมำยฝ่ำยสำรสนเทศรบัผดิชอบตัง้แต่กระบวนสนับสนุนกำรจดัหำ 
ดูแลและควบคุมกำรใชง้ำนเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงรบัแจง้ควำมต้องกำรปรบัปรุง 
พฒันำระบบงำนจำกแต่ละหน่วยงำนในบรษิัท และน ำเสนอให้มผีู้อ ำนำจอนุมตัิก่อนด ำเนินกำร
จดัท ำใบสัง่ซื้อเพื่อจ้ำงผู้พัฒนำระบบ รวมถึงมีกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผิดชอบในกำรให้
ค ำปรึกษำหรือแก้ไขปัญหำที่ได้รับแจ้งจำกผู้ใช้งำน และกำรพัฒนำ /บ ำรุงรักษำระบบงำนให้
สำมำรถใชง้ำนไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน 

  

 

12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซ่ึงได้ก ำหนดส่ิงท่ีคำดหวงัและขัน้ตอนกำรปฏิบติั 

เพื่อให้นโยบำยท่ีก ำหนดไว้นัน้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิัทมนีโยบำยที่รดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บรหิำร 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมตัทิีก่ ำหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส ำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้องกนักำรหำโอกำส
หรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั  

ผลกำรสอบทำน: ส ำหรับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ ซึง่ก ำหนดใหต้อ้งผ่ำนกำรใหค้วำมเหน็โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผูเ้ชีย่วชำญ
เฉพำะเป็นตำมแต่ละกรณี โดยกำรอนุมตัิกำรท ำธุรกรรมต้องกระท ำโดยผู้ไม่มีส่วยได้เสยีใน
ธุรกรรมนัน้ ฝ่ำยบญัชมีกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั น ำเสนอรำยกำรทีม่ี
ควำมเกีย่วโยงกบับรษิทัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ 

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมกระท ำโดยผูท้ีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ 

ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเหน็ทีแ่สดงไวใ้นขอ้ 12.1 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส ำคญั 
และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรทีก่ระท ำกบับุคคลภำยนอก   (at arms’ length basis) 

ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเหน็ทีแ่สดงไวใ้นขอ้ 12.1 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก ำหนด
แนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อยหรอืร่วมนัน้ ถอืปฏบิตัิ 

ผลกำรสอบทำน: บริษัทได้จดัส่งกรรมกำรบริษัทเขำ้เป็นกรรมกำรในบริษัทลูกท ำให้สำมำรถ
ติดตำมและดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทลูกได้ตลอดเวลำ เพื่อให้เป็นไปตำมทิศทำง กำร
ด ำเนินกำรท่ไดก้ก ำหนดไว ้

  

12.5 บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิำร
และพนกังำน 

ผลกำรสอบทำน: ในกระบวนกำรปฏบิตัิงำนมกีำรระบุถึงผู้มหีน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัิผู้
ควบคุมและกำรรกัษำไว้ซึ่งกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนโยบำยและคู่มือกำรปฏบิตัิงำนของแต่ละ
หน่วยงำน ทัง้ก ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบแต่ละต ำแหน่งในใบบรรยำยลกัษณะงำน
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรปฏบิตังิำนตำมกระบวนกำรปฏบิตังิำนและนโยบำยทีก่ ำหนด โดยกำร
อนุมตแิละกำรตดิตำมจำกฝ่ำยบรหิำรเพื่อใหม้ัน่ว่ำไดม้กีำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรทีก่ ำหนด
ไวไ้ปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใชใ้นเวลำทีเ่หมำะสม โดยบุคลำกรทีม่ี
ควำมสำมำรถ รวมถงึกำรครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรก ำหนดวนัทีข่ ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนมผีลบงัคบัใช ้เพื่อก ำหนดเวลำ
ในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษัทไปใช้ในเวลำที่เหมำะสม และก ำหนด
คุณสมบตัพินกังำนแต่ละต ำแหน่ง เพื่อใหฝ่้ำยทรพัยำกรบุคคลสำมำรถสรรหำพนกังำนทีม่คีวำมสำ
มำร เป็นต้น โดยสอบทำนโดยผูจ้ดักำรฝ่ำยงน/หน่วยธุรกจิ และอนุมตัโิดยผูบ้รหิำรก่อนน ำไปใช้
อย่ำงเหมำะสม 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยู่เสมอ   



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัก ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรมกีำรประชุมทบทวนและประเมนิผลระบบคุณภำพ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำนโยบำยคุณภำพของบรษิทัมกีำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ 
และมกีำรตรวจประเมนิภำยในตำมแผนกำรตรวจประเมนิทีก่ ำหนด 

 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ี

ก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มูลทีต่้องกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มูลจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ทีม่ี
คุณภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 

ผลกำรสอบทำน: บรษิัทมกีำรน ำขอ้มูลทัง้จำกภำยในและภำยนอกมำใช้นกำรด ำเนินงำนและ
ตดิตำมงำน โดยก ำหนดใหข้อ้มลูทีต่อ้งใชใ้นคู่มอืกำรปฏบิตังิำนของแต่ละฝ่ำยงำน/หน่วยธุรกจิ 

  

13.2 บรษิทัพจิำรณำทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มลู  

ผลกำรสอบทำน: บริษัทมกีำรอนุมตัิกำรซื้อ/ใช้บรกิำรเพื่อให้มรีะบบบญัชแีละบรษิัทฯ ใช้งำน
ระบบดงักล่ำวในกำรประมวลผลขอ้มูล และก ำหนดผู้รบัผิดชอบในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
เพื่อใหข้อ้มลูมคีวำมเชื่อถอื 

  

13.3 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอส ำหรับใช้ประกอบกำร
ตดัสนิใจ ตวัอย่ำงขอ้มลูทีส่ ำคญั เช่น รำยละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอ ใหพ้จิำรณำ เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำงๆ 

ผลกำรสอบทำน: ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ 1/2561 มกีำรสง่หนงัสอืแจง้เชญิประชมุ
และเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำใหก้บัคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นไปตำมกฏหมำยก ำหนด 

  

13.4 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอืเอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงน้อยภำยใน
ระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัฯ มกีำรส่งหนังสอืแจง้เชญิประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7 
วนัตำมระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฏหมำยก ำหนด และมกีำรระบุวำระทีจ่ะเขำ้ประชุมใหร้บัทรำบก่อน
ล่วงหน้ำ 

  

13.5 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหร้ำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมรีำยละเอยีดตำมควร  เพื่อใหส้ำมำรถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำร
บนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่จิำรณำ ควำมเหน็
ของกรรมกำรรำยทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

ผลกำรสอบทำน: ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ บรษิทัมกีำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมทุกครัง้ โดยระบุรำยละเอยีดต่ำงๆ ในกำรประชุม
ไวอ้ย่ำงครบถ้วน เช่น ครัง้ทีป่ระชุม วนั-เวลำ วำระกำรประชุมผูเ้ขำ้ร่วมประชุม มตทิีป่ระชุม เป็น
ตน้ 

  

ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
13.6.1 มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ย่ำงครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีที่ได้รบัแจ้งจำกผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภำยในว่ำมขี้อบกพร่องในกำรควบคุม

ภำยใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่ำงครบถว้นแลว้ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรควบคุมกำรจดัเกบ็เอกสำรบญัชไีวค้รบถ้วน และจดัเกบ็อย่ำงเป็น
หมวดหมู่ รวมทัง้ไดใ้หค้วำมร่วมมอืกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเป็นอย่ำงด ี

  

 
14. องคก์รส่ือสำรข้อมูลภำยในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละควำมรบัผิดชอบต่อกำรควบคมุภำยในท่ี

จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีวำงไว ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำรสือ่สำรทีเ่หมำะสม 
เพื่อสนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรสือ่สำรขอ้มลูภำยในผ่ำนกำรประชุมแบบเป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร 

  

14.2 บริษัทมีก ำ ร ร ำย ง ำนข้อมู ลที่ ส ำ คัญถึ ง คณะกรรมกำ รบ ริษัทอย่ ำ งสม ่ ำ เ สมอ  และ             
คณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัิงำน หรือสอบทำน
รำยกำรต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สำมำรถติดต่อขอ
ข้อมูลอื่นนอกจำกที่ได้รับจำกผู้บริหำร รวมทัง้กำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำกผู้สอบบัญชี  ผู้
ตรวจสอบภำยใน กำรจดัประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมทีค่ณะกรรมกำรรอ้งขอ 
กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำรนอกเหนื อจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำร เป็นตน้ 

ผลกำรสอบทำน: บริษัทก ำหนดอ ำหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้เลขำนุกำรบริษัทดูแลกำร
เปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบตำมระเบยีบและขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) 

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหบุ้คคลต่ำง ๆ ภำยในบรษิทัสำมำรถ
แจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกบักำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้
อย่ำงปลอดภยั 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัฯ ก ำหนดช่องทำงลบัใหบุ้คคลภำยในสำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสกำร
ทุจริตผ่ำนกำรแจ้งข้อมูลทำงอีเมล์ในเว็บไซต์ ซึ่งช่องทำงดงักล่ำว ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถ
รบัทรำบกำรรบัแจง้ขอ้มลูดงกล่ำวโดยตรง 

  

 
 
 
 
 



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

15. องคก์รได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิัทมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มูลกบัผู้มสี่วนได้เสยีภำยนอกองค์กรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมี
ช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่หรือ
หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิัทมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มูลเกี่ยวกบับรษิัทกบัผู้มีส่วนได้เสยีภำยนอก
องคก์รผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทั สำมำรถรบัทรำบกำรรบัแจง้ขอ้มลูดงักล่ำวโดยตรง 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลบัเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสยีภำยนอกองค์กร
สำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทัได้
อย่ำงปลอดภยั 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัฯ ก ำหนดช่องทำงใหบุ้คคลภำยนอกสำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสกำร
ทุจรติผ่ำนทำงเวบ็ไซตแ์ละอเีมล ์

  

 
ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

 
16. องคก์รติดตำมและประเมินผลกำรควบคมุภำยใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกำรควบคมุภำยในยงัด ำเนินไปอย่ำง

ครบถ้วน เหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิัทจดัให้มกีระบวนกำรติดตำมกำรปฏบิตัิตำมจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก ำหนดห้ำมฝ่ำยบรหิำร
และพนกังำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดใหแ้ต่
ละส่วนงำนตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ หรอืมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในจำกภำยนอก (บจ.ตรวจสอบภำยในธรรม
นิติ) โดยมกีำรก ำหนดแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) ซึ่งพจิำรณำจำกปัจจยัเสีย่งที่อำจส่งผล
กระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประวงค์ของบรษิัท เพื่อให้มัน่ใจว่ำ บรษิัทมรีะบบกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอเหมำะสม และรำยงนผลกำรรวจสอบให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนผู้รับกำรตรวจ และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส 

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ำงไวโ้ดยกำรประเมนิตนเอง 
และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

ผลกำรสอบทำน: บรษิทัมแีผนกกำรบรหิำรงำนคุณภำพ (QMR) ท ำหน้ำทีต่รวจสอบตดิตำมกำร
ปฏิบัติงำนตำมระบบคุณภำพที่ก ำหนด ผ่ำนขัน้ตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนแลวิธีกำร
ปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพสำกล (ISO 9001:2008) และบริษัทมีกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบ
ภำยในเพื่อปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) ซึง่พจิำรณำจำกปัจจยัเสีย่งที่
อำจสง่ผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำบรษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในที่เพยีงพอและมปีระสทิธผิล และรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  



บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

16.3 ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั 

ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.2 

  

16.4 ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถ 

ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.2 

  

16.5 บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.2 

  

16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏบิตังิำนวชิำชพีกำร
ตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA)  

ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเหน็ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.2 

  

 
17. องค์กรประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผูบ้ริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมแกไ้ข
อย่ำงทนัท่วงท ีหำกผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมนียัส ำคญั 

ผลกำรสอบทำน: บรษิัทประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยใน หำกผลกำร
ด ำเนินงำนที่เกดิขึน้จำกแตกต่ำงจำกขัน้ตอน /เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้และด ำเนินกำรเพื่อติดตำม
แกไ้ขอย่ำงทนัท่วงท ีเช่นมกีำรประชุมภำยในเพื่อตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
เป็นตน้ 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงันี้ 
17.2.1 ฝ่ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์หรอืสงสยั

ว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย  หรือมีกำรกระท ำที่
ผดิปกตอิื่น ซึง่อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 

17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แม้ว่ำจะได้เริม่
ด ำเนินกำรจดักำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบรษิัท /คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพจิำรณำ
ภำยในระยะเวลำอนัควร 

17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผลกำรสอบทำน: ผู้ประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในมกีำรในรำยงำนผลกำรประเมนิระบบกำร
ควบคุมภำยในใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


