แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.60 – 4.10 บาท แบ่งเป็ น
1. เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“TAKUNI”) ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ TAKUNI
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียน ไม่เกิน 16,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ ละ 3.60 – 4.10 บาท
2. เสนอขายต่อผูม้ อี ปุ การคุณของบริษทั ไม่เกิน 9,600,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ ละ 3.60 – 4.10 บาท
3. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ไม่เกิน 6,400,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ ละ 3.60 – 4.10 บาท
4. เสนอขายให้แก่ประชาชน จานวน 48,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ ละ 3.60 – 4.10 บาท โดยการจัดสรรหุน้ จานวนนี้
อยู่ในดุลยพินิจของบริษทั ฯ และผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของ TAKUNI : วันที่ 8 – 10 มกราคม 2562
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายต่อประชาชน : วันที่ 11 – 15 มกราคม 2562
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน มีผลใช้บงั คับ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
คาเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้
ความเหมาะสมในการลงทุน และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนัง สือ
ชี้ชวนนี้ มิได้เ ป็ น การแสดงว่ าคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านัก งานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนัน้ มีผล
บังคับใช้ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลัก ทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รวู้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ูนย์สารสนเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-20339999 ในทุกวันทาการของสานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th
คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของ
บริษทั (Compliance)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ

เอกสารแนบ 4

งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีไตรมาส 3 ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีไตรมาส 2 ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เอกสารแนบ 5

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คาจากัดความ
บริษทั ฯ หรือ CAZ
JKEC
TAKUNI
TT
RE
GG
TL
สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือ TSD
ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือ S14

หมายถึง
หมายถึง

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั เจเคอีซี จากัด
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จากัด
บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive summary)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพี ย งข้ อ มู ล สรุป เกี่ ย วกับ กำรเสนอขำย ลัก ษณะและควำมเสี่ ย งของบริ ษัท ที่ อ อกและเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์
(“บริ ษทั ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จดั
จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ห รือ อำจศึ ก ษำข้ อ มู ล ได้ จ ำกแบบแสดงรำยกำรข้ อ มู ล และหนั ง สื อ ชี้ ช วนที่ บ ริ ษัท ยื่ น ต่ อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครังแรก
้
(“IPO”)
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลำกำรเสนอขำย:
1. หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของ TAKUNI วันที่ 8 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกรำคม 2562
2. หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่เสนอขำยต่อ บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำย และผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั และบริษทั ย่อย
และ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ วันที่ 11 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย:
ผูเ้ สนอขำย
เลขทะเบียนบริษทั ฯ
ประเภทธุรกิ จ
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย

:
:
:
:

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “CAZ”)
0107561000145
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่ลกู ค้ำในอุตสำหกรรมน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี
80,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนในครัง้ นี้
: 1. เสนอขำยต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน): ไม่เกิน 16,000,000 หุน้
สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
2. เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั : ไม่เกิน 9,600,000 หุน้
3. เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั : ไม่เกิน 6,400,000 หุน้
4. เสนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำย: ประมำณ 48,000,000 หุน้
:  รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting)
เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำย
 ไม่รบั ประกันกำรจำหน่ำย (Best effort)
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : 3.60 - 4.10 บำทต่อหุน้ มูลค่ำกำรเสนอขำย : 288.00 – 328.00 ล้ำนบำท
:  SET
ตลำดรอง
 MAI
: อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง (Propcon)
กลุ่มอุตสำหกรรม
:  Profit test
เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน
 Market capitalization test
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ ำยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนจนถึงช่วง
sเสนอขำย:
✓ ไม่มี
มี จำนวนหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพทีเ่ สนอขำย ..... หุน้ รำคำเสนอขำย ........... บำท/หน่วย
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par)
มูลค่ำตำมรำคำบัญชี
(Book Value)

: 0.50 บำทต่อหุน้
: 0.72 บำทต่อหุน้ (คำนวณจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมงบกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน
2561 จำนวน 144.84 ล้ำนบำท หำรด้วยจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ท่ี 200 ล้ำนหุน้ )

ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงิ นเพื่อประกอบกำรประเมิ นรำคำหุ้นที่เสนอขำย:
กำรกำหนดรำคำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้
ของบริษัทฯ (Price to Earnings Ratio: P/E ratio) โดยรำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำย 3.60 – 4.10 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตรำส่วน
รำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ประมำณ 17.86 – 20.34 เท่ำ โดยคำนวณจำกผลประกอบกำรรอบ 12 เดือนทีผ่ ่ำนมำตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 ซึง่ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 56.45 ล้ำนบำท เมื่อหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและ
ชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้จำนวน 280,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.20 บำท
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่
วันที่ 18 ธันวำคม 2560 ถึงวันที่ 17 ธันวำคม 2561 ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท ฯ พบว่ ำ บมจ. ทีอ ำร์ซี คอนสตรัค ชัน่ (“TRC”) มีอ ัต รำส่ว น P/E ratio เท่ ำ กับ 62.54 เท่ ำ ในขณะที่บ มจ. ทีทีซีแ อล
(“TTCL”), บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (“BJCHI”) และ บมจ. ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่ (“SRICHA”) นัน้ ไม่มอี ตั รำส่วนรำคำหุ้นต่อ
กำไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ซึง่ ไม่เหมำะในกำรนำมำเปรียบเทียบกับ P/E ratio ของบริษทั ฯ
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของบริษทั จดทะเบียนที่มลี กั ษณะกำรประกอบธุรกิจทีม่ คี วำมเกี่ยวเนื่องหรือมีควำม
ใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 18 ธันวำคม 2560 ถึงวันที่ 17 ธันวำคม
2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั
TRC
TTCL
BJCHI
SIRCHA

กลุ่มอุตสำหกรรม
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
เฉลี่ย

รำคำเฉลี่ย
(บำทต่อหุ้น)1)
0.69
10.10
2.55
15.68

P/E ratio (เท่ำ) 2)
62.54
N/A
N/A
N/A
62.54

P/BV ratio (เท่ำ) 2)
1.49
1.38
1.02
2.88
1.69

ทีม่ า : www.setsmart.com
หมายเหตุ : 1) เป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักซึง่ คานวณโดยใช้มลู ค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณการซื้อขาย
2) เป็ น P/E ratio เฉลีย่ และ P/BV ratio เฉลีย่ คานวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง ตัง้ แต่ วันที ่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที ่ 17 ธันวาคม 2561 โดยราคาหุน้ (P) เป็ น
ราคาซื้อขายของหุน้ ในช่วงเวลานัน้ ๆ และกาไรสุทธิ (E) เป็ นกาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือน ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ

สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ติด Silent Period :
จำนวน 19,577,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.99 ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำร
เสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น:
จำนวนเงิ นที่ใช้
ระยะเวลำที่ใช้เงิน
(ล้ำนบำท)
โดยประมำณ
100.00 ทันทีหลังได้รบั เงิน
129.44 – 168.24 ภำยในปี 2562
40.00 ภำยในปี 2562
269.44 – 308.24

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น
1. ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนำคำร1
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
3. ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
รวม

หมายเหตุ : ¹ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ ช้ค้ าประกันอยู่ ณ ปั จจุบนั และปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิดงั กล่าวออก

นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผลของบริษทั ฯ:
บริษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหลังหัก
เงินสำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมทีก่ ฎหมำยและบริษทั ฯ ได้กำหนดไว้จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ ทัง้ นี้กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่
กับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ สภำพคล่องของบริษทั ฯ แผนกำรขยำยธุรกิ จ ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
อื่นใดในอนำคต และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ฯ เห็นสมควร ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้
รำยละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์:
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบวิศวกรรม กำรจัดหำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และกำรบริหำรจัดกำรงำนรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสำหกรรมน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมีเพื่อ
รองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกขัน้ ตอน โดยช่องทำงกำรรับงำน มีทงั ้ กำรให้บริกำรตรงจำกบริษทั เจ้ำของโครงกำร (Project
Owner) และจำกบริษัทผูร้ บั เหมำหลัก (Main Contractor) โดยกำรให้บริกำรส่วนใหญ่เป็ นงำนที่มคี วำมซับซ้อน และมีมำตรกำร
เกีย่ วกับควำมปลอดภัยทีเ่ ข้มงวด จึงต้องอำศัยควำมชำนำญ ทัง้ นี้ ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญจำกกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ ที่ประสบควำมสำเร็จทีผ่ ่ำนมำในหลำยโครงกำรในประเทศไทย พร้อมทัง้ มีฝ่ำยบริหำรจัดกำรต้นทุน มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรและกำรควบคุมทีด่ ี บริษทั ฯ จึงสำมำรถบริหำรจัดกำรและควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งมอบ
งำนได้ตรงตำมกำหนดเวลำ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจอย่ำงสูงจำกลูกค้ำ
ลักษณะงำนและกำรบริกำรแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
1. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC)
2. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and Instrument
Service)
3. บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำและอำคำร (Civil and Building Service)
4. บริกำรผลิต ประกอบ และบริกำรอื่น (Fabrication and Other Service)
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ผลกระทบของกำร spin-off บริษทั CAZ ที่มีต่อกำรดำเนิ นธุรกิ จของกลุ่ม TAKUNI
บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
99.99%
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
(“TT”) ธุรกิจติดตัง้ แก๊สรถยนต์และ
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อแก๊ส

99.99%

99.99%

99.99%

บริษทั รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด
(“RE”) ธุรกิจตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงวิศวกรรม

บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด
(“GG”) ธุรกิจขนส่งทำงบก

*บริษทั ทำคูนิ แลนด์ จำกัด
(“TL”) ธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

51.30%
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) (“CAZ”)
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงให้ลกู ค้ำใน
อุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ ปิ โตรเคมี
และก๊ำซ 73.17%
บริษทั เจเคอีซี จำกัด (“JKEC”)
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนประเภท
โยธำและฐำนรำก
*หมายเหตุ: ปั จจุบนั บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด ยังไม่ได้มพี ฒ
ั นาโครงการใดๆ

หลังเสนอขำยหุ้น CAZ ต่ อประชำชน CAZ จะยังคงสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของ TAKUNI TAKUNI ยังคงต้องจัดทำงบ
กำรเงินรวมเช่นเดิม ดังนัน้ หำกพิจำรณำผลกระทบทำงบัญชีในแง่รำยได้ หลังจำกสัดส่วนกำรถือหุน้ ของ TAKUNI ลดลงเหลือ ร้อย
ละ 36.64 รำยได้ในงบกำรเงินรวมจะไม่มผี ลเปลีย่ นแปลง และในแง่กำไรสุทธิของ TAKUNI ในงบกำรเงินรวมจะมีผลเปลีย่ นแปลง
ในด้ำนกำรแบ่งปั นกำไร ซึง่ กำไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของบริษทั ใหญ่ทม่ี ำจำก CAZ จะลดลงประมำณร้อยละ 28.57 และส่วนที่
เป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมจะเพิม่ ขึน้
เปรียบเทียบรำยได้และกำไรสุทธิ ของ TAKUNI กรณี TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 51.30 และ ร้อยละ 36.64
ตำรำงรำยได้และกำไรสุทธิของ TAKUNI ตำมงบกำรเงิน
หน่ วย : ล้ำนบำท
รำยได้
TAKUNI ไม่รวม CAZ
CAZ ในงบกำรเงิน TAKUNI
TAKUNI รวม CAZ
กำไรสุทธิ
TAKUNI - ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ ไม่รวม CAZ
CAZ- ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ ในงบกำรเงิน TAKUNI
กำไรสุทธิของ TAKUNI ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

2558

2559

2560

9M/2561

1,352.88
1,352.88

1,130.41
458.78
1,589.19

901.92
1,023.20
1,925.12

639.23
1,059.06
1,698.29

54.61
10.77
65.38

8.80
7.70
16.50

7.42
17.93
25.35

-1.46
16.90
15.44

หมายเหตุ :
1. วันที ่ 20 มีนาคม 2558 TAKUNI เข้ามาถือหุน้ CAZ ร้อยละ 47.72 ทาให้ CAZ เป็ นบริษทั ร่วมของ TAKUNI และ TAKUNI รับรูก้ าไรเป็ นส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม จึงไม่มรี ายได้ของ CAZ ในงบการเงินรวมของ TAKUNI ในปี 2558
2. วันที ่ 7 เมษายน 2559 TAKUNI เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ จากร้อยละ 47.72 เป็ นร้อยละ 51.30 และ CAZ เปลีย่ นสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI ทาให้ TAKUNI รับรูร้ ายได้
ของ CAZ เต็มจานวน

หน้ำที่ 1.1 - 4

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ตำรำงเปรียบเทียบกำไรสุทธิ
2558
กำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงิ น
TAKUNI ไม่รวม CAZ
CAZ - ส่วนทีเ่ ป็ นของ TAKUNI (51.30%) ตำมงบ
กำไรสุทธิ TAKUNI รวม CAZ

2559

2560

9M/2561

54.61
10.77
65.38

84%
16%
100%

8.80
7.70
16.50

53%
47%
100%

7.42
17.93
25.35

29%
71%
100%

-1.46 -9%
16.90 109%
15.44 100%

54.61
5.38
59.99

91%
9%
100%

8.80
4.81
13.60

65%
35%
100%

7.42
12.81
20.23

37%
63%
100%

-1.46 -14%
12.07 114%
10.61 100%

TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 36.64
TAKUNI ไม่รวม CAZ
CAZ- ส่วนทีเ่ ป็ นของ TAKUNI (36.64%)
กำไรสุทธิ TAKUNI รวม CAZ

หมายเหตุ :
1.ตัวเลขตามตารางเป็ นการทาตัวเลขเพือ่ เปรียบเทียบ กรณีกาไรสุทธิตามงบการเงินใช้ตวั เลขกาไรสุทธิของ CAZ จากงบการเงิน TAKUNI กรณี TAKUNI ถือหุน้ CAZ ร้อยละ 36.64
กาไรของสุทธิคานวณตามสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 36.64
2. กาไรสุทธิทแี ่ สดงเป็ นกาไรสุทธิตามส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของบริษทั ใหญ่

ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำผลประกอบกำร 9 เดือน 2561 ของ TAKUNI พบว่ำจำกรำยได้รวมทัง้ สิน้ 1,698.29 มำจำก CAZ
1,059.06 ล้ำนบำท มำจำกธุรกิจอื่นของ TAKUNI 639.23 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 15.44 ล้ำนบำท มำจำก CAZ 16.90
ล้ำนบำท มำจำกธุรกิจอื่นของ TAKUNI -1.46 ล้ำนบำท
แนวทำงกำรป้ องกันที่อำจเกิ ดขึน้ จำกกำรทำธุรกิ จที่แข่งขันกันระหว่ำงกลุ่ม TAKUNI และบริษทั ฯ
ธุรกิจในกลุ่ม TAKUNI และบริษทั ฯ ทีอ่ ำจมีควำมคล้ำยคลึงกัน คือ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจของ
ทัง้ สองบริษทั มีควำมแตกต่ำงกันในแง่ของควำมชำนำญและมำตรฐำนของงำน ดังนัน้ ลูกค้ำจะเป็ นฝ่ ำยเลือกใช้บริกำรจำกบริษทั ใด
ขึน้ อยู่กบั ควำมเหมำะสมของงำน
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) มีกำรดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยกลุ่มลูกค้ำเป็ นผูป้ ระกอบกำร
รำยใหญ่ในกลุ่มอุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี ลักษณะงำนทีร่ บั เหมำต้องใช้ประสบกำรณ์ เน้นคุณภำพทัง้ มำตรฐำนของ
วัตถุดบิ กระบวนกำรผลิตที่รดั กุม มีทมี งำนวิศวกรที่มคี วำมชำนำญและควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ สำหรับให้คำแนะนำแก่
ลูกค้ำ มีทมี ช่ำงฝีมอื ทีไ่ ด้รบั ประกำศนียบัตรช่ำงเชื่อมตำมทีม่ ำตรฐำนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด ทำให้บริกำรของบริษทั ฯ
มีมำตรฐำนสูง โดยได้รบั กำรตรวจสอบคุณภำพในทุกขัน้ ตอนของกระบวนกำรผลิตและกำรติดตัง้ นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้รบั
ประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ จำกสถำบันทีม่ ชี ่อื เสียงซึง่ จะมีเจ้ำหน้ำทีจ่ ำกแต่ละสถำบันเข้ำมำตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น
ASME NBIC เป็ นต้น ทำให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนในกำรให้บริกำรสูง
บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ TAKUNI มีกำรดำเนินธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
เช่นเดียวกับ CAZ แต่ เป็ นกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่ อก๊ ำซ LPG เท่ำนัน้ เช่น ศูนย์กำรค้ำ โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร อีกทัง้
มำตรฐำนกำรในก่อสร้ำง วัตถุดบิ และคุณภำพแรงงำน อยู่ในระดับที่กฎหมำยกำหนด ซึ่ง TT ไม่สำมำรถทำงำนทีเ่ ป็ นมำตรฐำน
เดียวกับ CAZ ได้เพรำะข้อจำกัดหลำยประกำร เช่น ควำมเชีย่ วชำญนอกเหนือจำกระบบท่อก๊ำซ LPG ควำมสำมำรถของวิศวกร
มำตรฐำนแรงงำนทีต่ อ้ งมีควำมสำมำรถเฉพำะทำง เป็ นต้น

หน้ำที่ 1.1 - 5

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ด้ำนรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะเกิ ดขึน้ ในอนำคต
แนวทำงสำหรับรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตของบริษัทฯ และเครือกลุ่ม TAKUNI หำกเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ น
รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติซง่ึ มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อนุ มตั ิไว้แล้วตำมทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำทีต่ กลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทัง้ กำหนดรำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ ให้ชดั เจน
เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทประโยชน์ ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ บริษทั ฯจะจัดให้มบี ุ คคลทีม่ คี วำมรู้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ ทีม่ ี
ควำมเป็ นอิสระ เป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วำมรู้
ควำมชำนำญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั หรื อผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วำมมันใจว่
่ ำ
กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรยักย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั
ฯ แต่เป็ นกำรทำรำยกำรทีบ่ ริษทั ฯได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุ้น รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในปี 2561 บริษทั ย่อยของ TAKUNI ได้งำนรับเหมำก่อสร้ำงคลังก๊ำซจำกบริษทั แห่งหนึ่ง ซึง่ TAKUNI มีกำร sub contract
งำนให้แก่ CAZ นัน้ กลุ่ม TAKUNI ได้มกี ำรเปรียบเทียบรำคำกับผูร้ บั เหมำรำยอื่นแล้ว และ CAZ ได้เสนอรำคำเป็ นไปตำมเงื่อนไข
ปกติของ CAZ ที่เสนอให้กบั ลูกค้ำรำยอื่น โดยสรุปเงื่อนไขกำรทำรำยกำรของทัง้ TAKUNI และ CAZ เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำ
ทัวไป
่ นอกจำกนี้ FA และ Internal Audit ของ CAZ ได้มกี ำรตรวจสอบกำรทำรำยกำรดังกล่ำวแล้วว่ำ รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำของ
งำนที่ CAZ ทำให้บริษัทย่อยของ TAKUNI เมื่อเทียบกับงำนที่ CAZ ทำให้ลูกค้ำบุคคลภำยนอกแล้ว พบว่ำ โครงกำรมี margin
ใกล้เคียงกันและเงื่อนไขกำรค้ำไม่แตกต่ ำงกัน รวมทัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของ CAZ ก็เข้ำมำพิจำรณำตรวจสอบและให้
ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมสมเหตุสมผลของรำคำดังกล่ำวแล้ว
ทัง้ นี้ สำหรับทำคูนแิ ลนด์ ปั จจุบนั ยังไม่มแี ผนทีช่ ดั เจนในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคต
กลุ่ม TAKUNI จะมีกำรว่ำจ้ำง CAZ หรือบริษทั ย่อยของ CAZ ในเรื่องใด ทัง้ TAKUNI และ CAZ จะมีกำรพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำ
ตลำด และเงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่ รวมทัง้ พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรทำรำยกำร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและ Internal
Audit ของทัง้ กลุ่ม TAKUNI และ CAZ จะเข้ำมำตรวจสอบกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อเปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนทัวไปได้
่
ทรำบ
และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมเกณฑ์รำยกำรเกีย่ วโยงกัน
แนวทำงกำรปลดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เครือ TAKUNI ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ โดยให้ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน), บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด เป็ นผู้ค้ำ
ประกัน และ ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
โดยมีกำรขอสินเชื่อจำกธนำคำรไทยพำณิชย์, ธนำคำรทหำรไทย, ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรกรุงเทพ
สำหรับปลดภำระค้ำประกันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนำคต บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่
ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค้ำประกันแทนหลักทรัพย์เดิมในวงเงินของธนำคำรกสิกรไทย และยื่นคำขอปลดเครือ TAKUNI จำกผูค้ ้ำ
ประกันกับธนำคำร ได้มหี นังสือแจ้ง CAZ ว่ำจะปลดชื่อ TAKUNI จำกกำรเป็ นผูค้ ้ำประกันวงเงินสินเชื่อของ CAZ เมื่อ CAZ ได้รบั
อนุญำตให้เข้ำตลำด MAI แล้ว สำหรับธนำคำรกรุงเทพ บริษทั ฯ ได้รบั ใบปลดค้ำประกัน ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2561 เป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว ธนำคำรทหำรไทยในไตรมำส 2 ปี 2561 มีกำรเบิกใช้วงเงินจำนวน 2.20 ล้ำนบำทและไม่มไี ด้มกี ำรเบิกเงินเพิม่ เติมหลังจำก
นัน้ ซึง่ วงเงินเป็ นลักษณะ Retention bond จะหมดอำยุสญ
ั ญำในวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และเมื่ออำยุของสัญญำหมด บริษทั ฯ จะ
ทำกำรยกเลิกกำรใช้หนังสือค้ำประกันหลังจำกนัน้ และในช่วงเดือนกันยำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ CAZ ได้เบิกใช้วงเงินของธนำคำร
กสิกรไทย จำนวนทัง้ สิ้น 72,714,000 บำท โดยแบ่งเป็ น 1. สัญญำค้ำประกันวงเงิน 59,342,000 บำท และเงินประกันจำนวน
หน้ำที่ 1.1 - 6

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

7,417,750 บำท สำหรับโครงกำรโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงำนผลิตขึน้ รูปโครงสร้ำงเหล็ก (PTTGC ORP Structure Fabrication)
โดยหนั ง สือ ค้ ำ ประกัน จะสิ้น สุ ด ลงวัน ที่ 29 กุ ม ภำพัน ธ์ 2563 และ 2.สัญ ญำค้ ำ ประกัน กำรประมูล งำนโครงกำรหนึ่ ง วงเงิน
13,372,000 บำท (เงินประกันจำนวน 13,372,000 บำท) โดยหนังสือค้ำประกันจะสิน้ สุดลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561
หมายเหตุ: รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ภายในอนาคต บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณ าและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผล
และความจาเป็ นต่อการทารายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว รวมถึงพิจารณาราคาทีเ่ ป็ นธรรมในการทารายการ และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสังหรื
่ อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิ ดขึน้ จำกกำรทำรำยกำร Spin Off สำหรับ TAKUNI
ผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั TAKUNI
1. ได้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ IPO ของ CAZ ก่อนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั (Pre-emptive right)
2. เพิม่ ทำงเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสำมำรถเลือกลงทุนใน TAKUNI และ/หรือ CAZ ได้ตำมนโยบำยกำร
ลงทุนของนักลงทุนแต่ละรำย
3. เป็ นกำรเพิม่ มูลค่ำเงินลงทุนใน CAZ โดยหุน้ ที่ TAKUNI ลงทุนใน CAZ จะมีมลู ค่ำสูงขึน้ โดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของ
หุน้ CAZ เมื่อเข้ำซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ส่งผลให้เป็ นกำรเพิม่ มูลค่ำหุน้ ของ TAKUNI โดยทำงอ้อม
ผลประโยชน์ต่อบริษทั TAKUNI
1. ลดภำระในกำรสนับสนุ นด้ำนเงินทุนแก่ธุรกิจของ CAZ ซึง่ มีกำรเติบโต และจำเป็ นต้องใช้เงินทุนมำกขึน้ โดย CAZ จะ
สำมำรถระดมทุนด้วยเครื่องมือทำงกำรเงินผ่ำนตลำดทุน
2. กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทำให้กลไกกำรบริหำรจัดกำรของ CAZ มีประสิทธิภำพ
3. สะท้อนมูลค่ำกิจกำรและรำคำหุน้ ของ TAKUNI ได้มำกขึน้ เนื่องจำกมีรำคำตลำดอ้ำงอิง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั CAZ
1. CAZ มีเงินทุนจำกกำรระดมทุนเพิม่ เติมในกำรขยำยธุรกิจ หรือเพื่อชำระคืนเงินกูย้ มื และ/หรือ สำรองเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของ CAZ
2. เพิม่ ช่องทำงในกำรจัดหำเงินทุนของ CAZ ในอนำคต ทำให้ CAZ มีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัวในกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนมำกขึน้
3. เพิม่ ควำมแข็งแกร่ง ส่งเสริมภำพลักษณ์และเพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขันของ CAZ
4. เพิม่ มูลค่ำและสภำพคล่องให้แก่หุน้ สำมัญของ CAZ
หมายเหตุ: อ้างอิงจากสารสนเทศเกีย่ วกับการนา CAZ ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอและการลดสัดส่วนการถือหุน้
ใน CAZ ตามความเห็นทีป่ ระชุมคณะกรรมการ TAKUNI ครัง้ ที ่ 2/2561 วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่:
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตำมทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่ำสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีดงั นี้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
จำนวน (หุ้น)

1. กลุ่ม TAKUNI
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด1 (“TAKUNI”)

102,599,000

หน้ำที่ 1.1 - 7

ร้อยละ
51.30

ภำยหลังเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน
จำนวน (หุ้น)
ร้อยละ
102,599,000

36.64

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

นำย ประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
นำงสำว นิตำ ตรีวรี ำนุ วฒ
ั น์2
นำง ฐิตมิ ำ ธนำปกิจ
นำย สมชัย ก้ำนบัวแก้ว
นำงสำว กำญจนำ ริมพณิชยกิจ3
รวมกลุ่ม TAKUNI
2. กลุ่ม CAZ
นำยซุง ซิก ฮอง
นำย ยอง ชอล ชอย
นำย หวัง ยอบ จี
นำย บูม วุค คว๊ำก
นำย สันติ อ่ำสวัสดิ ์
นำย เบิง คิน ยู
นำย นพ วิจกั ขณำ
นำย ควง จุน ยู
นำย จอง ฮยอก คิม
รวมกลุ่ม CAZ
รวม
เสนอขำยประชำชน
รวมทัง้ สิ้น

200
200
200
200
200
102,600,000

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
51.30

200
200
200
200
200
102,600,000

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
36.64

31,418,800
13,675,200
14,530,400
11,353,000
10,813,800
5,637,000
4,000,000
2,600,000
3,371,800
97,400,000
200,000,000

15.71
6.84
7.27
5.68
5.41
2.82
2.00
1.30
1.69
48.70
100.00

31,418,800
13,675,200
14,530,400
11,353,000
10,813,800
5,637,000
4,000,000
2,600,000
3,371,800
97,400,000
200,000,000
80,000,000
280,000,000

11.22
4.88
5.19
4.05
3.86
2.01
1.43
0.93
1.20
34.79
71.43
28.57
100.00

หมายเหตุ :
1
หุน้ ทีถ่ อื โดยบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด ส่วนทีไ่ ม่ตดิ เกณฑ์ระยะเวลาห้ามขาย (silent period) จานวน 11,572,000 หุน้ บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด จะ
ไม่ขายออกในวันที ่ CAZ ทาการซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก
2
นางสาว นิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ เป็ นบุตรของนาย ประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
3
นางสาว กาญจนา ริมพณิชยกิจ เป็ นภรรยาของนาย ประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
.
* หุน้ ทีไ่ ม่ตดิ เกณฑ์ระยะเวลาห้ามขาย (silent period) ส่วนอืน่ จากการสอบถามผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ อาจจะทาการขายหรือไม่ขายหุน้ บางส่วนหรือทัง้ หมด ในวันที ่
CAZ ทาการซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ทัง้ นี้ขน้ ึ อยูก่ บั ราคาตลาด ณ วันนัน้

กำรเสนอขำยหุ้นใหม่ให้แก่ประชำชน
จำนวน (หุ้น)
80,000,000
16,000,000
8,290,1302
7,709,8702
9,600,000
6,400,000
48,000,000

เสนอหุน้ ใหม่ขำยประชำชน
1. Pre-emptive right ให้ผถู้ อื หุน้ TAKUNI
กลุ่มตรีวรี ำนุ วฒ
ั น์
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยของ TAKUNI อื่น
2. ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย1
3. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ
4. ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อย

ร้อยละ
100.00
20.00
10.362
9.642
12.00
8.00
60.00

หมายเหตุ :
1
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ หมายถึง กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษทั ฯ เช่น ลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษทั คู่คา้ ผูจ้ ดั หาสินค้า/บริการ (Supplier)
ผูใ้ ห้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผูแ้ นะนาลูกค้าและธุรกิจ เป็ นต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปั จจุบนั ทีเ่ คยติดต่อ และผูเ้ คยให้ความช่วยเหลื อทางการเงินแก่บริษทั ฯ ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกับ
บริษทั ในเครือ TAKUNI
2
คานวณจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ TAKUNI ณ วันที ่ 12 ธันวาคม 2561

หน้ำที่ 1.1 - 8

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรบริษทั :
ณ วันที่ 17 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน รำยละเอียดดังนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำร
ตำแหน่ ง
1. นำย ณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
2. นำย สุทธิ ธรรมอำนวยสุข
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
3. นำย ยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
4. นำย ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
5. นำย ประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
6. นำงสำว นิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
7. นำย สมชัย ก้ำนบัวแก้ว
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
8. นำงสำว กำญจนำ ริมพณิชยกิจ
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
9. นำย เจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษทั ฯ คือ นำย ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำย สม
ชัย ก้ำนบัวแก้ว หรือ นำงสำว นิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์ และประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
สรุปปัจจัยควำมเสี่ยงของบริษทั ฯ:
3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิ งผูบ้ ริหำรหลัก - เนื่องจำกกลุ่มผูบ้ ริหำรทีไ่ ด้ร่วมก่อตัง้ บริษทั ฯ เป็ นผูบ้ ริหำรสัญชำติเกำหลี
งำนที่ได้มำในระยะแรกมำจำกควำมน่ ำเชื่อถือของผู้บริหำร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มกี ำรทำสัญญำข้อตกลงกำรจ้ำงงำน 5 ปี
หลังจำกเข้ำจดทะเบียน กับผู้บริหำรหลัก อีกทัง้ ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้มชี ่อื เป็ น vendor list ของลูกค้ำ เช่น กลุ่มปตท. ไทยออยล์
และบำงจำก เป็ นต้น บริษทั ฯ สำมำรถประมูลและรับงำนจำกลูกค้ำในโครงกำรใหญ่ๆ ได้โดยตรง ซึง่ ได้มำจำกสะสมประสบกำรณ์
ทำงำนของบริษทั ฯทีผ่ ่ำนมำ ควำมพร้อมของบุคลำกร และชื่อเสียงของบริษทั ฯ ไม่ใช่มำจำกบุคคลำกรคนใดคนหนึ่ง
3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิ บตั ิ ตำมเงื่อนไขของวงเงิ นสิ นเชื่อ – บริษทั ฯ ทำสัญญำกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง
โดยสัญ ญำระบุว่ำ บริษัทฯ ต้อ งมี D/E ในอัต รำส่ว นไม่เกิน 2:1 ตัง้ แต่ ปี 2562 จนถึง สิ้นสุด อำยุสญ
ั ญำสิน เชื่อ และ DSCR ใน
อัตรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำสินเชื่อ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ธนำคำรอำจยกเลิกวงเงินสินเชื่อทัง้ หมด
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดให้มกี ำรบริหำรทำงกำรเงินและประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข
3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รบั ชำระค่ำบริกำรจำกผูว้ ่ำจ้ำง - บริษทั ฯ มีมำตรกำรก่อนทีจ่ ะมีกำรรับงำนประมูลทุกครัง้
จะพิจำรณำถึงควำมน่ ำเชื่อถือและฐำนะทำงกำรเงินของผูว้ ่ำจ้ำงก่อนเข้ำประมูลงำน ตรวจสอบงบกำรเงินของผู้ว่ำจ้ำงตลอดจน
สอบถำมเครดิตของผูว้ ่ำจ้ำงจำกคู่คำ้ โดยหำกพบว่ำผูว้ ่ำจ้ำงรำยใดมีควำมเสีย่ งสูงก็จะปฏิเสธในกำรเข้ำร่วมประมูลงำน
3.4 ควำมเสี่ ย งด้ ำ นเงิ น ทุ น หมุน เวี ยนไม่เ พี ย งพอ – กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ มีค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งใช้เ งิน ทุ น
หมุนเวียนสูง โดยเฉพำะในกรณีเป็ นโครงกำรใหญ่และอำจใช้ระยะเวลำนำนกว่ำจะสร้ำงแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จึงได้หำแนวทำงป้ องกัน
โดยกำรเตรียมขออนุ มตั วิ งเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินให้เพียงพอ เพื่อเพิม่ โอกำสและสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจ อีกทัง้ ในกำรที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่
ประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) เป็ นเหตุผลหนึ่งเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษทั ฯ และเป็ นอีกหนึ่งทำงเลือกทีจ่ ะทำให้บริษทั ฯ มี
ช่องกำรจัดหำเงินทุนหมุนเวียนลดควำมเสีย่ งได้
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3.5 ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงนโยบำยมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับใหม่ในอนำคต – จะมีก ำรเปลี่ย นแปลง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ (TFRS15) ทีค่ ำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ในประเทศ
ไทยในปี 2562 ซึง่ ในทำงบัญชีกำรรับรูร้ ำยได้จะต้องเป็ นไปตำมหลักกำรสำคัญตำมขัน้ ตอนดังนี้ กำรระบุสญ
ั ญำทีท่ ำกับลูกค้ำ กำร
ระบุภำระทีต่ ้องปฏิบตั ใิ นสัญญำ กำรกำหนดรำคำของรำยกำร กำรปั นส่วนรำคำของรำยกำรให้กบั ภำระทีต่ ้องปฏิบตั ทิ ร่ี วมอยู่ใน
สัญญำ กำรรับรูร้ ำยได้เมื่อ (หรือขณะที)่ กิจกำรปฏิบตั ติ ำมภำระทีต่ ้องปฏิบตั เิ สร็จสิน้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั จจัยดังกล่ำว โดย
ฝ่ ำยบริหำรได้มกี ำรศึกษำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรปรึกษำกับทำงผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อกำร
เตรียมพร้อมหำกมีผลกระทบกับกำรบันทึกบัญชีในอนำคต
3.6 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแข่งขันและควำมต่อเนื่ องของรำยได้จำกกำรประมูล - บริษทั ฯ จะต้องเข้ำไปประมูลงำนกับ
เจ้ำของโครงกำร ทำให้รำยได้ของบริษทั ฯ จึงมีควำมผันผวนตำมควำมสำมำรถในกำรชนะกำรประมูล บริษทั ฯ จึงต้องรักษำควำม
ต่อเนื่องของรำยได้ โดยกำรรักษำคุณภำพของงำนและกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ทัง้ ในด้ำนควำมถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม ควำม
คุม้ ค่ำ ตรงเวลำ พร้อมทัง้ รับประกันผลงำนก่อสร้ำง โดยมีสญ
ั ญำกำรชดใช้ค่ำเสียหำยของผลงำน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลังจำก
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมไว้วำงใจให้แก่ลูกค้ำ ส่งผลให้ลูกค้ำรำยเดิมกลับมำใช้บริกำร และจะพิจำรณำ
คัดเลือกบริษทั ฯ ให้เป็ นผูใ้ ห้บริกำรในโครงกำรอื่นต่อไป ตลอดจนให้คำแนะนำลูกค้ำรำยอื่นให้มำใช้บริกำรแก่บริษทั ฯ อีกด้วย
3.7 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรติ ดตัง้ - ต้นทุนวัสดุก่อสร้ำงและวัสดุ ได้แก่
แผ่นเหล็ก ลวดทองแดง เป็ นต้น กรณีทร่ี ำคำวัตถุดบิ มีกำรเปลีย่ นแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำร
ของบริษทั ฯ อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตรำกำรทำกำไรของบริษทั ฯ ทำให้ประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงก่อนกำรเสนอรำคำ
เพื่อเข้ำประมูลก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำร กำรพิจำรณำต้นทุนค่ำก่อสร้ำงจะมำจำกฐำนข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ และข้อมูลต้นทุน
จำกกำรให้บริกำรงำนก่อสร้ำงแก่ลกู ค้ำในอดีต ตลอดจนวำงแผนกำหนดรำคำวัสดุไว้ล่วงหน้ำ โดยกำรออกใบสังซื
่ อ้ ล่วงหน้ำแก่คคู่ ำ้
เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งจำกกำรปรับตัวของรำคำวัสดุ
3.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงผิดพลำด - บริษทั ฯ มีกำรทำสัญญำในลักษณะเหมำจ่ำย หรือ
เป็ นสัญญำที่มกี ำรตกลงรำคำไว้ตงั ้ แต่ได้รบั งำนประมูลแล้ว จึงจำเป็ นต้องมีกำรประเมินต้นทุนและควบคุมต้นทุนให้เป็ นไปตำม
งบประมำณทีไ่ ด้กำหนดไว้ และจะใช้บริษทั ฯ ระบบโปรแกรมควบคุมกำรผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (ITC) เพื่อใช้ควบคุม วิเครำะห์ และ
ปรับปรุงต้นทุนโครงกำรให้มปี ระสิทธิภำพและเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่วำงไว้ ทัง้ ในส่วนของกำรเบิกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และจำนวน
ชัวโมงกำรท
่
ำงำนของวิศวกรโครงกำร ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรให้บริกำรก่อสร้ำงให้ อยู่ในอัตรำทีใ่ กล้เคียงกันใน
แต่ละปี โดยทีมผูบ้ ริหำรจะมีกำรประชุมภำยในทุกเดือน เผื่อติดตำมสถำนะค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำร และทุกไตรมำสจะมีกำร
ปรับปรุงอัตรำค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำรให้เป็ นปั จจุบนั จึงทำให้ควำมเสีย่ งจำกกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงผิดพลำด
ลดลง
3.9 ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน - บริษัทฯ มีกำรสังซื
่ ้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรมำจำก
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะพวกวัสดุพวกเหล็กทีต่ อ้ งนำเข้ำจำกประเทศเกำหลี อินโดนีเซีย มำเลเซีย และญีป่ ่ นุ เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงมี
กำรวิเครำะห์แนวโน้มของอัตรำแลกเปลีย่ นในอนำคตก่อนทีจ่ ะทำกำรจัดซือ้ วัสดุ
3.10 ควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดแคลนแรงงำน - ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็ นต้องอำศัยบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำง ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรดำเนินงำน กำรสูญเสียหรือกำรขำดแคลนบุคลำกรเหล่ำนี้ถอื เป็ นอีก
หนึ่งควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ จึงมีกำรกำหนดนโยบำยพัฒนำบุคลำกรในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถพร้อมกับกำรรักษำควำมสัมพันธ์
ที่ดรี ะหว่ำงบุคลำกรในองค์กร ตัง้ แต่อดีตทีผ่ ่ำนมำ บริษัทฯ มีอตั รำหมุนเวียนของบุคลำกรในส่วนของกลุ่มวิศวกรผูค้ วบคุมงำน
ค่อนข้ำงต่ำ ทำให้บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบในกำรสรรหำแรงงำนมำกหนัก
3.11 ควำมเสี่ ยงต่อควำมปลอดภัย ชี วอนำมัย และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมข้ำงเคียง - กำรดำเนินงำนก่อสร้ำง
โครงกำร หำกมีควำมผิดพลำดซึง่ ส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก อำจยังเป็ นเหตุให้บริษทั ฯ ถูกดำเนินคดีในชัน้ ศำลในกรณีทถ่ี ูก
เรียกร้องค่ำเสียหำยเป็ นจำนวนมำก บริษทั ฯ จึงมีกำรฝึกอบรมพนักงำนทุกระดับตัง้ แต่ผบู้ ริหำรจนถึงคนงำนให้เข้ำใจและคำนึงถึง
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ควำมปลอดภัยของกำรดำเนินงำนในทุกขัน้ ตอน เช่น กำรจัดบุคลำกรเข้ำอบรมด้ำนควำมปลอดภัย กำหนดให้เจ้ำหน้ำทีค่ วำม
ปลอดภัยระดับวิชำชีพให้ควำมรูด้ ำ้ นควำมปลอดภัยแก่พนักงำนก่อนเริม่ งำน กำรให้สวัสดิกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงทีท่ ำงำน มี
กำรจัดอบรมซ้อมดับเพลิงขัน้ ต้น กำรจัดกำรเรื่องมลภำวะทำงเสียง
3.12 ควำมเสี่ ยงจำกควำมล่ำช้ำของโครงกำรและส่งมอบงำนให้ลูกค้ำไม่ทนั กำหนดเวลำ - บริษัทฯ อำจมีควำม
เสีย่ งในเรื่องค่ำปรับและภำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรส่งมอบสินค้ำไม่ทนั กำหนดกำร บริษทั ฯ จึงนำระบบ IT เข้ำมำช่วยในกำร
ตรวจสอบขัน้ ตอนและควำมเรียบร้อยของงำน เช่น โปรแกรม SPCM ทีม่ คี วำมสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำน ตัง้ แต่รบั วัสดุจำก
ผู้จดั จำหน่ ำย นำมำประกอบ พ่นสี เชื่อมโลหะ และนำออกจำกโรงงำนเพื่อไปติดตัง้ ทำให้บริษัทฯ ทรำบควำมคืบหน้ ำของ
โครงกำรเป็ นระยะ เมื่อพบปั ญหำผู้จดั กำรโครงกำรสำมำรถรำยงำนปั ญหำที่เกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที เพื่อให้ได้รบั คำแนะนำจำก
ผูบ้ ริหำรสำหรับแก้ไขปั ญหำ
3.13 ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำร่วมในกิ จกำรร่วมค้ำ ที่อำจทำให้บริษทั ฯ ต้องรับผิดชอบหำกผูร้ ว่ มค้ำไม่ปฏิ บตั ิ ตำม
ข้อตกลง - บริษัทฯ ยังไม่มกี ำรดำเนินธุรกิจในรูปแบบกิจกำรร่วมค้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังมีมำตรกำรป้ องกันควำมเสีย่ ง
ดังกล่ำวทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ในอนำคต โดยจะทำกำรวิเครำะห์ผรู้ ่วมค้ำ ซึง่ พิจำรณำจำกประวัติ ผลงำนทีผ่ ่ำนมำ สถำนะทำงกำรเงิน
ของผูร้ ่วมค้ำ ก่อนทีจ่ ะตกลงร่วมงำนกัน ทำให้มคี วำมมันใจว่
่ ำผูร้ ่วมค้ำจะสำมำรถเข้ำรับผิดชอบในส่วนงำนได้หำกเกิดปั ญหำขึน้
ช่วยลดทอนควำมเสีย่ งทีอ่ ำจส่งผลต่อบริษทั ฯได้
3.14 ควำมเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ จำกข้อพิ พำททำงกฎหมำย - ณ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำย 1 คดี
ซึง่ คดีดงั กล่ำวอยู่ในขัน้ ศำลอุทธรณ์ (ศำลขัน้ ต้นพิพำกษำให้ยกฟ้ องแล้ว) เป็ นคดีทเ่ี ป็ นผลจำกกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
โดยบริษัทฯ ถูกฟ้ องร้องเรียกค่ำเสียหำยในข้อหำผิดสัญญำจ้ำงทำของจำกบริษทั แห่งหนึ่ง เป็ นจำนวนเงิน 1.52 ล้ำนบำท ศำล
ชัน้ ต้นมีคำพิพำกษำยกฟ้ องคดีน้ี เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 โจทก์ได้มกี ำรยื่นคำอุทธรณ์ต่อ และนัดฟั งคำพิพำกษำในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561
ทีผ่ ่ำนมำ ซึง่ ศำลอุทธรณ์ได้มคี ำพิพำกษำว่ำ ให้บริษทั ฯ ต้องชำระเงินจำนวน 347,514.66 บำท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับตัง้ แต่วนั ฟ้ อง (13 กันยำยน 2559) ตำมสัญญำจ้ำงงำน ซึง่ เป็ นกำรแก้ไขสัญญำจ้ำงงำนฉบับหลัก
โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษทั ฯ มีควำมเห็นทีจ่ ะยื่นคำร้องต่อศำลฎีกำต่อไป เนื่องจำกสัญญำดังกล่ำวไม่เคยมีกำรกล่ำวถึงมำ
ก่อนในกำรพิจำรณำคดีในศำลชัน้ ต้น และโจทก์ยงั เคยอ้ำงว่ำสัญญำฉบับแก้ไขดังกล่ำวไม่เกี่ยวข้องกับสัญญำทีพ่ พิ ำทนี้ อีกทัง้
โจทก์กไ็ ม่ได้เรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวมำฟ้ องในศำล จึงมองว่ำบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งชำระเงินในส่วนนี้
3.15 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ บริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรปฏิ บตั ิ ตำมเงื่อนไขของตลำดหลักทรัพย์ MAI - ในกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครัง้ นี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขออนุ ญำตเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสีย่ งทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ฯอำจไม่ได้รบั อนุญำตให้เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน ทำให้ผลู้ งทุนไม่มตี ลำด
รองเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์และไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ ได้ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน
ได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิ ดเผย
สำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ.2560
ลงวันที่ 11 กรกฎำคม 2560 และมีคุณสมบัตผิ ่ำนเกณฑ์ครบ
สรุปผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะทำงกำรเงิ นที่สำคัญ:

หน้ำที่ 1.1 - 11

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

สรุปผลกำรดำเนิ นงำนที่สำคัญ
รำยกำร
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง (ล้ำนบำท)
ต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำง (ล้ำนบำท)
กำไรขัน้ ต้น (ล้ำนบำท)
รำยได้อ่นื (ล้ำนบำท)
กำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
กำไรสุทธิต่อหุน้ (บำทต่อหุน้ ) 1/
กำไรสุทธิต่อหุน้ Fully Diluted
(บำทต่อหุน้ ) 2/

ปี 2558

ปี 2559

742.54
667.50
75.04
0.47
8.30
10.11
1.12
0.08
0.03

651.30
576.05
75.25
4.25
12.68
11.55
1.93
0.10
0.04

ปี 2560
1,019.29
917.54
101.75
2.69
23.17
9.98
2.27
0.19
0.08

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน
ปี 2560
ปี 2561
585.61
1,060.09
524.32
955.05
61.28
105.04
2.24
1.74
6.06
39.34
10.47
9.91
1.03
3.70
0.05
0.18
0.02
0.13

หมายเหตุ: 1/คานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกในระหว่างปี
2/
คานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายและเรียกชาระ
แล้วภายหลังเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน (280 ล้านหุน้ )

สรุปฐำนะทำงกำรเงินที่สำคัญ
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
- ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
- รำยกำรทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
- เงินกูย้ มื ธนำคำรทีค่ รบกำหนดใน 1 ปี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
- เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

30 ก.ย. 2561

183.00
85.83
84.71
94.04
25.70
277.04

186.38
125.09
50.21
375.01
316.72
561.39

370.90
165.67
88.85
358.23
314.79
729.13

479.34
214.77
182.84
457.80
348.38
937.14

187.27
95.16
12.70
199.97
77.07
277.04

234.24
71.92
38.64
229.19
220.98
463.43
97.96
561.39

396.73
171.60
38.64
190.89
182.34
587.62
141.51
729.13

628.33
267.05
38.64
163.96
152.64
792.29
144.84
937.14

2.59
3.90
14.63

4.73
3.03
14.49

4.15
3.59
19.35

5.47
6.95
45.36

หน้ำที่ 1.1 - 12

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ผลกำรดำเนิ นงำน:
ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงจำนวน 742.54 ล้ำนบำท 651.30 ล้ำนบำท และ 1,019.29 ล้ำน
บำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นงำนประเภทติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ ทัง้ นี้ ในปี 2560 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรประเภท
EPC เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 53.98 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงรวม สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ
มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจำนวน 1,060.09 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งมีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงจำนวน 585.61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 81.02 ซึง่ มีสำเหตุจำกกำรรับรูร้ ำยได้ของโครงกำรหลัก
ทีก่ ำลังก่อสร้ำง ซึง่ เป็ นงำนทีป่ ระมูลได้ในปี 2561
กำไรขัน้ ต้นในปี 2558 จนถึงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน 75.04 ล้ำนบำท 75.25 ล้ำนบำท
101.75 ล้ำนบำท และ 105.04 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.11 ร้อยละ 11.55 ร้อยละ 9.98 และร้อย
ละ 9.91 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำง ถือเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีค่ ่อนข้ำงคงที่ เนื่องจำกบริษทั ฯ กำหนดให้ ฝ่ำยบริหำร
จัดกำรต้นทุนควบคุมค่ำใช้จ่ำยตลอดทัง้ โครงกำรว่ำเป็ นไปตำมงบประมำณทีก่ ำหนดไว้หรือไม่ มีกำรสอบทำนและติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชดิ ตลอดจนวำงแผนงำนก่อสร้ำง กำรจัดสรรบุคลำกรในงำนก่อสร้ำงให้เหมำะสม จึงทำให้บริษทั ฯ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรต้นทุนในกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำไรสุทธิในปี 2558 จนถึงงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน 8.30 ล้ำนบำท 12.68 ล้ำนบำท 23.17
ล้ำนบำท และ 39.34 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 1.12 ร้อยละ 1.93 ร้อยละ 2.27 และร้อยละ 3.70 ของ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำง อัตรำกำไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ ในแต่ละปี เป็ นผลมำจำกประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนในกำร
ก่อสร้ำง และจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรให้เหมำะสม ประกอบกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้อย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี ที่
มีอตั รำกำรเติบโตทีส่ งู กว่ำค่ำใช้จ่ำยทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงทำให้อตั รำกำไรสุทธิของบริษทั มีจำนวนเพิม่ ขึน้
ฐำนะทำงกำรเงิ น:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน 277.04 ล้ำนบำท
561.39 ล้ำนบำท 729.13 ล้ำนบำท และ 937.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์รวมในปี 2559 เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวมในปี 2558 จำนวน 284.35 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรซือ้ สินทรัพย์ของบริษทั ประกอบด้วย ด้วยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำนใหญ่ของบริษทั ในขณะทีก่ ำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์รวมในปี 2560 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมในปี 2559
จำนวน 167.74 ล้ำนบำท มีสำเหตุสำคัญมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระจำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนสินทรัพย์ท่ี เพิม่ ขึน้ ณ 30 กันยำยน 2561
จำนวน 208.01 ล้ำนบำท เปลีย่ นแปลงจำก ณ สิน้ ปี 31 ธันวำคม 2560 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียก
ชำระ และลูกหนี้กำรค้ำ ทัง้ นี้ ณ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีเงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกันจำนวน 20.79 ล้ำนบำท โดย
เงินจำนวนนี้บริษัท ฯ นำไปหลักทรัพย์ค้ำประกันกำรออก LG สำหรับโครงกำรที่ได้มำในระหว่ำงงวดเก้ำเดือน ปี 2561 และ
โครงกำรทีอ่ ยู่ในระหว่ำงประมูล ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังสำหรับปี 2558 โดยกำรบันทึกรำยจ่ำยโดยให้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (ใน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร) จำนวน 6.37 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในเดือนมีนำคม 2558 ส่งผลให้กำไรสุทธิ
สำหรับปี 2558 ลดลงจำกเดิมเท่ำกับ 14.67 ล้ำนบำท เป็ น 8.30 ล้ำนบำท และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำกเดิม
จำนวน 22.57 ล้ำนบำท เหลือ 16.20 ล้ำนบำท โดยกำรปรับปรุงดังกล่ำวได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและลงวันที่ 29 มีนำคม
2561
กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง
บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560 และวันที่ 30 กันยำยน 2561 จำนวน 4.27 ล้ำนบำท 7.48 ล้ำน
บำท 91.98 ล้ำนบำท และ 14.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเงินสดทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ 31 ธันวำคม 2560 เนื่องจำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
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จำก 58.50 ล้ำนบำท เป็ น 100 ล้ำนบำท ในเดือนธันวำคม 2560 ประกอบกับกำรรับเงินค่ำบริกำรล่วงหน้ำจำกลูกค้ำรำยหนึ่ง
จำนวน 137.00 ล้ำนบำทในช่วงใกล้สน้ิ งวด ในขณะทีก่ ระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับ 31 ธันวำคม
2560 เกิดจำกกำรลงทุนซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง กำรจ่ำยเงินปั นผล รวมถึงกำรจ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื จำกธนำคำร
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
บริษัทฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องระหว่ำง 0.76 - 0.98 เท่ำระหว่ำงปี 2558 ถึงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน
2561 ซึ่งเป็ นอัตรำค่อนข้ำงคงที่ เนื่องจำกบริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนในระดับที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี ไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับร้อยละ 14.49 – 45.36 และอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ำกับ
ร้อยละ 3.03 – 6.95 ระหว่ำงปี 2558 ถึงงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 โดยอัตรำผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจำกกำไร
จำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ปรับเพิม่ ขึน้
นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่อ:
คุณ ณัฐฐิยำ จำรุสมบัติ
ทีอ่ ยู่:
239 ถ.ห้วยโป่ ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์:
038-606-242
โทรสำร:
038-606-166
เว็บไซต์:
www.caz.co.th
อีเมล์:
info@caz.co.th

หน้ำที่ 1.1 - 14

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited
ส่วนที่ 2
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited
ส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซด์
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ต่อหุน้

: บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
: บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร บริกำรรับเหมำติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ
บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำ ให้บริกำรผลิตประกอบ และบริกำรอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี
: เลขที่ 293 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง จังหวังระยอง
21150
: 0107561000145
: 038-606-242
: 038-606-166
: www.caz.co.th
: 140,000,000 บำท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ ล้ำนบำทถ้วน)
: 100,000,000 บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน)
: 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)

บริษัท ฯ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นกำรน ำเงิน ที่ไ ด้จ ำกกำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ใ นครัง้ นี้ ซึ่ง มีมู ล ค่ ำ หลัง จำกหัก
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุน้ ประมำณ
269.44 – 308.24 ล้ำนบำท ไปใช้สำหรับตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ในกำรใช้เงิ น

1.ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนำคำร¹
2.เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
3.ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
รวม

จำนวนเงิ น
ระยะเวลำที่ใช้เงิ นโดยประมำณ
โดยประมำณ
(ล้ำนบำท)
100.00
ทันทีหลังได้รบั เงิน
129.44 – 168.24
ภำยในปี 2562
40.00
ภำยในปี 2562
269.44 – 308.24

หมายเหตุ : ¹ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิ ทีใ่ ช้ค้ าประกันอยู่ ณ ปั จจุบนั และปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิดงั กล่าวออก
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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิ จ
1.1 วิ สยั ทัศน์ ภำรกิ จ กลยุทธ์กำรดำเนิ นงำน และเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุรกิ จ
วิสยั ทัศน์
“เป็ นหนึ่งในผูน้ ำธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงทีม่ คี วำมสำมำรถและศักยภำพในกำรแข่งขัน และเป็ นส่วนหนึ่งที่
สร้ำงให้ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น”
พันธกิจ
‐ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงมืออำชีพ และมีศก
ั ยภำพในกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำรแปรรูป ประกอบและติดตัง้
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
‐ พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม มุ่งหน้ำเข้ำสูต
่ ลำดต่ำงประเทศ
‐ มุ่ ง มันสู
่ ่กำรเป็ นผู้นำในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภำคเอเชีย
แปซิฟิก
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
‐
พัฒนำและสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงมืออำชีพ
‐
ควำมเป็ นเลิศในกำรดำเนินงำนโครงกำร ยกระดับควำมสำมำรถงำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมที่มมี ำตรฐำน
ได้ร ับ กำรรับ รองคุ ณภำพจำกสมำคมวิศวกรรมเครื่อ งกลแห่งอเมริก ำ (American Society Mechanical
Engineers: ASME) ซึง่ เป็ นสถำบันทีม่ ชี ่อื เสียงในระดับสำกล
‐
วำงแผนและบริหำรต้นทุนกำรดำเนินกำรอย่ำงใกล้ชดิ และต่อเนื่องเพื่อกำรเติบโตอย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น
เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
- ให้บ ริก ำรรับ เหมำก่ อ สร้ำ งโครงกำรขนำดใหญ่ ร ะดับ พัน ล้ำ นบำท ด้ว ยคุ ณ ภำพที่เ ป็ น ที่ย อมรับ ทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
- ขยำยฐำนลูกค้ำไปยังภูมภิ ำคเอเชียแปซิฟิก
- จัดหำเครื่องมือทีท่ นั สมัยและพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต
1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ”) หรือ (“CAZ”) ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำร
ออกแบบวิศ วกรรม กำรจัด หำเครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ และกำรบริห ำรจัด กำรงำนรับ เหมำก่ อ สร้ำ งแบบครบวงจร
(Engineering, Procurement and Construction : EPC) นำทีมกำรบริหำรโดย นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
และทีม งำนวิศ วกรที่มีค วำมช ำนำญและประสบกำรณ์ ท่ีก ว้ำ งขวำงจนเป็ น ที่ย อมรับ และเป็ นที่รู้ จ ัก กัน ดีใ นฐำนะ
ผู้รบั เหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรในกลุ่ม อุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี โดยบริษัทฯ มีกำรประวัตคิ วำมเป็ นมำ
ดังนี้
ปี 2557
• วันที่ 6 กุมภำพันธ์ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ”) หรือ (“CAZ”) จัดตัง้ ขึน้ ด้วยทุน
จดทะเบียนเริม่ ต้น 23.00 ล้ำนบำท มูลค่ำทีต่ รำไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บำท เป็ นจำนวน 230,000 หุน้ จัดตัง้ โดยนำย
ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็ นวิศวกรที่มปี ระสบกำรณ์ในด้ำนธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงให้ลูกค้ำใน
อุตสำหกรรมน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี มำกกว่ำ 30 ปี และยังเคยเป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำรทีบ่ ริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด (TWRE) โดยบริษัทฯ เริม่ ต้นรับงำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงเป็ น subcontractor ประเภทงำน
โยธำ (Civil) เป็ นหลัก
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• วันที่ 11 สิงหำคม บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียน 5.50 ล้ำนบำท ทำให้บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทัง้ สิน้
เป็ นจำนวน 28.50 ล้ำนบำท มูลค่ำทีต่ รำไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บำท เป็ นจำนวน 285,000 หุน้
• บริษัทฯ พัฒนำระบบโปรแกรมควบคุมกำรผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Production Control System) เพื่อ
ปรับปรุงกำรบริหำรต้นทุนโครงกำร
ปี 2558
• บริษัท ฯ พัฒ นำระบบกำรควบคุ มกำรเชื่อ มแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Welding Control System) และระบบ
ติด ตำมกำรม้ว นโลหะ (Spool Tracking Management) เพื่อ ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภำพของงำนแปรรูป (Fabrication
Work)
• วันที่ 20 มีนำคม บริษัทฯ ดำเนินกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนจดทะเบียน จำนวน 260,000 หุ้น เป็ นจำนวนเงิน 26.00
ล้ำนบำท โดยขำยให้ บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ในฐำนะผู้ร่วมลงทุน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
47.72 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว ทำให้บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทัง้ สิน้ เป็ นจำนวน 54.50 ล้ำนบำท
มูลค่ำทีต่ รำไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บำท เป็ นจำนวน 545,000 หุน้
• วันที่ 1 กรกฎำคม บริษทั ฯ เซ็นสัญญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรก่อสร้ำง PTT ASAHI SAR Emergency Vent Gas
ในฐำนะลักษณะผูร้ บั เหมำหลัก (Main Contractor) เป็ นโครงกำรแรกของ CAZ โดยให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
(Construction SMP & E&I) กับบริษัท พีทที ี อำซำฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง
บริษทั ปตท. จำกัด (มหำชน), บริษทั Asahi Kasei Chemicals Corporation และ บริษทั Marubeni Corporation
ทีด่ ำเนินธุรกิจกำรค้ำปิ โตรเคมีของประเทศญีป่ ่ นุ
ปี 2559
• วันที่ 25 มกรำคม บริษทั ฯ เซ็นสัญญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีเพิม่ ควำมดันก๊ำซธรรมชำติกลำงทำง
บนระบบท่อส่งก๊ำซบนบกเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครัง้ ที่ 3 (PTT Midline Compressor Station Project) ใน
ฐำนะลักษณะผู้รบั เหมำช่วง (Subcontractor) โดยให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง (Construction SMP & E&I) กับ
บริษทั China Petroleum Pipeline Bureau (ผูร้ บั เหมำหลัก) ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรเริม่ แรกทัง้ สิน้ 450.00 ล้ำนบำท
• วันที่ 7 เมษำยน บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนจดทะเบียน จำนวน 40,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บำท
มูลค่ำ 4.00 ล้ำนบำท ให้กบั TT เพื่อเพิม่ สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ จำกร้อยละ 47.72 เป็ นร้อยละ 51.30 ทำ
ให้สถำนะของบริษัทฯ เปลี่ยนจำกบริษัทร่วมเป็ นบริษัทย่อยของ TT และบริษัทฯ มีทุ นจดทะเบียนชำระแล้ว
ทัง้ สิน้ เป็ นจำนวน 58.50 ล้ำนบำท มูลค่ำทีต่ รำไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บำท เป็ นจำนวน 585,000 หุน้
• วันที่ 27 เมษำยน บริษทั ฯ ได้ซอ้ื ทีด่ นิ พร้อมสำนักงำนและโรงงำน มีพน้ื ทีร่ วม 108 ไร่ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็ น
มูลค่ำทัง้ สิน้ 285.00 ล้ำนบำท ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี 239 ถ.ห้วยโป่ ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
จำก บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (TWRE) เนื่องจำกเจ้ำของทีข่ องพืน้ ทีเ่ ช่ำเดิมมีปัญหำทำงกำรเงิน ทำให้
บริษทั ฯ ไม่สำมำรถเช่ำต่อได้ ประกอบกับโรงงำนเดิมมีขนำดเล็ก ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
โดยบริษทั ฯ ได้กยู้ มื เงินจำก TT จำนวน 35.00 ล้ำนบำท และกูย้ มื เงินจำกธนำคำรไทยพำณิชย์ จำนวน 250.00
ล้ำนบำท ระยะเวลำกู้ 7 ปี ซึง่ รวมเงินกูย้ มื ทัง้ หมดจำนวน 285.00 ล้ำนบำท
• วันที่ 1 มิถุนำยน บริษัทฯ เข้ำลงทุนในบริษัท เจเคอีซี จำกัด (“JKEC”) ซึ่งประกอบธุรกิจ รับเหมำก่ อ สร้ำ ง
ประเภทงำนโยธำและฐำนรำก จัด ตัง้ โดยนำยจอง เคีย ว ฉ่ อ ย (Mr. Jeong Kyu Choi) ซึ่ง เป็ น วิศ วกรที่มี
ประสบกำรณ์ ในงำนด้ำ นวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 7 ปี โดยบริษัทฯ เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท JKEC จำนวน
21,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.22 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว ทัง้ นี้เพื่อเป็ นกำรบริหำรต้นทุนด้ำนงำน
โยธำและรำกฐำนของโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ประกอบกับในอดีตทีผ่ ่ำนมำนำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung
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Sik Hong) และ นำยจอง เคียว ฉ่ อย (Mr. Jeong Kyu Choi) เคยร่วมงำนกันมำก่อนในบริษทั TWRE และนำย
ซุ ง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) เล็ง เห็น ว่ ำ นำยจอง เคีย ว ฉ่ อ ย (Mr. Jeong Kyu Choi) เป็ น ผู้มีค วำม
เชี่ยวชำญและมีศกั ยภำพอย่ำงมำกในงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำและฐำนรำก ดังนัน้ เมื่อ นำยจอง เคียว ฉ่ อย ได้
ลำออกจำก TWRE และมำก่อตัง้ JKEC เมื่อเดือนมกรำคม 2559 จึงมีควำมสนใจที่จะลงทุนใน JKEC โดยมี
สัดส่วนกำรลงทุนดังทีก่ ล่ำวไว้ขำ้ งต้น
• วันที่ 22 ธันวำคม บริษัทฯ เซ็นสัญญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรสร้ำงถังบรรจุโพไพลีนทรงกลมขนำด 4,000 ตัน
(New Propylene Storage Tank) ในฐำนะผู้รบั เหมำหลัก (Main Contractor) ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบ
ครบวงจร (EPC Service) ซึ่ง เป็ น โครงกำรก่ อ สร้ำ งถัง โพไพลีน ทรงกลม (Spherical Tank) ที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ใน
ประเทศไทย กับบริษทั พีทที ี แทงค์ เทอร์มนิ ลั จำกัด ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรเริม่ แรกทัง้ สิน้ 328.00 ล้ำนบำท
ปี 2560
• วันที่ 17 กรกฎำคม บริษทั ฯ เซ็นสัญญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรหน่ วยผลิตไฟฟ้ ำเพื่อใช้ภำยในสถำนีรบั -จ่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว (In-plant Generator) กิจกรรมก่อสร้ำงหน่ วยผลิตน้ ำเย็น (Cold Water Generation Plant) ใน
ฐำนะผูร้ บั เหมำโครงกำรหลัก (Main Contractor) โดยให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (EPC Service)
กับบริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จำกัด ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรเริม่ แรกทัง้ สิน้ 642.40 ล้ำนบำท
• วันที่ 19 ธันวำคม บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุน จำนวน 41.50 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำร
และเพื่อเป็ นกำรรองรับ กำรประมูล งำนโครงกำรใหม่ ๆ ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทัง้ สิ้นเป็ น
จำนวน 100.00 ล้ำนบำท มูลค่ำทีต่ รำไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บำท เป็ นจำนวน 1,000,000 หุน้
ปี 2561
• วันที่ 15 มกรำคม บริษัทฯ เซ็นสัญญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตโพรพิลนี ออกไซด์ (PTT GC
Propylene Oxide Project) ในฐำนะลักษณะผู้รบั เหมำช่วง (Subcontractor) โดยให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรม
โยธำ (Civil and Building Service) กับ บริษัท Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. (ผู้ร ับ เหมำหลัก )
ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรเริม่ แรกทัง้ สิน้ 450.72 ล้ำนบำท
• วันที่ 23 เมษำยน บริษัทฯ เซ็นสัญญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรก่อสร้ำงและติดตัง้ หอเผำชนิด Enclosure Ground
Flare (EGF) ของโรงกลันบำงจำก
่
(Enclosed Ground Flare (EGF) Installation Project) ในฐำนะผู้รบั เหมำ
โครงกำรหลัก (Main Contractor) โดยให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (EPC Service) กับบริษทั บำง
จำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ซึง่ มีมลู ค่ำโครงกำรทัง้ หมดจำนวน 271.83 ล้ำนบำท
• วันที่ 3 พฤษภำคม บริษทั ฯ ได้แปลงสภำพจำก บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เป็ น บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) พร้อมทัง้ ได้ดำเนินกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 40.00 ล้ำนบำท เพื่อรองรับ
กำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ทำให้บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ จำนวน 140.00 ล้ำน
บำท นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้จำกหุน้ ละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ
0.50 บำท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีหุน้ จดทะเบียนจำนวน 280,000,000 หุน้ โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทัง้ สิน้ เป็ น
จำนวน 100.00 ล้ำนบำท มีหนุ้ จดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 200,000,000 หุน้
• วันที่ 15 พฤษภำคม บริษทั ฯ เซ็นสัญญำกำรจ้ำงงำนโครงกำรก่อสร้ำงโครงกำรโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงำน
โ ค รง สร้ ำ ง ( structure) ง ำ นเค รื่ อง กล( mechanical) ง ำ นท่ อ( piping) ง ำ นสี ( painting) (PTT GC Olefins
Reconfiguration Project) ในฐำนะลัก ษณะผู้ร ับ เหมำช่ ว ง (Subcontractor) โดยให้บ ริก ำรรับ เหมำก่ อ สร้ำ ง
(Construction SMP & E&I) กับบริษัท Samsung Engineering (Thailand) จำกัด (ผู้รบั เหมำหลัก ) ซึ่งมีมูลค่ำ
โครงกำรทัง้ หมดจำนวน 823.30 ล้ำนบำท
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• วันที่ 28 กันยำยน บริษัทฯ ได้มีกำรซื้อหุ้นบริษัท JKEC จำกนำยชำง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จำนวน
ทัง้ หมด 8,999 หุน้ ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ JKEC เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 51.22 เป็ นร้อยละ 73.17
ด้ำนมำตรฐำนกำรผลิ ต รำงวัล และเกียรติ บตั ร
ปี 2558
• บริษัท ฯ ได้ร ับ กำรรับ รองมำตรฐำนกำรจัด กำรด้ำ นคุ ณ ภำพ ISO 9001:2008 ออกให้โ ดย บริษัท ลอยด์ส
รีจสิ เตอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จำกัด
• บริษทั ฯ ได้ใบประกำศนียบัตรกำรทำงำน 6 ล้ำนชัวโมงโดยไม่
่
มอี ุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดกำรทำงำน : จำกโครงกำร
TOP SPP Project
ปี 2559
• บริษทั ฯ ได้ใบประกำศนียบัตรกำรทำงำน 2 ล้ำนชัวโมงโดยไม่
่
มอี ุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดกำรทำงำน : จำกโครงกำร
PTTGC Aromatics Debottlenecking
ปี 2560
• บริษทั ฯ ได้รบั ประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำน ASME จำกสหรัฐอเมริกำ ได้แก่
o ประกำศนียบัตรเลขที่ 54905 (S) สำหรับอุปกรณ์หม้อไอน้ำ (Boiler)
o ประกำศนียบัตรเลขที่ 54906 (U) สำหรับอุปกรณ์ภำชนะควำมดัน (Pressure Vessel)
o ประกำศนียบัตรเลขที่ 54908 (PP) สำหรับอุปกรณ์ท่อควำมดัน (Pressure Pipe)
o ประกำศนียบัตรเลขที่ 54909 (U2) สำหรับงำนผลิตและออกแบบอุปกรณ์ภำชนะควำมดันทีม่ คี วำมดัน
3,000 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (Pressure Vessel)
o ประกำศนียบัตร The National Board ‘R’
ภำพรวมกำรประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงให้ลูกค้ำในอุตสำหกรรมน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี โดยลักษณะงำนและ
กำรบริกำรของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
1. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC) โดยขอบเขต
กำรให้บ ริก ำรดัง กล่ ำ วจะครอบคลุ ม ทัง้ ในส่ ว นของงำนออกแบบทำงวิศ วกรรม (Engineering) งำนจัด หำวัต ถุ ดิบ ,
เครื่อ งจัก ร และอุ ป กรณ์ ใ นกำรผลิต (Procurement) และงำนบริห ำรกำรจัด กำรกำรก่ อ สร้ำ ง (Construction) รวมถึง
กระบวนกำรทดสอบกำรทำงำนของระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ และกำรทดสอบกำรทำงำนทัง้ ระบบก่อนใช้งำนจริง ตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำภำยใต้สญ
ั ญำบริกำรเดียว
2. บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical
and Instrument Service) บริษทั ฯ ให้บริกำรรับเหมำติดตัง้ โครงสร้ำงเหล็ก ติดตัง้ ระบบท่อ และระบบเครื่องกล งำนติดตัง้
เครื่องจักร และอุปกรณ์ งำนไฟฟ้ ำ ระบบวัดคุม รวมถึง กระบวนกำรทดสอบกำรทำงำนของระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ และ
กำรทดสอบกำรทำงำนทัง้ ระบบก่อนใช้งำนจริง
3. บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำและอำคำร (Civil and Building Service) บริษัทฯ ให้บริกำรงำนวิศวกรรม
โยธำ เช่น งำนเสำเข็ม งำนฐำนรำก งำนโครงสร้ำงอำคำร งำนสี
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

4. บริกำรผลิต ประกอบ และบริกำรอื่น (Fabrication and Other Service) บริษทั ฯ ให้บริกำรผลิตและประกอบ
โครงสร้ำงเหล็ก ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นควำมร้อน ถังบรรจุภณ
ั ฑ์ งำนแปรรูปภำชนะบรรจุ และภำชนะบรรจุควำม
ดัน รวมถึงบริกำรจัดหำวัตถุดบิ และจัดหำแรงงำน
ทัง้ นี้ ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญ จำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ที่ประสบควำมสำเร็จทีผ่ ่ำนมำใน
หลำยโครงกำรในประเทศไทย พร้อมทัง้ มีฝ่ำยบริหำรจัดกำรต้นทุน และระบบกำรจัดกำรควบคุมทีด่ ี บริษทั ฯ จึงสำมำรถ
บริหำรจัดกำรและควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งมอบงำนได้ตรงตำมกำหนดเวลำ ประกอบ
กับ บริษทั ฯ ได้รบั ใบรับรองมำตรฐำนทัง้ ทำงด้ำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ และมำตรฐำนกำรผลิตอุปกรณ์ทำงวิศวกรรม
ระดับสำกล โดยเฉพำะมำตรฐำน ASME จำกสหรัฐอเมริกำ จึงส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจอย่ำงสูงจำกลูกค้ำใน
กลุ่มอุตสำหกรรมน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี ไม่ว่ำจะเป็ นธุรกิจโรงกลันน
่ ้ำมัน ธุรกิจโรงงำนปิ โตรเคมี ธุรกิจโรงไฟฟ้ ำ ธุรกิจ
แก๊สธรรมชำติ เช่น บริษทั ปตท จำกัด (มหำชน) บริษทั ไทยออย จำกัด (มหำชน) บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน) บริษทั ไออำร์พซี ี จำกัด (มหำชน) บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) และกลุ่มบริษทั ก่อสร้ำงชัน้
นำของโลก 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 เป็ นต้น
1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
ณ 30 กันยำยน 2561 กลุม่ บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ดังนี้
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“CAZ”)
73.17%
บริษทั เจเคอีซี จำกัด (“JKEC”)

บริษทั เจเคอีซี จำกัด (“JKEC”) จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 2.00
ล้ำนบำท และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 4.10 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2559 โดยบริษทั ฯ เข้ำไปลงทุนใน JKEC
ด้วยกำรซือ้ หุน้ จำนวน 21,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนในกำรถือหุน้ ร้อยละ 51.22 ทำให้ JKEC มีสถำนะเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษัทฯ และวันที่ 28 กันยำยน 2561 บริษัทฯ ได้มกี ำรซื้อหุน้ บริษทั JKEC จำกนำยชำง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim)
จำนวนทัง้ หมด 8,999 หุ้น รวมกับจำนวนหุน้ ทีถ่ ือเดิมเป็ นจำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ 29,999 หุ้น ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ JKEC
เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 51.22 เป็ นร้อยละ 73.17
1.4 ควำมสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แบ่งออกเป็ น
1. กลุ่มผูบ้ ริหำร ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 48.70 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว
2. บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 51.30 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้วโดยกลุ่มบริษทั ในเครือ TAKUNI มีโครงสร้ำงธุรกิจทีส่ ำคัญ ดังนี้
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
99.99%
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
(“TT”) ธุรกิจติดตัง้ แก๊สรถยนต์และ
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อแก๊ส

99.99%

99.99%

99.99%

บริษทั รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด
(“RE”) ธุรกิจตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงวิศวกรรม

บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด
(“GG”) ธุรกิจขนส่งทำงบก

*บริษทั ทำคูนิ แลนด์ จำกัด
(“TL”) ธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

51.30%
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) (“CAZ”)
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงให้ลกู ค้ำใน
อุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ ปิ โตรเคมี
และก๊ำซ 73.17%
บริษทั เจเคอีซี จำกัด (“JKEC”)
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนประเภท
โยธำและฐำนรำก
*หมายเหตุ: ปั จจุบนั บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด ยังไม่ได้มพี ฒ
ั นาโครงการใด ๆ

หลังเสนอขำยหุ้น CAZ ต่ อประชำชน CAZ จะยังคงสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของ TAKUNI TAKUNI ยังคงต้อง
จัด ท ำงบกำรเงินรวมเช่นเดิม ดัง นัน้ หำกพิจำรณำผลกระทบทำงบัญ ชีในแง่ รำยได้ หลัง จำกสัด ส่วนกำรถือหุ้นของ
TAKUNI ลดลงเหลือ ร้อยละ 36.64 รำยได้ในงบกำรเงินรวมจะไม่มผี ลเปลีย่ นแปลง และในแง่กำไรสุทธิของ TAKUNI ใน
งบกำรเงินรวมจะมีผลเปลีย่ นแปลงในด้ำนกำรแบ่งปั นกำไร ซึง่ กำไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของบริษทั ใหญ่ทม่ี ำจำก CAZ
จะลดลงประมำณร้อยละ 28.57 และส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมจะเพิม่ ขึน้
ตำรำงรำยได้และกำไรสุทธิของ TAKUNI ตำมงบกำรเงิน
หน่ วย : ล้ำนบำท
รำยได้
TAKUNI ไม่รวม CAZ
CAZ ในงบกำรเงิน TAKUNI
TAKUNI รวม CAZ
กำไรสุทธิ
TAKUNI - ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ ไม่รวม CAZ
CAZ- ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ ในงบกำรเงิน TAKUNI
กำไรสุทธิของ TAKUNI ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

2558

2559

2560

9M/2561

1,352.88
1,352.88

1,130.41
458.78
1,589.19

901.92
1,023.20
1,925.12

639.23
1,059.06
1,698.29

54.61
10.77
65.38

8.80
7.70
16.50

7.42
17.93
25.35

-1.46
16.90
15.44

หมายเหตุ :
1. วันที ่ 20 มีนาคม 2558 TAKUNI เข้ามาถือหุน้ CAZ ร้อยละ 47.72 ทาให้ CAZ เป็ นบริษทั ร่วมของ TAKUNI และ TAKUNI รับรูก้ าไรเป็ นส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม จึงไม่มรี ายได้ของ CAZ ในงบการเงินรวมของ TAKUNI ในปี 2558
2. วันที ่ 7 เมษายน 2559 TAKUNI เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ จากร้อยละ 47.72 เป็ นร้อยละ 51.30 และ CAZ เปลีย่ นสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI ทาให้ TAKUNI รับรู้
รายได้ของ CAZ เต็มจานวน
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เปรียบเทียบรำยได้และกำไรสุทธิของ TAKUNI กรณี TAKUNI ถือหุน้ CAZ ร้อยละ 51.30 และ ร้อยละ 36.64
ตำรำงเปรียบเทียบรำยได้
2558
TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 51.30
TAKUNI ไม่รวม CAZ
CAZ (51.30% ของรำยได้ CAZ)
รำยได้ TAKUNI
TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 36.64
TAKUNI ไม่รวม CAZ
CAZ (36.64% ของรำยได้ CAZ)
รำยได้ TAKUNI

2559

2560

9M/2561

1,352.88 100% 1,130.41 77%
0% 334.11 23%
1,352.88 100% 1,464.52 100%

901.92 63%
524.90 37%
1,426.82 100%

639.23 54%
543.30 46%
1,182.53 100%

1,352.88 100% 1,130.41 83%
0% 238.64 17%
1,352.88 100% 1,369.05 100%

901.92 71%
374.90 29%
1,276.82 100%

639.23 62%
388.04 38%
1,027.27 100%

หมายเหตุ :
1. วันที ่ 20 มีนาคม 2558 TAKUNI เข้ามาถือหุน้ CAZ ร้อยละ 47.72 ทาให้ CAZ เป็ นบริษทั ร่วมของ TAKUNI และ TAKUNI รับรูก้ าไรเป็ นส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม จึงไม่มรี ายได้ของ CAZ ในงบการเงินรวมของ TAKUNI ในปี 2558
2.ปี 2559-9M/2561ตัวเลขตามตารางเป็ นการทาตัวเลขเพือ่ เปรียบเทียบ ดังนัน้ รายได้ของ CAZ คานวณตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.30 และ ร้อยละ 36.64 ตามลาดับ

ตำรำงเปรียบเทียบกำไรสุทธิ
2558
กำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงิ น
TAKUNI ไม่รวม CAZ
CAZ - ส่วนทีเ่ ป็ นของ TAKUNI (51.30%) ตำมงบ
กำไรสุทธิ TAKUNI รวม CAZ

54.61 84%
10.77 16%
65.38 100%

2559

2560

9M/2561

8.80 53% 7.42 29%
7.70 47% 17.93 71%
16.50 100% 25.35 100%

-1.46
16.90
15.44

-9%
109%
100%

54.61 91% 8.80 65% 7.42 37%
5.38
9% 4.81 35% 12.81 63%
59.99 100% 13.60 100% 20.23 100%

-1.46
12.07
10.61

-14%
114%
100%

TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 36.64
TAKUNI ไม่รวม CAZ
CAZ- ส่วนทีเ่ ป็ นของ TAKUNI (36.64%)
กำไรสุทธิ TAKUNI รวม CAZ

หมายเหตุ :
1.ตัวเลขตามตารางเป็ นการทาตัวเลขเพือ่ เปรียบเทียบ กรณีกาไรสุทธิตามงบการเงิน ใช้ตวั เลขกาไรสุทธิของ CAZ จากงบการเงิน TAKUNI กรณี TAKUNI ถือหุน้ CAZ ร้อย
ละ 36.64 กาไรของสุทธิคานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 36.64
2. กาไรสุทธิทแี ่ สดงเป็ นกาไรสุทธิตามส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของบริษทั ใหญ่

ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำผลประกอบกำร 9 เดือน 2561 ของ TAKUNI พบว่ำจำกรำยได้รวมทัง้ สิน้ 1,698.29 มำจำก
CAZ 1,059.06 ล้ำนบำท มำจำกธุรกิจอื่นของ TAKUNI 639.23 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 15.44 ล้ำนบำท มำจำก
CAZ 16.90 ล้ำนบำท มำจำกธุรกิจอื่นของ TAKUNI -1.46 ล้ำนบำท
1.4.1 แนวทำงกำรป้ องกันที่อำจเกิ ดขึน้ จำกกำรทำธุรกิ จที่แข่งขันกันระหว่ำงกลุ่ม TAKUNI และบริษทั ฯ
ธุรกิจในกลุ่ม TAKUNI และบริษทั ฯ ทีอ่ ำจมีควำมคล้ำยคลึงกัน คือ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำ ง อย่ำงไรก็ตำม
ธุรกิจของทัง้ สองบริษทั มีควำมแตกต่ำงกันในแง่ของควำมชำนำญและมำตรฐำนของงำน ดังนัน้ ลูกค้ำจะเป็ นฝ่ ำยเลือกใช้
บริกำรจำกบริษทั ใดขึน้ อยู่กบั ควำมเหมำะสมของงำน
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีก ำรดำเนิ น ธุรกิจรับเหมำก่อ สร้ำง โดยกลุ่ ม ลูก ค้ำเป็ น
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในกลุ่มอุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี ลักษณะงำนที่รบั เหมำต้องใช้ประสบกำรณ์ เน้น
คุณภำพทัง้ มำตรฐำนของวัตถุดบิ กระบวนกำรผลิตทีร่ ดั กุม มีทมี งำนวิศวกรทีม่ คี วำมชำนำญและควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์
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ต่ำงๆ สำหรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้ำ มีทมี ช่ำงฝี มอื ทีไ่ ด้รบั ประกำศนียบัตรช่ำงเชื่อมตำมทีม่ ำตรฐำนของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทกำหนด ทำให้บริกำรของบริษทั ฯ มีมำตรฐำนสูง โดยได้รบั กำรตรวจสอบคุณภำพในทุกขัน้ ตอนของกระบวนกำร
ผลิตและกำรติดตัง้ นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้รบั ประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำนต่ ำงๆ จำกสถำบันที่มีช่อื เสียงซึ่งจะมี
เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกแต่ละสถำบันเข้ำมำตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็ นต้น ทำให้บริษทั ฯ มีต้นทุนในกำรให้บริกำร
สูง
บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ TAKUNI มีกำรดำเนินธุรกิจบริกำรรับเหมำ
ก่ อ สร้ำ งเช่ น เดีย วกับ CAZ แต่ เ ป็ น กำรรับ เหมำก่ อ สร้ำ งระบบท่ อ ก๊ ำ ซ LPG เท่ ำ นัน้ เช่ น ศูน ย์ก ำรค้ำ โรงพยำบำล
ร้ำนอำหำร อีกทัง้ มำตรฐำนกำรในก่อสร้ำง วัตถุดบิ และคุณภำพแรงงำน อยู่ในระดับทีก่ ฎหมำยกำหนด ซึง่ TT ไม่สำมำรถ
ทำงำนทีเ่ ป็ นมำตรฐำนเดียวกับ CAZ ได้เพรำะข้อจำกัดหลำยประกำร เช่น ควำมเชีย่ วชำญนอกเหนือจำกระบบท่อก๊ำซ
LPG ควำมสำมำรถของวิศวกร มำตรฐำนแรงงำนทีต่ อ้ งมีควำมสำมำรถเฉพำะทำง เป็ นต้น
ทัง้ นี้ สำหรับทำคูนิแลนด์ ปั จจุบนั ยังไม่มแี ผนทีช่ ดั เจนในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ อย่ำงไรก็ดี หำกใน
อนำคต กลุ่ม TAKUNI จะมีกำรว่ำจ้ำง CAZ หรือบริษทั ย่อยของ CAZ ในเรื่องใด ทัง้ TAKUNI และ CAZ จะมีกำรพิจำรณำ
เปรียบเทียบรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่ รวมทัง้ พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรทำรำยกำร โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ Internal Audit ของทัง้ กลุ่ม TAKUNI และ CAZ จะเข้ำมำตรวจสอบกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อ
เปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนทัวไปได้
่
ทรำบ และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมเกณฑ์รำยกำรเกีย่ วโยงกัน
1.4.2 ด้ำนรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะเกิ ดขึน้ ในอนำคต
แนวทำงสำหรับรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตของบริษทั ฯ และเครือกลุ่ม TAKUNI หำกเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันที่
เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติซ่งึ มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทัวไป
่ บริษัทฯ จะดำเนินกำรตำม
มำตรกำรควบคุมกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ตำมหลัก กำรที่ค ณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุ มตั ิไว้แล้วตำมที่กำหนดไว้ใ น
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำทีต่ กลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทัง้ กำหนด
รำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทประโยชน์ ในกรณีท่คี ณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ นัน้ บริษัทฯจะจัดให้มบี ุคคลที่มคี วำมรู้ ควำม
ชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ ที่มคี วำมเป็ นอิสระ เป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยว กับรำยกำร
ระหว่ ำ งกัน โดยควำมเห็น ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ บุ ค คลที่มีค วำมรู้ค วำมช ำนำญพิเ ศษ จะถู ก น ำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วำมมันใจว่
่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว
จะไม่เป็ นกำรยักย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ฯ แต่เป็ นกำรทำ
รำยกำรทีบ่ ริษทั ฯได้คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและ
กำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในปี 2561 บริษทั ย่อยของ TAKUNI ได้งำนรับเหมำก่อสร้ำงคลังก๊ำซจำกบริษทั แห่งหนึ่ง ซึง่ TAKUNI มีกำร sub
contract งำนให้แก่ CAZ นัน้ กลุ่ม TAKUNI ได้มกี ำรเปรียบเทียบรำคำกับผูร้ บั เหมำรำยอื่นแล้ว และ CAZ ได้เสนอรำคำ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขปกติของ CAZ ทีเ่ สนอให้กบั ลูกค้ำรำยอื่น โดยสรุปเงื่อนไขกำรทำรำยกำรของทัง้ TAKUNI และ CAZ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่
นอกจำกนี้ FA และ Internal Audit ของ CAZ ได้มกี ำรตรวจสอบกำรทำรำยกำรดังกล่ำว
แล้วว่ำ รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำของงำนที่ CAZ ทำให้บริษัทย่อยของ TAKUNI เมื่อเทียบกับงำนที่ CAZ ทำให้ลูกค้ำ
บุคคลภำยนอกแล้ว พบว่ำ โครงกำรมี margin ใกล้เคียงกันและเงื่อนไขกำรค้ำไม่แตกต่ ำงกัน รวมทัง้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบของ CAZ ก็เข้ำมำพิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมสมเหตุสมผลของรำคำดังกล่ำวแล้ว
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1.4.3 แนวทำงกำรปลดภำระคำ้ ประกัน
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้ร ับ ควำมช่ ว ยเหลือ ทำงกำรเงิน จำกบริษัท แม่แ ละบริษัท ในเครือ เพื่อ น ำมำใช้เ ป็ น เงินทุน
หมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยเป็ นกำรค้ำประกันวงเงิน
ได้แก่
หนังสือคำ้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนำคำร
ธนำคำร
ธนำคำรไทยพำณิชย์
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 355,000,000 บำท
Loan: จำนวน 250,000,000 บำท
Overdraft: จำนวน 5,000,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
10 สิงหำคม 2559
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่ 111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตัง้ อยู่ท่ี
เลขที่ 383 ต.ห้วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“CAZ”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
- ธนำคำรมีแผนทีจ่ ะปลด TAKUNI จำกกำรเป็ นผูค้ ้ำประกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นทีเ่ รียบร้อย
หนังสือคำ้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนำคำร
ธนำคำร
ธนำคำรทหำรไทย
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 200,000,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
29 พฤษภำคม 2558
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ จำนวน 660,000 บำท
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
- นำยยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi)
- นำยหวัง ยอบ จี (Mr.Wang Youp Jhee)
หมำยเหตุ
- สัญญำค้ำประกันวงเงินในโครงกำร PTT LNG IPG Civil work Project โดย
หนังสือค้ำประกันจะสิน้ สุดลงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หนังสือคำ้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนำคำร
ธนำคำร
ธนำคำรกสิกรไทย
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 400,000,000 บำท
Overdraft: จำนวน 10,000,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
1 มิถุนำยน 2559
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หนังสือคำ้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนำคำร
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้ำ ง โฉนดเลขที่ 11943, 72755, 72756, 72757, 72758,
72759, 72760, 72761, 72762, 114774, 114777, 114778,
114779, 114780, 114781, 120079, 133885, ตำบลบำงแค(หลักสอง) อำเภอ
ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”)
- บริษทั รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด (“RE”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
- สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำย
ขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค้ำประกันแทน
- สำหรับผู้ค้ำประกัน ธนำคำรมีแผนทีจ่ ะปลด TAKUNI, TT, GG และ RE จำก
กำรเป็ นผูค้ ้ำประกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นที่
เรียบร้อย
หนังสือคำ้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนำคำร
ธนำคำร
ธนำคำรกสิกรไทย
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 160,000,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
18 มกรำคม 2560
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 30696 30697 ตำบลบ้ำนปทุม อำเภอ
สำมโคก จ. ปทุมธำนี
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- บริษทั รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด (“RE”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
- สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำย
ขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค้ำประกันแทน
- สำหรับผู้ค้ำประกัน ธนำคำรมีแผนที่จะปลด TAKUNI, TT และ RE จำกกำร
เป็ น ผู้ค้ ำ ประกัน เมื่อ บริษัท ฯ ได้จ ดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพย์ MAI เป็ น ที่
เรียบร้อย
สัญญำวงเงิ น Factoring
ธนำคำร
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
วันทีท่ ำสัญญำ

ธนำคำรกสิกรไทย
Factoring: จำนวน 100,000,000 บำท
21 กรกฎำคม 2559
หน้ำที่ 2.2.1 - 10
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สัญญำวงเงิ น Factoring
ผูค้ ้ำประกัน

หมำยเหตุ

- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
- สำหรับผู้ค้ำประกัน ธนำคำรมีแผนที่จะปลด TAKUNI และ TT จำกกำรเป็ นผู้
ค้ำประกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นทีเ่ รียบร้อย

หนังสือคำ้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนำคำร
ธนำคำร
ธนำคำรกสิกรไทย
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 72,714,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
7 กันยำยน 2561
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
บัญชีเงินฝำกประจำ จำนวน 20,789,750 บำท
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“CAZ”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
โดยแบ่งเป็ น 1. สัญญำค้ำประกันวงเงิน 59,342,000 บำท และเงินประกันจำนวน
7,417,750 บำท สำหรับ โครงกำรโรงโอเลฟิ น ส์ใ หม่ กิจ กรรมงำนผลิต ขึ้น รูป
โครงสร้ำงเหล็ก (PTTGC ORP Structure Fabrication) ซึง่ หนังสือค้ำประกันจะ
สิ้น สุด ลงวัน ที่ 29 กุ ม ภำพัน ธ์ 2563 และ 2.สัญ ญำค้ ำ ประกัน กำรประมูลงำน
โครงกำรหนึ่ง วงเงิน 13,372,000 บำท (เงินประกันจำนวน 13,372,000 บำท)
โดยหนังสือค้ำประกันจะสิน้ สุดลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561
ตั ๋วสัญญำใช้เงิ น
ธนำคำร
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
วันทีท่ ำสัญญำ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เจ้ำของหลักทรัพย์
ผูค้ ้ำประกัน
หมำยเหตุ

ธนำคำรกรุงเทพ
Loan: จำนวน 20,000,000 บำท
15 มกรำคม 2559
โครงกำรขอสินเชื่อโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อมค้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
มีกำรปลดผูค้ ้ำประกัน ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

1.4.4 ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะเกิ ดขึน้ จำกกำรทำรำยกำร Spin Off สำหรับ TAKUNI
ผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั TAKUNI
1. ได้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ IPO ของ CAZ ก่อนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั (Pre-emptive right)
2. เพิม่ ทำงเลือกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน โดยสำมำรถเลือกลงทุนใน TAKUNI และ/หรือ CAZ ได้ตำมนโยบำย
กำรลงทุนของนักลงทุนแต่ละรำย
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3. เป็ นกำรเพิม่ มูลค่ำเงินลงทุนใน CAZ โดยหุน้ ที่ TAKUNI ลงทุนใน CAZ จะมีมลู ค่ำสูงขึน้ โดยอ้ำงอิงจำกรำคำ
ตลำดของหุน้ CAZ เมื่อเข้ำซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ส่งผลให้เป็ นกำรเพิม่ มูลค่ำหุน้ ของ TAKUNI
โดยทำงอ้อม
ผลประโยชน์ต่อบริษทั TAKUNI
1. ลดภำระในกำรสนับสนุ นด้ำนเงินทุนแก่ธุรกิจของ CAZ ซึง่ มีกำรเติบโต และจำเป็ นต้องใช้เงินทุนมำกขึน้ โดย
CAZ จะสำมำรถระดมทุนด้วยเครื่องมือทำงกำรเงินผ่ำนตลำดทุน
2. กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทำให้กลไกกำรบริหำรจัดกำรของ CAZ มีประสิทธิภำพ
3. สะท้อนมูลค่ำกิจกำรและรำคำหุน้ ของ TAKUNI ได้มำกขึน้ เนื่องจำกมีรำคำตลำดอ้ำงอิง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั CAZ
1. CAZ มีเงินทุนจำกกำรระดมทุนเพิม่ เติมในกำรขยำยธุรกิจ หรือเพื่อชำระคืนเงินกูย้ มื และ/หรือ สำรองเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของ CAZ
2. เพิม่ ช่องทำงในกำรจัดหำเงินทุนของ CAZ ในอนำคต ทำให้ CAZ มีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัวในกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนมำกขึน้
3. เพิม่ ควำมแข็งแกร่ง ส่งเสริมภำพลักษณ์และเพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขันของ CAZ
4. เพิม่ มูลค่ำและสภำพคล่องให้แก่หุน้ สำมัญของ CAZ
หมายเหตุ: อ้างอิงจากสารสนเทศเกีย่ วกับการนา CAZ ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอและการลด
สัดส่วนการถือหุน้ ใน CAZ ตามความเห็นทีป่ ระชุมคณะกรรมการ TAKUNI 2/2561 วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ซง่ึ แบ่งตำมลักษณะงำนและกำรบริกำรของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ตัง้ แต่ปี 2558 – 2560 และ
งวด 9 เดือนปี 2560 - 2561 มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
โครงสร้างรายได้

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
-

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
0.58
0.09

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
550.23
53.84

ม.ค.-ก.ย. 2560
ล้านบาท ร้อยละ
213.16
36.26

ม.ค.-ก.ย. 2561
ล้านบาท ร้อยละ
525.70
49.51

1. งำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
แบบครบวงจร (EPC Service)
2. งำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง
393.39
52.95
399,89
61.00
359.85
35.21
314.61
53.52
231.48
(Construction SMP & E&I)
3. งำนให้บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรม
275.60
37.09
165.74
25.28
86.66
8.48
38.12
6.49
254.60
โยธำ (Civil and Building Service)
4. งำนให้บริกำรผลิตและบริกำรอื่น
73.55
9.90
85.09
12.98
22.55
2.21
19.72
3.35
48.31
(Fabrication and Other Service)
รวมรายได้จากการบริ การ
742.54
99.94
651.30
99.35 1,019.29
99.74
585.61
99.62 1,060.09
1/
รำยได้อ่นื
0.47
0.06
4.25
0.65
2.69
0.26
2.24
0.38
1.74
รายได้รวม
743.01 100.00
655.55 100.00 1,021.98 100.00
587.85 100.00 1,061.83
หมายเหตุ: 1/ รายได้อนื ่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าพื้นทีส่ านักงานและรายได้จากการขายเศษโลหะหรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้งานแล้ว

2.2 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และการให้บริการ
บริกำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำมำรถแบ่งตำมลักษณะงำนได้เป็ น 4 ประเภทหลัก คือ
1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) โดยขอบเขตกำร
ให้บริกำรดังกล่ำวจะครอบคลุมทัง้ งำนออกแบบทำงวิศวกรรม (Engineering) งำนจัดหำวัตถุดบิ , เครื่องจักร และอุปกรณ์
ในกำรผลิต (Procurement) และงำนบริหำรกำรจัด กำรกำรก่ อสร้ำ ง (Construction) รวมถึง กระบวนกำรทดสอบกำร
ทำงำนของระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ และกำรทดสอบกำรทำงำนทัง้ ระบบก่อนใช้งำนจริง ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ภำยใต้สญ
ั ญำบริกำรเดียว
ลูกค้ำ
ระบุควำมต้องกำร

บริษทั
จัดหำวัสดุและ
อุปกรณ์

ออกแบบ

ก่อสร้ำงหน้ำงำน
ผลิตและประกอบ
ติดตัง้ หน้ำงำน
ทดสอบกำรใช้งำน
ทัง้ ระบบ
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โดยกำรให้บริกำรสำมำรถแบ่งออกได้ดงั นี้
1.1 งานออกแบบทางวิ ศวกรรม (Engineering) คือ กำรรับจ้ำงออกแบบทำงวิศวกรรมตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ โดยบริษทั ฯ มีทมี วิศวกรทีม่ คี วำมรูแ้ ละควำมชำนำญในงำนวิศวกรรมทุกสำขำ ได้แก่ งำนโยธำ
งำนโครงสร้ำง งำนอำคำร งำนเครื่องกล งำนระบบท่อ และไฟฟ้ ำ และงำนระบบวัดคุม ประกอบกับมีควำม
เข้ำใจในขัน้ ตอนและกระบวนกำรผลิตต่ำง ๆ ส่งผลให้บริษทั สำมำรถรับออกแบบทำงวิศวกรรมโครงสร้ำง
โยธำและระบบสำธำรณู ปโภคในโรงงำนได้อย่ำงครบวงจร ทำให้บริษัทสำมำรถบริหำรต้นทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงบุคคลภำยนอกสำหรับกำรออกแบบหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกำรประสำนงำนระหว่ำงทีมงำนออกแบบภำยนอกและทีมงำนก่อสร้ำงของบริษทั
1.2 งานจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ (Procurement) คือ งำนกำรจัด หำวัสดุ ก่ อ สร้ำ งและอุ ป กรณ์ ท่เี กี่ยวข้อง
ตำมทีล่ ูกค้ำต้องกำร มำเพื่อก่อสร้ำงและติดตัง้ ตำมแผนดำเนิ นงำนทีว่ ำงไว้ บริษทั ฯ มักได้รบั กำรว่ำจ้ำงให้
ดำเนินกำรงำนประเภทนี้พร้อมกับงำนก่อสร้ำง โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดซือ้ จัดหำเครื่องจักรและ
อุ ป กรณ์ ท งั ้ หมดที่จำเป็ นต่ อ โครงกำร ตัง้ แต่ กำรเจรจำต่ อรองรำคำ เงื่อ นไขกำรสังซื
่ ้อ และกำรส่งมอบ
ตรวจสอบคุณภำพและคุณสมบัตขิ องเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของลูกค้ำทีร่ ะบุไว้ตำม
สัญ ญำ รวมถึง ประสำนงำนให้มีก ำรจัด ส่ง ตรงตำมก ำหนดกำรเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ แผนงำนรวมของ
โครงกำร โดยส่วนใหญ่ลกู ค้ำของบริษทั ฯ มักจะกำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของวัตถุดบิ และอุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อโครงกำร พร้อมระบุรำยชื่อผู้จดั จำหน่ ำยที่ผ่ำนตำมเกณฑ์ท่ลี ูกค้ำกำหนด (Approved
Vendor List) เท่ำนัน้ โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
(“กลุ่ม ปตท.”) ทัง้ นี้ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นผู้ประกอบกำรในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและกำรกลัน่
ปิ โตรเลียม และปิ โตรเคมี ซึง่ ได้รบั สิทธิประโยชน์สง่ เสริมกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (Board of Investment, “BOI”) ทำให้บริษัทฯ มีควำมรู้และควำมชำนำญในกระบวนกำรจัดซื้อและ
นำเข้ำเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศให้แก่ลกู ค้ำตำมเงื่อนไขของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
1.3 งานก่อสร้าง (Construction) คือ งำนบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง และติดตัง้ ระบบงำนวิศวกรรมจริงหลังจำก
ที่ได้มีกำรออกแบบทำงวิศวกรรมและจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้ำงเรี ยบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะจัด
ทีม งำนก่ อ สร้ำ งที่มีค วำมช ำนำญและเหมำะสมกับ โครงกำรแต่ ละประเภท เพื่อ เข้ำ รับ ผิด ชอบในกำร
ดำเนินกำร ซึ่งแต่ ละทีมจะประกอบด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงำนในแต่ ละระดับจำกสำขำวิศวกรรมต่ ำงๆที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องทำงำนร่วมกันในกำรรับผิดชอบกำรดำเนินกำรของโครงกำรนัน้ ๆ ตัง้ แต่ กำรวำง
แผนกำรดำเนินงำน กำรประสำนงำนกับลูกค้ำหรือตัวแทนของลูกค้ำ ผูร้ บั เหมำช่วง ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และวิศวกรผู้ออกแบบ กำรควบคุมตรวจสอบงำนก่อสร้ำงให้ได้คุณภำพและแล้ว
เสร็จตำมแผนทีก่ ำหนดไว้ กำรบริหำรโครงกำรทัง้ ในด้ำนต้นทุนและกำรเบิกจ่ำยเงิน รวมไปถึงกำรดูแลเรื่อง
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน โดยบริษทั ฯ ให้บริกำรรับเหมำตัง้ แต่งำนโยธำ งำนอำคำร งำนผลิตและติดตัง้
โครงสร้ำงเหล็ก (Fabrication Work) งำนประกอบและติดตัง้ ระบบท่อ (Piping work) งำนติดตัง้ เครื่องมือ
(Mechanical Work) งำนระบบไฟฟ้ ำและระบบวัด คุม (E&I Work) ไปจนถึงงำนติดตัง้ นัง่ ร้ำนและงำนสี
(Scaffolding & Painting)
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ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC Service)

ชื่องำน: PTT LNG Cold Water Facilities

ชื่องำน: PTT Tank Terminal

2. บริ การรับเหมาก่ อสร้า งติ ด ตัง้ โครงสร้างและระบบ (Construction Service: Structural Mechanical Piping
(SMP) and Electrical & Instrument Service) บริษัทฯ ให้บริกำรรับเหมำติดตัง้ โครงสร้ำงเหล็ก ติดตัง้ ระบบท่อและ
ระบบเครื่องกล งำนติดตัง้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ งำนไฟฟ้ ำ ระบบวัดคุม รวมถึงกระบวนกำรทดสอบกำรทำงำนของ
ระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ และกำรทดสอบกำรทำงำนทัง้ ระบบก่อนใช้งำนจริง
ลูกค้ำ
ออกแบบ

บริษทั
จัดหำวัสดุและ
อุปกรณ์

ก่อสร้ำงหน้ำงำน
ผลิตและประกอบ
ติดตัง้ หน้ำงำน
ทดสอบทัง้ ระบบ

โดยกำรให้บริกำรสำมำรถแบ่งออกได้ดงั นี้
2.1 งานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) บริษทั ฯ จะเป็ นผูแ้ ปรรูปโครงสร้ำง จัดหำวัสดุ จัดทำกำรประกอบ
และติดตัง้ โครงสร้ำงเหล็กภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำรสำหรับรองรับท่อ (Pipe Bridge and Pipe
Rack) และ โครงสร้ำงเหล็กเพื่อเป็ นฐำนรองรับเครื่องจักรขนำดใหญ่ (Equipments and Machineries) ใน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ อำทิ เช่น โรงกลันน
่ ้ำมัน โรงงำนปิ โตรเคมี โรงงำนผลิตไฟฟ้ ำ ตำมแบบทีล่ กู ค้ำกำหนด
ก่อนนำไปติดตัง้ หน้ำงำน
2.2 งานติ ดตัง้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้ า (Mechanical) บริษทั ฯ จะเป็ นผู้จดั หำวัสดุ
จัดทำกำรประกอบ และติดตัง้ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตำมแบบทีล่ กู ค้ำกำหนด
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2.3 งานประกอบและติ ดตัง้ ระบบท่อ (Piping) ได้แก่ กำรประกอบ ติดตัง้ และเชื่อมท่อทีใ่ ช้ในกำรลำเลียง
ของเหลวและก๊ ำ ซ เช่ น น้ ำ มัน และสำรท ำละลำยต่ ำ งๆ เป็ น ต้ น ตำมแบบที่ก ำหนดให้ก ับ โรงงำน
อุตสำหกรรม อำทิเช่น โรงงำนปิ โตรเคมี โรงกลันน
่ ้ ำมัน และโรงงำนผลิตไฟฟ้ ำ โดยส่วนใหญ่ลูกค้ำจะเป็ น
ผูจ้ ดั เตรียมท่อตำมควำมต้องกำรใช้ โดยจะสังจำกต่
่
ำงประเทศหรือผูน้ ำเข้ำ เนื่องจำกท่อทีใ่ ช้ส่วนใหญ่ยงั
ไม่สำมำรถผลิตได้ภำยในประเทศ และเป็ นท่อโลหะที่มคี ุณสมบัติพเิ ศษ คือเป็ นท่อไร้ตะเข็บที่มีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำดใหญ่ และควำมหนำมำกว่ำท่อที่ใช้ในอุตสำหกรรมอื่น ๆ โดยทัวไป
่ ตัง้ แต่ ท่อ
เหล็กกล้ำ (Carbon Steel) ท่อเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ไปจนถึงท่อโลหะผสม (Alloy) ที่ใช้โลหะ
ผสมหลำกหลำยตัง้ แต่ เหล็ก กล้ำ นิ เ กิล สแตนเลส ไทเทเนี ย ม ขึ้น อยู่ก ับ ควำมต้อ งกำรใช้ง ำน จำก
คุณสมบัตขิ องท่อทีไ่ ด้กล่ำวมำข้ำงต้น กำรประกอบและติดตัง้ ท่อ จึงต้องใช้เทคนิคและควำมชำนำญพิเศษ
เช่น หลังจำกกำรเชื่อมประกอบเสร็จจะต้องทำกำรตรวจสอบโดยกำรเอ็กซ์เรย์ หรือใช้กำรอบควำมร้อน
เพื่อคลำยควำมตึงเครียดของท่อวัสดุ เพื่อให้ได้ชน้ิ งำนทีไ่ ด้มำตรฐำน เนื่องจำกท่อดังกล่ำวถูกนำไปใช้ใน
อุตสำหกรรมหนัก ดังนัน้ จะต้องคำนึงถึงระดับแรงดัน ควำมร้อน ควำมเป็ นกรดเป็ นด่ำง กำรทนต่อกำรกัด
กร่อน หำกมีชน้ิ งำนทีไ่ ม่ได้มำตรฐำนอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกระบวนกำรผลิตโดยรวมได้
2.4 งานติ ด ตัง้ อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และระบบวงจรควบคุม ไฟฟ้ า (Electrical & Instrument Service)
บริษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั หำวัสดุ จัดทำกำรประกอบ และติดตัง้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้ ำ
ตำมแบบทีล่ กู ค้ำกำหนด รวมถึงกำรทดสอบกำรทำงำนทัง้ ระบบก่อนกำรใช้งำนจริง
ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างติ ดตัง้ โครงสร้างและระบบ

ชื่องำน: PTT Midline Compressor Station

ชื่องำน: PTT LNG Receiving Terminal Expansion

ชื่องำน: IRPC PPE

ชื่องำน: PTT Wangnoi Compressor Station
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3.บริการงานด้านวิ ศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil Construction Service) บริษทั ฯ ให้บริกำรงำนวิศวกรรมโยธำ
เช่น งำนเสำเข็ม งำนฐำนรำก งำนโครงสร้ำงอำคำร งำนสี
ลูกค้ำ
ออกแบบ

บริษทั
จัดหำวัสดุและ
อุปกรณ์

ก่อสร้ำงหน้ำงำน
ผลิตและประกอบ
ติดตัง้ หน้ำงำน

ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานด้านวิ ศวกรรมโยธา

ชื่องำน: TOP 202MW Small Power Producer Building

ชื่องำน: Thai Oil LAB

ชื่องำน: Thailand Samsung Electric ATV

ชื่องำน: PTT LNG IPG

4. บริ การผลิ ต ประกอบ และบริ การอื่ น (Fabrication and Other Service) บริษัท ฯ ให้บ ริก ำรผลิต และประกอบ
โครงสร้ำงเหล็ก ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นควำมร้อน ถังบรรจุภณ
ั ฑ์ งำนแปรรูปภำชนะบรรจุ และภำชนะบรรจุควำม
ดัน รวมถึงบริกำรจัดหำวัตถุดบิ และจัดหำแรงงำน
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ลูกค้ำ
ออกแบบ

บริษทั
จัดหำวัสดุและ
อุปกรณ์

ติดตัง้ หน้ำงำน

ผลิตและประกอบ

ส่งมอบ

โดยกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น
4.1 งานแปรรูปผลิ ตภัณฑ์เหล็ก (Shop Fabrication) บริษัท ฯ ให้บ ริก ำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เ หล็ก ให้เป็ น
ชิน้ ส่วนโครงสร้ำงเหล็กประเภทต่ำงๆ โดยนำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลัก
ในกำรผลิตมำตัด ดัด เชื่อม และประกอบ ตำมแบบทีล่ ูกค้ำกำหนด โดยบริษทั ฯ สำมำรถให้บริกำรรับจ้ำง
ผลิตตำมแบบลูกค้ำได้หลำกหลำยลักษณะ ดังนี้
i.งำนโครงสร้ำ งเหล็ก (Steel Structure) บริษัท ฯ จะเป็ น ผู้แ ปรรูป โครงสร้ำ ง จัด หำวัสดุ จัด ท ำกำร
ประกอบ และส่งมอบให้ลกู ค้ำ
ii.งำนประกอบระบบท่อ (Piping) ได้แก่ กำรตัด ดัด หรือเชื่อมให้ได้ขนำดตำมแบบ และประกอบท่อ ให้
พร้อมติดตัง้ ตำมแบบทีข่ องลูกค้ำต้องกำร ทัง้ นี้หลังจำกกำรเชื่อมประกอบเสร็จ จะต้องทำกำรตรวจสอบ
โดยกำรเอ็กซ์เรย์โดย third party หรือมีกำรอบควำมร้อนเพื่อคลำยควำมตึงเครียดของท่อวัสดุ เพื่อให้
ได้ชน้ิ งำนทีไ่ ด้มำตรฐำนก่อนส่งมอบให้ลกู ค้ำ
4.2 งานแปรรูป ประกอบถังบรรจุ (Tanks Fabrication) บริษทั ฯ รับจ้ำงผลิตถังบรรจุของเหลว หรือก๊ำซที่
ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม อำทิเช่น ถังโลหะ ถังลูกโลกทรงกลม (Sphere Tank) เป็ นต้น โดยกำรนำเหล็ก
รูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น มำตัด ดัด ม้วน แล้วเชื่อมประกอบแผ่นโลหะเป็ นถังบรรจุตำมแบบที่
ลูกค้ำกำหนด ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 30 เมตร
4.3 งานแปรรูปภาชนะความดัน (Pressure Vessel Fabrication) โดยกำรนำเหล็กมำตัดและประกอบตำม
แบบทีล่ กู ค้ำกำหนด ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นภำชนะแรงดันและชิน้ ส่วนทนแรงดันทีใ่ ช้ในอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
และก๊ำซซึง่ ต้องไม่มกี ำรรัวไหลหรื
่
อก่อให้เกิดอันตรำย กำรผลิตจึงมีควำมซับซ้อน ต้องอำศัยควำมรูค้ วำม
ชำนำญด้ำนวิศวกรรมเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพตำมทีม่ ำตรฐำนควำมปลอดภัยกำหนด เช่น
งำนโครงสร้ำงเตำเผำอุตสำหกรรมและโครงสร้ำงอุปกรณ์กำเนิดควำมร้อน (Furnace & Heater) บริษทั ฯ
ให้บริกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็ นชิน้ ส่วนโครงสร้ำงเตำเผำ ซึง่ จะถูกนำไปใช้เป็ นอุปกรณ์กำเนิดควำม
ร้อนในอุตสำหกรรมต่ำงๆ อำทิ เช่น โรงกลันน
่ ้ำมัน โรงงำนปิ โตรเคมี โรงงำนผลิตไฟฟ้ ำ เป็ นต้น

หน้ำที่ 2.2.2 - 6

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ตัวอย่างผลงานการให้บริการแปรรูป

งำนแปรรูปโครงสร้ำงเหล็ก

งำนโครงสร้ำงเตำเผำอุตสำหกรรมและโครงสร้ำง
อุปกรณ์กำเนิดควำมร้อน

งำนดัดขึน้ รูปเหล็กแผ่น

งำนเจำะและตัดเหล็กรูปพรรณ

งำนแปรรูปท่อลำเลียงควำมร้อน

งำนประกอบท่อถ่ำยเทควำมร้อน

ทัง้ นี้ ปั จจัยสำคัญในงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กนัน้ คือ ควำมสำมำรถของวิศวกรผูค้ ุมงำนและช่ำงฝี มอื ในงำน
ประเภทโครสร้ำงเหล็ก ได้แก่ กำรตัด (Cutting) กำรดัด (Bending) กำรเจำะ (Drilling) และกำรเชื่อม (Welding) เพื่อให้
พร้อมสำหรับกำรก่อสร้ำงให้ได้ตำมแบบที่กำหนด โดยบริษัทฯ มีทีมงำนวิศวกรที่มคี วำมชำนำญและควำมเข้ำใจใน
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ สำหรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้ำ ตลอดจนมีทมี ช่ำงฝี มอื ทีไ่ ด้รบั ประกำศนียบัตรช่ำงเชื่อมตำมทีม่ ำตรฐำน
ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด ทำให้บริกำรของบริษัทฯ มีมำตรฐำนสูง โดยได้รบั กำรตรวจสอบคุณภำพในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนกำรผลิตและกำรติดตัง้ นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้รบั ประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ จำกสถำบัน
ทีม่ ชี ่อื เสียงซึง่ จะมีเจ้ำหน้ำทีจ่ ำกแต่ละสถำบันเข้ำมำตรวจสอบทุกๆ 3 ปี
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โดยบริษทั ฯ ได้รบั ประกำศนียบัตรจำกสถำบันทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นมำตรฐำนสำกล มีรำยละเอียดดังนี้
เครือ่ งหมาย
มาตรฐาน

คาอธิ บายเกี่ยวกับมาตรฐาน

สถาบันที่ให้การรับรอง
มาตรฐาน

มำตรฐำนด้ำนกำรผลิต ประกอบและติดตัง้ หม้อไอน้ำ The American Society of
Fired Pressure Vessels
Mechanical Engineers
(ASME)
มำตรฐำนด้ำนกำรผลิตและติดตัง้ ภำชนะควำมดัน

S
U

ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

ประเภท Unfired Pressure Vessel
U2

มำตรฐำนด้ำนกำรผลิตและติดตัง้ ภำชนะควำมดัน
ประเภท Unfired Pressure Vessel ระดับ 2 ซึง่ มี
ระดับสูงกว่ำ U

R

มำตรฐำนในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงหม้อไอน้ำและ
ภำชนะควำมดัน

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

ความปลอดภัยในการทางาน
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรทำงำน โดยอบรมบุคลำกรในเรื่องควำมปลอดภัยก่อนเริม่
ปฎิบตั ิงำน และจัดให้มอี ุปกรณ์ป้องกันอันตรำยสำหรับพนักงำนอย่ำงเพียงพอ รวมไปถึงจัดให้มเี จ้ำหน้ำที่ด้ำนควำม
ปลอดภัยในทุกโครงกำรของบริษทั ฯ จึงทำให้ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ในด้ำนระบบกำรจัดกำร ซึง่ เป็ น
ระดับสำกล อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั กำรยอมรับจำกลูกค้ำว่ำมีควำมปลอดภัยค่อนข้ำงสูงจำกกำรดำเนินงำนในโครงกำร
ต่ำงๆ ทีผ่ ่ำนมำ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ใบประกำศนียบัตรจำกลูกค้ำในโครงกำรต่ำงๆ ทีผ่ ่ำนมำ ดังนี้
โครงการ
ประกาศนี ยบัตรที่ได้รบั
PTTGC Aromatics Debottlenecking กำรทำงำน 2 ล้ำนชัวโมงโดยไม่
่
มอี ุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดกำรทำงำน
TOP SPP Project
กำรทำงำน 6 ล้ำนชัวโมงโดยไม่
่
มอี ุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดกำรทำงำน
ตำรำงแสดงสถิตดิ ำ้ นกำรทำงำนในเรื่องควำมปลอดภัย ตัง้ แต่ปี 2558 – ปี 2560
ปี
2558
2559
2560

MTC
2
2
5

สถิ ติ
LTI
0
0
0

FC
0
0
0

IFR

LTIR

0.28
0.09
0.41

0
0
0

หมายเหตุ:
MTC – Medical Treatment Case / กรณีมกี ารรักษาโดยแพทย์ทมี ่ ากกว่าการให้ยา เช่น เย็บแผล เข้าเฝือกจากกระดูกหัก
LTI – Lost Time Incident Case / กรณีตอ้ งมีการหยุดงานเนือ่ งจากการรักษาพยาบาลต่อเนือ่ งมากกว่า 1 วัน
FC – Fatalities Case / กรณีเสียชีวติ
IFR – Incident Frequency Rate / ความถีใ่ นการเกิดอุบตั เิ หตุ
LTIR – Lost Time Incident Frequency Rate / ความถีใ่ นการเกิดอุบตั เหตุถงึ ขัน้ หยุดงาน
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ด้ำนควำมสำคัญของคุณภำพเป็ นอีกหนึ่งเรื่องที่บริษทั มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำก โดยตลอดช่วงระยะ
กำรออกแบบ กำรจัดซื้อจัดหำ และก่อสร้ำง บริษัทฯ มีฝ่ำย QA (Quality Assurance) ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลำกรทีม่ ี
ควำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนของบริษทั คอยเป็ นผูค้ วบคุมเรื่องคุณภำพของงำน โดยจะตรวจสอบและติดตำมผลงำนในทุกๆ
ขัน้ ตอน ตัง้ แต่กำรคัดเลือกทีมวิศวกรและช่ำงเชื่อมทีม่ คี ุณสมบัตติ รงกับมำตรฐำนของงำนแต่ละโครงกำรทีล่ ูกค้ำกำหนด
รวมถึงทดสอบฝี มอื ช่ำงเชื่อมเพื่อให้ได้ช่ำงเชื่อมทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตำมข้อกำหนดของลูกค้ำแต่ละรำย จำกนัน้ จึงออกใบ
ประกำศนียบัตร (WQT Certificate & Card Test) ให้ ถึงจะพร้อมอนุ ญำตให้เชื่อมงำนได้ ตลอดจนกำรตรวจสอบชิน้ งำน
แต่ละชิน้ อย่ำงเข้มงวดเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำงำนในทุกรำยละเอียดมีคุณภำพและปลอดภัย ตรงตำมมำตรฐำนและควำมต้องกำร
ของลูกค้ำก่อนนำไปประกอบและติดตัง้ จริง โดยบริษทั ฯ จะประเมินคุณภำพของผลงำนก่อสร้ำงรวมไปถึงทีมวิศวกรและ
บุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องทุกครัง้ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนำระบบในกำรทำงำนและคุณภำพของชิน้ งำนในครัง้ ต่อๆไป
ระบบการทางาน การควบคุม และการบริหารโครงการ
สำหรับ งำนโครงกำรต่ ำง ๆ ของบริษัท ฯ มีข นั ้ ตอนในกำรบริหำรจัดกำรเริ่มตัง้ แต่ ข นั ้ ตอนกำรประมูลงำน
จนกระทังโครงกำรเสร็
่
จสิน้ และส่งมอบให้กบั ลูกค้ำ โดยใช้มำตรกำรทีเ่ รียกว่ำ “Risk Management Gate” ซึง่ แบ่งออกเป็ น
6 ขัน้ ตอน ดังรูปภำพด้ำนล่ำง

กำรควบคุมงำน บริษัทฯ มีกำรลงทุนโดยกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ เริม่ ตัง้ แต่ระบบวัตถุดบิ
กำรควบคุมคุณภำพ กระบวนกำรตรวจสอบ จนไปถึงกำรติดตำมขัน้ ควำมสำเร็จของชิน้ งำนในทุกขัน้ ตอนกำรผลิตผ่ำน
ระบบบำร์โค้ด Bar code และระบบ GPS โดยเริม่ จำกวัตถุดบิ ทีส่ งซื
ั ่ อ้ เข้ำมำ บริษทั ฯ ใช้ระบบกำรควบคุม กำรจัดกำรและ
ตรวจสอบวัต ถุ ดิบ เครื่อ งมือ และอุ ป กำรณ์ ที่เ รีย กว่ ำ “ระบบ TCMS (Tools, Assets & Consumable Management
System)” หลังจำกนัน้ เมื่อวัตถุ ดิบถูกส่งเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตทัง้ ในส่วนของงำนโครงสร้ำง (Structure) และงำนท่อ
(Piping) บริษทั ฯ จะมีใช้ระบบในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรทำงำนของชิน้ งำน รวมไปถึงกำรขนย้ำยชิน้ งำนไปในแต่
ละขัน้ ตอนกำรผลิต จนกระทัง้ ชิ้นงำนนัน้ ๆ ได้ถู ก ส่ง ไปติด ตัง้ ให้กบั ลูก ค้ำ ที่ป ลำยทำงเรีย บร้อ ยแล้ว ด้วยโปรแกรม
Structure Production Control Stystem (SPCM) แ ล ะ ร ะ บ บ Spool Tracking Management System (STMS) ทั ้ง นี้
สำหรับ ขัน้ ตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของงำนเชื่อมของชิ้นงำนในแต่ ละจุดเชื่อม บริษัทฯ ใช้ระบบ CWCS (Welding
Control System) มำช่วยในกำรติดตำมและกำรตรวจสอบให้ได้งำนตำมคุณภำพที่ลูกค้ำกำหนด ซึ่งระบบกำรทำงำน
ดังกล่ำวทัง้ 4 ระบบนี้มสี ่วนช่วยให้กำรทำงำนของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงกำรเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและลด
ควำมล่ำช้ำของงำนได้เป็ นอย่ำงดี
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2.3 สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รบั
– ไม่มี –
2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.4.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรดำเนินงำน โดยมุ่งเน้นกำรขยำยตลำดไปยังกลุ่ม อุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตร
เคมี ซึ่งมีกำรขยำยตัวตำมภำวะเศรษฐกิจ บริษัทกำหนดนโยบำยกำรลงทุนเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรผลิต และ
พัฒนำบุคลำกรโดยเฉพำะช่ำงฝี มอื ทีต่ ้องมีควำมสำมำรถและควำมชำนำญสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรแข่งขันใน
ปั จจุบนั ตลอดจนรักษำมำตรฐำนในกำรให้บริกำรเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ลูกค้ำในระยะยำว พร้อมทัง้ พัฒ นำ
ควำมสำมำรถในกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และคุณภำพกำรทำงำนในหลำกหลำย
มิติ สำมำรถส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรทีไ่ ด้มคี ุณภำพได้ตรงต่อเวลำ บริษทั ฯ ได้กำหนดกลยุทธ์และนโยบำยในกำรดำเนิน
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
1) ด้านคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และการบริการที่ได้มาตรฐาน
บริษทั ฯ มุ่งเน้นคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร โดยมีจรรยำบรรณทีด่ แี ละซื่อสัตย์ต่อวิชำชีพ โดยจะ
เลือกใช้วสั ดุทม่ี มี ำตรฐำนเป็ นไปตำมข้อกำหนด และให้ควำมสำคัญต่อกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรเป็ น
อย่ำงมำก โดยกำหนดให้มรี ะบบกำรดูแลตรวจสอบกำรควบคุณภำพงำนในทุกขันตอนของกระบวนกำรผลิ
้
ตและกำรติดตัง้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำงำนในทุกรำยละเอียดได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ ตรงตำมคุณสมบัตทิ ก่ี ำหนดไว้ เกิดควำมปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งำนและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย เนื่องจำกผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ใน
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ดังนัน้ คุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรทีไ่ ด้มำตรฐำนจึงมีควำมจำเป็ นและสำคัญอย่ำงมำก
โดยระบบควบคุมคุณภำพของบริษทั ฯ ครอบคลุมตัง้ แต่กำรสอบทำนแบบทีไ่ ด้รบั ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
จะมีกำรตรวจสอบวัสดุท่ใี ช้ในกำรก่อสร้ ำงว่ำมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตำมแบบที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยจะมีผู้ควบคุมงำนทำ
หน้ำทีค่ วบคุมดูแลตรวจสอบคุณภำพวัสดุทใ่ี ช้ร่วมกับผูอ้ อกแบบ รวมถึงกำรตรวจสอบคุณภำพกำรผลิต ติดตัง้ และกำร
ทดสอบระบบทุกขัน้ ตอน เพื่อให้แน่ ใจว่ำกำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมมำตรฐำนและแผนงำนที่กำหนด ทำให้ มนใจได้
ั่
ว่ำ
คุณภำพงำนเป็ นไปตำมทีไ่ ด้ตกลงได้กบั ลูกค้ำ
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ยัง ได้ร ับ รองมำตรฐำนด้ำ นคุ ณ ภำพจำก ASME ซึ่ง เป็ น สถำบัน ที่มีช่ือ เสีย งในระดับ สำกล
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ำรตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร โดยใช้วธิ ที ำกำรทดสอบโดยไม่ทำลำย
(Non-Destructive Testing) และกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ (Inspection and Certification) ตำมมำตรฐำนสำกล
และข้อกำหนดทีล่ กู ค้ำต้องกำร รวมทัง้ ข้อกำหนดตำมกฎหมำย
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกำรปรับกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเพิม่ มำกขึน้
โดยบริษทั ฯ มีกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำปรับใช้ในกระบวนกำรทำงำน อำทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ทท่ี นั สมัยทีบ่ ริษทั ฯ
นำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตบำงขัน้ ตอน เช่น กำรวัดขนำด กำรตัด กำรเจำะรู เป็ นต้น ซึง่ ทำให้ช่วยลดระยะเวลำในกำร
ทำงำนและมีควำมผิดพลำดน้อยลง ประกอบกับบริษทั ฯ มีกำรบำรุงรักษำเครื่องจักรให้มปี ระสิทธิภำพทีด่ อี ยู่เสมอ รวมไป
ถึง กำรเพิ่มกำรพัฒนำศัก ยภำพบุค ลำกร โดยเน้ นกำรฝึ ก อบรมอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งและปลูก ฝั ง กำรทำงำนเป็ นทีมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2) ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงครบวงจร และได้สร้ำงควำมพึงพอใจและ
ควำมสะดวกสบำยให้แก่ลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดี ปั จจุบนั บริษทั ฯ สำมำรถให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงได้หลำกหลำยประเภท
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ตำมทีก่ ล่ำวในหัวข้อ “2.2 ลักษณะสินค้ำและบริกำร” โดยทีผ่ ่ำนมำผลงำนของบริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับทัง้ จำกลูกค้ำซึง่ เป็ น
เจ้ำของโครงกำรและผู้รบั เหมำหลัก โดยเฉพำะลูกค้ำและผู้รบั เหมำหลักซึ่งเป็ นบริษัทชัน้ นำขนำดใหญ่ ได้ให้ควำม
ไว้วำงใจและกลับมำใช้บริกำรของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง
3) ด้านระยะเวลาการส่งมอบชิ้ นงานและบริการที่ตรงตามเป้ าหมาย
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรส่งมอบชิ้นงำนและบริกำรให้ได้ตำมเวลำที่กำหนด เนื่องจำกเป็ นปั จจัยสำคัญที่
ลูกค้ำใช้พจิ ำรณำและตัดสินใจในกำรเลือกผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงและผูร้ บั จ้ำงผลิต ทัง้ นี้ เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ฯ จะสำมำรถส่ง
มอบชิน้ งำนได้ตรงเวลำ บริษทั ฯ จึงมีกำรตรวจสอบระยะเวลำกำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ประมำณระยะเวลำทีใ่ ช้ในแต่ละขัน้ ตอน
ก่อนที่บริษัทฯ จะรับงำนจำกลูกค้ำ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษัทฯ สำมำรถทำงำนและส่งมอบชิ้นงำนให้กบั ลูกค้ำได้ทนั ตำม
ระยะเวลำที่กำหนด โดยทัวไปแล้
่
ว บริษัทฯ ใช้ระยะเวลำตัง้ แต่ทำสัญญำกับลูกค้ำจนสำมำรถส่งมอบงำนให้กบั ลูกค้ำ
ประมำณ 4-24 เดือน ขึน้ อยู่กบั ขนำดและควำมซับซ้อนของงำนในแต่ละโครงกำร นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีฝ่ำยควบคุม
กำรผลิตเพื่อให้กำรดำเนินกำรแต่ละขัน้ ตอนเป็ นไปตำมมำตรฐำนและแผนงำนทีก่ ำหนด ประกอบกับกำรนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำปรับใช้ในกระบวนกำรทำงำน เพิ่มกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร โดยเน้ นกำรฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่องและ
ปลูกฝั งกำรทำงำนเป็ นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถช่วยลดระยะเวลำในกำรทำงำนและลดข้อผิดพลำดทีอ่ ำจจะ
เกิดขึน้ เพื่อให้สำมำรถส่งมอบชิน้ งำนทีไ่ ด้ทงั ้ คุณภำพและได้ตำมเวลำทีล่ กู ค้ำต้องกำร
4) ด้านประสิ ทธิ ภาพในการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบควบคุมต้นทุ นที่ดี โดยมีกำรนำระบบโปรแกรมที่ทนั สมัย ช่ ว ย
ควบคุ ม งำนโครงกำรทัง้ ระบบ โดยเฉพำะในส่ว นของงำนก่ อ สร้ำ งของบริษัท ฯ เพื่อ ใช้ใ นกำรบริห ำรจัด กำรที่เ พิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและลดกำรทำงำนซ้ำซ้อน โดยระบบดังกล่ำวจะสำมำรถตรวจสอบ ควบคุมปริ มำณกำร
สังซื
่ ้อวัสดุและควบคุมต้นทุนของโครงกำร ทำให้ผู้บริหำรและผู้จดั กำรโครงกำรสำมำรถตรวจสอบข้อมูลต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงได้ทนั ต่อเวลำ นอกจำกนี้ ยังช่วยให้วศิ วกรโครงกำรสำมำรถควบคุมกำรเบิกและใช้วสั ดุในแต่ ละโครงกำรให้
เป็ นไปตำมแผนงำนทีก่ ำหนด ประกอบกับกำรใช้เทคโนโลยีท่เี ป็ นระบบบำร์โค้ดและระบบ GPS สำมำรถทำให้บริษทั ฯ
ตรวจสอบควำมคืบหน้ำของงำน ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรทำงำน และได้ช้นิ งำนทีม่ คี ุณภำพตำมแบบที่ลูกค้ำ
ต้องกำร และสำมำรถส่งมอบงำนได้ตรงตำมเวลำทีล่ กู ค้ำกำหนด
5) ด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ได้รบั กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงถึงคุณภำพงำนและกำรส่งมอบงำนทีต่ รงต่อเวลำทีก่ ำหนด ซึง่ เป็ นผล
มำจำกกำรบริหำรงำนของผูบ้ ริหำรและทีมวิศวกรโครงกำรทีม่ คี วำมรูแ้ ละมีประสบกำรณ์ ในแวดวงธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ในกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี ทำให้บริษทั ฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำและได้รบั งำนใหม่อย่ำงต่อเนื่อง
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีนโยบำยมุ่งเน้นเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรในทุกระดับ
อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทัง้ ในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำน และรักษำบุคลำกรทีม่ ี
ควำมรูค้ วำมสำมำรถให้ทำงำนกับบริษทั ในระยะยำว บริษทั ฯ มีกำรจัดอบรมอย่ำงสม่ำเสมอในเรื่องควำมรูเ้ ฉพำะด้ำนและ
เทคนิคต่ำงๆ ซึง่ มีกำรจัดทำแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี โดยคำนึงถึงกำรจัดกำรฝึ กอบรมให้เหมำะสมกับงำนในแต่ละสำย
งำน รวมไปถึงกำรพัฒนำในด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร กำรสร้ำงทีมงำน กำรอยู่ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงำนและ
ผูบ้ ริหำรได้มคี วำมรูใ้ นด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
2.4.2 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และช่องทางการจาหน่ าย
บริษัทฯ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำในอุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มโรงกลันน
่ ้ ำมัน ดิบ
โรงงำนปิ โตรเคมี โดยเฉพำะลูกค้ำในกลุ่มปตท. ซึง่ มีธุรกิจหลำกหลำย เช่น ธุรกิจขุดเจำะและผลิตก๊ำซธรรมชำติ โรงกลัน่
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น้ ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยสัดส่วนของกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละปี ขน้ึ อยู่ กำรเปิ ด
ประมูลงำนของกลุ่ มลู กค้ำเป้ ำหมำยและกำรรับ งำนของบริษัทฯ โดยสัด ส่วนกำรให้บริกำรลูก ค้ำ ตำมแต่ ละลักษณะ
โครงกำรในปี 2558-2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561 เป็ นดังนี้
ตารางแสดงสัดส่วนงานของบริษทั ฯ แยกตามลักษณะโครงการ
หน่วย: ล้ำนบำท

รายได้
แยกตามลักษณะโครงการ
ปิ โตรเคมี
บริษทั ปตท.และบริษทั ย่อย1
บริษทั อื่นๆ2
ก๊ำซ
บริษทั ปตท.และบริษทั ย่อย1
บริษทั อื่นๆ2
โรงไฟฟ้ ำ
บริษทั ปตท.และบริษทั ย่อย1
บริษทั อื่นๆ2
อื่นๆ
รวม

ปี 2558

ปี 2559

มูลค่า ร้อยละ
196.58 26.47
196.58 26.47
367.70 49.52
367.70 49.52
164.30 22.13
164.30 22.13
13.96
1.88
742.54 100.00

ปี 2560

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
125.96 19.34
20.20
1.98
125.96 19.34
20.20
1.98
403.78 62.00 1,000.51 98.16
403.78 62.00 1,000.51 98.16
3.50
0.54
(1.76) (0.17)
3.50
0.54
(1.76) (0.17)
118.06 18.13
0.34
0.03
651.30 100.00 1,019.29 100.00

งวด 9 เดือนปี
2561
มูลค่า ร้อยละ
188.14 17.75
175.41 16.55
12.73
1.20
755.62 71.28
754.73 71.19
0.89
0.09
116.33 10.97
116.33 10.97
1,060.09 100.00

หมายเหตุ: 1บริษทั ปตท.และบริษทั ย่อย ได้แก่ PTT, PTTGC, PTTLNG, PTT TANK, Thai Oil, IRPC
2
บริษทั อืน่ ๆ ได้แก่ ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี, ก๊าซ, และโรงไฟฟ้ า

2.4.3 การจัดหางานและการคัดเลือกโครงการ
สำยงำนสนับสนุ นธุรกิจจะทำหน้ำทีใ่ นกำรคัดเลือกโครงกำรทีน่ ่ำสนใจ โดยกำรติดตำมประกำศโครงกำรประมูล
ผ่ำนช่องทำงต่ ำงๆ อำทิเช่น เว็บไซต์ ประกำศทำงหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ อีเมลเชิญชวนจำกคู่ค้ำ โทรศัพท์เพื่อ
สอบถำม เป็ นต้น กำรประกวดรำคำในบำงครัง้ จะได้รบั กำรแนะนำจำกลู กค้ำทีเ่ ชื่อถือในผลงำน รวมทัง้ ได้รบั กำรแนะนำ
จำกคู่คำ้ ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทำงกำรค้ำ บริษทั ฯ ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง ผ่ำนช่องทำงหลัก 2 ช่องทำง ดังนี้
(1) ผูร้ บั เหมำโครงกำรหลัก (Main Contractor)
บริษัทฯ ใช้ช่องทำงดังกล่ำวเป็ นช่องทำงหลักในกำรเข้ำหำลูกค้ำสำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำง (Construction
Work) โดยรับงำนในลักษณะของผูร้ บั เหมำช่วง (Sub-contractor) จำกผู้รบั เหมำโครงกำรหลัก ซึ่งเป็ นผู้ประกอบธุรกิจ
รับเหมำโครงกำรขนำดใหญ่ โดยผูร้ บั เหมำโครงกำรหลักจะดำเนินกำรเข้ำประมูลงำน ในลักษณะสัญญำเดียวจำกเจ้ำของ
โครงกำร ซึง่ จะครอบคลุมตัง้ แต่งำนออกแบบ งำนจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ และงำนก่อสร้ำง ในโรงงำนอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่ แล้วแบ่งส่วนงำนให้กบั บริษทั ฯ หรือผูร้ บั เหมำโครงกำรช่วงรำยอื่นๆต่อไป โดยปั จจุบนั ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ
มำจำกช่องทำงนี้
ผูร้ บั เหมำโครงกำรหลักเหล่ำนี้มกั จะมีรำยชื่อผูร้ บั เหมำทีส่ ำมำรถให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและสำมำรถส่งมอบ
ชิน้ งำนทีม่ คี ุณภำพได้มำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดในอุตสำหกรรมแต่ละประเภท (Approved Vendor List) ซึง่ บริษทั ฯ มักมีช่อื
อยู่ในรำยชื่อดังกล่ำว เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รบั กำรยอมรับในด้ำนกำรผลิตและกำรบริกำรที่มคี ุณภำพ ได้มำตรฐำนที่
ยอมรับในระดับสำกล ประกอบกับคุณภำพงำนของบริษทั ฯ ได้รบั กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงทำให้บริษทั ฯ ได้รบั งำนและ
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ยังได้รบั กำรแนะนำจำกผู้รบั เหมำโครงกำรหลักเหล่ำนี้ให้เข้ำร่วมนำเสนองำนอย่ำงต่ อเนื่ อง ผู้รบั เหมำโครงกำรหลัก
เหล่ ำ นี้ ไ ด้ แ ก่ Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd., China Petroleum Pipeline Bureau, Posco Engineering
Co., Ltd เป็ นต้น ซึง่ ถือเป็ นผูร้ บั เหมำโครงกำรหลักรำยใหญ่ชนั ้ นำในประเทศไทยและระดับสำกลทีม่ ปี ระวัตแิ ละผลงำนที่
สร้ำงชื่อเสียงมำอย่ำงยำวนำน
(2) เจ้ำของโครงงำน (Project Owner)
บริษทั ฯ มีช่องทำงในกำรติดต่อกับเจ้ำของโครงกำรโดยตรงซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรทีม่ แี ผนกำรขยำยกำรลงทุน
ขยำยสำขำ ขยำยกำลังผลิต และ/หรือ ปรับปรุงโครงกำรเดิม โดยลูกค้ำส่วนใหญ่จะมีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั บริษทั ฯ เป็ น
ลูกค้ำเดิมที่เคยใช้บริกำรในโครงกำรก่อนหน้ ำนี้ ในกำรคัดเลือกผู้รบั เหมำนัน้ โดยปกติจะผ่ำนกำรประมูลซึ่งเจ้ำของ
โครงกำรพิจำรณำจำกผลงำนทีผ่ ่ำนมำและติดต่อมำยังบริษทั ฯ เพื่อยื่นซองประมูล ซึง่ ในปั จจุบนั บริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรรับ
งำนโดยตรงกับเจ้ำของโครงกำรมำกขึน้ เพื่อเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ตารางแสดงสัดส่วนการให้บริการตามช่องทางการจัดหาลูกค้าในปี 2558-2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561
หน่วย: ล้ำนบำท

รายได้
แยกตามช่องทางกา
จัดหา
ผ่ำนผูร้ บั เหมำโครงกำรหลัก
ผ่ำนเจ้ำของโครงกำร
รวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
721.401 97.15 641.392 98.48 469.093 46.02
21.14
2.85
9.91
1.52 550.205 53.98
742.54 100.00 651.30 100.00 1,019.29 100.00

งวด 9 เดือนปี
2561
มูลค่า ร้อยละ
535.284 50.49
524.816 49.51
1,060.09 100.00

2
หมายเหตุ: 1แบ่งเป็ นบริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ในเครือเกาหลี 59.26%
แบ่งเป็นบริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ในเครือเกาหลี 42.02%
3
4
แบ่งเป็นบริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ในเครือเกาหลี 12.94%
แบ่งเป็นบริษทั ฯ กลุ่มบริษทั ในเครือเกาหลี 48.74%
5
รายได้มาจากโครงการ Cold Water Generation Plant Project 33.63% และโครงการ New Propylene Storage Tank 20.35%
6
รายได้มาจากโครงการ Cold Water Generation Plant Project 35.84%, โครงการ New Propylene Storage Tank 12.58%

2.4.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.4.4.1 ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ มตลาด
ภำครัฐได้ออกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและกำรส่งเสริมจำกโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC :
Eastern Economic Corridor) ในปี 2560 ซึง่ เป็ นแผนยุทธศำสตร์ต่ำงประเทศภำยใต้ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นแผนกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและกำรลงทุนสนับสนุ น 10 อุตสำหกรรมเป้ ำหมำย โดยมีโครงกำรขยำยท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำ
พุด ระยะที่ 3 ทีจ่ ะสำมำรถเพิม่ ขีดควำมสำมำรถขนถ่ำยสินค้ำเหลว เช่น น้ ำมัน น้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี ภำยใต้กรอบ
กำรลงทุนร่วมภำครัฐและเอกชนวงเงิน 1.5 ล้ำนล้ำนบำท ครอบคลุมพืน้ ทีน่ ำร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรำ
ทำให้ผปู้ ระกอบกำรกลุ่มปิ โตรเคมี เริม่ วำงแผนขยำยกำรลงทุนและขยำยกำลังกำรผลิตในโครงกำรก๊ำซธรรมชำติเหลว
(LNG) ทีจ่ ะมีกำรก่อสร้ำงต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับจำกกำรเริม่ ดำเนินโครงกำรในปี 2560 เพื่อรองรับควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซธรรมชำติเหลวในประเทศไทยทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ในอนำคต
อีกทัง้ มีแผนทีจ่ ะปฏิรปู ประเทศด้ำนพลังงำน ในปี 2561 – ปี 2565 โดยด้ำนน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี มีประเด็น
ปฏิรปู ได้แก่ แผนทีเ่ กิดขึน้ ในระยะสัน้ ช่วงปี 2561 -2562 มุ่งเน้นกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน สร้ำงแผนจัดหำ
พลังงำน ส่งเสริมพลังงำนทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงำน และกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของ
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย ได้แก่
- สร้ำงโรงไฟฟ้ ำทีแ่ ท้จริงสนับสนุนกำรลงทุนประเทศ
หน้ำที่ 2.2.2 - 13
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- กำรสร้ำงศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ
- มีพน้ื ทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้ ำทีป่ ระชำชนเสนอเองเป็ นครัง้ แรก
- รัฐบำลปรับแผนกำรจัดหำพลังงำนใหม่ทงั ้ ไฟฟ้ ำ ก๊ำซธรรมชำติ และน้ำมัน
- ปรับโครงสร้ำงบริหำรกิจกำรไฟฟ้ ำและส่งเสริมกิจกำรไฟฟ้ ำเสรีทใ่ี ช้พลังงำนทดแทน
- ศึกษำโอกำสพัฒนำเป็ น Regional LNG Trading Hub
- เริม่ กำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจำกปิ โตรเคมี
- มีกำรกำหนดทิศทำงลงทุนและกำรพัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ ำ
- จัดทำกฎหมำยและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรอนุรกั ษ์และใช้พลังงำนอย่ำง มีประสิทธิภำพ อำทิ กำร
ใช้ข้อบัญญัติเ กณฑ์มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (Building Energy Code: BEC) กำรใช้มำตรกำร
บริษทั จัดกำรพลังงำน (ESCO) สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
แผนระยะปำนกลำงช่วงปี 2563 -2565 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนมีธรรมำภิบำล มีกำรลงทุนโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนตำมแผนกำรจัดหำทีป่ รับปรุงใหม่ กระตุน้ กำรลงทุนด้ำนพลังงำน และเพิม่ ขีดควำมสำมำรถของประเทศได้อย่ำงมี
นัยสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย ได้แก่
- มีโรงไฟฟ้ ำ สำยส่ง ระบบท่อ ตำมแผนลงทุนและจัดหำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
- เริม่ สร้ำงฐำนลงทุนใหม่จำกปิ โตรเคมีระยะที่ 4
- อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน ยำนยนต์ไฟฟ้ ำ และระบบกักเก็บพลังงำน
- ลดกำรผูกขำด สร้ำงกำรแข่งขันในทุกกิจกำรพลังงำน ประชำชนเข้ำถึงกำรใช้ พลังงำนในรำคำทีเ่ ป็ น
ธรรม ได้รบั คุณภำพและกำรบริกำรทีด่ ขี น้ึ
- บังคับใช้กฎหมำยและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรอนุรกั ษ์และใช้พลังงำนอย่ำง มีประสิทธิภำพ
- สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ สร้ำงคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ผลที่ประเทศและประชำชนจะได้รบั สร้ำงโอกำสในกำรเป็ นศูนย์กลำงกำรซือ้ ขำย LNG ของภูมภิ ำค และสร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจใหม่ให้กบั ประเทศ โดยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี ระยะที่ 4 อำทิ ปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ที่จะมีมูลค่ำ
ลงทุนเพิม่ อีกอย่ำงน้อย 300,000 ล้ำนบำท ภำยใน 2-3 ปี ช่วย ผลักดันให้ไทยมีโอกำสก้ำวสู่ประเทศที่พฒ
ั นำแล้วที่มี
รำยได้ต่อหัวเฉลีย่ มำกกว่ำ 15,000 ซึง่ จะ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ตำมทีท่ ำงภำครัฐได้วำงไว้
ทีม่ า: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ./ กระทรวงพลังงาน

โครงการที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต
สำหรับ ธุ ร กิจ ให้บริก ำรรับเหมำก่ อ สร้ำงแบบครบวงจร
บริกำรรับเหมำติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรม
โยธำ ให้บริกำรผลิตประกอบ และบริกำรอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสำหกรรม
น้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยส่วนใหญ่จะเป็ นรัฐ
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และบริ ษั ท เอกชนที่ อ ยู่ ใ นธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อุ ต สำหกรรมด้ ำ น ปิ โตรเคมี โดยมี ก ลุ่ ม บริ ษั ท ปตท. จ ำ กัด
(มหำชน) และบริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เป็ น
ลู ก ค้ ำ รำยใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง คำดว่ ำ โครงกำรอนำคตจะมี
ดังต่อไปนี้
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ปี
ชื่อโครงการ
บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จากัด1
2562
Terminal 1 Expansion
1.5 MTPA
2565
Terminal 2
7.5 MTPA
2567
EGAT
5 MTPA
2573
Terminal 3
5 MTPA
2578
Terminal 4
5 MTPA
บริษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)2
2562
Paraxylene Plant Project
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)3
2562
Clean Fuel Project
2562
Improvement Project

ปี
ชื่อโครงการ
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิ คอล จากัด (มหาชน)4
2561 Propylene Oxide Project
2561 Polyols Project
2561 Olefins Reconfiguration Project
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)5
2561 Continuous Catalyst Regeneration Unit
2562 Debottlenecking #1 HCU
2562 Debottlenecking #2 CDU NPU ISOU KTU

ทีม่ า: 1. แผนบูรณาการพลังงาน: แผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ (Power Development Plan) ปี 2560 ของประเทศไทย
2. รายงานบูรณาการประจาปี ของบริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน) ปี 2560
3. เอกสาร Opportunity Day ของบริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ไตรมาส3 ปี 2561
4. ข้อมูลโครงการของบริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
5. เอกสาร Analyst Meeting ของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ไตรมาส3 ปี 2561

2.4.4.2 ภาวะการแข่งขัน
โดยทัวไปในอุ
่
ตสำหกรรมงำนรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (EPC) ในลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ
และปิ โตรเคมีมแี ข่งขันไม่รุนแรง เนื่องจำกลูกค้ำเลือกผูร้ บั เหมำทีม่ ชี ่อื อยู่ใน vendor list ของลูกค้ำอยู่แล้ว ทำให้กำร
เข้ำมำของผูร้ บั เหมำรำยใหม่เป็ นไปได้ยำก ทัง้ นี้หำกผูร้ บั เหมำรำยใหม่มคี วำมต้องกำรทีจ่ ะเข้ำอยู่ในรำยชื่อ vendor
list อำจจะเริม่ จำกถูกจ้ำงงำนในฐำนะ Sub-contractor เพื่อให้ลูกค้ำได้เห็นประสิทธิภำพในกำรทำงำน สร้ำงคุณภำพ
ของผลงำนทีเ่ ชื่อถือได้ กำรส่งมอบงำนตรงเวลำตำมกำหนด รวมถึงควำมสำมำรถในกำรควบคุมควำมปลอดภัยใน
ระหว่ำงกำรดำเนินงำนระดับมำตรฐำนสำกล ให้ช่อื เสียงบริษทั ฯ เป็ นทีไ่ ว้วำงใจในวงกำรก่อสร้ำงในกลุ่มอุตสำหกรรม
น้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ มีรำยชื่อ vendor list ในกลุ่มปตท. เช่น PTT LNG, IRPC, PTTGC,
THAI OIL, BCP เป็ นต้น
สำหรับธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงทัวไป
่ (Construction Work) ถือว่ำกำรแข่งขันของธุรกิจอยู่ในระดับสูง
เนื่องจำกเป็ นงำนทีม่ ผี รู้ บั เหมำทีม่ ศี กั ยภำพและมีประสบกำรณ์ทห่ี ลำกหลำยอยู่เป็ นจำนวนมำก โดยเฉพำะกำรแข่งขันใน
งำนรับเหมำก่อสร้ำงทัวไปที
่ ม่ มี ูลค่ำโครงกำรไม่มำกนัก เนื่องจำกงำนในลักษณะดังกล่ำวใช้เงินลงทุน เทคโนโลยี ควำม
ชำนำญและกำรบริหำรจัดกำรที่น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับงำนขนำดใหญ่ จึงทำให้อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำด (Barriers to
entry) ค่อนข้ำงต่ำ ในขณะทีง่ ำนก่อสร้ำงทีม่ มี ลู ค่ำโครงกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ จะมีกำรแข่งขันทีน่ ้อยกว่ำเนื่องจำก
มักต้องอำศัยขนำดเงินลงทุน ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่ วชำญเฉพำะในกำรก่อสร้ำง ดังนัน้ กำรทีบ่ ริษทั ฯ จะสำมำรถ
แข่งขันผู้รบั เหมำรำยอื่นๆได้ จึงจำเป็ นทีจ่ ะต้องมีประสบกำรณ์กำรทำงำน มีกำรควบคุมคุณภำพงำนที่ได้มำตรฐำน มี
อำนำจในกำรเจรจำต่อรองกับผูจ้ ดั จำหน่ ำยวัสดุอุปกรณ์ให้ได้รำคำและเงื่อนไขทีด่ ี รวมถึงต้องมีฐำนะกำรเงินที่เข้มแข็ง
เพื่อทีจ่ ะสำมำรถเพิม่ โอกำสในกำรชนะกำรประมูลงำน ทัง้ นี้ ผลงำนและประสบกำรณ์ทำงำนของบริษทั ฯ ในอดีตทีผ่ ่ำนมำ
ได้รบั ควำมพึงพอใจและควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำซึง่ เป็ นบริษทั ชัน้ นำจำนวนมำก ซึง่ นอกจำกกำรรักษำมำตรฐำนของกำร
บริกำรแล้ว ปั จจุบนั บริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรรับงำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร หรือ EPC เพิม่ มำกขึน้ เพื่อเพิม่
โอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษทั ฯ อย่ำงมันคงในระยะยำว
่
หน้ำที่ 2.2.2 - 15

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ทัง้ นี้ จำกฐำนข้อมูลของกระทรวงพำณิชย์ ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบกำรทีป่ ระกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกันกับ CAZ ทีผ่ ่ำนมำ
ข้อมูลงบการเงิ น ณ ปี 2560
ผลิ ตภัณฑ์

EPC

SMP

E&I

Civil

Tank

Vessel

บริ ษทั

สิ นทรัพย์

หนี้ สิน

รายได้รวม

กาไรสุทธิ

กาไรสุทธิ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(%)

1. บริษทั ทีทซี แี อล จำกัด
23,864.96 19,770.06 10,447.11
(มหำชน) (TTCL)
2. บริษทั ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่
4,598.38
1,842.55
2,435.83
จำกัด (มหำชน) (TRC)
3. บริษทั โพลีเทคโนโลยี จำกัด
575.08
164.65
632.96
(Poly Tech)
4. บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อป
87,829.38 73,056.68 56,139.63
เมนต์ จำกัด (มหำชน) (ITD)
5. บริษทั คิวเทค เทคโนโลยี
6,764.07
6,127.93 11,087.32
แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (Qtec)
6. บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
539,687.99 258,069.87 450,573.26
(มหำชน) (SCC)
7. บริษทั วัฒนไพศำลเอ็นยิเนียริง่
2,987.86
611.75
2,067.30
จำกัด (VPE)
8. บริษทั เอบีบี จำกัด (ABB
7,009.45
4,968.96 12,056.84
LIMITED)
9. บริษทั มำสเตอร์ โซลูชนั ่ จำกัด
242.10
159.47
370.74
(MSL)
10. บริษทั เจวีเอ็ม ซัพพลำย
55.04
21.01
60.85
จำกัด (JVM)
11. บริษทั เนำวรัตน์พฒ
ั นำกำร
12,251.44
8,720.34
9,347.14
จำกัด (มหำชน) (NWR)
12. บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น
5,812.83
3,879.02
7,943.55
(ไทย) จำกัด (มหำชน) (CNT)
13. บริษทั ไอบีซี อินดัสเตรียล
1,166.91
449.38
1,804.83
จำกัด (IBCI)
14. บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อป
87,829.38 73,056.68 56,139.63
เมนต์ จำกัด (มหำชน) (ITD)
15. บริษทั ไทย โรตำรี่ เอ็นจิเนียริง่
1,165.10
491.55
1,084.67
จำกัด (มหำชน) (TREL)
16. บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่
1,650.04
126.27
799.73
จำกัด (มหำชน) (UEC)
17. บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่
1,650.04
126.27
799.73
จำกัด (มหำชน) (UEC)
18. บริษทั บี อี ซี เอ็นจิเนียริง่
4.98
0.15
0.15
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (BEC)

ทีม่ า : Business Online (BOL) / กระทรวงพาณิชย์
*หมายเหตุ: หนี้สนิ ต่อทุน คานวณจาก ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E)
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หนี้ สิน
ต่อทุน*
(เท่า)

95.03

0.91

4.83

90.70

3.72

0.67

0.30

0.05

0.40

681.25

1.21

4.95

0.39

0.00

9.63

70,719.18

15.70

0.92

(204.98)

(9.92)

0.26

759.38

6.30

2.44

9.65

2.60

1.93

(0.40)

(0.66)

0.62

(194.53)

(2.08)

2.47

95.95

1.21

2.01

206.98

11.47

0.63

681.25

1.21

4.95

28.82

2.66

0.73

12.81

1.60

0.08

12.81

1.60

0.08

(0.01)

(6.67)

0.03

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

2.4.5 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
การสรรหาแรงงาน
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำแรงงำนโดยใช้กำรว่ำจ้ำงผู้รบั เหมำจัดหำแรงงำนภำยนอก (Outsource) โดย
แรงงำนทีบ่ ริษทั ฯ ว่ำจ้ำง Outsource ส่วนใหญ่เป็ นแรงงำนฝีมอื ทีใ่ ช้ในงำนก่อสร้ำงประเภทโยธำ และงำนก่อสร้ำงทัวๆไป
่
อำทิเช่น งำนสี งำนแปรรูปโครงสร้ำงเหล็ก งำนฉนวน เป็ นต้น ซึง่ กำรว่ำจ้ำง Outsource ถือเป็ นกำรบริหำรต้นทุนแรงงำน
ที่ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำกำรจัดตัง้ แผนกขึน้ มำใหม่อย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่ งจะมีค่ำใช้จ่ำยในรูปแบบของค่ำจ้ำง
พนักงำน และสวัสดิกำรต่ำงๆ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีวศิ วกรและทีมงำนควบคุมงำนทีเ่ ป็ นพนักงำนประจำซึง่ ผ่ำนกำรอบรมและ
ได้รบั ใบอนุ ญำตจำกสภำวิศวกรรมควบคุมกำรติดตัง้ เป็ นผูค้ วบคุมในทุกขัน้ ตอนกำรดำเนินงำน บริษทั ฯ จึงใช้นโยบำย
กำรว่ำจ้ำง Outsource เพื่อลดปั ญหำด้ำนต้นทุนและคุณภำพแรงงำนได้
ทัง้ นี้ ในกำรจัดหำแรงงำนโดยกำรว่ำจ้ำง Outsource แต่ละครัง้ บริษัทฯ จะทำกำรคัดเลือกจำกประสบกำรณ์
ชื่อเสียง และผลงำนในอดีตทีผ่ ่ำนมำ โดยเฉพำะผลงำนทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับโครงกำรของบริษทั ฯ ควำมเรียบร้อยของ
งำนก่อสร้ำง ควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบงำน รวมทัง้ ยังพิจำรณำถึงควำมพร้อมในกำรทำงำนและสถำนะกำรเงินของ
บริษทั ผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง นอกจำกนี้บริษทั ฯ มีกำรจัดทำรำยชื่อผูร้ บั เหมำ (Supplier List) เพื่อเป็ นฐำนข้อมูลมิให้พ่งึ พิง
ผูร้ บั เหมำรำยใดรำยหนึ่งมำกจนเกินไป
การสังซื
่ ้อและการควบคุมการเบิ กใช้วสั ดุและอุปกรณ์
ในแต่ละโครงกำร ลูกค้ำจะเป็ นผูก้ ำหนดลักษณะ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี ะนำมำใช้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่มี
นโยบำยในกำรเก็บวัสดุและอุปกรณ์ไว้เป็ นระยะเวลำนำน แต่จะใช้วธิ กี ำรสังซื
่ อ้ เป็ นครัง้ ๆ ตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้งำน
เพื่อบริหำรต้นทุนให้มปี ระสิทธิภำพ ทัง้ นี้ กำรเก็บวัสดุคงคลังของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นเหล็ก ซึง่ เป็ นวัสดุหลักในกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กต่ำงๆ อำทิเช่น เหล็กแผ่น (Steel Plate) เหล็กรูปพรรณหรือเหล็กโครงสร้ำง (Steel Section) เป็ น
ต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลำในกำรผลิต และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดตัง้ แก่ลกู ค้ำ
ในกำรพิจำรณำจัดหำวัตถุดบิ สำหรับใช้ในแต่ละโครงกำรนัน้ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่ในขัน้ ตอนของกำรเสนอรำคำงำน
คือ ก่อนทีจ่ ะมีกำรตกลงเซ็นสัญญำกับลูกค้ำ บริษทั ฯ จะเจรจำตกลงในเรื่องขอบข่ำยของกำรจัดหำวัตถุดบิ ซึง่ ปกติลกู ค้ำ
จะเป็ นผู้กำหนดขนำด ลักษณะ ประเภทวัตถุดิบ และชัน้ คุณภำพ (Grade/ Specification) รวมถึงรำยชื่อของผูจ้ ำหน่ ำย
วัตถุดบิ ทีผ่ ่ำนเกณฑ์ตำมกระบวนกำรคัดกรองคุณสมบัตผิ จู้ ำหน่ำยของลูกค้ำ (Supplier Approved List) โดยบริษทั ฯ จะ
มีกำรสอบรำคำเบือ้ งต้นจำกผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดบิ (Supplier) เมื่อเซ็นสัญญำกับลูกค้ำ
กำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ของบริษทั ฯ มีทงั ้ สังซื
่ อ้ โดยตรงจำกผูผ้ ลิตและสังซื
่ อ้ ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย สำหรับกำรสังซื
่ อ้ จำก
ต่ำงประเทศจะมีเพียงเหล็กหรือวัตถุดบิ บำงประเภททีล่ ูกค้ำกำหนดคุณสมบัตเิ ป็ นพิเศษและไม่สำมำรถหำได้ในประเทศ
เท่ำนัน้ โดยกำรจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ทงั ้ หมดจะเป็ นสัง่ ซือ้ จำกส่วนกลำง ผ่ำนแผนกจัดซือ้ ของบริษทั ฯ โดยเจ้ำหน้ำทีแ่ ผนก
จัดซือ้ จะดำเนินกำรจัดซือ้ ตำมขัน้ ตอนภำยใต้งบประมำณทีก่ ำหนด ซึง่ จะตรวจสอบวัตถุดบิ กับผูจ้ ำหน่ ำยวัตุดบิ หลำยรำย
ทัง้ ในด้ำนปริมำณ รำคำ และควำมสำมำรถในกำรจัดส่งวัตถุดบิ ให้ได้ตรงตำมทีก่ ำหนด ทัง้ นี้ กำรรั บมอบสินค้ำจำกผูจ้ ดั
จำหน่ ำยทุกครัง้ ฝ่ ำยคลังสินค้ำและฝ่ ำยตรวจสอบคุณภำพ (QC) ของบริษทั ฯ และตัวแทนของลูกค้ำจะร่วมกันตรวจสอบ
ปริมำณและคุณภำพของวัตถุดบิ และวัสดุอุปกรณ์ว่ำเป็ นไปตำมมำตรฐำนทีล่ ูกค้ำกำหนด ก่อนนำมำใช้ในกระบวนกำร
ผลิตขัน้ ต่อไป นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจะประเมินกำรดำเนินงำนและติดตำมควบคุมงบประมำณก่อสร้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ
เพื่อควบคุมต้นทุนกำรสังซื
่ อ้ วัสดุและอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
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บริษทั ฯ กำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือก และประเมินผูจ้ ดั จำหน่ ำยหรือผูใ้ ห้บริกำรในด้ำน คุณภำพ รำคำ ควำม
ตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบ บริกำรหลังกำรขำย ประวัตผิ ขู้ ำย เพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำในกำรจัดซือ้ ครัง้ ต่อไป โดย
จะกำหนดให้มกี ำรประเมินผูข้ ำยหรือผูใ้ ห้บริกำรอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
สำหรับกำรควบคุมกำรเบิกวัสดุและอุปกรณ์ของผูร้ บั เหมำ บริษทั ฯ กำหนดให้ผรู้ บั เหมำแจ้งเจ้ำหน้ำทีค่ ลังสินค้ำ
หน้ำงำน เพื่อระบุชนิดและปริมำณของวัสดุอุปกรณ์ทต่ี อ้ งกำรเบิกใช้ในแต่ละวัน เจ้ำหน้ำทีค่ ลังสินค้ำจะบันทึกกำรเบิกใช้
วัสดุและอุปกรณ์ในใบเบิกของหน่วยงำน ก่อนส่งให้โฟร์แมนตรวจสอบกำรเบิกของผูร้ บั เหมำว่ำมีปริมำณ และรำยกำรเบิก
ถูกต้องหรือไม่ เมื่อโฟร์แมนตรวจสอบแล้วจึงให้ผรู้ บั เหมำลงนำมเป็ นผูร้ บั วัสดุอุปกรณ์เข้ำหน่ วยงำน รวมทัง้ กำหนดให้
จะต้องบันทึกควำมคืบหน้ ำของงำน ในขณะที่วศิ วกรโครงกำรจะทำหน้ ำที่จะควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุ และอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับแผนงำนกำรก่อสร้ำงของบริษทั ฯ ตรวจสอบคุณภำพของงำนและปริมำณงำนทีเ่ บิกเพื่อเปรียบเทียบกำรเบิก
ใช้วสั ดุอุปกรณ์กบั แผนงำนก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ดี ในกรณีทผ่ี รู้ บั เหมำไม่สำมำรถดำเนินกำรติดตัง้ วัสดุและอุปกรณ์ให้เสร็จ
สิน้ ภำยในวันได้ จะต้องทำกำรแจ้งโฟร์แมนถึงปั ญหำทีเ่ กิดขึน้ เพื่อทีจ่ ะได้กนั สถำนทีส่ ำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี หลือซึ่ง
แยกส่วนกับสินค้ำคงคลัง โดยควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยและสูญเสียของวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่ำวยังคงถือเป็ น
ควำมรับผิดชอบของผูร้ บั เหมำ ทัง้ นี้ กำรควบคุมกำรเบิกวัสดุอุปกรณ์ของผูร้ บั เหมำทีเ่ ข้มงวดดังกล่ำว ถือเป็ นกลไกสำคัญ
ที่จะช่วยลดปั ญหำกำรจ่ำยค่ำแรงเกิน กำรจ่ำยเงินซ้ำซ้อน กำรลดของเสียลงได้ รวมทัง้ ในกรณีท่เี กิดกำรสูญหำยจำก
ผูร้ บั เหมำ ผูจ้ ดั กำรโครงกำรจะทำกำรแจ้งฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินเพื่อให้ทำกำรหักเงินงวดทีจ่ ่ำยแก่ผรู้ บั เหมำทันที
การติ ดต่อจัดหางานประมูล
สินค้ำและบริกำรของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นงำนโครงกำรทีม่ ลี กั ษณะแตกต่ำงกันไป โดยบริษทั ฯ จะต้องนำเสนอ
งำนโดยตรงให้กบั ลูกค้ำเพื่อรับกำรพิจำรณำเป็ นรำยๆ ไป สำหรับกำรเข้ำร่วมประมูลจะมีลกั ษณะเป็ นแบบเปิ ด คือ
หน่ วยงำนที่เป็ นเจ้ำของโครงกำรจะเปิ ดประมูลให้แก่ผู้สนใจทัวไป
่ ที่ผ่ำนมำจำนวนผู้เข้ำร่วมประมูลจะขึน้ อยู่กบั ควำม
ซับซ้อนและขนำดของแต่ละโครงกำร ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงโดยวิธพี เิ ศษ หน่ วยงำนทีเ่ ป็ นเจ้ำของโครงกำรจะส่ง
จดหมำยเชิญเพียงบำงบริษทั ให้เข้ำร่วมประมูล โดยคัดเลือกจำกควำมสำมำรถ ประวัตกิ ำรขำยและบริกำร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
มีสำยงำนสนับสนุนธุรกิจซึง่ มีหน้ำทีต่ ดิ ตำมประกำศกำรประมูลผ่ำนทำงสือ่ ต่ำงๆ แล้วส่งให้ฝ่ำยประเมินรำคำและประมำณ
รำคำดำเนินกำรประกวดรำคำ กำรประกวดรำคำในบำงครัง้ จะได้รบั กำรแนะนำจำกลูกค้ำทีเ่ ชื่อถือในผลงำนของบริษทั ฯ
รวมทัง้ คำแนะนำจำกคู่คำ้ ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทำงกำรค้ำ
ในกำรเสนองำนประมูล บริษทั ฯ จะต้องยื่นหลักประกันกำรเสนอรำคำโครงกำร (Bid Bond) ในวงเงินประมำณ
ร้อยละ 10 ของรำคำกลำง เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั กำรคัดเลือกจำกลูกค้ำแล้ว บริษทั ฯจะต้องทำสัญญำจัดซือ้ จัดจ้ำงกับลูกค้ำ
โดยต้องวำงหลักประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ (Performance Bond) และหลักประกันเงินล่วงหน้ำ (Advanced Payment
Bond) ทีผ่ รู้ บั จ้ำงขอเบิกจำกเจ้ำของโครงกำรในวงเงินประมำณร้อยละ 10 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำ ซึง่ เป็ นหลักประกัน
กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำและหลักประกันกำรชำรุดบกพร่องที่ผรู้ บั จ้ำงยื่นต่อเจ้ำของโครงกำร ทัง้ นี้เพื่อเป็ นหลักประกันว่ำ
บริษทั ฯ จะชำระคืนเงินล่วงหน้ำให้กบั ลูกค้ำตำมเงื่อนไขกำรชำระคืนทีก่ ำหนดไว้ โดยลูกค้ำจะมีกำรหักเงินบำงส่วนเป็ น
เงินประกันผลงำน (Retention) ออกจำกเงินงวดที่ลูกค้ำพึงชำระให้กบั บริษัทฯ เพื่อเป็ นกำรประกันผลงำนในวงเงิน
ประมำณร้อยละ 10 ของมูลค่ำเงินงวดทีล่ กู ค้ำพึงชำระให้กบั บริษทั ฯ ในแต่ละงวด โดยบริษทั ฯ จะได้รบั หลักประกันคืนเมือ่
พ้นข้อผูกพันตำมสัญญำนัน้ ๆแล้ว ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีกำหนดเวลำประมำณ 1-2 ปี หลังส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย ดังนัน้ ในกำร
เสนองำนแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนหรือวงเงินสนับสนุ นจำกธนำคำรเพียงพอเพียงรองรับกับกำรใช้
เป็ นหลักประกันดังกล่ำวด้วย
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ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ขัน้ ตอนกำรรับงำนธุรกิจให้บริกำรผูร้ บั เหมำ
1. รับจดหมำยเชิญเพือ่ ประกวดรำคำ หรือเพือ่ เข้ำเจรจำเสนอรำคำจำกลูกค้ำ
2. พิจำรณำลักษณะกำรเข้ำประกวดรำคำ

เข้ำประกวดรำคำด้วยตนเอง

2.1 เจรจำกับพันธมิตรทำงธุรกิจเพือ่ ประกวดรำคำร่วมกัน
2.2 แบ่งส่วนงำนกับพันธมิตรให้ชดั เจนเพือ่ ทำงำน

ตำมควำมเชีย่ วชำญ

3. ศึกษำข้อมูลเบือ้ งต้น วิเครำะห์ควำมเสีย่ ง ประมำณกำรต้นทุน เพือ่ เข้ำ

ประกวดรำคำ หรือ เพือ่ เจรจำเสนอรำคำ
4. ยืน่ ซองเพือ่ ประกวดรำคำ หรือเสนอรำคำ
5. วิเครำะห์และเตรียมข้อมูลเพือ่ ต่อรองรำคำ ก่อนลงนำมในสัญญำ
6. วำงแผนงำนกับลูกค้ำ จัดทำตำรำงกำหนดกำรทำงำนและวำงแผนกำรใช้

กำลังคนและวัตถุดบิ
7. จัดทำกำรงบประมำณโครงกำร
8. เริม่ โครงกำร
9. ตรวจสอบควำมคืบหน้ำโครงกำรประจำเดือน และจัดทำรำยงำน

ปรับเปลีย่ นงบประมำณโครงกำร (ถ้ำมี)
10. ส่งมอบโครงกำรให้แก่ลกู ค้ำ

ในช่ ว งก่ อ นกำรเข้ำ ประมู ล โครงกำร บริษัท ฯ จะท ำกำรประสำนงำนและติด ต่ อ ลู ก ค้ำ เพื่อ ขอรับ เอกสำร
ประกอบกำรประมูลโดยมีรำยละเอียดทีส่ ำคัญ อำทิเช่น TOR (Term of Reference) ,หลักเกณฑ์, แบบก่อสร้ำง เป็ นต้น
เพื่อใช้ในกำรศึกษำข้อมูล โดยผูบ้ ริหำรจะมอบหมำยให้ฝ่ำยประมำณรำคำของบริษทั ฯ ทำกำรศึกษำและถอดแบบเพื่อใช้
เป็ นแนวทำงในกำรกำหนดรำคำเพื่อเสนองำนเบือ้ งต้น โดยจะต้องทำกำรถอดแบบทัง้ ในแง่ของปริมำณและรำคำต่อหน่วย
จนได้ขอ้ สรุป หลังจำกนัน้ จึงนำแบบทีถ่ อดเบือ้ งต้นมำนำเสนอให้ทมี ทำงำนและผูบ้ ริหำรทำกำรพิจำรณำร่ วมกันอีกครัง้
ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจว่ำจะเข้ำร่วมประกวดรำคำหรือไม่ ในกรณีเข้ำร่วมประมูลจะร่วมกันพิจำรณำและกำหนดรำคำเพื่อใช้ใน
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กำรประมูลโครงกำร ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ทรำบผลว่ำเป็ นผูช้ นะกำรประมูลโครงกำร บริษทั ฯ จะมีกำรประชุมร่วมกันกับ
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องอำทิเช่น ทีป่ รึกษำโครงกำร ทีมวิศวกร ผูบ้ ริหำรบริษทั ฯ เพื่อกำหนดแผนในกำรทำงำน ซึง่ บริษทั ฯ จะ
นำผลจำกกำรประชุมดังกล่ำวมำกำหนดแนวทำงในกำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงและวำงแผนกำรจัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์ตลอดจน
วำงแผนกำรว่ำจ้ำงแรงงำนให้สอดคล้องกับกำหนดกำรทำงำนทีว่ ำงแผนไว้จนกระทังส่
่ งมอบกำรบริกำรแก่ลกู ค้ำเสร็จสิน้
โดยทัวไปแล้
่
ว บริษทั ฯ จะใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรให้บริกำรนับตัง้ แต่กำรติดต่อลูกค้ำจนกระทังส่
่ งมอบ
บริกำรให้แก่ลูกค้ำเสร็จสิน้ เฉลี่ย ประมำณ 6 เดือน ถึง 2 ปี ขึน้ อยู่กบั ขนำดของโครงกำรและควำมต้องกำรของเจ้ำของ
โครงกำรเป็ นสำคัญ
2.4.6 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้กำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
สิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ได้วำงแนวนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมกฏระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด
• ด้ำนกำรตรวจวัด ควำมร้อน แสง สี เสียง - บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรตรวจตำมข้อ 15 ในกฎกระทรวงเรื่อง
กำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนเกีย่ วกับควำมร้อน แสดงสว่ำง และเสียง พ.ศ. 2549
• ด้ำนกำรอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น และกำรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตำมกฎกระทรวงฯ ข้อ 27 และ 29
• ด้ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัตนิ ้ำทิง้ ทีร่ ะบำยออกจำกโรงงำน
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพำทหรือถูกยื่นฟ้ องเกีย่ วกับกำรสร้ำงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจำกหน่ วยงำน
ของรัฐ
2.4.7 มูลค่างานที่ยงั ไม่รบั รูเ้ ป็ นรายได้รบั เหมาก่อสร้างของบริษทั ฯ (Backlog) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ชื่อโครงการ

1

2

3

4

โครงกำรสร้ำงถังบรรจุโพไพลีนทรงกลม
ขนำด 4,000 ตัน New Propylene Storage
Tank
โครงกำรออกแบบวิศวกรรม กำรจัดหำ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำงและ
ติดตัง้ หอเผำชนิด ของโรงกลันบำงจำก
่
Enclosed Ground Flare (EGF) Installation
Project
โครงกำรสถำนีเพิม่ ควำมดันก๊ำซธรรมชำติวงั
น้อย บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุร-ี วัง
น้อย (งำนประกอบและติดตัง้ โครงสร้ำงเหล็ก
และท่อ) Wangnoi Compressor Station
Project
โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ ำเพือ่ ใช้ภำยใน
สถำนีรบั -จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (In-plant

ลักษณะ
งาน

ประเภท
งาน

ปี ที่ เริ่ มงาน
ปี ที่ คาดว่า
จะเสร็จ

มูลค่า
โครงการ
(ลบ.)

ความ
คืบหน้ า
ของ
โครงการ
(%)

มูลค่างาน
ที่รบั รู้เป็ น
รายได้
(ลบ.)

มูลค่า
งานที่ยงั
ไม่รบั รู้
เป็ น
รายได้
(ลบ.)

Main
Contractor

EPC

ธ.ค. 2559 –
ต.ค 2561

345.17

98.91

341.40

3.77

Main
Contractor

EPC

เม.ย. 2561 มิ.ย. 2562

271.83

4.25

11.56

260.26

Civil
ก.ค. 2560 and
ต.ค. 2561
Building
Service

156.30

77.85

121.68

34.62

732.75

98.62

722.65

10.10

Sub
Contractor

Main
Contractor

EPC

หน้ำที่ 2.2.2 - 20

ก.ค. 2560 มิ.ย. 2561

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ชื่อโครงการ

5

6

7

8

9

10

11

12

Generator) กิจกรรมก่อสร้ำงหน่วยผลิตน้ำ
เย็น Cold Water Generation Plant Project
โครงกำรสถำนีเพิม่ ควำมดันก๊ำซธรรมชำติวงั
น้อย บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุร-ี วัง
น้อย (งำนประกอบและติดตัง้ โครงสร้ำงเหล็ก
และท่อ) Wangnoi Compressor Station
Project
โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ ำเพือ่ ใช้ภำยใน
สถำนีรบั -จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (In-plant
Generator) กิจกรรมก่อสร้ำงหน่วยผลิต
ไฟฟ้ ำ - งำนโครงสร้ำงอำคำร และฐำนรำก
PTTLNG In-Plant Power Generation
Project
โครงกำรโรงงำนผลิตโพรพิลนี ออกไซด์
กิจกรรมงำนโยธำ ของรำยกำรเหมำที่ 2และ
รำยกำรเหมำที่ 4 Propylene Oxide Project
โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ ำเพือ่ ใช้ภำยใน
สถำนีรบั -จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว กิจกรรม
ก่อสร้ำงหน่วยผลิตไฟฟ้ ำ - งำนติดตัง้
โครงสร้ำงเหล็ก และท่อ PTTLNG In-Plant
Power Generation Project
โครงกำรโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงำนผลิต
ขึน้ รูปโครงสร้ำงเหล็ก PTTGC Olefins
Reconfiguration Project
โครงกำรโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงำน
โครงสร้ำง (structure) งำนเครือ่ งกล
(mechanical) งำนท่อ (Piping work) งำนสี
(Painting work) PTTGC Olefins
Reconfiguration Project
โครงกำรสถำนีเพิม่ ควำมดันก๊ำซธรรมชำติ
กลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซบนบกเส้นที่ 4
(ระยอง-แก่งคอย) ครัง้ ที่ 3 Fourth
Transmission Pipeline Midline
Compressor Station Project
โครงกำรหน่วยผลิตไฟฟ้ ำเพือ่ ใช้ภำยใน
สถำนีรบั -จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (In-plant
Generator) กิจกรรมก่อสร้ำงหน่วยผลิต
ไฟฟ้ ำ

ลักษณะ
งาน

ประเภท
งาน

ปี ที่ เริ่ มงาน
ปี ที่ คาดว่า
จะเสร็จ

มูลค่า
โครงการ
(ลบ.)

ความ
คืบหน้ า
ของ
โครงการ
(%)

มูลค่างาน
ที่รบั รู้เป็ น
รายได้
(ลบ.)

มูลค่า
งานที่ยงั
ไม่รบั รู้
เป็ น
รายได้
(ลบ.)

Sub
Contractor

SMP &
E&I

ส.ค. 2560 พ.ย. 2561

222.00

86.20

191.36

30.64

Sub
Contractor

Civil
ม.ค. 2561 and
ก.พ. 2562
Building
Service

84.17

73.72

62.06

22.12

Sub
Contractor

Civil
and
Building
Service
SMP &
E&I

ม.ค. 2561 ม.ค. 2563

453.45

16.75

75.96

377.49

ก.พ. 2561 มี.ค. 2562

82.72

53.61

44.34

38.38

Fab and
Other
Service
SMP &
E&I

เม.ย. 2561 ม.ค. 2563

296.71

11.09

32.92

263.79

พ.ค. 2561 ก.ค. 2563

823.30

2.53

20.81

802.49

Sub
Contractor

Fab and เป็ นงำน
Other เพิม่ เติมจำก
Service งำนข้อที่ 1

11.77

70.05

8.25

3.52

Sub
Contractor

Fab and ก.ค. 2561 Other ธ.ค. 2561
Service

8.00

50.57

4.05

3.95

Sub
Contractor

Sub
Contractor
Sub
Contractor
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ชื่อโครงการ

13

14

15

โครงกำรก่อสร้ำงคลังก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
บำงปะกงเฟส 3 กิจกรรมงำนออกแบบ ผลิต
ขึน้ รูปและติดตัง้ ถังกักเก็บก๊ำซปิ โตรเลียม
เหลว
โครงกำรโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงำน
ออกแบบและผลิตขึน้ รูปโครงสร้ำงพืน้ เหล็ก
บันไดเหล็กและรำวบันได
โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพโรงกลันน
่ ้ำมันบำง
จำกเพือ่ สิง่ แวดล้อม หรือโครงกำร 3E เฟส 2
โดยติดตัง้ หน่วยเพิม่ ออกเทนเทคโนโลยีใหม่
แบบ Continuous Catalyst Regeneration
(CCR) และ Hydrocracker Unit (HCU)
กิจกรรมงำนจัดหำและติดตัง้ ตูจ้ ่ำยไฟฟ้ ำ

ลักษณะ
งาน

ประเภท
งาน

ปี ที่ เริ่ มงาน
ปี ที่ คาดว่า
จะเสร็จ

มูลค่า
โครงการ
(ลบ.)

ความ
คืบหน้ า
ของ
โครงการ
(%)

มูลค่างาน
ที่รบั รู้เป็ น
รายได้
(ลบ.)

มูลค่า
งานที่ยงั
ไม่รบั รู้
เป็ น
รายได้
(ลบ.)

Sub
Contractor

EPC

ก.ย. 2561 –
ม.ค. 2563

204.12

0.44

0.89

203.23

Sub
Contractor

Fab and
Other
Service
Fab and
Other
Service

ก.ย. 2561 –
มิ.ย. 2562

89.54

0.37

0.33

89.21

ก.ย. 2561 –
ต.ค. 2561

1.95

60.04

1.17

0.78

1,639,42

2,144,35

Sub
Contractor

รวม

3,783,78

หมายเหตุ: * ภายหลัง 30 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561 บริษทั ได้มกี ารเซ็นสัญญาเพิม่ อีก 2 โครงการได้แก่
1 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโรงกลันน
่ ้ ามันบางจากเพือ่ สิง่ แวดล้อม หรือโครงการ 3E เฟส 312.00 ล้านบาท เริม่ งานเมือ่ ต.ค.2561 – ก.พ 2563
2 โ ดย ติ ด ตั ้ง หน่ วยเพิ ่ม ออกเ ทนเทคโนโลยี ใ หม่ แ บบ Continuous Catalyst
Regeneration (CCR) และ Hydrocracker Unit (HCU) กิจกรรมงานโยธา
2 โครงการโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงานติดตัง้ โครงสร้าง, งานเครือ่ งกล, งานท่อ, งานสี 360.31 ล้านบาท เริม่ งานเมือ่ ต.ค 2561 – ก.ค. 2563
ของรายการเหมาที ่ 2
รวม
672.31 ล้านบาท

หน้ำที่ 2.2.2 - 22

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

3. ปัจจัยความเสี่ยง
ก่อนกำรตัดสินใจในกำรลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำปั จจัยควำมเสีย่ งซึง่ อำจ
มีผลกระทบต่อหุน้ สำมัญของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) ตลอดจนข้อมูลรำยละเอียดอื่น
ในเอกสำรฉบับนี้ ทัง้ นี้ ปั จจัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อนี้มไิ ด้เป็ นควำมเสีย่ งทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ ดังนัน้ ปั จจัยควำมเสีย่ งอื่น ๆ
ทีบ่ ริษทั ฯ มิได้รบั ทรำบในขณะนี้ หรือทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่ำเป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นสำระสำคัญในปั จจุบนั อำจเป็ นปั จจัย
ควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจ หรือผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯในอนำคตได้
อนึ่ง ข้อควำมในลักษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคตทีป่ รำกฏในเอกสำรฉบับนี้ เช่น กำรใช้ถอ้ ยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำด
ว่ำ” “เห็นว่ำ” “อำจจะ” “มีแผนกำร” หรือ “ประมำณ” เป็ นต้น หรือคำหรือข้อควำมอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน หรือกำร
คำดกำรณ์เกีย่ วกับแผนกำรประกอบธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องในกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯนโยบำยของรัฐบำล และอื่น ๆ เป็ นกำรคำดกำรณ์ ถึงเหตุ กำรณ์ ในอนำคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจ
แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรือคำดคะเนได้
ปั จจัยควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ
บริษทั ฯ ตลอดจนผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูบ้ ริหาร
เริม่ แรกบริษัทก่อตัง้ จำกกลุ่มผู้บริหำรหลัก ได้แก่ 1.นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นำยยอง
ซอล ซอย (Mr. Yeong Cheol Choi) และ 3. นำยหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee) ซึ่ง เป็ น ผู้มีป ระสบกำรณ์
ควำมรูค้ วำมเชีย่ วชำญ รวมถึงควำมน่ำเชื่อถือทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับจำกลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตร
เคมี รวมถึงลูกค้ำที่เป็ นกลุ่มบริษัทสัญชำติเกำหลี ดังนัน้ กำรรับงำนในช่วงเริม่ ต้น อำจจะใช้ควำมควำมเชื่อถือใน
ผู้บริหำรของบริษัทฯ ในกำรรับงำน โดยส่วนมำกจะเป็ นลักษณะกำรรับเหมำช่วง (Subcontract) จำกลูกค้ำกลุ่ ม
ดังกล่ำว สำหรับ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรได้รบั งำนในโครงกำรใหญ่ ๆ อย่ำงต่ อเนื่องจำกลูกค้ำ ที่มี
ชื่อเสียง เนื่องจำกบริษทั ฯ ใช้ระยะเวลำ ควำมพร้อม ควำมรู้ เทคโนโลยี มำตรฐำนคุณภำพ และองค์ประกอบโดยรวม
ของทัง้ บริษัทฯ เพื่อให้ได้มรี ำยชื่อใน Vendor list ของลูกค้ำ เพื่อเป็ น Main Contractor เช่น กลุ่มปตท. ไทยออยล์
บมจ.บำงจำก เป็ นต้น นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังมีกำรรับงำนในลักษณะแบบ Subcontractor ซึง่ ผ่ำนกำรแนะนำของลูกค้ำ
ในอดีตและลูกค้ำปั จจุบนั ทีเ่ ห็นผลสำเร็จของผลงำนทีผ่ ่ำนมำ ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถรับงำนได้ทงั ้ สองแบบโดยไม่ตอ้ ง
อำศัยชื่อเสียงจำกตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้ได้งำนดังเช่นในอดีตทีผ่ ่ำนมำ
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นหำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกลุ่ ม
ผู้บริหำรหลัก ที่อำจจะส่งผลให้เกิดกำรสูญเสียลูกค้ำ สัญชำติเกำหลีและลูกค้ำที่มีควำมเชื่อถือในผู้บริหำรหลัก ใน
อนำคต และเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งเรื่องกำรพึง่ พิงผูบ้ ริหำรและสร้ำงควำมยังยื
่ ่นให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำ
สัญญำข้อตกลงกำรจ้ำงงำนกับผูบ้ ริหำรคนสำคัญ ได้แก่ 1. นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นำยยอง ซอล
ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) 3. นำยหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee) โดยจะต่อสัญญำจ้ำง 5 ปี หลังจำกเข้ำจด
ทะเบียน ร่วมกับจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ งทีส่ ำคัญเพื่อลดควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงบุคคล โดยระบุหน้ำที่ ตำแหน่ ง
ลักษณะงำน และตัวบุคคลที่จะมำดำเนินงำนแทน ประกอบกับกำรให้ควำมสำคัญ ในกำรพัฒนำพนักงำน โดยส่ง
พนักงำนเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ และมีนโยบำยสรรหำบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถเพื่อลดกำรพึง่ พิงผูบ้ ริหำร
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ณ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงำนทัง้ หมด โดยไม่รวมผู้บริหำรจำนวน 241 คน แบ่งเป็ น
แผนกก่อสร้ำงและแผนกเขียนแบบซึง่ เป็ นแผนกที่สำคัญของบริษัทฯ มีวศิ วกรทัง้ สิน้ 202 คน เป็ นพนักงำนสัญชำติ
ไทย 193 คน และพนักงำนสัญชำติเกำหลี 9 คน ในขณะทีพ่ นักงำนแผนกอื่น ๆ มีจำนวนรวม 39 คน ซึง่ เป็ นพนักงำน
สัญญำติไทย 32 คน และพนักงำนสัญชำติเกำหลี 7 คน
อีกทัง้ ในปั จจุบนั บริษทั ฯ มีสดั ส่วนกำรรับงำนกลุ่มลูกค้ำบริษทั สัญชำติอ่นื ๆ เพิม่ ขึน้ เพื่อลดกำรพึง่ พิงของ
กลุ่มลูกค้ำสัญชำติเกำหลี โดยมีรำยได้แยกตำมกลุ่มลูกค้ำสัญชำติเกำหลี และลูกค้ำสัญชำติกลุ่มอื่น ๆ ดังนี้
งวด 9 เดือนปี
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
2561
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
กลุ่มบริษทั ในเครือ
440.05
59.26 273.65
42.02 131.90 12.94 516.71 48.74
เกำหลี
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
ความเสี่ยงด้านการเงิ น
3.2 ความเสี่ยงจากการปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของวงเงิ นสิ นเชื่อ
ตำมข้อ ก ำหนดของวงเงิน สิน เชื่อ ที่บ ริษัท ฯ ได้ร ับ จำกธนำคำรพำณิ ช ย์แ ห่ ง หนึ่ ง ก ำหนดให้บ ริษัท ฯ ดำรง
อัตรำส่วนหนี้สนิ ที่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่ อหนึ่ง ) ตัง้ แต่ ปี 2562
จนถึง สิ้น สุด อำยุ สญ
ั ญำสิน เชื่อ และดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage
Ratio) ในอัตรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 1.2 (หนึ่งจุดสอง) เท่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำสินเชื่อ หำกบริษัทฯไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ตำม
เงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ อำจส่งผลกระทบต่อสัญญำสินเชื่อ โดยธนำคำรอำจยกเลิกวงเงินสินเชื่อทัง้ หมด บริษัทฯ ถูก
ระงับกำรพิจำรณำวงเงินสินเชื่อใหม่ มีประวัติด้ำนกำรรักษำเงื่อนไขสินเชื่อตำมสัญญำที่ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อกำรขอ
สินเชื่อใหม่ในอนำคต
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจัดให้มกี ำรบริหำรทำงกำรเงินและประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขเรื่องกำร
ดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินอย่ำงสม่ำเสมอ ทัง้ นี้ปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตำมวงเงินสินเชื่อดังกล่ำว
3.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั ชาระค่าบริการจากผูว้ ่าจ้าง
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ รับงำนจำกผูร้ บั เหมำโครงกำรหลัก ซึง่ เป็ นลูกค้ำเอกชน อำจมีควำมเสีย่ งในกำรรับชำระเงิน
เนื่องจำกผู้รบั เหมำโครงกำรหลัก ประสบปั ญหำทำงกำรเงินและไม่สำมำรถชำระค่ำบริกำรจะส่งผลกระทบต่ อผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ ได้ ทำให้บริษทั ฯ ต้องดำรงกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนให้เพียงพอต่อกำร
ดำเนินกิจกำร
บริษทั ฯ จึงมีมำตรกำรทีเ่ ข้มงวด โดยก่อนทีจ่ ะมีกำรรับงำนประมูลทุกครัง้ บริษทั ฯจะพิจำรณำถึงควำมน่ำเชื่อถือ
และฐำนะทำงกำรเงินของผู้ว่ำจ้ำงก่อนเข้ำประมูลงำน ตรวจสอบงบกำรเงินของผูว้ ่ำจ้ำงตลอดจนสอบถำมเครดิตของผู้
ว่ำจ้ำงจำกคู่คำ้ และบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะรับงำนก่อสร้ำงจำกผูว้ ่ำจ้ำงทีม่ คี วำมน่ ำเชื่อถือและฐำนะทำงกำรเงินดีเท่ำนัน้
โดยหำกพบว่ำผูว้ ่ำจ้ำงรำยใดมีควำมเสีย่ งสูงก็จะปฏิเสธในกำรเข้ำร่วมประมูลงำน นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังเน้นกำรรับงำน
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ก่อสร้ำงโดยตรงจำกเจ้ำของโครงกำร ซึ่ง มีควำมน่ ำเชื่อถือและฐำนะทำงกำรเงินดี เช่น บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหำชน) บริษทั ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) บริษทั ไออำร์พซี ี จำกัด (มหำชน) เป็ นต้น เพื่อช่วยลดผลกระทบจำก
ปั ญหำไม่ได้รบั ชำระค่ำก่อสร้ำงจำกผูว้ ่ำจ้ำงได้ในระดับหนึ่ง จำกผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำก
กำรรับเหมำผ่ำนเจ้ำของโครงกำรเพิม่ ขึน้ ดังรำยละเอียดในตำรำงสัดส่วนงำนของบริษัทฯ แยกตำมช่องทำงกำรจัดหำ
ลูกค้ำ
3.4 ความเสี่ยงด้านเงิ นทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
ในกำรดำเนินธุรกิจมีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง โดยเฉพำะในกรณีเป็ นโครงกำรใหญ่และอำจใช้
ระยะเวลำนำนกว่ำจะสร้ำงแล้วเสร็จ ดังนัน้ หำกประสบปั ญหำในกำรหำแหล่งเงินทุนสนับสนุ นทำงกำรเงิน ก็อำจทำให้
โครงกำรมีปัญหำ เนื่องจำกระยะเวลำในกำรเรียกชำระเงินจำกลูกค้ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ อำจไม่สมั พันธ์
กับขัน้ ควำมสำเร็จของงำนทีท่ ำได้จริง ทำให้บริษทั ฯ ประสบปั ญหำกำรเบิกเงินล่ำช้ำกว่ำ เงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป ส่งผล
กระทบต่อสภำพคล่องหมุนเวียนของบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ อำจต้องจัดหำแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ จำกวงเงินสินเชื่อของ
ธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินซึง่ ทำให้เกิดต้นทุนทำงกำรเงินตำมมำ
บริษัทฯ เข้ำใจและเห็นถึงปั ญหำดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี จึง ได้หำแนวทำงป้ องกันโดยกำรเตรียมขออนุ มตั ิวงเงิน
สินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์และสถำบันกำรเงินให้เพียงพอ เพื่อเพิม่ โอกำสและสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำร
ลดควำมเสีย่ งเรื่องกำรเสียโอกำสในกำรเข้ำรับงำนโครงกำรใหม่ๆ หำกวงเงินหนังสือค้ำประกันงำนโครงกำรทีไ่ ด้ทำไว้กบั
ธนำคำรพำณิชย์เกินกว่ำวงเงินทีธ่ นำคำรพำณิชย์อนุมตั ไิ ว้ รวมทัง้ วำงแผนและบริหำรกำรสังซื
่ อ้ และระยะเวลำกำรจ่ำยเงิน
supplier ให้มปี ระสิทธิภำพ
ในกำรที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่
ประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) บริษัทฯ เห็นว่ำเป็ น เหตุ ผลหนึ่งเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษัทฯ และเป็ นอีกหนึ่ง
ทำงเลือกทีจ่ ะทำให้บริษทั ฯ มีช่องกำรจัดหำเงินทุนหมุนเวียนลดควำมเสีย่ งได้
3.5 ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงนโยบายมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ในอนาคต
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับใหม่ท่คี ำดว่ำ จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในปี 2562 ถือ
ปั จจัยหนึ่งทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯในอนำคต เช่น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่องรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ (TFRS15) ซึ่งในทำงบัญชีกำรรับรู้รำยได้จะต้องเป็ นไปตำมหลักกำรสำคัญตำม
ขัน้ ตอนดังนี้ กำรระบุสญ
ั ญำทีท่ ำกับลูกค้ำ กำรระบุภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นสัญญำ กำรกำหนดรำคำของรำยกำร กำรปั นส่วน
รำคำของรำยกำรให้กบั ภำระทีต่ ้องปฏิบตั ทิ ร่ี วมอยู่ในสัญญำ กำรรับรูร้ ำยได้เมื่อ (หรือขณะที)่ กิจกำรปฏิบตั ติ ำมภำระที่
ต้องปฏิบตั เิ สร็จสิน้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้ตระหนักถึงปั จจัยดังกล่ำว โดยฝ่ ำยบริหำรได้มกี ำรศึกษำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ
ที่ 15 และมีกำรปรึกษำกับทำงผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ เพื่อกำรเตรียมพร้อมหำกมีผลกระทบกับกำรบันทึกบัญชีใน
อนำคต
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
3.6 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันและความต่อเนื่ องของรายได้จากการประมูล
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ในกำรดำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบวิศวกรรม กำรจัดหำเครื่องจักรและอุปกรณ์ และกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction) และธุรกิจรับเหมำติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ
งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมโยธำ ตลอดจนกำรผลิตและประกอบเหล็กและระบบท่อสำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมนัน้ บริษทั ฯ
จะต้องเข้ำไปประมูลงำนกับเจ้ำของโครงกำร รำยได้ของบริษัทฯ จึงมีควำมผันผวนตำมควำมสำมำรถในกำรชนะกำร
ประมูลโครงกำร ในกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่สำมำรถประมูลงำนใหม่ได้ตำมแผนงำนทีว่ ำงไว้ โดยเฉพำะในภำวะที่เศรษฐกิจ
ตกต่ ำหรือมีกำรแข่งขันด้ำ นรำคำในกำรประมูล อำจส่งผลกระทบต่ อผลประกอบกำรของบริษัท ฯ ให้ไม่เป็ นไปตำม
เป้ ำหมำย บริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อรักษำควำมต่อเนื่องของรำยได้ โดยกำรรักษำคุณภำพของ
งำนและกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ทัง้ ในด้ำนควำมถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม ควำมคุ้มค่ำ ตรงเวลำ พร้อมทัง้ รับประกัน
ผลงำนก่อสร้ำง โดยมีสญ
ั ญำกำรชดใช้ค่ำเสียหำยของผลงำน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจและควำมไว้วำงใจให้แก่ลูกค้ำ ส่งผลให้ลูกค้ำรำยเดิมกลับมำใช้บริกำรกับบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง และจะ
พิจำรณำคัดเลือกบริษทั ฯ ให้เป็ นผูใ้ ห้บริกำรในโครงกำรอื่นต่อไป ตลอดจนให้คำแนะนำลูกค้ำรำยอื่นให้มำใช้บริกำรแก่
บริษทั ฯ อีกด้วย
3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติ ดตัง้
ต้นทุนวัสดุก่อสร้ำงและวัสดุประกอบกำรถือเป็ นต้นทุนสำคัญในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยวัตถุดบิ หลัก
ได้แก่ แผ่นเหล็ก ลวดทองแดง เป็ นต้น กรณีท่รี ำคำวัตถุดบิ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลำกำร
ดำเนินโครงกำรของบริษทั ฯ อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตรำกำรทำกำไรของบริษทั ฯ รำคำวัสดุก่อสร้ำงจะผันผวนขึน้ ลง
ตำมภำวะตลำดทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำงของสำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ พบว่ำ รำคำวัสดุก่อสร้ำงในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำระหว่ำงปี 2556 - ปี 2560 มีอตั รำกำรผันผวน เฉลีย่ อยู่ท่ี
107.46 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำของปี ก่อนหน้ำ (ใช้ฐำนปี 2553 = 100) ดังตำรำงต่อไปนี้
ตางรางที่ 1 : ดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2543 - ปี 2560
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ทีม่ า : สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยรองรับเพื่อลดควำมเสีย่ งของควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำง โดยบริษัทฯ จะ
ประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงก่อนกำรเสนอรำคำเพื่อเข้ำประมูลก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำร กำรพิจำรณำต้นทุนค่ำ
ก่อสร้ำงจะมำจำกฐำนข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ และข้อมูลต้นทุนจำกกำรให้บริกำรงำนก่อสร้ำงแก่ลูกค้ำในอดีต ตลอดจน
วำงแผนกำหนดรำคำวัสดุไว้ล่วงหน้ำ โดยกำรออกใบสังซื
่ ้อล่วงหน้ำแก่คู่คำ้ เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งจำกกำรปรับตัวของ
รำคำวัสดุ ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถคำนวณต้นทุนกำรให้บริกำรได้ค่อนข้ำงแม่นยำ ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ จึงไม่ได้รบั
ผลกระทบจำกกำรปรับตัวของรำคำวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่ำวมำกนัก
หน้ำที่ 2.2.3 - 4
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3.8 ความเสี่ยงจากการประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างผิดพลาด
กำรประมำณกำรต้นทุนเป็ นสิง่ สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ เนื่องจำกบริษทั ฯ จะต้องกำรทำสัญญำในลักษณะเหมำ
จ่ำย หรือเป็ นสัญญำทีม่ กี ำรตกลงรำคำไว้ตงั ้ แต่ได้รบั งำนประมูลแล้ว จึงจำเป็ นต้องมีกำรประเมินต้นทุนและควบคุมต้นทุน
ให้เป็ นไปตำมงบประมำณทีไ่ ด้กำหนดไว้ ดังนัน้ กำรประมำณกำรต้นทุนจึงมีควำมสำคัญต่อผลกำไรของบริษทั ฯ โดยกำร
ประมำณกำรทีแ่ ม่นยำจะทำให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถตัดสินใจดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผลประกอบกำร
ของบริษทั ฯ มีกำไร แต่หำกกำรประมำณกำรต้นทุนงำนผิดพลำดอำจส่งผลให้บริษทั ฯ พลำดหวังจำกกำรได้รบั งำนใหม่ใน
อนำคต เนื่องจำกกำรเสนอรำคำประมูลทีส่ งู กว่ำคู่แข่ง หรือผลประกอบกำรขำดทุน เนื่องจำกต้นทุนกำรก่อสร้ำงทีป่ ระมำณ
ไว้ต่ำกว่ำทีต่ น้ ทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรประมำณกำร
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำง ซึ่งจะประกอบด้วย ค่ำวัสดุและสินค้ำ ค่ำผู้รบั เหมำช่วง ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวกับพนักงำน
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตต่ำง ๆ โดยอำศัยประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญในกำรวำงแผนงำนก่อสร้ำงของทีมวิศวกร
ประกอบกับฐำนข้อมูลกำรคำนวณต้นทุนงำนก่อสร้ำงในกิจกรรมต่ ำงๆ ของโครงกำรในอดีตที่ผ่ำนมำ รวมทัง้ ระบบ
โปรแกรมควบคุมกำรผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Production Control System) ทีพ่ ฒ
ั นำโดยบริษทั ฯ เพื่อใช้ควบคุม
วิเครำะห์ และปรับปรุงต้นทุนโครงกำรให้มปี ระสิทธิภำพและเป็ นปั จจุบนั เสมอเพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีว่ ำงไว้ ทัง้ ใน
ส่วนของกำรเบิกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และจำนวนชัวโมงกำรท
่
ำงำนของวิศวกรโครงกำร ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถควบคุมต้นทุน
กำรให้บริกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในอัตรำทีใ่ กล้เคียงกันในแต่ละปี โดยทีมผูบ้ ริหำรจะมีกำรประชุมภำยในทุกเดือน เผื่อติดตำม
สถำนะค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำร และทุกไตรมำสจะมีกำรปรับปรุงอัตรำค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำรให้เป็ นปั จจุบนั
โดยแต่ละไตรมำสอำจจะมีปรับปรุงงบประมำณ ของแต่ละโครงกำรผ่ำน Indicative Target Cost หรือ ITC ทีเ่ ป็ นรำยงำน
กำรแสดงสถำนะต้นทุนของแต่โครงกำร หำกมีกำรเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของค่ำใช้จ่ำย จึงทำให้ควำมเสีย่ งจำกกำรประมำณ
กำรต้นทุนงำนก่อสร้ำงผิดพลำดลดลง
3.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ อ้ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรมำจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะพวกวัสดุพวกเหล็กทีต่ ้องนำเข้ำ
จำกประเทศเกำหลี อินโดนีเซีย มำเลเซีย และญี่ป่ ุน เช่น วัสดุลวดเชื่อม (Welding Consumable) หรือ วัสดุแผ่นเหล็ก
แผ่นรีดเย็น (Steel Plate) ทีต่ อ้ งได้รบั มำตรฐำนสำกลของ Japanese Industrial Standards : JIS, American Society for
Testing and materials : ASTM เป็ นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ เกิดผลกระทบต่อต้นทุนโครงกำร ในกรณีท่คี ่ำเงินบำทอ่อนตัวลง ทำให้มูลค่ำวัสดุก่อสร้ำงทีน่ ำเข้ำมีมูลค่ำ
สูงขึ้น อัตรำกำไรของโครงกำรจะลดลง บริษัทฯ จึ งมีแนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงด้วยกำรวิเครำะห์แนวโน้ มของอัตรำ
แลกเปลีย่ นในอนำคตก่อนทีจ่ ะทำกำรจัดซือ้ วัสดุ
3.10 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
กำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัทฯ จำเป็ นต้องอำศัยบุคลำกรที่มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ
เฉพำะทำง ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรดำเนินงำน กำรสูญเสียหรือกำรขำดแคลนบุคลำกรเหล่ำนี้ถอื เป็ นอีกหนึ่งควำมเสีย่ ง
ของบริษทั ฯ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ ในอนำคต
บริษัทฯ ตระหนักถึงทรัพยำกรด้ำนบุคคลเป็ นสำคัญจึงมีนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้วยกำรพัฒนำ
บุคลำกรในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถพร้อมกับกำรรักษำควำมสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่ำงบุคลำกรในองค์กร ทัง้ นี้ ตัง้ แต่อดีตที่
ผ่ำนมำ บริษทั ฯ มีอตั รำหมุนเวียนของบุคลำกรในส่วนของกลุ่มวิศวกรผูค้ วบคุมงำนค่อนข้ำงต่ำ กลุ่มทีเ่ ป็ นแรงงำนหลักใน
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กำรดำเนินงำนจะเป็ นพนักงำนรำยวัน และพนักงำนทีจ่ ำ้ งตำมรำยโครงกำร ซึง่ มีอยู่ประมำณ 650 คน ซึง่ บริษทั ฯ จะจ้ำง
งำนตำมปริมำณงำนทีไ่ ด้รบั มีกำรกำหนดอัตรำค่ำแรงให้ใกล้เคียงกับค่ำแรงในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน มีกำรจ่ำยเงินที่
ตรงเวลำสม่ำเสมอ ประกอบกับทำเลทีต่ งั ้ ของบริษทั ฯ อยู่ใกล้กบั นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง ซึง่ มีบุคลำกร
กลุ่มแรงงำนอำศัยอยู่เป็ นจำนวนมำก อีกทัง้ มีกำรบอกต่อกันปำกต่อปำกภำยในกลุ่ม แรงงำนดังกล่ำว จึงทำให้บริษทั ฯ
ไม่ได้รบั ผลกระทบในกำรสรรหำแรงงำนมำกหนัก
3.11 ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ชีวอนามัย และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมข้างเคียง
กำรดำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำร หำกมีควำมผิดพลำดซึง่ ส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็ นผลกระทบ
ในด้ำนของอันตรำยจำกควำมผิดพลำดในกำรก่อสร้ำงทีท่ ำให้เกิดควำมเสียหำยทัง้ ด้ำนชีวติ และทรัพย์สนิ หรือผลกระทบ
จำกกำรดำเนินงำนต่อสิง่ แวดล้อม อำทิ มลภำวะทำงเสียง ฝุ่ นควันฟุ้งกระจำยจำกกำรก่อสร้ำง กำรทรุดตัวของพืน้ อำคำร
ข้ำงเคียง นอกจำกจะมีควำมเสีย่ งของกำรเสื่อมเสียชื่อเสียง และควำมน่ ำเชื่อถือของบริษทั ฯ ในฐำนะผูใ้ ห้บริกำรก่อสร้ำง
แล้ว อำจยังเป็ นเหตุให้บริษทั ฯ ถูกดำเนินคดีในชัน้ ศำลในกรณีทถ่ี ูกเรียกร้องค่ำเสียหำยเป็ นจำนวนมำก
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำร จึงได้มกี ำรฝึ กอบรมพนักงำนทุกระดับ
ตัง้ แต่ผบู้ ริหำรจนถึงคนงำนให้เข้ำใจและคำนึงถึงควำมปลอดภัยของกำรดำเนินงำนในทุกขัน้ ตอน เช่น กำรจัดบุคลำกรเข้ำ
อบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของกรมสวัส ดิกำรทุกระดับ กำหนดให้เจ้ำหน้ำทีค่ วำมปลอดภัยระดับวิชำชีพให้
ควำมรูด้ ำ้ นควำมปลอดภัยแก่พนักงำนก่อนเริม่ งำน กำรให้สวัสดิกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำงทีท่ ำงำน มีกำรจัดอบรมซ้อม
ดับเพลิงขัน้ ต้น และกำรฝึ กซ้อมหนีไฟหำกเกิดสถำนกำรณ์ไม่คำดคิด ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมันว่
่ ำหำกพนักงำนเข้ำใจถึงกำร
ป้ องกันและใส่ใจควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำนก็จะช่วยลดผลกระทบต่ อบุคคลภำยนอกได้ สำหรับผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมด้ำนมลภำวะฝุ่ นควันฟุ้งกระจำยนัน้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตคิ วำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้จดั กำรเรื่องมลภำวะทำงเสียง โดยหลีกเลีย่ งกำรทำงำนในช่วงนอก
เวลำงำน หำกมีกรณีทต่ี ้องมีกำรดำเนินงำนทีอ่ ำจส่งเสียงรบกวนคนในชุมชน บริษัทฯ ก็จะแจ้งให้บุคคลในชุมชนทรำบ
ก่อนล่วงหน้ำผ่ำนตัวแทนชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ได้มอบหมำยให้เป็ นสือ่ กลำงในกำรสือ่ สำรทำควำมเข้ำใจ
3.12 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนั กาหนดเวลา
บริษทั ฯ อำจมีควำมเสีย่ งในเรื่องค่ำปรับและภำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกกำรส่งมอบสินค้ำไม่ทนั กำหนดกำร ซึง่
อำจเกิดขึน้ ได้จำกหลำยสำเหตุ ไม่ว่ำจะเป็ นควำมล่ำช้ำของผูว้ ่ำจ้ำงหรือเจ้ำของโครงกำร ทัง้ กำรเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้ำง
และติดตัง้ กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ/เงื่อนไขระหว่ำงดำเนินโครงกำร กำรขำดแคลนเงินทุนและสภำพคล่องของผูว้ ่ำจ้ำง
โครงกำร หรืออำจเกิดปั ญหำจำกกำรส่งมอบวัสดุล่ำช้ำจำกผู้จดั จำหน่ ำย ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จำกกำรทีถ่ ูก
เจ้ำของโครงกำรปรับค่ำเสียหำย หรือก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิม่ นอกเหนือจำกทีบ่ ริษทั ฯ ประเมินตำมแผนงำนก่อสร้ำงไว้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรป้ องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำว โดยนำระบบ IT เข้ำมำช่วยในกำรตรวจสอบขัน้ ตอนและ
ควำมเรียบร้อยของงำน เช่น โปรแกรม SPCM ทีม่ คี วำมสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำน ตัง้ แต่รบั วัสดุจำกผูจ้ ดั จำหน่ำย
นำมำประกอบ พ่นสี เชื่อมโลหะ และนำออกจำกโรงงำนเพื่อไปติดตัง้ โดยผูจ้ ดั กำรในแต่ละโครงกำรจะสำมำรถตรวจสอบ
สถำนะกำรปฏิบตั ิงำนผ่ำนโปรแกรมดังกล่ำว รวมทัง้ กำหนดให้มกี ำหนดประชุมและรำยงำนผลควำมคืบหน้ำของทุก ๆ
โครงกำรกับผูบ้ ริหำรทุกเดือน จึงทำให้บริษทั ฯ ทรำบควำมคืบหน้ำของโครงกำรเป็ นระยะ เมื่อพบปั ญหำผูจ้ ดั กำรโครงกำร
สำมำรถรำยงำนปั ญหำทีเ่ กิดขึน้ ได้ทนั ท่วงที เพื่อให้ได้รบั คำแนะนำจำกผู้บริหำรสำหรับแก้ไขปั ญหำ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่อดีตที่
ผ่ำนมำบริษทั ฯ ยังไม่เคยถูกปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำใด ๆ
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3.13 ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมในกิ จการร่วมค้า ที่อาจทาให้บริษทั ฯ ต้องรับผิดชอบหากผูร้ ว่ มค้าไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อตกลง
เนื่องจำกกำรรับงำนบำงครัง้ อำจเป็ นโครงกำรทีใ่ ช้เงินลงทุนหรือควำมน่ำเชื่อถือมำก บริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้อง
เข้ำร่วมในกิจกำรร่วมค้ำกับนิตบิ ุคคลอื่นเพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถเข้ำประมูลงำนและทำงำนโครงกำรได้ ในกำรร่วมงำนใน
กิจกำรร่วมค้ำอยู่ภำยใต้เกณฑ์กำรรับผิดชอบร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน หรือแทนกัน (Joint Venture) โดยควำมร่วมมือ
ดังกล่ำวจะสำเร็จก็ต่อเมื่อทัง้ สองฝ่ ำยปฏิบตั ติ ำมพันธะสัญญำของตน หำกผูร้ ่วมค้ำในกิจกำรร่ วมค้ำไม่สำมำรถกระทำตำม
ข้อตกลงในสัญญำร่วมค้ำได้ บริษทั ฯ อำจได้รบั ควำมเสีย่ งทีจ่ ะต้องเข้ำรับผิดชอบในส่วนของผู้ร่วมค้ำ เช่น อำจต้องเข้ำ
รับผิดชอบในกำรจัดหำเงินทุ นในส่วนของผู้ร่วมค้ำที่ไม่ สำมำรถหำเงินมำลงทุ นได้ หรือควำมเสี่ยงในกำรที่ต้อ งเข้ำ
รับผิดชอบงำนในส่วนของผูร้ ่วมค้ำให้บรรลุแล้วเสร็จตำมแผนงำน อีกทัง้ กรณีทโ่ี ครงกำรได้รบั ควำมเสียหำยผูว้ ่ำจ้ำงมีสทิ ธิ ์
ในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมสัญญำจำกบริษทั ฯ หรืออำจต้องรับผิดในส่วนของผูร้ ่วมค้ำในกิจกำรร่วม
ค้ำด้วย ส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องรับผิดตำมกฎหมำย และสร้ำงควำมเสียหำยแก่บริษทั ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มกี ำรดำเนินธุรกิจในรูปแบบกิจกำรร่วมค้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ยังมีมำตรกำรป้ องกัน
ควำมเสีย่ งดังกล่ำวที่อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคต โดยจะทำกำรวิเครำะห์ผรู้ ่วมค้ำ ซึ่งพิจำรณำจำกประวัติ ผลงำนทีผ่ ่ำนมำ
สถำนะทำงกำรเงินของผูร้ ่วมค้ำ ก่อนทีจ่ ะตกลงร่วมงำนกัน ทำให้มคี วำมมันใจว่
่ ำผูร้ ่วมค้ำจะสำมำรถเข้ำรับผิดชอบในส่วน
งำนได้หำกเกิดปั ญหำขึน้ ช่วยลดทอนควำมเสีย่ งทีอ่ ำจส่งผลต่อบริษทั ฯ ได้
3.14 ความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ จากข้อพิ พาททางกฎหมาย
เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้มีว่ำจ้ำงบริษทั ภำยนอกมำรับเหมำช่วง (subcontract) เพื่อทำงำนก่อสร้ำงในโครงกำร ใน
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยทีย่ งั ไม่สน้ิ สุด อยู่ในขัน้ ตอนของศำลอยู่ 1 คดี ซึง่ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2561 โจทก์ได้มกี ำรยื่นคำอุทธรณ์ต่อ และนัดฟั งคำพิพำกษำในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 ทีผ่ ่ำนมำ ซึง่ ศำลอุทธรณ์ได้มี
คำพิพำกษำว่ำ ให้บริษทั ฯ ต้องชำระเงินจำนวน 347,514.66 บำท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ฟ้ อง (13
กันยำยน 2559) ตำมสัญญำจ้ำงงำน ซึง่ เป็ นกำรแก้ไขสัญญำจ้ำงงำนฉบับหลัก
โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษทั ฯ มีควำมเห็นทีจ่ ะยื่นคำร้องต่อศำลฎีกำต่อไป เนื่องจำกสัญญำดังกล่ำวไม่เคยมีกำร
กล่ำวถึงมำก่อนในกำรพิจำรณำคดีในศำลชัน้ ต้น และโจทก์ยงั เคยอ้ำงว่ำสัญญำฉบับแก้ไขดังกล่ำวไม่เกีย่ วข้องกับสัญญำที่
พิพำทนี้ อีกทัง้ โจทก์กไ็ ม่ได้เรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวมำฟ้ องในศำล จึงมองว่ำบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งชำระเงินในส่วนนี้
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
3.15 ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯอยู่ระหว่างการปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ MAI
ในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ครัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขออนุ ญำตเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ต่ อ ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯอำจไม่ได้รบั อนุ ญำตให้เป็ น
หลักทรัพย์ จดทะเบียน ทำให้ผลู้ งทุนไม่มตี ลำดรองเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์และไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ ได้ตำม
รำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ได้พจิ ำรณำคุณสมบัติ
ของบริษทั ในเบือ้ งต้นแล้ว เห็นว่ำ บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ได้ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ กำร
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ.2560 ลงวันที่
11 กรกฎำคม 2560 และมีคุณสมบัตผิ ่ำนเกณฑ์ ข้อ 4 (2) คือ มีทุนชำระแล้วเฉพำะหุน้ สำมัญไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท ข้อ
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4 (5) (ก) มีผลกำรดำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนยื่นคำขอโดยมีกำไรสุทธิในปี ล่ำสุดไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนบำทและมีกำไร
สุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ข้อ 4 (6) มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทและมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ก่อนกำรเสนอ
ขำยหุ้น ต่อประชำชนมำกกว่ำศูนย์ ในขณะที่ท่ปี รึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรกระจำย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนแล้วเสร็จ
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4. การวิ จยั และพัฒนา
- ไม่มี -
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5. สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 30 กันยำยน 2561 บริษัท ฯ มีท่ดี ิน อำคำร และอุปกรณ์ ซึ่งสำมำรถแสดง
รำยละเอียดได้ดงั นี้ :
รายการ

1. ทีด่ นิ ซึง่ ได้แก่ โฉนดทีด่ นิ
111802, 111803, 111804,
นส.3 ก ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
3. เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ์
4. เครื่องตกแต่งและติดตัง้
5. อุปกรณ์สำนักงำน
6. ยำนพำหนะ
รวม

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30
ธ.ค. 60
ก.ย. 61
183.80
183.80

เจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั ฯ

ถูกนำไปใช้วำงหลักประกัน
เงินกูย้ มื ธนำคำร 1/

68.89

71.26

บริษทั ฯ

56.27

85.62

บริษทั ฯ

ถูกนำไปใช้วำงหลักประกัน
เงินกูย้ มื ธนำคำร 1/
ไม่มี

0.97
1.56
3.30
314.79

0.95
2.20
4.55
348.38

บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : 1/ บริษทั ฯได้จานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ฯ ภายใต้วงเงินจานองรวมประมาณ 355 ล้านบาทไว้กบั สถาบัน
การเงินแห่งหนึง่ ตัง้ แต่ปี 2559

5.2 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน จำนวน 9.13 ล้ำนบำทและ
จำนวน 11.61 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ ได้แก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในกำรดำเนินธุรกิจ
5.3 รายละเอียดของสัญญาที่สาคัญ
5.3.1) สัญญากู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ น
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 บริษั ท ฯ มีส ัญ ญำเงิน กู้ยืม เงิน ระยะสัน้ จ ำนวน 1 สัญ ญำ จ ำนวนคงเหลือ รวม
39,089,784 บำท และสัญญำเงินกูย้ มื เงินระยะยำวจำนวน 3 สัญญำ จำนวนคงเหลือรวม 191,280,000 บำท โดยบริษทั ฯ
ได้กยู้ มื กับสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
สัญญากู้ยืมเงิ นกับธนาคาร (Factoring)
ควำมสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญำ
ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
วงเงินค้ำประกัน
จำนวน 100,000,000 บำท
หน้ำที่ 2.2.5 - 1

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

สัญญากู้ยืมเงิ นกับธนาคาร (Factoring)
จำนวนเงินกูย้ มื ใช้ไป
จำนวน 39,089,784 บำท
ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
วันทีท่ ำสัญญำ
21 กรกฎำคม 2559
อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้
อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ MOR ต่อปี
กำรค้ำประกัน
นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษทั ,
บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
สัญญากู้ยืมเงิ นกับธนาคาร
ควำมสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญำ
จำนวนเงินกูย้ มื
ประเภทเงินกูย้ มื
วันทีท่ ำสัญญำ
อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อกำหนด
กำรค้ำประกัน

สัญญากู้ยืมเงิ นกับธนาคาร
ควำมสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญำ
จำนวนเงินกูย้ มื
ประเภทเงินกูย้ มื
วันทีท่ ำสัญญำ
อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อกำหนด
กำรค้ำประกัน

สัญญากู้ยืมเงิ นกับธนาคาร
ควำมสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญำ
จำนวนเงินกูย้ มื
ประเภทเงินกูย้ มื
วันทีท่ ำสัญญำ
อัตรำดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อกำหนด

ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จำนวน 10,000,000 บำท
เงินกูย้ มื ระยะยำว
15 มกรำคม 2559
อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี
ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำนวน 720,000 บำท รวมทัง้ หมด 14 งวด
นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษทั และ
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จำนวน 10,000,000 บำท
เงินกูย้ มื ระยะยำว
15 มกรำคม 2559
อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ต่อปี
ชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จำนวน 720,000 บำท รวมทัง้ หมด 14 งวด
นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษทั และ
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จำนวน 250,000,000 บำท
เงินกูย้ มื ระยะยำว
10 สิงหำคม 2559
- สำหรับปี แรกนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ บิกเงินกู้ อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ MLR - 0.75% ต่อปี
- สำหรับงวดถัดไป อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ MLR - 0.50% ต่อปี
ชำระคืนเงินต้นเดือนละ 2,980,000 บำท รวมทัง้ หมด 84 งวด

หน้ำที่ 2.2.5 - 2

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

สัญญากู้ยืมเงิ นกับธนาคาร
กำรค้ำประกัน

เงื่อนไข

- ค้ ำ ประกัน โดย นำยซุ ง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่ง เป็ น กรรมกำร
บริษทั
- ค้ำประกันโดย บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของ
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
- ค้ำประกันทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โฉนดทีด่ นิ 111802, 111803, 111804, นส.
3 ก ตัง้ อยู่ท่ี 239 ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มูลค่ำจำนอง
355,000,000 บำท ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
- อัต รำส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ทุ น (Debt to Equity Ratio) ไม่ เ กิน 2:1 ตัง้ แต่ ปี 2562
จนถึง สิ้น สุ ด อำยุ ส ัญ ญำเงิน กู้ ปี 2566 โดยให้นั บ รวมเงิน กู้ยืม จำกกิจ กำรที่
เกีย่ วข้องกัน เป็ นส่วนทุนได้
- อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่
ต่ำกว่ำ 1.2 : 1 เท่ำ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเงินกู้

5.3.2) หนังสือคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีหนังสือค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนำคำรภำยในประเทศจำนวน 6 สัญญำ โดย
มีรำยละเอียด ดังนี้
หนังสือคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคาร
ธนำคำร
ธนำคำรไทยพำณิชย์
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 355,000,000 บำท
Loan: จำนวน 250,000,000 บำท
Overdraft: จำนวน 5,000,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
10 สิงหำคม 2559
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่ 111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตัง้ อยู่ท่ี
เลขที่ 239 ต.ห้วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“CAZ”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
- ธนำคำรมีแผนทีจ่ ะปลด TAKUNI จำกกำรเป็ นผูค้ ้ำประกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นทีเ่ รียบร้อย
หนังสือคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคาร
ธนำคำร
ธนำคำรทหำรไทย
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 200,000,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
29 พฤษภำคม 2558
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ จำนวน 660,000 บำท

หน้ำที่ 2.2.5 - 3

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

หนังสือคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคาร
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
- นำยยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi)
- นำยหวัง ยอบ จี (Mr.Wang Youp Jhee)
หมำยเหตุ
- สัญญำค้ำประกันวงเงินในโครงกำร PTT LNG IPG Civil work Project โดย
ตำมหนังสือค้ำประกันจะสิน้ สุดลงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หนังสือคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคาร
ธนำคำร
ธนำคำรกสิกรไทย
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 400,000,000 บำท
Overdraft: จำนวน 10,000,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
1 มิถุนำยน 2559
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้ำ ง โฉนดเลขที่ 11943, 72755, 72756, 72757, 72758,
72759, 72760, 72761, 72762, 114774, 114777, 114778,
114779, 114780, 114781, 120079, 133885, ตำบลบำงแค(หลักสอง) อำเภอ
ภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”)
- บริษทั รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด (“RE”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
- สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำย
ขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค้ำประกันแทน
- สำหรับผูค้ ้ำประกัน ธนำคำรมีแผนทีจ่ ะปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จำก
กำรเป็ นผูค้ ้ำประกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นที่
เรียบร้อย
หนังสือคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคาร
ธนำคำร
ธนำคำรกสิกรไทย
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 160,000,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
18 มกรำคม 2560
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 30696 30697 ตำบลบ้ำนปทุม อำเภอ
สำมโคก จ. ปทุมธำนี
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
หน้ำที่ 2.2.5 - 4

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

หนังสือคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคาร
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- บริษทั รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด (“RE)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
- สำหรับหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำย
ขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค้ำประกันแทน
- สำหรับผู้ค้ำประกัน ธนำคำรมีแผนที่จะปลด TAKUNI, TT และ RE จำกกำร
เป็ น ผู้ค้ ำ ประกัน เมื่อ บริษัท ฯ ได้จ ดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพย์ MAI เป็ น ที่
เรียบร้อย
สัญญาวงเงิ น Factoring
ธนำคำร
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
วันทีท่ ำสัญญำ
ผูค้ ้ำประกัน

หมำยเหตุ

ธนำคำรกสิกรไทย
Factoring: จำนวน 100,000,000 บำท
21 กรกฎำคม 2559
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
- สำหรับผู้ค้ำประกัน ธนำคำรมีแผนที่จะปลด TAKUNI และ TT จำกกำรเป็ นผู้
ค้ำประกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นทีเ่ รียบร้อย

หนังสือคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคาร
ธนำคำร
ธนำคำรกสิกรไทย
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
Letter of Guarantee: จำนวน 72,714,000 บำท
วันทีท่ ำสัญญำ
7 กันยำยน 2561
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
บัญชีเงินฝำกประจำ จำนวน 20,789,750 บำท
เจ้ำของหลักทรัพย์
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“CAZ”)
ผูค้ ้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“TAKUNI”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
โดยแบ่งเป็ น 1. สัญญำค้ำประกันวงเงิน 59,342,000 บำท และเงินประกันจำนวน
7,417,750 บำท สำหรับ โครงกำรโรงโอเลฟิ น ส์ใ หม่ กิจ กรรมงำนผลิต ขึ้น รูป
โครงสร้ำงเหล็ก (PTTGC ORP Structure Fabrication) ซึง่ หนังสือค้ำประกันจะ
สิ้นสุดลงวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 และ 2. สัญญำค้ำประกันกำรประมูลงำน
โครงกำรหนึ่ง วงเงิน 13,372,000 บำท (เงินประกันจำนวน 13,372,000 บำท)
โดยหนังสือค้ำประกันจะสิน้ สุดลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561)

ตั ๋วสัญญาใช้เงิ น
ธนำคำร

ธนำคำรกรุงเทพ
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ตั ๋วสัญญาใช้เงิ น
รำยละเอียดวงเงินค้ำประกัน
วันทีท่ ำสัญญำ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เจ้ำของหลักทรัพย์
ผูค้ ้ำประกัน

Loan: จำนวน 20,000,000 บำท
15 มกรำคม 2559
โครงกำรขอสินเชื่อโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อค้ำประกัน
- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
- นำยซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมำยเหตุ
มีกำรปลดผูค้ ้ำประกันทัง้ 2 ท่ำน ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
5.4 นโยบายการลงทุนในบริษทั ร่วมหรือบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะลงทุนเฉพำะในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่ำจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วม หรือสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ช่องทำงในกำรหำรำยได้ และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำร
ทำกำไรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในกำรบริหำรงำนของบริษทั ร่วมหรือย่อยดังกล่ำว บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนจำกบริษทั ฯ เข้ำ
ไปร่วมเป็ นกรรมกำรในบริษัทนัน้ ๆ ในสัดส่วนที่เหมำะสม เพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อย ให้เป็ นไปใน
ทิศทำงทีเ่ หมำะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั ฯ ในภำพรวม
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั ย่อย คือ บริษทั เจเคอีซี จำกัด (“JKEC”) โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
73.17 ของบริษทั ย่อย และได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั ย่อยดังกล่ำว
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นำยจอง เคียว ฉ่อย (Mr. Jeong Kyu Choi)
2. นำงสำวมะลิวลั ย์ ศรีหว้ำสะโสม*
3. นำย ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)*

ตาแหน่ ง
กรรมกำร (ผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั )
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร (ผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั )
กรรมกำร

*หมายเหตุ: กรรมการทัง้ สองท่านเป็ นกรรมการทีท่ าง CAZ ส่งเพือ่ กากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
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6. โครงการในอนาคต
ด้วยวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯที่มุ่งสู่กำรเป็ นผู้นำในธุรกิจ รับเหมำก่อสร้ำงที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำด้วย
คุณภำพและควำมเป็ นมืออำชีพ ส่งผลให้ตลอดระยะเวลำหลำยปี ทผ่ี ่ำนมำบริษทั ฯ ได้รบั งำนรับเหมำก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ อย่ำง
ต่ อเนื่อง ซึ่งเกิดจำกควำมไว้วำงใจในกำรให้บริกำรจำกลูกค้ำรำยเดิมและกำรขยำยตัวของลูก ค้ำรำยใหม่ โดยแผน
เศรษฐกิจและกำรส่งเสริมจำกโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออกของภำครัฐในปี 2560 ซึง่ เป็ นแผนกำรลงทุนใน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนและกำรลงทุนสนับสนุ น 10 อุตสำหกรรมเป้ ำหมำย ซึง่ รวมถึง อุตสำหกรรมน้ ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี
และกำรลงทุนร่วมภำครัฐและเอกชน ครอบคลุมพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรำ ทำให้
ผูป้ ระกอบกำรในภูมภิ ำคดังกล่ำวเริม่ วำงแผนขยำยกำรลงทุนและกำลังกำรผลิต โดยเฉพำะในธุรกิจน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตร
เคมี เช่น บริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จำกัด มีแผนลงทุนขยำยคลังก๊ำซ LNG ในช่วงปี 2565-2567 เพื่อรองรับกำรใช้งำนก๊ำซ
LNG ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมแผนพลังงำนปี 2559 บริษทั ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) มีแผนสร้ำงโรงกลัน่ Clean Fuel Project
เพื่อรองรับกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนำคต บริษทั ฯ จึงจำเป็ นต้องจัดหำเงินทุน สำหรับใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และใช้พฒ
ั นำระบบกำรทำงำนของบริษทั ฯ รวมทัง้ รองรับแผนกำรลงทุนในเครื่องจักรเฉพำะทีใ่ ช้ในกำร
ประกอบธุรกิจเพื่อเพิม่ ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรรับงำน โดยบริษทั ฯ คำดว่ำจะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรระดมทุน โดย
กำรขำยหุน้ ให้ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มำใช้ลงทุนในพัฒนำด้ำนไอทีของบริษทั ฯ ทัง้
ในด้ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ในจำนวนประมำณ 5.00 ล้ำนบำท และ
ซือ้ เครื่องจักรทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจในจำนวนประมำณ 35.00 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงินจำนวนประมำณ 40.00 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ กำรระดมทุน ในครัง้ นี้ยงั ช่วยให้อตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษัทลดลง เป็ นกำรเพิม่ ควำมสำมำรถ
และช่องทำงในกำรจัดหำเงินทุนบริษทั ในอนำคต ทำให้บริษทั ฯ มีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัวในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนมำก
ขึน้
รายละเอียดโครงการ
1. บริษทั ฯ วำงแผนใช้เงินทุนในกำรจัดหำเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ทใ่ี ช้ในโรงงำน เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ ลดปั ญหำเรื่องเครื่องจักรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำน จำนวนประมำณ 35.00
ล้ำนบำท
2. บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ในกำร
ควบคุมคุณภำพและพัฒนำกำรทำงำน อีกทัง้ กำรรับงำนให้บริกำรทีม่ ำกขึน้ บริษทั ฯ จึงจำเป็ นต้องพัฒนำโปรแกรม
และซือ้ สิทธิในกำรใช้งำนโปรแกรม ทัง้ โปรแกรมเฉพำะด้ำนทีใ่ ช้ในกำรออกแบบทำงวิศวกรรม เช่น Plant Design
Management System และโปรแกรมพืน้ ฐำนทีใ่ ช้ในกำรทำงำน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต ซึง่ บริษทั ฯ คำด
ว่ำจะลงทุนในส่วนกำรพัฒนำด้ำนไอที จำนวนประมำณ 5.00 ล้ำนบำท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคต
1. เพิม่ โอกำสและช่องทำงในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของบริษทั ฯ
2. เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
3. เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรรับงำนโครงกำรใหม่ ๆ ให้แก่บริษทั ฯ
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7. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยทีม่ ผี ลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของ บริษทั ฯ
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8. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
8.1 ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษทั
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

:
:
:

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซด์
E-Mail
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
0107561000145
บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร บริกำรรับเหมำติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ
บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำ ให้บริกำรผลิตประกอบ และบริกำรอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมน้ำมัน ก๊ำซ และปิ โตรเคมี
เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง
038-606-242
038-606-166
www.caz.co.th
info@caz.co.th
140,000,000 บำท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ ล้ำนบำทถ้วน)
100,000,000 บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน)
0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)

8.2 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิ งอื่น ๆ
8.2.1 ผูส้ อบบัญชี

:

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เลขที่ 179/74-80 ชัน้ 15 อำคำรบำงกอกซิตท้ี ำวเวอร์ ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000

8.2.2 ผูต้ รวจสอบภำยใน

:

บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 178 อำคำรธรรมนิติ ชัน้ 5 โซน ซอยประชำชื่น 20 ถนนประชำชื่น
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
โทรศัพท์ 02-596-0500

8.3.3 ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

:

บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด
เลขที่ 170/37 อำคำรโอเชีย่ นทำวเวอร์ 1 ชัน้ 13
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์: 02-661-9955

8.3.4 ทีป่ รึกษำกฎหมำย

:

บริษทั สำนักกฎหมำยสำกล สยำมพรีเมียร์ จำกัด
เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ ที่ 26
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์: 02-646-1888
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

8.3.5 นำยทะเบียนหลักทรัพย์ :

หน้ำที่ 2.2.8 - 1

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

หุน้ สำมัญ

อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62
ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800
โทรสำร : 0 2359-1259
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CAZ (Thailand) Public Company Limited

ส่วนที่ 2.3
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิ จกำร

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
9.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มี ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
:
140,000,000 บำท
ทุนทีเ่ รียกชำระแล้ว
:
100,000,000 บำท
แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ
:
200,000,000 หุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้
:
0.50 บำท
บริษทั ฯ ได้ขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญแก่ประชำชนจำนวน 80,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำย
หุน้ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 140,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 280,000,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
9.2 ผูถ้ ือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตำมทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่ำสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
จำนวน (หุ้น)

1. กลุ่ม TAKUNI
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด1
นำย ประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
นำงสำว นิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์2
นำง ฐิตมิ ำ ธนำปกิจ
นำย สมชัย ก้ำนบัวแก้ว
นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ3
รวมกลุ่ม TAKUNI
2. กลุ่ม CAZ
นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
นำยยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)
นำยหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee)
นำยบูม วุค คว๊ำก (Mr. Bum Wook Kwak)
นำยสันติ อ่ำสวัสดิ ์
นำยเบิง คิน ยู
นำยนพ วิจกั ขณำ
นำยควง จุน ยู
นำยจอง ฮยอก คิม
รวมกลุ่ม CAZ
รวม
เสนอขำยประชำชน

ร้อยละ

ภำยหลังเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน
จำนวน (หุ้น)
ร้อยละ

102,599,000
200
200
200
200
200
102,600,000

51.30
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
51.30

102,599,000
200
200
200
200
200
102,600,000

36.64
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
36.64

31,418,800
13,675,200
14,530,400
11,353,000
10,813,800
5,637,000
4,000,000
2,600,000
3,371,800
97,400,000
200,000,000

15.71
6.84
7.27
5.68
5.41
2.82
2.00
1.30
1.69
48.70
100.00

31,418,800
13,675,200
14,530,400
11,353,000
10,813,800
5,637,000
4,000,000
2,600,000
3,371,800
97,400,000
200,000,000
80,000,000

11.22
4.88
5.19
4.05
3.86
2.01
1.43
0.93
1.20
34.79
71.43
28.57

หน้ำที่ 2.3.1 - 1

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

รวมทัง้ สิ้ น

ภำยหลังเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน
280,000,000
100.00

หมายเหตุ :
1
หุน้ ทีถ่ อื โดยบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด ส่วนทีไ่ ม่ตดิ เกณฑ์ระยะเวลาห้ามขาย (silent period) จานวน x หุน้ บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด จะ
ไม่ขายออกในวันที ่ CAZ ทาการซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก
2
นางสาว นิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ เป็ นบุตรของนาย ประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
3
นางสาว กาญจนา ริมพณิชยกิจ เป็ นภรรยาของนาย ประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
*.หุน้ ทีไ่ ม่ตดิ เกณฑ์ระยะเวลาห้ามขาย (silent period) ส่วนอืน่ จากการสอบถามผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ อาจจะทาการขายหรือไม่ขายหุน้ บางส่วนหรือ
ทัง้ หมด ในวันที ่ CAZ ทาการซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ทัง้ นี้ขน้ ึ อยูก่ บั ราคาตลาด ณ วันนัน้

9.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล และ
หลังหักเงินสำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และกำร
จ่ำยเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ ทัง้ นี้กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว
อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ สภำพคล่องของบริษทั ฯ แผนกำรขยำย
ธุรกิจ ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้

หน้ำที่ 2.3.1 - 2

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

10. การจัดการ
โครงสร้ำงกำรจัดกำร ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561

หน้ำที่ 2.3.2 - 1

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 ตุ ลำคม 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรเหล่ำนี้
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 ทุกประกำร ดังนี้
10.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
2. นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
3. นำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
4. นำยซุง ซิก ฮอง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
(Mr. Chung Sik Hong)
5. นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
6. นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
7. นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
8. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
9. นำยเจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
หมายเหตุ: โดยมีนางสาว ณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งจะทำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนของบริษทั และมีควำมเป็ นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในกำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ได้ ทัง้ นี้ กรรมกำรบริษทั ทุก
ท่ำนได้ผ่ำนกำรอบรม Director Accreditation Program (DAP) เป็ นขัน้ ต่ ำ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในปี 2560 และงวด 9 เดือนปี 2561 มี ดังนี้
จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมการประชุม/ จานวนการประชุมทัง้ หมด
รายชื่อคณะกรรมการ
ปี 2560
งวด 9 เดือนปี 2561
1. นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร¹
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ณ ธันวำคม 2560
8/8
2. นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข¹
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ณ ธันวำคม 2560
8/8
3. นำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์¹
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ณ ธันวำคม 2560
8/8
4. นำยซุง ซิก ฮอง
3/3
8/8
(Mr. Chung Sik Hong)
5. นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
3/3
8/8
6. นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
3/3
8/8
7. นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว
3/3
8/8
8. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ²
ได้รบั แต่งตัง้ ณ ตุลำคม 2561
9. นำยเจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ ²
ได้รบั แต่งตัง้ ณ ตุลำคม 2561
หน้ำที่ 2.3.2 - 2

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ : ¹ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 2/2560 เมือ่ วันที ่ 9 ธันวาคม 2560
² ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 2/2561 เมือ่ วันที ่ 5 ตุลาคม 2561

กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษทั ฯ คือ นำย ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลำยมือชื่อร่วมกับ
นำย สมชัย ก้ำนบัวแก้ว หรือ นำงสำว นิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์ และประทับตรำสำคัญของบริษทั
10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
2. นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข
3. นำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

หมายเหตุ: โดยมีนางสาว ณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน มีคุณสมบัติในกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ท่ตี ลำด
หลักทรัพย์กำหนด โดยนำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบผูท้ ม่ี คี วำมรูท้ ำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน (ประวัติ
เพิม่ เติมของกรรมกำรตรวจสอบในเอกสำรแนบ 1) ทัง้ นี้ นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร เป็ นผู้ท่ดี ำรงตำแหน่ ง ประธำน
คณะกรรมกำรบริษทั และนำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงั นี้
จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมการประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ1
ปี 2560
งวด 9 เดือนปี 2561
1. นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข
1/1
6/6
2. นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
1/1
6/6
3. นำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์
1/1
6/6
หมายเหตุ : ¹ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 3/2560 เมือ่ วันที ่ 23 พฤศจิกายน 2560

10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ตาแหน่ ง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง1
1. นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
2. นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
3. นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

หมายเหตุ : ¹ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ งในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 2/2561 เมือ่ วันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

หน้ำที่ 2.3.2 - 3

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

10.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน1
ตาแหน่ ง
1. นำย สมชัย ก้ำนบัวแก้ว
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำย สุทธิ ธรรมอำนวยสุข

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. นำย ณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

หมายเหตุ : ¹ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 1/2561 เมือ่ วันที ่ 24 มกราคม 2561

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำณำค่ำตอบแทน มีดงั นี้
จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมการประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน
งวด 9 เดือนปี 2561
1. นำย สมชัย ก้ำนบัวแก้ว
1/1
2. นำย สุทธิ ธรรมอำนวยสุข
1/1
3. นำย ณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
1/1
10.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr.
(Mr. Chung
Chung Sik
Sik Hong)
Hong)

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2. นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

กรรมกำรบริหำร

3. นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

กรรมกำรบริหำร

4. นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว

กรรมกำรบริหำร

5. นำงฐิตมิ ำ ธนำปกิจ

กรรมกำรบริหำร

6. นำงสำวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยกำรเงินและบัญชี

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มีดงั นี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
2. นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
3. นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
4. นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมการประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2560
งวด 9 เดือนปี 2561
10/11
7/7
9/11
11/11
9/11

หน้ำที่ 2.3.2 - 4

7/7
7/7
7/7

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
5. นำงฐิตมิ ำ ธนำปกิจ
6. นำงสำวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมการประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2560
งวด 9 เดือนปี 2561
11/11
7/7
9/11
7/7

10.6 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 5 ตุ ลำคม 2561 บริษัท ฯ มีผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมส่วนทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) จำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – สกุล
นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
นำยยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)
นำงสำวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์
นำงวิมล เวหนะรัตน์2

ตาแหน่ ง1

5.
6.
7.
8.

นำยหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee)
นำยบูม บูค คว๊ำก (Mr. Bum Wook Kwak)
นำยยอง ชอล ชอย (รักษำกำร) (Mr. Yeong Cheol Choi)
นำงสำวมะลิวลั ย์ ศรีหว้ำสะโสม

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนปฏิบตั กิ ำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูจ้ ดั กำรสำยงำนสนับสนุน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยก่อสร้ำง
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิศวกรรม และจัดซือ้ จัดหำ
ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี

หมายเหตุ : 1 ผูบ้ ริหาร หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับ ต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ งึ ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
กับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที ่ กุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า ทัง้ นี้ ข้อมูลของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ปรากฏในเอกสารแนบ
2
เข้าดารงตาแหน่ง ในเดือนเมษายน 2561

10.7 เลขานุการบริษทั
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ
แต่งตัง้ นำงสำวณัฐฐิยำ จำรุสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริษทั (ดูคุณสมบัตใิ นเอกสำรแนบ 1) โดยมีหน้ำทีค่ วำม
รับผิดชอบทีส่ ำคัญ ดังนี้
1) จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของ
บริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ำยงำนโดยกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำร
3) จัด ส่ง สำเนำรำยงำนกำรมีส่ว นได้เ สีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ป ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รำยงำนนัน้ และบริษัทต้องจัดให้มรี ะบบกำร
เก็บ รัก ษำเอกสำร หรือ หลัก ฐำนที่เ กี่ยวข้อ งกับกำรแสดงข้อ มูล และดูแ ลให้มีก ำรเก็บรัก ษำให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ำรจัดทำเอกสำรหรือ
ข้อมูลดังกล่ำว
หน้ำที่ 2.3.2 - 5

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

4) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
10.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริห ำรที่จูงใจในระดับที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั เป็ นหลัก และควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำทีแ่ ละ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรแต่ละคน
บริษทั ฯ ใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม โดยเป็ นอัตรำทีแ่ ข่งขันได้
ในกลุ่ ม ธุ ร กิจ เดีย วกัน เพื่อ ที่จ ะดูแ ลและรัก ษำผู้บ ริห ำรที่มีคุ ณภำพไว้ ผู้บ ริห ำรที่ไ ด้ร ับ มอบหมำยหน้ ำ ที่แ ละควำม
รับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะได้รบั ค่ำตอบแทนเพิม่ ที่เหมำะสมกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั เพิ่มขึน้ สำหรับกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร จะสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ผู้บริหำรแต่ละคน ทัง้ นี้ สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย จะนำเข้ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อขอมติเห็นชอบ และทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี เพื่อขออนุมตั ทิ ุกปี
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ก. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั
ที่ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2561 ซึ่ง ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มีม ติก ำหนดค่ ำตอบแทน
กรรมกำรของบริษทั ในปี 2561 ดังนี้
คณะกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
ประธำนกรรมกำร
15,000.00
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
12,500.00
กรรมกำร
12,000.00
กรรมกำรตรวจสอบ
10,000.00
นอกจำกนี้ บริษทั ฯได้กำหนดให้ค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2561 เป็ นวงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,500,000 บำท
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในปี 2560 และงวด 9 เดือนปี 2561 มีดงั นี้
หน่วย : บำท
ปี 2560
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข
นำยยิง่ ยง เตชะรุง่ นิรนั ดร์
นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
5. นำยยอง ชอล ชอย
(Mr. Yeong Cheol Choi)
6. นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
7. นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

กรรมการ กรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ2

รวม

กรรมการ
บริ ษทั 1

งวด 9 เดือน ปี 2561
กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและ
ตรวจสอบ
พิ จารณา
ค่าตอบแทน
60,000.00
10,000.00
75,000.00
10,000.00
60,000.00
-

รวม

-

10,000.00
12,500.00
10,000.00
-

10,000.00
12,500.00
10,000.00
-

120,000,00
96,000.00
96,000.00
96,000.00

-

-

-

36,000.00

-

-

36,000.00

-

-

-

96,000.00
96,000.00

-

-

96,000.00
96,000.00

หน้ำที่ 2.3.2 - 6

190,000.00
181,000.00
156,000.00
96,000.00

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ปี 2560

งวด 9 เดือน ปี 2561
กรรมการ
รายชื่อ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและ
รวม
รวม
บริ ษทั
ตรวจสอบ2
บริ ษทั 1
ตรวจสอบ
พิ จารณา
ค่าตอบแทน
8. นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว
96,000.00
12,500.00 108,500.00
9. นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
10. นำยเจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สุข
หมายเหตุ : 1. บริษทั ฯเริม่ จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ แรกนับตัง้ แต่การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 1/2561 ณ 24 มกราคม 2561
2. บริษทั ฯเริม่ จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ แรกนับตัง้ แต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที ่ 1/2560 ณ 19 ธันวาคม
2560 เป็ นต้นมา
3. ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจานวนเปลีย่ นแปลงไป ขึน้ อยู่กบั มติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯในแต่ละปี

ข. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร
- ไม่มี –
ค. ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
รายการ
เงินเดือน
ค่ำล่วงเวลำ (Fixed)
เบีย้ เลีย้ ง
เงินประกันสังคม
รวม

ปี 2560
จานวนคน
ค่าตอบแทน
(คน)
(บาท)
7
7,374,542
7
1,108,788
7
2,413,146
7
60,000
10,956,476

งวด 9 เดือน ปี 2561
จานวนคน
ค่าตอบแทน
(คน)
(บาท)
7
5,233,028
7
816,636
7
1,712,018
7
39,000
7,800,682

ง. ค่ำตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี –
10.9 บุคลากร
10.9.1 จานวนพนักงานทัง้ หมด
จำนวนพนักงำนทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
มีจำนวนทัง้ สิน้ 186 คน และ 241 คน ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดจำนวนบุคลำกร ตำมสำยงำนดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
แผนก
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
ไทย
เกำหลี
ไทย
เกำหลี
รวม
รวม
148
3
193
9
151
202
แผนกก่อสร้ำง
3
4
3
4
แผนกบัญชี/กำรเงิน
4
4
4
4
แผนกจัดซือ้ และจัดจ้ำง
1
1
แผนกวำงแผน
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แผนก
แผนกประมำณรำคำ
แผนกคลังสินค้ำและจัดส่ง
แผนกบุคคลและธุรกำร
แผนกเขียนแบบ
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
2
2
3
3
4
6
1
2
1
2
7
6
7
6
12
3
13
4
15
17
178
8
186
225
16
241

10.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหำร) ในปี 2560 และ งวด 9 เดือนปี 2561 มีจำนวน
89.10 ล้ำนบำทและ 96.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ผลประโยชน์
พนักงำน ค่ำตอบแทนอื่นทีจ่ ่ำยให้แก่ผู้ทม่ี สี ่วนร่วมปฏิบตั ิงำน (Incentive) ซึ่งจ่ำยจำกต้นทุนทีป่ ระหยัดได้เมื่อเทียบกับ
ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรภำยใต้นโยบำยทีบ่ ริษทั ฯกำหนด เป็ นต้น
10.9.3 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ทิสโก้มำสเตอร์ร่วมทุน ซึง่ จดทะเบียนแล้วภำยใต้กำรจัดกำรของ บริษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนทิสโก้ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั จัดกำรกองทุน ตำมพระรำชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ.2530
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) โดยพนักงำนทีเ่ ข้ำร่วมกองทุนสำรองเลีย้ งชีพนัน้ สำมำรถเลือกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนใน
อัตรำร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนของพนักงำนแต่ละรำย ในขณะทีบ่ ริษทั ฯจะจ่ำยเงินสมทบร้อยละ 3 - 5 (ขึน้ อยู่กบั อำยุ
กำรทำงำน) ของเงินเดือนของพนักงำนเข้ำกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
10.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพำทด้ำนแรงงำน
10.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ มีนโยบำยจัดอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของบุคลำกร และให้พนักงำนสำมำรถขอ
ไปอบรมสัมมนำภำยนอกได้ หรือตำมควำมจำเป็ นและเห็นสมควรของหัวหน้ำงำน
10.10 โครงสร้างการจัดการของบริษทั เจ เค อี ซี จากัด
10.10.1 คณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นำยจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi)
กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
2.
กรรมกำร (ตัวแทนจำกบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
จำกัด (มหำชน))
3.
กรรมกำร (ตัวแทนจำกบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
นำงสำวมะลิวลั ย์ ศรีหว้ำสะโสม
จำกัด (มหำชน))
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กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษทั ฯ คือ นำย จอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) ลงลำยมือชื่อ
ร่วมกับ นำงสำว มะลิวลั ย์ ศรีหว้ำสะโสม และประทับตรำสำคัญของบริษทั
10.10.2 จำนวนพนักงำนทัง้ หมด
จำนวนพนักงำนทัง้ หมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน
ทัง้ สิน้ 28 คน และ 40 คน ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดจำนวนบุคลำกร ตำมสำยงำนดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
แผนก
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
ไทย
เกำหลี
ไทย
เกำหลี
รวม
รวม
1
1
1
1
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
2
3
2
3
แผนกบุคคลและทัวไป
่
1
2
1
2
แผนกบัญชี/กำรเงิน
1
1
1
1
2
แผนกควบคุมโครงกำร
23
32
23
32
แผนกก่อสร้ำง
รวม
26
2
28
38
2
40
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11. การกากับดูแลกิ จการที่ดี (Corporate Governance)
นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมข้อพึงปฏิบตั ิทด่ี ี (Code of Best Practice) เนื่องจำกเห็นว่ำมีควำมสำคัญ
และจำเป็ นต่ อกำรดำเนินธุรกิจที่ทำให้ บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรงำนที่มปี ระสิทธิภำพ และเป็ นส่วนสำคัญในกำร
ส่งเสริมกิจกำรของบริษทั ฯ ให้มกี ำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมันคงต่
่
อไป อันจะก่อให้เกิดควำมเชื่อมันแก่
่ ผถู้ อื หุน้ ผู้
ลงทุน และผูท้ ่เี กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ บริษทั ฯ ในระยะยำว บริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำยกำร
ก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ดี (Good Corporate Governance) ตำมหลัก กำรกำรก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ดีส ำหรับ บริษัท ฯ จด
ทะเบียนทีก่ ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรได้เผยแพร่นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ใี ห้กรรมกำรและพนักงำนทุกระดับเข้ำใจและถือปฏิบตั ติ ำม
อันมีเนื้อหำครอบคลุมหลักกำรสำคัญ ดังนี้
• กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
• คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมมุ่งมันในกำรสร้
่
ำงมูลค่ำเพิม่ แก่กจิ กำรในระยะยำว บริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบ
และระมัดระวัง รับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่ เพียงพอ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจ
และกำรกระทำของตนเอง
• ด ำเนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ไปด้ว ยควำมโปร่ ง ใส มีคุ ณ ธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ เปิ ด เผยข้อ มูล อย่ ำ งเพีย งพอ
แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ำย
• ดำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในด้ำนควำมเสีย่ ง โดยให้มกี ำรประเมิน วำงกลยุทธ์
แก้ไข และติดตำมกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงเหมำะสมและสม่ำเสมอ
• คณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรกำหนดจรรยำบรรณของบริษทั ขึน้ เพื่อให้กรรมกำร ฝ่ ำยบริหำร และพนักงำน
ทุกคนถือปฏิบตั ิ ตลอดจนเพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่ำวคือ กำหนด
นโยบำยและทิศทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยให้ควำมสำคัญกับระบบกำรควบคุมและกำร
ตรวจสอบภำยใน กำกับดูแลฝ่ ำยบริหำรให้ดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์ในระยะ
ยำวของผูถ้ อื หุน้ ภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
• ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมกำรทุกท่ำนและฝ่ ำยบริหำรเข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถำบันอื่น ๆ ในหลักสูตรทีเกี่ยวข้องอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกำรเพิม่ พูนควำมรูด้ ำ้ นต่ำง ๆ เกีย่ วกับบทบำทหน้ำทีข่ องกรรมกำรและฝ่ ำยบริหำร
เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินกิจกำรได้ในระยะยำว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้
เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 : กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 : บทบำทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Roles of Interested Persons)
หมวดที่ 4 : กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะไม่ทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเคำรพในสิทธิพน้ื ฐำนของผูถ้ อื หุน้ และดูแลรักษำสิทธิดงั กล่ำวโดยเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
ซื้อขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรรับใบหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำง
เพียงพอ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อร่วมตัดสินใจในกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำย
ทีส่ ำคัญของบริษทั สิทธิในกำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี และ
เรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และ
กำรลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยให้ บ ริษัท ฯ ถือ ปฏิบ ัติ ต ำมหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิจ กำรที่ดี โดย
ครอบคลุมหลักกำรดังต่อไปนี้
1. สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2. ณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมันในกำรสร้
่
ำงมูลค่ำเพิ่มให้ บริษัทฯ บริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบ และคำนึงถึง
ควำมเสีย่ งอยู่เสมอ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
3. กำรดำเนินงำนเป็ นไปด้วยควำมโปร่งใส และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน
4. กำรดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมทำงธุรกิจเป็ นสำคัญ
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ กับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และพยำยำมรักษำไว้ซง่ึ สิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสำหรับกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1.

สิทธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็น
ผู้ถือหุ้นของบริษทั มีสทิ ธิในกำรออกเสียงแสดงควำมเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกันดังทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อบังคับ บริษทั
โดยผู้ถือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งจะทำให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจใน
เรื่องสำคัญของบริษทั

2.

สิทธิในกำรรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษทั
ในที่ประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสทิ ธิในกำรรับทรำบถึงผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จดั ทำเอกสำรประกอบคำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนประจำปี ท่คี รอบคลุมเนื้อหำ
สำระสำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำของบริษทั อย่ำงชัดเจนและครบถ้วนแล้ว

3.

สิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมตั งิ บกำรเงินของบริษทั
ในที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสทิ ธิในกำรพิจำรณำและอนุ มตั ิงบกำรเงิน
ของบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทำงบกำรเงินทีม่ คี วำมถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ส ำกลซึ่ง เป็ น ที่ย อมรับ กัน ทัว่ ไปในประเทศไทยและตำมกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง
โดยงบกำรเงิน ของบริษัท ได้ผ่ ำ นกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็น จำกผู้ส อบบัญ ชีท่ีมีค วำมเป็ น อิส ระ
และมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่

4.

สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั
ในทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในกำรพิจำรณำและอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปั น
ผลของบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทำรำยละเอียดกำรคำนวณเงินปั นผลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหำ
สำระส ำคัญ ต่ ำ งๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ กำรพิ จ ำรณำของผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น นโยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั นผล
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ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลจริงกับนโยบำยทีป่ ระกำศจ่ำย ข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปั นผลกับ
ปี ทผ่ี ่ำนมำ โดยบริษทั ฯ จะอธิบำยถึงเหตุผลและควำมจำเป็ นหำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลให้เป็ นไป
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลทีบ่ ริษทั เคยประกำศไว้ได้ โดยเงินปั นผลทีจ่ ะถูกเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั นิ นั ้
ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลันกรองอย่
่
ำงระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำร บริษัท
ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ ต่อไป ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำง
กำลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไปเป็ นครัง้ ครำวในเมื่อเห็นว่ำบริษทั ฯ มีผลกำไรสมควรพอทีจ่ ะทำเช่นนัน้ และรำยงำนให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
5.

สิทธิในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำรบริษทั เป็ นรำยบุคคล
5.1

กำรแต่งตัง้ กรรมกำร
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในกำรพิจำรณำและแต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั เป็ นรำยบุคคล โดยบริษทั ฯ จะ
จัดทำรำยละเอียดและประวัติย่อของกรรมกำรบริษัทแต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรแต่งตัง้
อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหำสำระสำคัญต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้
ถือหุน้ เช่น ชื่อ ประวัติ จำนวนปี ทด่ี ำรงตำแหน่ งและผลกำรปฏิบตั งิ ำนในฐำนะกรรมกำรบริษทั ทีผ่ ่ำน
มำ (กรณีแต่ งตัง้ กรรมกำรรำยเดิม) ตำแหน่ ง กรรมกำรที่เสนอแต่ งตัง้ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหำ
อัตรำส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นต้น และกำหนดคำนิยำมกรรมกำรอิสระในกรณีทม่ี กี ำรแต่งตัง้ กรรมกำร
อิสระโดยกรรมกำรทีถ่ ูกเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ นัน้ จะผ่ำนกำรพิจำรณำกลันกรองอย่
่
ำง
ระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้

5.2

กำรถอดถอนกรรมกำร
ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนดและข้อบังคับของบริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวน
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

6.

สิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำรบริษทั
ในทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี ทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในกำรพิจำรณำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ โดยบริษทั ฯ จะจัดทำรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั และ
กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหำสำระสำคัญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ของผูถ้ อื หุน้ เช่น นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร องค์ประกอบของค่ำตอบแทนแยกตำมตำแหน่งและ/
หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี ทผ่ี ่ำนมำ วิธกี ำร
เสนอค่ำตอบแทน เป็ นต้น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ทีถ่ ูกเสนอต่อผูถ้ อื หุน้
เพื่อ ก ำหนดนัน้ ได้ผ่ ำ นกำรพิจ ำรณำกลัน่ กรองอย่ ำ งระมัด ระวัง รอบคอบแล้ว และมีม ติเ ห็น ชอบแล้ว จำก
คณะกรรมกำรบริษทั โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนก่อนทีจ่ ะเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
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7.

สิทธิในกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
ในที่ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ ำปี ทุ ก ครัง้ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท มีสิท ธิใ นกำรพิจ ำรณำแต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัท ในกำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ไ ด้
โดยบริษัทฯ จะจัดทำรำยละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหำสำระสำคัญต่ ำงๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผูถ้ อื หุน้ เช่น ชื่อและเลขทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญำตของผูส้ อบบัญชี สำนักงำนสอบ
บัญชีท่สี งั กัด ควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปี ท่ผี ู้สอบบัญชีรำยนัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีให้กบั บริษัทฯ
(กรณีเสนอแต่งตัง้ รำยเดิม) ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งแบ่งแยกอย่ำงชัดเจนระหว่ำงค่ำสอบบัญชีและ
ค่ำบริกำรอื่นๆ (ถ้ำมี) และจัดให้มกี ำรเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีกบั ปี ทผ่ี ่ำนมำ เป็ นต้น โดยผูส้ อบบัญชีและค่ำ
สอบบัญชีท่ถี ูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มตั ินัน้ จะผ่ำนกำรพิจำรณำกลันกรองอย่
่
ำงระมัดระวังรอบคอบโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบด้ว ยกำรประเมิน ผลงำนที่ผ่ ำ นมำของผู้ส อบบัญ ชี และมีม ติเ ห็น ชอบแล้ว จำก
คณะกรรมกำรบริษทั ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

8.

สิทธิในกำรพิจำรณำและอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพื่อเป็ นกำรปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ
กำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ มี ลู ค่ำของรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงอย่ำงมีสำระสำคัญของบริษทั โดยกำรเข้ำทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยนัน้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ น
สำคัญ และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้ หมด

9.

สิทธิพน้ื ฐำนอื่นๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นไปตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิ ธิพ้นื ฐำนอื่นๆ เช่น กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรรับใบหุ้น กำรได้รบั ข่ำวสำร
ข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ เป็ นต้น รวมถึง สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มผี ลกระทบต่อ บริษัท เช่น กำรกำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนัง สือ
บริคณห์สนธิ และกำรลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น ซึ่ง บริษัทฯ จะจัดทำรำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวทีถ่ ูกต้อง
ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหำสำระสำคัญต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผูถ้ อื หุน้ โดยเรื่องดังกล่ำว
จะผ่ำนกำรพิจำรณำกลันกรองอย่
่
ำงระมัดระวั งรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมกำรบริษทั ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ สัญชำติ
ไทยหรือต่ำงชำติ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย บริษัทฯ จึงมีนโยบำยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน รวมถึงปกป้ องและรักษำสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยจึงมีสทิ ธิเท่ำเทียมกัน ในกำรซือ้ ขำย
หรือโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษทั ฯ อย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรได้รบั ข่ำวสำร ข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ
กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำร กำร
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น กำรจัดสรรเงินปั น
ผล กำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิม่ ทุน และกำรอนุ มตั ริ ำยกำรพิเศษต่ำงๆ
เป็ นต้น โดยมีรำยละเอียดดังนี้

หน้ำที่ 2.3.3 - 4

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

1.

การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1

ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท มีสิท ธิใ นกำรออกเสีย งแสดงควำมเห็น อย่ำ งเท่ ำ เทีย มกัน ดัง ที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใน
ข้อบังคับบริษัทโดยผู้ถอื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ซึ่งทำให้ผู้ถอื หุน้ มีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษทั ฯ

1.2

บริษัท ฯ เผยแพร่ ข้อ มูล ข่ำ วสำรของบริษัท ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น โดยสม่ ำ เสมอ โดยผ่ ำ นช่ อ งทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ

1.3

บริษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ผู้ถอื หุน้ มีสทิ ธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจำรณำรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท เพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี เป็ นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี ตำมหลักเกณฑ์ท่ี
บริษทั ฯ กำหนด

1.4

บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุมในวำระต่ำงๆ รวมทัง้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ในทุกวำระ โดยส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ
7 วัน เว้นแต่กรณีทข่ี อ้ บังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น และเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้ำก่อน
วัน ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ไม่น้ อ ยกว่ ำ 1 เดือ น เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น มีเ วลำศึก ษำข้อ มูลได้อ ย่ำ งละเอีย ดและ
สำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษทั ฯ จะส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบ
เอกสำร ทัง้ นี้ หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ จะจัดทำเป็ น ฉบับภำษำไทยและเผยแพร่พร้อมกับคำแปล
ฉบับภำษำอังกฤษทัง้ ฉบับ

1.5

บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทรำบในหนังสือเชิญ
ประชุม และแจ้งวิธกี ำรและขัน้ ตอนกำรออกเสียงลงมติ วิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ้องลงมติ
ในแต่ ละวำระ รวมทัง้ สิท ธิก ำรออกเสีย งลงคะแนนตำมแต่ ละประเภทของหุ้น ให้ผู้ถือ หุ้น ทรำบ
ในที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ก่อนเริม่ กำรประชุม รวมทัง้ ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะให้มกี ำรกำหนด
เป็ นลำดับขัน้ ตอนอย่ำงชัดเจน มีกำรนำเสนอ ซักถำม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติท่ปี ระชุม
อย่ำงชัดเจน รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้อำนวย
ควำมสะดวกให้กบั ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมอย่ำงน้อย 1 ชัวโมง
่
และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ

1.6

บริษทั ฯ จะไม่ลดิ รอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทั ทีต่ ้องเปิ ดเผยตำมข้อกำหนด
ต่ำงๆ และกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่แจกเอกสำรทีม่ ขี อ้ มูลสำคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิม่ วำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้
ทรำบล่วงหน้ำ ไม่จำกัดสิทธิในกำรเข้ำประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำสำย เป็ นต้น

1.7

บริษทั ฯ ได้อำนวยควำมสะดวกและสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้ำร่วมประชุมใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น กำรประชุมดำเนินตำมลำดับขัน้ ตอนทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือ
เชิญ ประชุม มิใ ห้ผู้บ ริหำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่แจ้ง ให้ผู้ถือ หุ้น ทรำบล่ วงหน้ ำ โดยไม่จำเป็ น
โดยเฉพำะวำระที่มคี วำมสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ เปิ ด
โอกำสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ร ับ มอบฉั น ทะที่เ ข้ำ ร่ ว มประชุ ม ทุ ก รำยสำมำรถแสดงควำมคิด เห็น
หน้ำที่ 2.3.3 - 5
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ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ซักถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ ในกำรเลือกตัง้
กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมกำรได้เป็ นรำยบุคคล

2.

1.8

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถมำประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ได้อำนวยควำมสะดวกในกำรมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้ำร่วมประชุมแทนได้ โดยกำรจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ซึ่งเป็ นรูปแบบทีผ่ ู้ถอื หุน้ สำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะ
เสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ อย่ำงน้อย 1 คน ให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำมอบฉันทะให้เข้ำร่วม
ประชุม

1.9

ในกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะใช้สถำนทีซ่ ง่ึ สะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนที่ ซึง่ แสดง
สถำนทีจ่ ดั กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลำทีเ่ หมำะสม และจัดสรร
เวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่จะอำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

1.10

บริษัทฯ จัดให้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุ มที่ช ัดเจนถู กต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทภำยหลังจำกที่ส่ง
รำยงำนกำรประชุมให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรมีควำมตัง้ ใจที่จะพิจำรณำดำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ โดยได้พจิ ำรณำ
เกี่ยวกับกำรขจัดปั ญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีเหตุมผี ลและเป็ น
อิสระ ภำยใต้กรอบจรรยำบรรณทีด่ ี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็ นสำคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและป้ องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมกำร
ผู้บริหำร และผู้ท่เี กี่ยวข้องต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมกำรทรำบ โดยติดต่ อแจ้งที่เลขำนุ กำร บริษัท
และมีหน้ำทีร่ ำยงำนกำรถือ ครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสังหรื
่ อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในกำรประชุมคณะผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั บริษทั
ฯ กำหนดให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในกำรเข้ำทำรำยกำรใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั งดให้
ควำมเห็นและงดออกเสียงลงมติในรำยกำรดังกล่ำว
นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ได้มีก ำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ ตอนกำรอนุ ม ัติร ำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์หรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรำยชื่อและควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ และมูลค่ำของรำยกำร รวมทัง้ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกีย่ วกับกำรทำรำยงำนดังกล่ำว
โดยได้ถอื ปฏิบตั ติ ำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ทใ่ี ช้บงั คับกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่ำงเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวมอย่ำงเท่ำเทียม
กัน
คณะกรรมกำรบริษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยกำรเข้ำทำรำยกำรที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั นัน้ จะคำนึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสำคัญ และเป็ นไปตำมเงื่อนไขรำคำและ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดยทัวไป
่ โดยรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำต่ำงๆ เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลทัวไป
่ (Arms-Length
Basis) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
หน้ำที่ 2.3.3 - 6

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

อิสระทัง้ หมด จำกนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุน้ ตำมแต่กรณี เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและรำยกำรทีม่ คี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำวก่อนกำรเข้ำทำรำยกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั ฯ จดทะเบียนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ เว้นแต่ เป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท หรือบริษัท ย่อยอันมีลกั ษณะเป็ น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจ
ต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้องและเป็ น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือเป็ นไปตำมหลักกำรทีค่ ณะกรรมกำรอนุ มตั ไิ ว้แล้ว ฝ่ ำย
บริหำรของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมปกติและจัดทำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้กบั ทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส
อีกทัง้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
รำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ด้วย
3.

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรนำข้อมูลภำยในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนด
นโยบำยเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั เพื่อมิให้บุคลำกรของบริษทั ทัง้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั
นำข้อมูลภำยในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่ผอู้ ่นื หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือกระ
ทำรำยกำรทีอ่ ำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยดำเนินกำรแจ้งให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ
บริษทั ทรำบว่ำ
3.1
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั จะต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษทั
และจะต้องไม่นำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษทั ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็
ตำม เว้นแต่ขอ้ มูลนัน้ บริษทั ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว
3.2
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัททรำบว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ
บริษัท ที่ได้รบั ทรำบข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท และ/หรือ ข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญที่มีผลต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั อย่ำงน้อย 1 เดือนก่อนทีง่ บ
กำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้ อย 24 ชัวโมงภำยหลั
่
งกำร
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวแก่ สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
ทัง้ นี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั
ด้วย โดยผูใ้ ดฝ่ ำฝื นถือว่ำได้กระทำผิดอย่ำงร้ำยแรง บริษทั ฯ จะทำหนังสือตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และ
หำกพบว่ำมีกำรปฏิบตั อิ กี ครัง้ จะทำกำรให้ออกโดยไม่จ่ำยเงินค่ำชดเชย
หมวดที่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Roles of Interested Persons)
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญในสิทธิและกำรปฏิบตั อิ ย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผูม้ สี ่วนได้เสียต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ทัง้ ภำยในได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหำร และพนักงำน และภำยนอก เช่น หุน้ ส่วนทำงธุรกิจ คู่คำ้ ลูกค้ำ
เป็ นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษทั ได้ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถงึ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียและปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียตำมสิทธิ
เงื่อนไข ข้อกฎหมำย และกฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียได้รบั กำรดูแลและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี คณะกรรมกำรบริษทั
จะพิจำรณำให้มกี ระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทั ฯ กับผูม้ สี ่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมังคั
่ งทำง
่
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กำรเงินและควำมยังยื
่ นของกิจกำร ในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรมีผู้มสี ่วนได้เสียหลำยกลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้ำ
พนักงำน หุ้นส่วนทำงธุรกิจ คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน ผู้บริหำร เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษทั ตัง้ อยู่ สังคม หรือภำครัฐ
และกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ เป็ นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดนโยบำยให้มี
กำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้ เสียดังกล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงทีม่ ี
กับบริษทั ฯ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ :

บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจให้มผี ลตอบแทนทีค่ ุม้ ค่ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื
หุ้น โดยคำนึงถึงกำรเติบโตของมูลค่ำ บริษัท ในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่ อเนื่อง
รวมทัง้ กำรดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและเชื่อถือได้
พนักงำน :
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำนในฐำนะผูส้ นับสนุนให้แผนงำนต่ำง ๆ ของบริษทั
สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยทำงธุรกิจทีก่ ำหนดไว้ได้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ ่อพนักงำนของบริษทั ด้วย
ควำมเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน พร้อมทัง้ พัฒนำ เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และบรรยำกำศกำร
ทำงำนที่ดดี ูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้มคี วำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
พนักงำนส่งเสริมกำรทำงำนเป็ นทีม เพื่อสร้ำงควำมมันใจและเป็
่
นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงำน
ในกำรปฏิบตั งิ ำนกับบริษทั ด้วยควำมมันคงในอำชี
่
พ
ผูบ้ ริหำร :
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของผู้บริหำร ในฐำนะผู้ท่มี บี ทบำทสำคัญในกำรกำหนดกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำนต่ำง ๆ รวมทัง้ ควบคุมกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตำมกรอบ
ทิศ ทำง และเป้ ำ หมำยทำงธุ ร กิจ ที่ก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัท บริษัท ฯ จึง เสนอ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรทีม่ คี วำมเหมำะสม เป็ นธรรม เพื่อเป็ นกำรตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจให้
ผู้บริหำรมีควำมตัง้ ใจและทุ่มเทให้กบั กำรบริหำรงำนบริษทั ฯ จนสำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยทำง
ธุรกิจทีก่ ำหนดไว้ได้
หุน้ ส่วนทำงธุรกิจ : บริษัทฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึง ควำมสำคัญของหุ้น ส่วนทำงธุ รกิจของบริษัท ในกำรที่ช่ ว ย
สนับสนุนและผลักดันให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั สำมำรถเจริญเติบโตและบรรลุเป้ ำทำงธุรกิจ
ที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบตั ิต่อหุน้ ส่วนทำงธุรกิจของบริษทั โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ท่ี
เป็ นธรรมของทัง้ สองฝ่ ำย และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ตกลงร่วมกันอย่ำ ง
เคร่งครัด
ลูกค้ำ :
บริษัท ฯ ให้ค วำมสำคัญ กับ ลูก ค้ำ เป็ น อัน ดับ แรกโดยสร้ำ งสัม พัน ธภำพที่ดีก ับ ลู ก ค้ำ อย่ ำ ง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอและมุ่งเน้นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่มตี ่อ
ลูกค้ำอย่ำงโปร่งใสเท่ำเทียมและเป็ นธรรม และให้ควำมสำคัญในกำรรักษำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับ
ของลูก ค้ำ อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ และไม่ น ำข้อ มูลดัง กล่ ำ วโดยให้ค วำมสำคัญ แก่ ลูก ค้ำ มำใช้เ พื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่น ๆ
คู่คำ้ :
บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ของบริษัทด้วยควำมเป็ นธรรม ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำทีต่ กลงร่วมกัน
อย่ำงเคร่งครัด ทัง้ จะไม่เรียกร้อง ไม่รบั และไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกับคู่คำ้ โดยไม่
สุจริต
คู่แข่ง :
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำทีเ่ ป็ นธรรม โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของกำรให้บริกำรไม่
แสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธกี ำรทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมำะสมและไม่
มีนโยบำยทีจ่ ะทำลำยคู่แข่งด้วยกำรพูดพำดพิงกล่ำวร้ำยหรือดำเนินกำรใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตทีเ่ ป็ น
กำรทำลำยคู่แข่งของบริษทั
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สิง่ แวดล้อม :

ชุมชน/สังคม :

หน่วยงำนภำครัฐ
และหน่วยงำน
กำกับดูแลอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง :

บริษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วำมส ำคัญ ด้ ำ นสิ่ง แวดล้ อ ม โดยไม่ ก ระท ำกำรใดๆ ที่ส่ ง ผลเสีย หำยต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด ส่งเสริมกำรใช้และกำร
อนุ รกั ษ์ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ปฏิบตั ิและให้ควำมร่วมมือ
หรือควบคุมให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบทีอ่ อก
โดยหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแล
บริษทั ฯ คำนึงถึงกำรสนับสนุ นกิจกรรมทำงสังคมเพื่อสร้ำงคุณภำพชีวติ ทีด่ แี ก่คนในสังคมและ
ชุมชนรวมถึงส่งเสริมและปลูกฝั งจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงำนทุกระดับและ
ให้ก ำรสนับ สนุ น กิจ กรรมของชุ ม ชนและสัง คม โดยมุ่ ง เน้ น ให้เ กิด กำรพัฒ นำสัง คม ชุ ม ชน
สิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถงึ บทบำท หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของหน่ วยงำนภำครัฐและ
หน่ วยงำนกำกับดูแลที่มตี ่อกำรดำเนินงำนของบริษัท บริษัทฯ จึงมีควำมตัง้ ใจและให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ กฎหมำยต่ ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ทัง้ นี้เพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระของหน่วยงำนเหล่ำนัน้ นอกจำกนี้ บริษทั
ฯ ยังมอบหมำยให้เลขำนุ กำรบริษทั รับผิดชอบด้ำนกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ รวมทัง้ กฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัท และผู้ตรวจสอบ
ภำยในสอบทำนกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนและเป็ นไปตำมมำตรฐำนต่ำง
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและรำยงำนผลกำรสอบทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้มนี โยบำยทีจ่ ะสร้ำงควำมคุ้มครองสิทธิและปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่ระบุขำ้ งต้น เนื่องจำก
แรงสนับสนุ นจำกผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ มีส่วนช่วยเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงกำไรให้กบั บริษทั
อีกทัง้ ยังถือเป็ นกำรสร้ำงควำมสำเร็จให้กบั บริษทั ในระยะยำว บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงสัญญำและข้อตกลงต่ ำงๆ ทีท่ ำขึน้ ระหว่ำง
กัน รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอเพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ และไม่ดำเนินกำรใดๆ
อันจะเป็ นกำรลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้ำนลบกับกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียต่ำงๆ
บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มชี ่องทำงรับแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดทีแ่ สดงว่ำ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีควำมเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้มสี ่วนได้
ส่ว นเสียทุ ก กลุ่ มจำกกำรดำเนิน ธุร กิจของบริษัทฯ หรือ จำกกำรปฏิบ ัติของพนักงำนบริษัท เกี่ยวกับ กำรกระทำผิด
กฎหมำยหรือจรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริต กำรปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรือกำรกระทำที่
ขำดควำมระมัดระวังและขำดควำมรอบคอบ ซึง่ สำมำรถแจ้งหรือสอบถำมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ได้โดยตรง
โดยติดต่อผ่ำนทำงเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรสอบสวนตำมขัน้ ตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน
ที่กำหนดไว้ไม่เปิ ดเผยซึ่งผู้แจ้งเบำะแส และถือปฏิบตั ิเป็ นควำมลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับผู้แจ้ง
เบำะแสดังกล่ำวและรำยงำนผลกำรสอบสวนให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
บริษัท ฯ ได้ก ำหนดหลัก กำรในจรรยำบรรณธุ ร กิจ ของบริษัท เช่ น จรรยำบรรณว่ ำ ด้ว ยกำรขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรให้หรือรับ
ของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด เป็ นต้น โดยห้ำมมิให้พนักงำนทุกคนเรียกร้องของขวั ญหรือทรัพย์สนิ หรือ
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ประโยชน์อ่นื ใดทีส่ ่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตั หิ รือละเว้นกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นทำงมิชอบหรือกำรกระทำใดๆ ทีอ่ ำจนำไปสู่
กำรแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
1. การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญของบริษทั ทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้
เสียกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน น่ ำเชื่อถือ ทัวถึ
่ ง ทันเวลำ
โปร่งใส และเป็ นไปตำมเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิง่ พิมพ์ต่ำงๆ แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี รวมถึงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้นำงสำวณัฐฐิยำ จำรุสมบัติ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relation) เพื่อทำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ นักวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อมูลทำงกำรเงินซึง่ จัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำน
กำรทำบัญชีสำกล ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับกันทัวไปในประเทศไทยและตำมกฎหมำยที
่
่เกีย่ วข้อง และผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ โดยเลือกใช้นโยบำยทำงบัญชีทเ่ี หมำะสมและถือปฏิบตั อิ ย่ำงสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในกำรจัดทำ
อย่ำงระมัดระวัง อีกทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ทัง้ นี้ คณะกรรมกำร
บริษัทได้แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบ
ควบคุมภำยใน โดยให้ควำมเห็นเกีย่ วกับเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรำยงำน
ประจำปี ของบริษัทรวมทัง้ จัดให้มรี ำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบั
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนประจำปี
2.

ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสีย
กับบริษทั ฯ เกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่ ำเชื่อถือ ทัวถึ
่ ง และทันเวลำ ทัง้ รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและ
ข้อมูลทัวไปตลอดจนข้
่
อมูลสำคัญ โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผลู้ งทุน นักวิเครำะห์และผูส้ นใจโดยทัวไป
่
ได้รบั ทรำบโดยผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้ มูลต่ำงๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สิง่ พิมพ์ต่ำงๆ
รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษทั (www.caz.co.th) โดยผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนสำมำรถติดต่อในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่ี
นำงสำวณัฐฐิยำ จำรุสมบัติ โทรศัพท์ 038-606-242 หรือที่ E-mail: info@caz.co.th
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มคี วำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ท่สี ำมำรถเอื้อประโยชน์ได้กบั
บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบำทสำคัญในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรวำงนโยบำยและแผนกำรดำเนินธุรกิจและมีกำรติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนเป็ นรำยไตรมำส รวมถึงให้ควำมสำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะคำนึงถึงจริย ธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม นอกเหนือจำกผลประกอบกำรทำงกำรเงินของบริษทั
ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรของบริษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร
จำนวน 3 ท่ำน โดยมีคุณสมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระ อันมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริษัทฯ
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ทัง้ หมด เพื่อทำหน้ำที่ถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของฝ่ ำยบริหำร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เป็ น
จำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้ ไว้
อย่ำงชัดเจนเพื่อควำมเป็ นอิสระในกำรตัดสินใจและนำเสนอวิสยั ทัศน์
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน เพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำร
บริษทั พิจำรณำหรือรับทรำบตำมขอบเขตอำนำจหน้ำทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้
• คณะกรรมกำรบริหำร
บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรจำนวน 6 ท่ำน เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นไปด้วยควำมคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อำนำจหน้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรจำนวน 3 ท่ำนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ำรบริหำรควำมเสีย่ งทัวทั
่ ง้
องค์กร เพื่อให้บริษทั ฯ มุ่งไปสูก่ ำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทนจำนวน 3 ท่ำน เพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ฉพำะเรื่องสรรหำ
บุคคลที่เหมำะสมต่ อกำรดำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท และ
พิจำรณำค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว
นอกจำกนี้บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรแบ่งแยกตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรให้เป็ น
คนละบุ ค คลกัน เพื่อ ป้ องกัน มิใ ห้บุ ค คลใดมีอ ำนำจโดยไม่ จ ำกัด โดยคณะกรรมกำร บริษัท ตำมค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผูก้ ำหนดอำนำจหน้ำทีแ่ ละคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่ ง
ดังกล่ำว
ทัง้ นี้ บริ ษั ท ฯ มี เ ลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรบริ ษั ท ซึ่ ง ท ำหน้ ำ ที่ใ ห้ ค ำแนะน ำด้ ำ นกฎเกณฑ์ ต่ ำ งๆ ที่
คณะกรรมกำรจะต้องทรำบและปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ ประสำนงำนให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำรบริษทั
2.

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร

บริษัท ฯ ได้ร ำยงำนค่ำ ตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อ ย่ำงชัดเจนตำมประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี (Annual General Meeting of Shareholders (AGM)) ทุกปี กรณีทก่ี รรมกำรของบริษทั
ได้รบั มอบหมำยให้มหี น้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเพิม่ มำกขึน้ เช่น กำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้วย เป็ นต้น จะได้รบั
ค่ ำ ตอบแทนที่เ หมำะสมกับ หน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร ับ มอบหมำยเพิ่ม มำกขึ้น ด้ว ย ซึ่ง ต้อ งพิจ ำรณำตำม
ควำมสำมำรถของบริษทั ประกอบด้วย
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3.

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยนโยบำย
ดังกล่ำวได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561 โดยบริษทั ฯ
ได้ต ระหนัก ถึง ควำมสำคัญของนโยบำยก ำกับ ดูแลกิจกำรเนื่ อ งจำกเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรดำเนิ น ธุ ร กิจของ บริษัท
และจะส่ง เสริม ให้ บ ริษัทฯ มีค วำมมัน่ คงและเจริญเติบ โตได้อ ย่ ำ งยังยื
่ น ในระยะยำว สำหรับ กำรก ำหนดแนวทำง
ในกำรดำเนินงำนนัน้ บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญเรื่องกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำร
บริษทั จะมีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในร่วมกันเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ำม
หลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำ
นอกจำกนี้ ภำยหลัง จำกที่หุ้น สำมัญ ของบริษัท ฯ เข้ำ จดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้แ ล้ว
บริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ติ ำมกฎและข้อบังคับต่ำงๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4.

จรรยาบรรณธุรกิ จ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริหำร และพนักงำน เพื่อให้
ผู้ท่เี กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมภำรกิจของบริษทั ฯ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม
ทัง้ กำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนและผูบ้ ริหำรทุกคนรับทรำบ
และยึดปฏิบตั ติ ำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
5.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรทีว่ ่ำกำรตัดสินใจ
ใดๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เท่ำนัน้ และควรหลีกเลีย่ งกำรกระทำ
ทีก่ ่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรำยกำรทีพ่ ิจำรณำต้องแจ้ง
ให้บริษทั ฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรเกีย่ วโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน
รวมถึงไม่มอี ำนำจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เกีย่ วกับรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและรำยกำรทีม่ คี วำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์อย่ำงเคร่งครัด
ในเรื่องกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ให้เสมือนทำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอกและส่งรำยงำนตำมระยะเวลำทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และจะได้มกี ำรเปิ ดเผยไว้ในงบ
กำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
6.

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทจะรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ สำรสนเทศที่
ปรำกฏในรำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และงบกำรเงิน ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ทุกไตรมำส กำรจัดทำงบกำรเงิน ของบริษทั จะถูกตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทีส่ ำนักงำน กลต. ให้ควำมเห็นชอบ เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรทำบัญชีสำกล ซึง่ เป็ นที่
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ยอมรับเป็ นกำรทัวไปในประเทศไทยและตำมกฎหมำยที
่
เ่ กีย่ วข้อง และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศทีส่ ำคัญ ทัง้ ข้อมูล
ทำงกำรเงินและทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน โดยจะดำเนินกำรบนพืน้ ฐำนควำมถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้
และใช้นโยบำยกำรบัญชีทเ่ี หมำะสม
7.

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มกี ำรประชุม คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น โดยกำหนดวำระกำรประชุมที่ชดั เจนล่วงหน้ ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นประจำ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกครัง้ จะมีเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผู้จดั ทำ
วำระต่ำงๆ ของกำรประชุมและดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทั ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อน
กำรประชุมเพื่อให้กรรมกำรได้มเี วลำพิจำรณำและศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษำ
สิท ธิห รือ ประโยชน์ ข องบริษัท ฯ อำจแจ้ง กำรนัด ประชุม โดยวิธีอ่ืน และก ำหนดวัน ประชุม ให้เ ร็ว กว่ำ นัน้ ได้ อีก ทัง้
เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริษัท จะเป็ นผู้บนั ทึกกำรประชุมและจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัทฯ เป็ น
รำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรทีผ่ ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร
บริษทั อย่ำงเป็ นระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้
กรรมกำรบริษทั แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ ทัง้ นี้ ในกำรลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้ำง
มำกของจำนวนกรรมกำรทีม่ ำเข้ำร่วมประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน กรรมกำรทีม่ สี ่วน
ได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้ นี้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันประธำนในทีป่ ระชุมจะ
ออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด ทัง้ นี้ในปี 2560 บริษทั ฯ จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จำนวน 3 ครัง้
และในงวด 9 เดือน ปี 2561 จำนวน 8 ครัง้
8.

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ฯ ให้ค วำมสำคัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภำยในทัง้ ในระดับ บริห ำรและระดับ ปฏิบ ัติง ำนและเพื่อ ให้เ กิด
ควำมมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน บริษทั ฯ จึงได้กำหนดภำระหน้ำที่ อำนำจกำรดำเนินกำรของผูป้ ฏิบตั ิงำนและ
ผูบ้ ริหำรไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบตั ิงำน ผู้ติดตำม ผูค้ วบคุม และผูป้ ระเมินผลออกจำกกัน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มผี ู้ท่ที ำ
หน้ ำที่ตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีนโยบำยที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก (Outsource) ให้ทำกำร
ตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษทั โดยได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด โดย นำยศักดิศรี
์ อำพวัน เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในปี 2558
ถึง กรกฎำคม 2560, นำงสำวลภัสรดำ เลิศภำนุ โรจ เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในปี ตุลำคม 2560 ถึง เมษำยน 2561 และ
นำงสำวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในปี กรกฎำคม 2561 ถึง ปั จจุบนั เพื่อทำกำรสอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผ ล มีก ำรควบคุ มทำงด้ำ นกำรเงิน และมีกำร
ปฏิบตั ิงำนที่เป็ นไปตำมแนวทำงที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โดยผลกำรตรวจสอบจะถูกรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ
9.

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
หน้ำที่ 2.3.3 - 13

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

พิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไว้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร ดังนี้
9.1

ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั

ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มกี ำรกำหนดขอบเขต
อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจหน้ำทีต่ ำมที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั และให้มอี ำนำจหน้ำทีต่ ำมทีก่ ำหนดดังต่อไปนี้
9.1.1

คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจ หน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบในกำรจัด กำรบริษัท ให้เ ป็ น ไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผู้
ถือหุ้น โดยยึดนโยบำยเรื่อง “ข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี สี ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ จดทะเบียน” ตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9.1.2

จัดให้มีกำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุ นของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัท
ทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ

9.1.3

พิจำรณำอนุ มตั ิวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์
ทำงธุรกิจ งบประมำณ นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) และระบบควบคุม
ภำยในทีเ่ หมำะสม รวมถึงทบทวนเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ของบริษทั ฯ อย่ำงน้อยทุกปี

9.1.4

ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ ำยบริหำร
ให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิท ธิภำพและประสิทธิผล
รวมถึงกำหนดค่ำตอบแทน และทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน

9.1.5

พิจำรณำอนุ มตั โิ ครงสร้ำงองค์กรและอำนำจกำรบริหำรงำน มีอำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และคณะอนุ กรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดั กำร และคณะอนุ กรรมกำรชุดต่ำงๆที่แต่งตัง้ ทัง้ นี้
กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำทีท่ ก่ี ำหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจทีท่ ำให้
คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และคณะอนุ กรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุ มตั ิรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว ทัง้ นี้กำรกำหนดโครงสร้ำงองค์กร และอำนำจในกำร
บริหำรจัดกำร จะต้องครอบคลุมรำยละเอียดกำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรฝึกอบรม และ
กำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัทฯ ที่เป็ นคณะผู้บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง โดยมอบหมำยให้
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริษทั เป็ นผูม้ อี ำนำจแทนบริษทั ฯ ทีจ่ ะลงนำมในสัญญำจ้ำงแรงงำน

9.1.6

จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั และรับผิดชอบกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน
เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ

9.1.7

คณะกรรมกำรบริษทั อำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษทั ได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทั
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หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุ คคลดัง กล่ ำวมีอ ำนำจตำมที่ค ณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควรและ
ภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั อำจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่
จะทำขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่
เป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำและ
อนุมตั ไิ ว้แล้ว
9.1.8

พิจำรณำแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลกำรดำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆของ
บริษทั ฯ ให้บรรลุตำมเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ขององค์กร

9.1.9

พิจำรณำกำรจัดสรรเงินกำไรเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำ
และอนุมตั ิ

9.1.10 แต่ ง ตัง้ เลขำนุ ก ำรบริษั ท เพื่อ รับ ผิด ชอบด ำเนิ น กำรในด้ ำ นต่ ำ งๆ ในนำมของบริษั ท ฯ หรือ
คณะกรรมกำรบริษทั เช่น ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน กำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่
ทรัพย์สนิ ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
9.2

คณะกรรมกำรบริษทั ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 9 ท่ำนประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
นำย ณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
นำย สุทธิ ธรรมอำนวยสุข
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
นำย ยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
นำย ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
นำย ประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
นำงสำว นิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
นำย สมชัย ก้ำนบัวแก้ว
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
นำงสำว กำญจนำ ริมพณิชยกิจ
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
นำยเจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ
กรรมกำร (ตัวแทนจำกกลุม่ ทำคูนิ)
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2561 ได้กำหนดขอบเขต
ควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
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9.2.1

สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำมีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอโดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รบั ผิดชอบในกำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี และเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท อย่ ำ ง
เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั

9.2.2

สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ของบริษัทฯ ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของ
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง
หัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
ทัง้ นี้ อำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่อง
ส ำคัญ ในระหว่ ำ งกำรตรวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ก็ ไ ด้ พร้ อ มทัง้ น ำข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ
กำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในทีส่ ำคัญและจำเป็ นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดย
สอบทำนร่วมกับผูส้ อบบัญชีภำยนอกและหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือบริษทั ฯ ทีป่ รึกษำ
ตรวจสอบภำยใน (ถ้ำมี)

9.2.3

สอบทำนกำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ หรือ ข้อ ก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ

9.2.4

พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่ งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำม
เพีย งพอของทรัพ ยำกรและปริม ำณงำนตรวจสอบของส ำนั ก งำนตรวจสอบบัญ ชีนั น้ รวมถึง
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รบั มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ี
ประชุ ม คณะกรรมกำรและผู้ถือ หุ้น เป็ น ผู้อ นุ ม ัติ ตลอดจนประสำนงำนกับ ผู้ส อบบัญ ชีเ กี่ย วกับ
วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปั ญหำทีพ่ บระหว่ำงกำร
ตรวจสอบ และประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชีเห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญ

9.2.5

พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคี วำมถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลในกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

9.2.6

สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิภำพ และปฏิบตั กิ ำรอื่น
ใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยและกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนกำร
ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของผู้บริหำร ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำร
บริห ำรควำมเสี่ย ง ทบทวนร่ ว มกับ ผู้บ ริห ำรของบริษั ท ฯ ในรำยกำรส ำคัญ ๆ ที่ต้ อ งเสนอต่ อ
สำธำรณชนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยบริหำร เป็ นต้น

9.2.7

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ
4 ครัง้

9.2.8

เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มกี รรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
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9.2.9

ในกำรปฏิบ ัติง ำนตำมขอบเขตหน้ ำ ที่ ให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญ ให้ฝ่ ำยจัด กำร
ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรทีเ่ ห็น
ว่ำเกีย่ วข้องหรือจำเป็ น

9.2.10 ให้มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทฯ มำให้ควำมเห็นหรือให้
คำปรึกษำในกรณีจำเป็ น เมื่อเห็นว่ำจำเป็ นตำมควำมเหมำะสมของขอบข่ำยงำนด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
บริษทั ฯ ตำมระเบียบของบริษทั ฯ
9.2.11 จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
ของบริษั ท ฯ ซึ่ง รำยงำนดัง กล่ ำ วต้ อ งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
- ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีน่ ่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
- ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั
- ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั
- ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
- ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำ ร่ ว มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน
- ควำมเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ร ับ จำกกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่
ตำมกฎบัตร (Charter)
- รำยกำรอื่นทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
9.2.12 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำร
ประเมิน พร้อ มทัง้ ปั ญ หำอุ ป สรรคในกำรปฏิบ ัติ ง ำนที่อ ำจเป็ น เหตุ ใ ห้ก ำรปฏิบ ัติ ง ำนไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบทุกปี
9.2.13 ปฏิบตั งิ ำนอื่นตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ด ัง กล่ ำ วข้ำ งต้ น คณะกรรมกำรต รวจสอบมี
ควำมรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัท ยัง คงมีค วำม
รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอก
9.2.14 ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำ
ดังต่อไปนี้ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
เวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
- รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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- กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีขอ้ บกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
- กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หำกคณะกรรมกำรของบริษทั หรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ ง อำจรำยงำนว่ ำ มีร ำยกำรหรือ กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ ง ต่ อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2.15 พิจำรณำสอบทำนและปรับเปลี่ยนหน้ำที่ให้เหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอ ในกรณีท่มี กี ำรเปลี่ยนแปลง
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ บริษัทฯ แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
เพื่อให้กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพทีด่ ี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำ
ควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจำเป็ นก็ได้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ บริษัท ทัง้ นี้ นำยยิง่ ยง
เตชะรุ่งนิรนั ดร์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ ง
1. นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
2. นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
9.3

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมกำร
บริหำรมีอำนำจหน้ำทีภ่ ำยในขอบเขตทีก่ ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
9.3.1 ให้มอี ำนำจตัดสินใจในเรื่องกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือ
ขนำดของกิจกำร วัตถุ ประสงค์ แนวทำงและนโยบำยของบริษัท ภำยในขอบเขตอำนำจที่ไ ด้ร ับ
มอบหมำย รวมถึงกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม ผลผลิต ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ และต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
9.3.2 พิจ ำรณำเรื่อ งกำรลงทุ น ขยำยงำน รวมถึง กำรซื้อ ขำยสิน ทรัพ ย์ถ ำวรของบริษัท เพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั
9.3.3 มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจกำรต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องและ
เป็ นประโยชน์ต่อกิจกำร
9.3.4 พิจำรณำเรื่องกำรระดมทุนของบริษทั เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
9.3.5 อนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำด้ำนต่ำงๆทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของกิจกำร
9.3.6 ดำเนินกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรงำนโดยทัวไปของกิ
่
จกำร
9.3.7 พิจำรณำอนุ มตั ิแผนกำรปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ำยงำนของบริษัท และพิจำรณำอนุ มตั ิคำขอจำกฝ่ ำยงำน
ต่ำงๆ ของบริษทั ทีเ่ กินอำนำจสังกำรของฝ่
่
ำยงำนนัน้
9.3.8 คณะกรรมกำรบริหำรอำจจะมอบหมำย และก ำหนดอ ำนำจหน้ ำ ที่ให้ก รรมกำรบริหำรแต่ ละคน
สำมำรถดำเนินกำรภำยในขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่กำหนดไว้ โดย
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กรรมกำรบริ ห ำรดัง กล่ ำ วจะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในงำนที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมำยนั ้น โดยตรงต่ อ คณะ
กรรมกำรบริหำร
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำว ผูไ้ ด้รบั มอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มอี ำนำจอนุ มตั ริ ำยกำรทีบ่ ุคคลดังกล่ำว
หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ บริษทั ฯ
หรือบริษัท ย่อย ซึ่งกำรอนุ มตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบังคับของบริษทั
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เป็ นลักษณะกำรดำเนินธุรกรรม
กำรค้ำปกติทวไปของบริ
ั่
ษทั ทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำ
อนุมตั ไิ ว้
คณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 6 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ตาแหน่ ง
1. นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
2. นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
กรรมกำรบริหำร
3. นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
กรรมกำรบริหำร
4. นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว
กรรมกำรบริหำร
5. นำงฐิตมิ ำ ธนำปกิจ
กรรมกำรบริหำร
6. นำงสำวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยกำรเงิน
9.4

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ตำมมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภำพัน ธ์ 2561 ได้ ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งมีอำนำจหน้ำทีภ่ ำยในขอบเขตทีก่ ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
9.4.1 กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ แนวทำง และกรอบในกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร
9.4.2 กำหนดแผนจัดกำรควำมเสีย่ งของฝ่ ำยจัดกำร รวมทัง้ กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งในภำพรวมของ
องค์กร
9.4.3 กำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย กลยุทธ์ และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับ
องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ติดตำมผลกำรปฏิบตั ติ ำมกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร และรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบเป็ นประจำ
9.4.4 พิจำรณำสอบทำนและให้ควำมเห็นชอบควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
รับทรำบ
9.4.5 จัดทำและสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อติดตำมควำมเสีย่ งทีม่ สี ำระสำคัญและ
ดำเนินกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ องค์กรมีกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
9.4.6 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็ นผูส้ อบทำนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมต่อกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ ง รวมทัง้ กำรนำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบตั ติ ำม
ทัวทั
่ ง้ องค์กร
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9.4.7
9.4.8

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบำย กลยุทธ์ และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลำทีพ่ บว่ำระดับควำมเสีย่ งมีกำรเปลีย่ นแปลง
ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ตาแหน่ ง
1. นำย ซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

2. นำย ประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

3. นำย สมชัย ก้ำนบัวแก้ว

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

9.5

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีอำนำจหน้ำทีภ่ ำยในขอบเขตทีก่ ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
9.5.1 ด้ำนกำรสรรหำ
9.5.1.1 พิจำรณำคุณสมบัตขิ องกรรมกำรทีต่ อ้ งกำรสรรหำให้เป็ นไปตำมโครงสร้ำง ขนำดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรที่ค ณะกรรมกำรก ำหนดไว้ รวมถึง ก ำหนดวิธีก ำรสรรหำอย่ ำ งเหมำะสม โดยจะ
ต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหรืออุตสำหกรรม
หลักของบริษทั
9.5.1.2 พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษทั
9.5.1.3 พิจำรณำกลันกรองรำยชื
่
่อ ตรวจสอบประวัตแิ ละคุณสมบัตติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่วยงำน
ทำงกำรของผูท้ จ่ี ะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ
9.5.1.4 พิจำรณำผลงำน คุณสมบัติ และควำมเหมำะสมของกรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่ งตำมวำระและสมควร
ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั
9.5.1.5 พิจ ำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริษัท ฯ ในกรณี ท่ีมีเ หตุ ก ำรณ์
กำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษทั ฯ
9.5.1.6 พิจำรณำแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของผูบ้ ริหำรระดับสูง
9.5.1.7 พิจำรณำแผนกำรพัฒนำกรรมกำร และแผนสืบทอดงำน (Succession Plan) รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่
ในเรื่องอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย
9.5.2 ด้ำนกำหนดค่ำตอบแทน
9.5.2.1 พิจ ำรณำนโยบำยกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนอย่ ำ งเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร ให้แ ก่ ค ณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้
9.5.2.2 พิจ ำรณำอนุ ม ัติรูป แบบ หลัก เกณฑ์ และกำรก ำหนดมูลค่ ำ ของค่ำ ตอบแทน ทัง้ ส่ว นที่เ ป็ น เงิน เดือ นและ
ผลประโยชน์อ่นื ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้ จดั กำร และที่ปรึกษำระดับบริหำรของ
บริษทั
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9.5.2.3 พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรประเมินคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำรสูงสุด พร้อมทัง้ นำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา
ตาแหน่ ง
และพิ จารณาค่าตอบแทน
1. นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
9.6

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2561 ได้กำหนดให้กรรมกำร
ผู้จดั กำรมีหน้ำที่บริหำรและควบคุม บริษัท ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทฯ โดยกรรมกำรผู้จดั กำร
จะต้องปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละรับผิดชอบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ทัง้ ด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้ผบู้ ริหำรอื่นในระดับ
ถัดไปเป็ นผูด้ ำเนินกำรแทน หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรมีดงั ต่อไปนี้
9.6.1

ดูแ ลบริห ำรดำเนิ นงำนอย่ำงระมัด ระวังด้วยควำมซื่อ สัตย์ และปฏิบ ัติงำนประจำตำมปกติธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุ ประสงค์และข้อบังคับ บริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ
นโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ภำยใต้กรอบกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และขอบเขตอำนำจซึง่ คณะกรรมกำรกำหนด

9.6.2

ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั

9.6.3

จัดทำและนำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้ ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ
งบประมำณประจำปี ของบริษทั ฯ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ งบประมำณรำยงำนประจำปี และกำหนด
อำนำจกำรบริหำรงำน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ พิจำรณำ
อนุมตั ิ

9.6.4

รับเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั มำกำหนดทิศทำง แนวทำง กลยุทธ์ และเป้ ำหมำยทำงธุรกิจ
เพื่อกำหนดภำรกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ ำยจัดกำรนำไปดำเนินกำร

9.6.5

ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ
อุปสรรคต่ ำงๆ เพื่อให้ผู้บริหำรและฝ่ ำยจัดกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ และแผนธุรกิ จที่วำงไว้
เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษทั

9.6.6

ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำรและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ

9.6.7

มีอำนำจสังกำร
่
/ ออกระเบียบ / ประกำศและอนุ มตั กิ ำรใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของ
บริษทั ฯ ตำมตำรำงระเบียบอำนำจอนุมตั แิ ละนโยบำยเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ

9.6.8

ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำร
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ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเรื่องใดทีก่ รรมกำรผูจ้ ดั กำรหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรือบุ คคลทีอ่ ำจ
มีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมกำรผูจ้ ดั กำรไม่มอี ำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้อง
เสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่ กรณี) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิ
รำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติ และเงื่อนไขกำรค้ำปกติซง่ึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ/
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2561 คือ นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
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9.7

อานาจอนุมตั ิ รายการที่สาคัญ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2561 ได้มมี ติพจิ ำรณำระเบียบอำนำจอนุมตั ริ ำยกำรทีส่ ำคัญดังนี้
รายการ

ผูจ้ ดั การ

1. ธุรกรรมด้านการจัดหาเงิ น
1.1 กำรขออนุมตั /ิ ลงนำม กำรกูย้ มื เงินเพื่อนำมำดำเนินธุรกิจ
1.1.1 เบิกใช้เงินจำกสถำบันกำรเงิน ตำมวงเงินสินเชื่อจำกสถำบัน
กำรเงิน
1.1.2 กูจ้ ำกบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรม
การบริหาร

ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท

ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท

ตำมวงเงินสินเชื่อ
จำกสถำบันกำรเงิน
ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ไม่เกิน 150 ล้ำน
บำท

คณะกรรม
การบริษทั

1.2 กำรออกตั ๋วเงิน (เช็ค ตั ๋วสัญญำใช้เงิน หุน้ กู)้
1.3 กำรเพิม่ ทุน
2. ธุรกรรมด้านการลงทุน
2.1 กำรฝำกเงินกับสถำบันกำรเงิน (กรณีทม่ี เี งินเหลือ)
2.2 ให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมเพื่อดำเนินงำน ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
2.2.1 บริษทั ฯ ถือหุน้ เกินว่ำ 90.00%

อนุมตั ิ
ไม่เกิน 100 ล้ำน
บำท

2.2.2 บริษทั ฯ ถือหุน้ ต่ำกว่ำ 90.00%

เกิน 100 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 20 ล้ำน
บำท

2.3 กำรลงทุนพัฒนำ หรือ บำรุงรักษำทรัพย์สนิ (ตำมงบประมำณ)

อนุมตั ิ
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เกิน 150 ล้ำน
บำท
อนุมตั ิ
อนุมตั เิ พื่อเสนอผู้
ถือหุน้

เกิน 20 ล้ำนบำท
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รายการ

ผูจ้ ดั การ

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรม
การบริษทั

อนุมตั ิ
ไม่เกิน 1.3 ล้ำน
บำท

ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท

เกิน 5 ล้ำนบำท
เกิน 10 ล้ำนบำท

ไม่เกิน 3 แสนบำท

ไม่เกิน 10 ล้ำน
บำท
ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท

ไม่เกิน 1 แสนบำท

ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท

เกิน 2 ล้ำนบำท

ไม่เกิน 5 แสนบำท

ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท

เกิน 30 ล้ำนบำท

2.4 กำรลงทุนซือ้ สินทรัพย์ (ตำมงบประมำณ)
2.5 กำรลงทุนซือ้ สินทรัพย์ (ไม่มใี นแผนงบประมำณ)
2.6 กำรลงทุนด้ำนกำรร่วมทุน
2.7 กำรอนุมตั จิ ำหน่ำยทรัพย์สนิ ถำวรของบริษทั (มูลค่ำซือ้ ขำย)
3. ธุรกรรมด้านการดาเนิ นงาน ( มีในงบประมาณ )
3.1 กำรอนุมตั คิ ่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรซือ้ /เช่ำ วัสดุสำนักงำน
อุปกรณ์สำนักงำน เช่น กำรซือ้ /เช่ำ สำนักงำน, รถยนต์,
เครื่องจักร, อุปกรณ์ หรือสิง่ จำเป็ นในกำรดำเนินธุรกิจ, ใช้ภำยใน
องค์กร
3.2 กำรอนุมตั คิ ่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรสังซื
่ อ้ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ สำหรับงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำ
3.3 กำรสังซื
่ อ้ สินค้ำ/บริกำรจ้ำงเหมำ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงตำม
สัญญำ
3.4 กำรตัง้ วงเงินสดย่อย
3.5 กำรอนุมตั กิ ำรเบิกเงินทดรองยืม ต่อครัง้
3.6 กำรอนุมตั แิ ผนงำนและงบประมำณประจำปี
3.7 ธุรกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนทัวไป
่

เกิน 1 ล้ำนบำท

อนุมตั ิ

ไม่เกิน 5 พันบำท

อนุมตั ิ
ไม่เกิน 2 หมื่นบำท

ไม่เกิน 6 แสนบำท
อนุมตั ิ

ไม่เกิน 1 หมื่นบำท
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ไม่เกิน 5 แสนบำท

เกิน 5 แสนบำท

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ผูจ้ ดั การ

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ

ไม่เกิน 1 แสนบำท

ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท

เกิน 1 ล้ำนบำท

รายการ
4. ธุรกรรมด้านการขาย
4.1 กำรอนุมตั กิ ำรขำยสินค้ำ/บริกำร
5. ธุรกรรมด้านบัญชี
5.1 กำรใช้หลักกำรบัญชีหรือกำรเปลีย่ นแปลงหลักกำรทำงบัญชี
(นโยบำยบัญชี)
5.2 กำรตัง้ นโยบำยค่ำเผื่อสินค้ำเสือ่ มสภำพ ล้ำสมัย
5.3 กำรตัง้ นโยบำยสำรองหนี้สญ
ู
5.4 กำรตัดหนี้สญ
ู จำกบัญชีตำมประกำศหรือคำสังตำมประมวล
่
รัษฎำกร (ใช้สทิ ธิทำงภำษี)
5.5 กำรอนุมตั กิ ำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร
5.6 กำรอนุมตั กิ ำรจ่ำยชำระค่ำสินค้ำและบริกำร
5.7 กำรอนุมตั กิ ำรบันทึกต้นทุนงำนก่อสร้ำง
6. การบริหารงานบุคคล

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรม
การบริษทั

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

6.1 ระเบียบ / ข้อบังคับ และแนวทางปฏิ บตั ิ การบริหารงานบุคคล
6.1.1 กำรเปลีย่ นแปลงระบบ/ข้อบังคับ และแนวทำงปฏิบตั ทิ วไป
ั่
ในกำรบริหำรงำนบุคคล
6.1.2 กำรเปลีย่ นแปลงระเบียบ/ข้อบังคับ และแนวทำงปฎิบตั กิ ำร
บริหำรงำนบุคคล ทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ หรือเกีย่ วข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงำน ทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมำยแรงงำน

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รายการ
6.1.3 กำรลงโทษทำงวินยั ทุกกรณี – กำรพ้นสภำพพนักงำน
6.2 ตาแหน่ งพนักงาน

ผูจ้ ดั การ

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
อนุมตั ิ

6.2.1 กำรแต่งตัง้ /ปรับเปลีย่ นตำแหน่ง – กำรโอนย้ำนตำมโครงสร้ำงเดิม
6.2.1.1 ระดับพนักงำนไปจนถึงรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
6.2.1.2 ระดับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ ผูบ้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบสูงสุด
ของฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิน
6.2.2 กำรกำหนดระดับตำแหน่งพนักงำน

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรม
การบริษทั

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

แจ้งต่อ
คณะกรรมกำร
อนุมตั ิ

6.2.3 กำรกำหนดผังองค์กร
6.2.3.1 จำนวนพนักงำนในทีม
6.2.3.2 กำรแบ่งแผนก
6.3 การพิ จารณาเงิ นเดือนและโบนัส

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

6.3.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน – กำรปรับเงินเดือน/โบนัสประจำปี
6.3.1.1 ระดับพนักงำนไปจนถึงรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
6.3.1.2 ระดับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
6.3.2 กำรกำหนดโครงสร้ำงเงินเดือน
6.3.3 กำรกำหนดโครงสร้ำงสวัสดิกำรตำมตำแหน่ง เช่น ค่ำเบีย้
เลีย้ ง และเครื่องแบบพนักงำน เป็ นต้น

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รายการ

ผูจ้ ดั การ

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรม
การบริษทั

7. การปฏิ บตั ิ ตามประกาศ ข้อบังคับ วิธีการปฏิ บตั ิ ของหน่ วงงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7.1 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง
“กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนใน
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546”
7.2 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ท.จ. 21/2551 เรือ่ ง
“หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน”
7.3 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ท.จ. 8/2552 เรื่อง
“หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ฉบับ 2)”
7.4 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ท.จ. 20/2553 เรือ่ ง
“หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ฉบับ 3)”
7.5 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง
“กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียน ใน
กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547”
7.6 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ท.จ. 20/2551 เรือ่ ง
“หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีม่ นี ยั สำคัญทีเ่ ข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำ
หรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์”
7.7 ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ำรเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ และกำร
ปฏิบตั กิ ำรใดๆ ของบริษทั จดทะเบียน

กำรพิจำรณำ กำรอนุมตั ิ เงื่อนไข และข้อจำกัด ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
กำรพิจำรณำ กำรอนุมตั ิ เงื่อนไข และข้อจำกัด ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กำรพิจำรณำ กำรอนุมตั ิ เงื่อนไข และข้อจำกัด ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กำรพิจำรณำ กำรอนุมตั ิ เงื่อนไข และข้อจำกัด ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
กำรพิจำรณำ กำรอนุมตั ิ เงื่อนไข และข้อจำกัด ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

กำรพิจำรณำ กำรอนุมตั ิ เงื่อนไข และข้อจำกัด ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

กำรพิจำรณำ กำรอนุมตั ิ เงื่อนไข และข้อจำกัด ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รายการ

ผูจ้ ดั การ

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรม
การบริษทั

7.8 ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง
กำรพิจำรณำ กำรอนุมตั ิ เงื่อนไข และข้อจำกัด ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
“แนวทำวปฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของบริษทั จด
ประเทศไทย
ทะเบียน”
**หมายเหตุ
1. ขอบเขตอำนำจอนุมตั นิ ้กี ำหนดขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำน เพือ่ ให้เกิดกำรควบคุมภำยในทีด่ ี กำรแก้ไขปรับปรุงขอบเขตอำนำจอนุ มตั ฉิ บับนี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
2. เจ้ำหน้ำทีใ่ นตำแหน่งทีส่ งู กว่ำ สำมำรถทำกำรสอบทำนและแก้ไขกำรอนุมตั ขิ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชำได้
3. ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน / CFO สำมำรถสอบทำนกำรอนุมตั ใิ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกำรเงิน
4. สัญญำทุกฉบับจะต้องมีกำรลงนำมโดยกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของแต่ละบริษทั
5. ห้ำมทำกำร แยก/แตก/ซอย เอกสำร โดยมีเจตนำเพือ่ หลีกเลีย่ งกำรปฏิบตั ติ ำมขอบเขตอำนำจอนุมตั ทิ บ่ี ริษทั กำหนด
6. กำรขอซื้อคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ควรผ่ำนกำรสอบทำนและลงบันทึกรับทรำบจำกหน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบด้ำนคอมพิวเตอร์
7. กรณีกรรมกำรผูจ้ ดั กำรไม่สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ ให้มอบอำนำจให้ผบู้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดของแต่ละหน่วยงำนเป็ นผูก้ ระทำกำรแทน
8. เอกสำรต้นฉบับจัดเก็บทีแ่ ผนกบัญชี
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9.8

กำรสรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำร

ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำในกำรคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำร
ชุดย่อยและผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั โดยคณะกรรมกำรสรรหำจะพิจำรณำคุณสมบัติ ของคณะกรรมกำรบริษทั และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้ ผูบ้ ริหำรระดับสูงทีต่ อ้ งกำรสรรหำให้เป็ นไปดังรำยละเอียดต่อไปนี้
9.8.1

กรรมกำรบริษทั ฯ
9.8.1.1 คณะกรรมกำรบริษัท ต้องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำต่ ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ท่ี
เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั มีควำมซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ มีวสิ ยั ทัศน์ รวมทัง้ จะต้องอุทศิ เวลำ
ให้กบั บริษทั ฯ เพื่อจะได้ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเต็มที่ และมีอำนำจในกำรตัดสินใจอย่ำงอิสระเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
9.8.1.2 มีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้ำ มตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ ำ ด้ว ย บริษัท มหำชนจ ำกัด และ
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสม
ทีจ่ ะได้รบั ควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรทีม่ มี หำชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
9.8.1.3 ควรผ่ำนกำรอบรมและได้รบั ประกำศนียบัตรกำรอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทฯ ไทย (IOD) หรือเทียบเท่ำภำยใน 12 เดือนนับ
จำกวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้
9.8.1.4 กรรมกำรบริษทั จะไม่ดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ใช่บริษทั ฯ
จดทะเบียนเกินกว่ำ 5 บริษทั (รวมบริษทั ) ในกรณีทก่ี รรมกำรคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่ำ 5 บริษัท คณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำถึงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรท่ำนดังกล่ำว
9.8.1.5 ประธำนกรรมกำรบริษัท จะต้องไม่เ ป็ น บุค คลเดีย วกัน กับ กรรมกำรผู้จดั กำร (Managing Director)
เพื่อให้เกิดกำรถ่ วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนำจ
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรอย่ำงชัดเจน เพื่อมิให้กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรมีอำนำจบริหำรและ
อนุมตั วิ งเงินไม่จำกัด
9.8.1.6 เป็ น บุ ค คลที่มีช่อื อยู่ในระบบข้อ มูลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ที่อ อกหลักทรัพย์ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรำยชื่อ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
9.8.1.7 เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรมและประวัตกิ ำรทำงำนทีด่ ี
9.8.1.8 สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีมีเหตุ จำเป็ นหรือ
สุดวิสยั
9.8.1.9 กรรมกำรบริษทั ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษทั ฯ หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมกำรในนิตบิ ุคคลอื่นทีป่ ระกอบกิจกำรอื่นมีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
9.8.1.10 กรรมกำรบริษทั ต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำใดๆ ที่บริษทั ฯ ทำ
ขึน้ ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
9.8.1.11 อำยุไม่เกิน 75 ปี บริบรู ณ์
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9.8.1.12 คุณสมบัตอิ ่นื ทีอ่ ำจกำหนดเพิม่ เติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในภำยหลัง
9.8.2

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้มอี ำนำจแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้ นมำคณะหนึ่ง
มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรอิสระของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็ นกรรมกำร
อิสระโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
9.8.2.1 ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
9.8.2.2 เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ใ น
ประกำศตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยว่ ำ ด้ ว ยคุ ณ สมบัติแ ละขอบเขตกำรด ำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวม
กำรถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย

(2)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึกษำที่ได้รบั
เงินเดือนประจำหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึง
กรณีท่กี รรมกำรอิสระเคยเป็ นรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นบิดำ มำรดำ คู่ สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำย
อื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอชื่อ เป็ น
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

(4)

ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำร
ใช้วจิ ำรญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ำนำจ
ควบคุมของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุ ม ของบริษัท เว้น แต่ จ ะได้พ้น จำกกำรมีลัก ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(5)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ทีม่ นี ัยผู้มอี ำนำจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
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(6)

ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ให้บริก ำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่ง รวมถึง กำรให้บ ริกำรเป็ น ที่ป รึกษำ
กฎหมำยหรือทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั
ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็ นผู้ถือหุน้ ที่มนี ัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(7)

ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั

(8)

ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ
หรือ บริษัท ย่ อ ย หรือ ไม่ เ ป็ น หุ้น ส่ว นที่มีนัย ในห้ำ งหุ้น ส่ว น หรือ กรรมกำรที่มีส่ว นร่ ว ม
บริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจำนวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

(9)

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ เกีย่ วกับกำรดำเนินงำน
ของบริษทั เช่น หุน้ ส่วน ธุรกิจ เจ้ำหนี้ และคู่คำ้ เป็ นต้น อันอำจจะทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

(10)

มีค วำมรู้แ ละเข้ำ ใจลัก ษณะกำรประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท เป็ น อย่ ำ งดีร วมทัง้ มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั

(11)

กรรมกำรอิสระจะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยทันทีหำกเห็นว่ำมีเหตุกำรณ์
ใดๆ ทีอ่ ำจจะทำให้ตนต้องขำดคุณสมบัตคิ วำมเป็ นอิสระในฐำนะกรรรมกำรอิสระ

(12)

กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี

(13)

กรรมกำรอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แห่ง

(14)

ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นกรรมกำรของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั
ย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

ภำยหลัง ได้ร ับ กำรแต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น กรรมกำรอิส ระที่มีลัก ษณะเป็ น ไปตำมที่ก ล่ ำ วมำข้ำ งต้ น แล้ว
กรรมกำรอิสระ อำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษัท
โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
9.8.2.3 เป็ นผู้ ท่ี ส ำมำรถปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ แ สดงควำมเห็ น หรื อ รำยงำนผลกำรปฏิ บ ั ติ ง ำนตำมหน้ ำที่
ที่ไ ด้ร ับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้อ ย่ ำ งเป็ น อิสระ โดยไม่ อ ยู่ภ ำยใต้ก ำรควบคุมของ
ผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
9.8.2.4 มีค วำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ เ พีย งพอที่จ ะสำมำรถท ำหน้ ำ ที่ใ นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้
ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
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9.8.2.5 เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำมเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
9.8.2.6 สำมำรถอุทศิ เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกสมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ำนหนึ่งทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสม
ให้ดำรงตำแหน่ งเป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเลือกและแต่งตัง้ เลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ งให้ย่นื ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั โดยควรแจ้งเป็ น
หนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรอื่น
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องกำรลำออกพร้อมสำเนำหนังสือลำออกให้
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยทรำบ ในกรณี ท่ีก รรมกำรตรวจสอบพ้น จำกตำแหน่ งทัง้ คณะให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทีพ่ น้ จำกตำแหน่งต้องรักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่
จะเข้ำรับหน้ำที่
ในกรณีทต่ี ำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมี
จำนวนครบตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียง
วำระที่ยงั คงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้ นี้ ให้ บริษัทฯ แจ้งกำรพ้นจำกตำแหน่ งของกรรมกำร
ตรวจสอบดังกล่ำวพร้อมเหตุผลของกำรพ้นจำกตำแหน่งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
วำระกำรดำรงตำแหน่ง
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่ งครำวละ 3 ปี ซึง่ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งตำมวำระของกำร
เป็ น กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง พ้น จำกตำแหน่ งตำมวำระอำจได้ร ับ กำรแต่ ง ตัง้ ใหม่ไ ด้อีก
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั เห็นว่ำเหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพ้นจำกกำรดำรงตำแหน่งเมื่อ
(1)
ตำย
(2)
ลำออก
(3)
ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัต รหรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(4)
พ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริษทั หรือครบวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั หรือถูกถอดถอน
9.8.3

ผูบ้ ริหำร

คณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำร
โดยคัดเลือกจำกบุคลำกรทีม่ ปี ระสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ และมีควำมรูใ้ นกำรบริหำรสำยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
9.9

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย

บริษทั ฯ มีนโนบำยกำรลงทุนในกิจกำรทีส่ ำมำรถเอือ้ ประโยชน์กบั บริษทั ทัง้ นี้เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพในกำร
แข่งขัน โดยกำรลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ฯ จะต้องมีอำนำจควบคุมหรือกำหนดนโยบำยกำรบริหำร และมีสทิ ธิในกำร
ส่งตัวแทนของบริษทั เข้ำร่วมเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ส่วนบริษัทร่วม จะต้องมีสทิ ธิในกำรส่งตัวแทนของ
บริษทั เข้ำร่วมเป็ นกรรมกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
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10

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ

นโยบายการทารายการระหว่างกัน
หำกบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยมีควำมจำเป็ นต้องทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง บุคคลทีอ่ ำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้ให้
ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญ
ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชำญอิสระ ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ หรือผูส้ อบ
บัญ ชีข องบริษัท เป็ นผู้ ใ ห้ ค วำมเห็น เกี่ย วกับ รำยกำรระหว่ ำ งกัน ดัง กล่ ำ วต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตั ดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี เพื่ออนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร
ทัง้ นี้ กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อยอันมีลกั ษณะเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำ ใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทั ว่ ไปในสถำนกำรณ์ เดียวกัน ด้วยอำนำจต่ อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องและเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือเป็ นไปตำมหลักกำรทีค่ ณะกรรมกำรอนุมตั ไิ ว้แล้ว ฝ่ ำยบริหำรของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมปกติและจัดทำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้กบั ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ทุกไตรมำส
นโยบำยของบริษทั ฯ ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันสำมำรถจำแนกตำมประเภทรำยกำรได้ดงั นี้
• รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ กล่ำวคือ รำยกำรทำงกำรค้ำที่บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ทำเป็ นปกติเพื่อประกอบธุรกิจทีม่ เี งื่อนไขกำรค้ำทัวไปหรื
่
อเป็ นรำยกำรทีท่ ำเพื่อสนับสนุ นรำยกำรธุรกิจ
ปกติทม่ี เี งื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่ อำทิ กำรซือ้ และขำยสินค้ำ ซือ้ วัตถุดบิ กำรให้บริกำร กำรว่ำจ้ำงขนสินค้ำ
กำรว่ำจ้ำงทำโฆษณำ สัญญำว่ำจ้ำงบริหำร กำรรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค เป็ นต้น บริษทั ฯ มีนโยบำย
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำ
รำยกำรดัง กล่ ำ ว โดยมีเ งื่อ นไขกำรค้ำ ที่มีร ำคำและเงื่อ นไขที่เ ป็ น ธรรมและไม่ ก่อ ให้เ กิด กำรถ่ ำยเท
ผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยและบุคคลทัวไป
่ หรือกำร
ทำรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลทัวไป
่ หรือกำรทำรำยกำรในลักษณะเดียวกัน ของ
ผู้ประกอบกำรอื่นในธุรกิจทำนองเดียวกัน ทัง้ นี้ หำกมีควำมจำเป็ น บริษทั ฯ อำจว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำเฉพำะ
ทำงในกำรประเมิน รำคำที่เ ป็ น ธรรม หรือ ผู้ใ ห้ค วำมเห็น เกี่ ย วกับ รำยกำรระหว่ ำ งกัน ดัง กล่ ำ วต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณีเพื่ออนุ มตั ริ ำยกำรดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร อีก
ทัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกำศ คำสังหรื
่ อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำม
ข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั ฯ จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
• รำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน อำทิ กำรรับหรือให้กยู้ มื เงิน กำรค้ำประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้สนิ กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยง กำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงทีค่ ำ้ ประกันกำรกูย้ มื เป็ นต้น จะต้องเป็ นไปด้วยควำมจำเป็ น มีควำม
สมเหตุสมผล มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ บริษทั ฯ สำหรับ
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รำยกำรค้ำประกันอันเนื่องมำจำกควำมจำเป็ นในกำรขอวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร ซึง่ ถือเป็ นเงื่อนไขปกติของสถำบันกำรเงินในกำรให้สนิ เชื่อแก่ธุรกิจ ซึง่ ไม่ว่ำ
จะเป็ นในทำงตรงหรือกำรวำงสินทรัพย์ค้ำประกัน บริษทั ฯ ต้องไม่มคี ่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรค้ำประกัน
และต้องไม่ทำให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่ำงใด สำหรับรำยกำรรับกำรค้ำประกัน จะต้องเป็ นไปตำม
ควำมจำเป็ นต่อกำรดำเนิ นธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้พจิ ำรณำเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สำหรับรำยกำรให้และรับกำรค้ำประกัน โดยให้ทำรำยกำรเสมือนทำกับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี้ บริษทั
ฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ำรณำและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและควำมจำเป็ น
ต่อกำรทำรำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดังกล่ำว รวมถึงพิจำรณำรำคำทีเ่ ป็ นธรรมในกำร
ท ำรำยกำร และปฏิบตั ิให้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกำศ คำสังหรื
่ อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด
เกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
• รำยกำรอื่น ๆ อำทิ รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริกำรอื่น
บริษทั ฯ มีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ำรณำและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและควำม
จ ำเป็ น ต่ อ กำรท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วและปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำร
ทีเ่ กีย่ วโยงกันและกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษัท จะปฏิบ ัติให้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
เกีย่ วกับเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั ฯ จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและกำรได้มำหรือจำหน่ำย
ไปซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้กำรตัดสินใจเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำย ซึง่ ผูท้ อ่ี ำจมีควำมขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสียในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลง
มติในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนัน้ ๆ อีกทัง้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56 - 2) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั
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12.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

12.1

นโยบายภาพรวม

บริษัท ฯ ตระหนั ก ถึง ควำมส ำคัญ ของกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ให้เ ติบ โตอย่ ำ งยัง่ ยืน ภำยใต้ค วำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมดูแลเอำใจใส่ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ซึ่ง บริษัทฯ หวังว่ำกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่ อ
สังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับกำรเจริญเติบโตของบริษทั ฯ ควบคู่กนั ไปด้วย บริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของพนักงำนทุกคน โดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยำบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะแข่งขันทำงกำรค้ำ
ตำมหลักจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสมอภำค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด
ก็ตำมทีข่ ดั ขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม เช่น กำรแสวงหำข้อมูลทีค่ วำมเป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรเรียก รับ และ
ไม่ให้ผลประโยชน์ใดทีไ่ ม่สจุ ริตทำงกำรค้ำในกำรจัดซือ้ เครื่องจักร เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังเคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทำง
ปั ญญำของผูอ้ ่นื โดยบริษทั ฯ กำหนดให้บุคลำกรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยหรือข้อกำหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ อำทิ
กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถู์ กต้องตำมกฎหมำย เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมและปลูกจิต
ใต้สำนึกให้แก่บุคลำกรของบริษทั ฯ ในทุกระดับชัน้ ให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ บริหำรกิจกำรบนพื้นฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร และปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรให้หรือรับสินบนกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐหรือภำคเอกชน
โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกี ำรแบ่งหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และสำยกำรบังคับบัญชำใน
แต่ละหน่วยงำนให้มคี วำมชัดเจน เพื่อให้มกี ำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรต่ อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทฯ สนับสนุ นและเคำรพกำรปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยกำรปฏิบตั ิต่อผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็ นพนักงำน
ชุมชน และสังคมรอบข้ำง ด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุ ษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพทีเ่ ท่ำเทียมกัน
ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผวิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ
สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดให้มกี ำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เข้ำไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีกำรว่ำจ้ำงแรงงำนคนพิกำร เพื่อให้
โอกำสคนพิกำรได้ทำงำนทีเ่ ทียบเท่ำคนปกติ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มกี ำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดด้ำน
สิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้ผมู้ สี ่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำม
เสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยทีจ่ ะ
ช่วยเพิม่ มูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนำคต
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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4.1

เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน

4.2

จัดให้มกี ระบวนกำรสรรหำ ว่ำ จ้ำง และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน รวมถึงกำหนดค่ำตอบแทน และกำรพิจำรณำ
ผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเ่ ป็ นธรรม

4.3

ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มกี ำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วมสัมมนำ และ
ฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของบุคลำกร รวมถึงปลูกฝั ง
ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร

4.4

จัด ให้มีสวัส ดิก ำรด้ำ นต่ ำ ง ๆ สำหรับ พนัก งำนตำมที่ก ฎหมำยก ำหนด เช่ น ประกัน สัง คม เป็ น ต้น และ
นอกเหนือจำกทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ กำรให้เงินช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ แก่พนักงำน
เช่น เงินสงเครำะห์กรณีเสียชีวติ เป็ นต้น

4.5

ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสขุ อนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ี โดยจัดให้มมี ำตรกำร
ป้ องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจติ สำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงจัดกำรฝึกอบรม และ
ส่งเสริมให้พนักงำนมีสขุ อนำมัยทีด่ ี และดูแลสถำนทีท่ ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยอยู่เสมอ

4.6

เปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรมหรือกำร
กระทำทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้กำรคุม้ ครองพนักงำนทีร่ ำยงำนเรื่องดังกล่ำว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ เพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และยึดมันในกำรปฏิ
่
บตั ติ ่อลูกค้ำด้วย
ควำมรับผิดชอบและควำมซื่อสัตย์ โดยกำรดูแลให้กระบวนกำรผลิตสำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อส่งมอบสินค้ำ
ได้ตำมปริมำณและภำยในระยะเวลำทีต่ กลงกับลูกค้ำ และหำกมีกำรปรับปรุงแผนกำรผลิตทีม่ คี วำมสำคัญซึง่ อำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรส่งมอบสินค้ำ บริษทั ฯ จะหำรือร่วมกับลูกค้ำเพื่อดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ดำเนินกำรและควบคุมให้
มีกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะในกระบวนกำรให้บริกำรผลิตและ
ประกอบ บริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ำรทำงำนให้กระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้น้อยทีส่ ุด ยกตัวอย่ำงเช่น กำรขัดพ่นท่อด้วยเศษผง
เหล็ก แทนกำรขัดด้วยทรำย เพื่อช่วยลดมลภำวะด้ำนฝุ่ นละอองไม่ให้ฟ้ ุงกระจำยไปในชุมชน รวมถึงสำมำรถนำผงเหล็กกลับมำ
ใช้ซ้ำได้อกี หลำยครัง้ และนำไปกำจัดตำมระบบอย่ำงถูกต้อง
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ตระหนักในควำมเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึง่ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรช่วยเหลือและสนับสนุ นกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อควำมเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ โดยกำรดูแลเอำใจ
ใส่สงิ่ แวดล้อมในชุมชน และให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดกิจกรรมและกำรพัฒนำชุมชนร่วมกัน ทัง้ นี้ โดยปกติกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั จะไม่สง่ ผลกระทบร้ำยแรงใด ๆ ต่อชุมชนโดยรอบ
8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่ มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักควำมรับผิดชอบของสังคม ต่อกำรใช้นวัตกรรมซึง่ ได้จำกกำรดำเนินงำน โดยบริษทั ฯ ได้ใช้นวัตกรรม
ในกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องต่อควำมรับผิดชอบของสังคมอย่ำงเคร่งครัด ยกตัวอย่ำงเช่น กำรออกแบบและรับเหมำก่อสร้ำง
หน้ำที่ 2.3.4 - 2

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ระบบ ผลิตน้ ำเย็นที่เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนสถำนะของก๊ำซธรรมชำติเหลวที่ถูกขนส่งมำทำงท่อ (โครงกำร PTT LNG Cold
Water ทีป่ ระมูลได้ในปี 2560) เพื่อนำกลับมำใช้ประโยชน์ในระบบหล่อเย็นของหน่วยผลิดไฟฟ้ ำในโรงงำนอีกครัง้ หนึ่ง ทำให้ลด
กำรใช้พลังงำนทีใ่ ช้ในกำรผลิดไฟฟ้ ำและสำมำรถเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรผลิดไฟฟ้ ำได้มำกขึน้

12.2 การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน (CSR in Process)
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะประกอบกิจกำรภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับกำร
เจริญเติบโตของบริษทั ฯ จึงนำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำเป็ นแนวทำงในกำรกำหนดกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน และ
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำพนักงำนทุกระดับตระหนักถึงและปฏิบตั หิ น้ำที่ภำยใต้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรจัดกำรอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในหลักสูตรต่ำงๆ ให้กบั พนักงำน ดังนี้
12.2.1

กำรอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับพนักงำนเข้ำใหม่

12.2.2

กำรอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกีย่ วกับไฟฟ้ ำ

หน้ำที่ 2.3.4 - 3

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

12.2.3

กำรอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในสถำนทีอ่ บั อำกำศ

12.2.4

กำรอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับหัวหน้ำงำน

12.2.5

กำรอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับผูบ้ ริหำร

12.2.6

กำรอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบือ้ งต้น

หน้ำที่ 2.3.4 - 4

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

12.2.7

กำรอบรมหลักสูตรกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น

ทัง้ นี้ บริษัทฯ ยังได้ประกำศนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษทั ฯ ทัง้ ในรูปแบบกำร
ประชุมระดับผูบ้ ริหำร กำรประชุมระดับฝ่ ำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ภำยในบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กำหนดให้เป็ นหัวข้อในกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ รวมถึงกำรจัดอบรมพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
บริษทั ฯ นำระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 มำกำหนดเป็ นข้อปฏิบตั ใิ นกำรทำงำนของพนักงำนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกฝ่ ำย และคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมตัง้ แต่กระบวนกำรผลิตและวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน ไปจนถึงกำรปรับปรุงพืน้ ทีโ่ รงงำน
เช่น
• ปลูกต้นไม้รอบพืน้ ทีโ่ รงงำน และจัดเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวให้มที ศั นียภำพสวยงำม
• ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคุณค่ำ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้ทงั ้ หมด โดยได้รณรงค์ให้พนักงำนร่วมกันประหยัดทรัพยำกร
ทัง้ ด้ำนน้ำใช้ ไฟฟ้ ำ และกระดำษ

• กำรใช้นวัตกรรมซึง่ ได้จำกกำรดำเนินงำน โดยบริษทั ฯ ได้ใช้นวัตกรรม ในกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องต่อควำม
รับผิดชอบของสังคมอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรนำเครื่องจักรในกำรขัดสนิมทีเ่ ป็ นระบบปิ ด มำใช้งำนและดำเนินกำรหมุนเวียนใน
กำรนำเม็ดโลหะขัดสนิมมำใช้ใหม่ ซึง่ สำมำรถประหยัดพลังงำนและลดโอกำศในกำรเกิดฝุ่ นละอองในพืน้ ที่

หน้ำที่ 2.3.4 - 5

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของชุมชนและสังคมเป็ นอย่ำงมำก จึง ประกอบกิจกำรตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี จิ กรรมเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ของคนในชุมชน ด้วยควำมห่วงใยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมอยู่เสมอ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนำสังคมอย่ำงสม่ำเสมอ โดยสำมำรถแบ่งออกเป็ น 4 ด้ำน คือ กำรศึกษำ ศำสนำ สิง่ แวดล้อม และกิจกรรมชุมชน ดังนี้
12.3

12.3.1
กำรศึกษำ
บริษทั ฯมีแผนงำนโครงกำรในกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ โดยจัดมอบทุนกำรศึกษำกับบุตร ธิดำ ของพนักงำนทีม่ ผี ล
กำรเรียน และควำมประพฤติดี โดยจะเริม่ ดำเนินกำรตำมแผนงำนในไตรมำสที่ 4 ของปี 2561
12.3.2
ศำสนำ
บริษทั ฯได้เข้ำร่วมในกิจกรรมทอดผ้ำป่ ำสำมัคคีและบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ ร่วมกับกลุ่ม บริษทั ปตท. เนื่องใน
โอกำศวันสงกรำนต์

12.3.3
สิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ำรซ้อมดับเพลิงและอพยพในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้ องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

หน้ำที่ 2.3.4 - 6

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

12.3.4
กิจกรรมชุมชน
บริษทั ฯได้เข้ำร่วมในกิจกรรมปลูกป่ ำกับชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชน

บริษทั ได้เข้ำร่วมกับลูกค้ำในกำรบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ในกำรเก็บขยะบริเวณชำยหำดโดยรอบพืน้ ที่

12.4

นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินกิจกำรอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และมีสว่ น
ร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทั ฯ ยึดมันในหลั
่
กกำรทีจ่ ะต่อต้ำนกำรกระทำทุจริตและกำรติดสินบนในทุกรูปแบบทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อม จึงได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันขึน้ เพื่อให้บุคลำกรของบริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ติ ำม
หลักกำรต่อไปนี้
1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทในทุกส่วนงำนจะต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต โดยกำร
ดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตนัน้ ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ำมทีก่ ำหนดในคู่มอื จรรยำบรรณ
ของบริษทั รวมถึงคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนทีบ่ ริษทั จัดทำ ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั อิ ่นื ใดทีบ่ ริษทั จะกำหนดขึน้
ต่อไป
2. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงจะต้องดำเนินกำรตำมระเบียบขัน้ ตอน กำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท และมีควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้
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3. กำรให้เงินสนับสนุ นใด ๆ ก็ตำม จะต้องกระทำโดยระบุช่อื ในนำมของบริษทั เท่ำนัน้ และจะต้องเป็ นไปตำมระเบียบ
ขัน้ ตอนของบริษทั
4. บริษทั จะสือ่ สำรแนวทำงกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและเผยแพร่ให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนใน
ทุกระดับของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้มคี วำมเข้ำใจและสำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยกำรป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
พนักงำนทุกคนของบริษทั ฯ มีหน้ำทีท่ ำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันในองค์กร
ทุกขัน้ ตอนของกำรปฏิบตั งิ ำน หำกพบกำรกระทำใดทีเ่ ข้ำข่ำยขัดต่อนโยบำยนี้ ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชำทรำบในทันที
12.5

การจัดทารายงานความยังยื
่ น
บริษทั มีแผนรำยงำนผลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและรำยงำนผลกระทบและผลลัพธ์ทงั ้ เชิงบวก
และลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรดำเนินกิจกำร แก่คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นประจำทุกปี เพื่ อจัดให้มี
กรอบแนวทำงในกำรทำงำน งบประมำณ และควำมเหมำะสมกำรดำเนินงำนของบริษทั โดยจะเปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริษทั
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13. การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบควบคุมภำยในที่ดี ซ่งึ จะช่ว ยให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยบริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทำหน้ำทีส่ อบ
ทำนระบบควบคุมภำยในให้มคี วำมเหมำะสม และเป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทัง้ นี้ กำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่ออนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบควบคุมภำยในของ
บริษทั ฯ มีผสู้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยในและผูบ้ ริหำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำรับทรำบ ติดตำมควำมคืบหน้ ำ และหำแนวทำงแก้ไขเพื่อให้สำมำรถแก้ไข
ประเด็นข้อสังเกตได้อย่ำงทันท่วงที
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มผี ตู้ รวจสอบภำยในที่เป็ นหน่ วยงำนอิสระจำกภำยนอก โดยในเดือนมิถุนำยน 2558 ได้
แต่งตัง้ บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด โดย นำยศักดิศรี
์ อำพวัน เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในปี 2558 -กรกฎำคม
2560, นำงสำวลภัสรดำ เลิศภำนุ โรจ เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในปี ตุลำคม 2560 - เมษำยน 2561 และนำงสำวกรกช วน
สวัสดิ ์ เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในปี กรกฎำคม 2561 - ปั จจุบนั ซึง่ ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติ มีควำมรูค้ วำมสำมำรถในด้ำนระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในเพียงพอในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบ
ภำยในของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้มกี ำรพิจำรณำระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดควำม
ถูกต้องและควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิม่ เติมสำหรับระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
และแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบพร้อมกับข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขต่อไป
โดยในแต่ละส่วนงำนดังกล่ำว ได้นำเสนอข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และกำรติดตำมผล ออกมำในรูปธรรม ซึง่ จะ
ส่งผลให้กำรควบคุมภำยในช่วยสกัดกัน้ ควำมสูญเปล่ำทีจ่ ะเกิดขึน้ แก่องค์กร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
13.1 การประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อ วัน ที่ 22 กุ ม ภำพัน ธ์ 2561 โดยมีค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ ำย
บริหำรเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ทัง้ 5 ส่วน คือ
1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำน (Control Activities)
4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้อมูล (Information & Communication)
5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม รวมทัง้ บริษทั ฯ
มีระบบกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนทีจ่ ะสำมำรถป้ องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อันเกิดจำกกำรทีผ่ บู้ ริหำรนำไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำนำจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอในกำรทำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่ำว (รำยละเอียดเกีย่ วกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมใน
เอกสำรแนบ 3)
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13.2 ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯโดยผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั
อนุ ญำตจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และได้เสนอรำยงำนกำรตรวจสอบ ลงวันที่ 29
มีนำคม 2561 โดยในกำรตรวจสอบงบกำรเงินดังกล่ำวตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีทร่ี บั รองทัวไปเพื
่
่อแสดงควำมเห็นว่ำ
งบกำรเงินนัน้ แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้รำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบควบคุมภำยในด้ำนบัญชี จำก
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561 ซึง่ มีรำยละเอียดทีส่ ำคัญ ดังนี้
ลาดับ

ประเด็นข้อตรวจพบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

สูง

กลุ่มบริษทั ควร
ดำเนินกำรมีกำรสอบทำ
รำยละเอียดรำยได้ค่ำ
ก่อสร้ำงทุกไตรมำส

แก้ไข
แล้ว/
ยังไม่ได้
แก้ไข

รายละเอียด
การแก้ไข

วงจรรายได้และลูกหนี้
1 ราคาตามสัญญาในรายละเอียด
รายได้ค่าก่อสร้างตาม
อัตราส่วนงานที่ทาเสร็จไม่ถกู
ปรับปรุงให้เป็ นปัจจุบนั
จำกกำรตรวจทำนรำยละเอี ย ด
รำยได้ค่ำก่อสร้ำงในไตรมำสหนี่ ง
พ บ ว่ ำ มู ล ค่ ำ ต ำ ม สั ญ ญ ำ ใ น
รำยละเอี ย ดรำยได้ ค่ ำ ก่ อ สร้ ำ ง
จ ำนวนหนึ่ ง โครงกำรไม่ ไ ด้ ถู ก
ปรับ ปรุ ง เมื่ อ มี ก ำรแก้ ไ ขสัญ ญำ
เนื่องจำกมีกำรปรับ รำคำสัญญำ 2
ฉบับ ในช่ ว งไตรมำสที่ 1 ของปี
(แก้ ไ ขรำคำครัง้ แรกในวัน ที่ 23
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 และแก้ไข
เ พิ่ ม เ ติ ม ค รั ้ง ที่ 2 เ มื่ อ วั น ที่ 2
มีนำคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขแล้ว มูลค่ำตำมสัญญำได้ถูกแก้ไข
ให้ถูกต้องในกำรจัดทำข้อมูล
ทำงกำรเงินในไตรมำสหนึ่ ง
ซึ่งกลุ่มบริษัทจะดำเนิน กำร
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
ก่อสร้ำงโดยฝ่ ำยบัญชีในทุก
ไตรมำสโดยเริ่มตัง้ แต่ เดือ น
มิถุ น ำยน พ.ศ. 2560 เป็ น
ต้นไป
ผูร้ บั ผิดชอบ:
คุ ณพรธิภัสร์ (ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน)

ผลกระทบ:
กลุ่มบริษทั รับรูร้ ำยได้ค่ำก่อสร้ำง
ไม่ถูกต้อง
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ลาดับ

ประเด็นข้อตรวจพบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

แก้ไข
แล้ว/
ยังไม่ได้
แก้ไข

รายละเอียด
การแก้ไข

การติ ดตามผล:
จำกกำรตรวจสอบ
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ร ำ ย ไ ด้ ค่ ำ
ก่ อ สร้ ำ งในไตรมำสที่ ส อง
ไ ต ร ม ำ ส ที่ ส ำ ม แ ล ะ ก ำ ร
ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
พบว่ ำ มู ล ค่ ำ ตำมสั ญ ญำที่
แสดงในรำยละเอีย ดรำยได้
ค่ ำ ก่ อ สร้ ำ งได้ ถู ก ปรับ ปรุ ง
รำคำตำมที่มกี ำรแก้ไขรำคำ
เพิม่ เติมอย่ำงถูกต้อง
2

ใบสาคัญทัวไปที
่
่ใช้บนั ทึกรายได้
ไม่ได้รบั การตรวจทาน
จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุม
ภำยในเกีย่ วกับกำรตรวจทำน
ใบสำคัญทัวไปของเดื
่
อน มกรำคม
ถึงพฤษภำคมในช่วงไตรมำสทีส่ อง
พบว่ำใบสำคัญทัวไปที
่ ใ่ ช้บนั ทึก
รับรูร้ ำยได้ค่ำก่อสร้ำงทีใ่ ช้ในกำร
บันทึกบัญชีรำยได้ค่ำก่อสร้ำงของ
บริษทั ย่อย (JKEC) ไม่มกี ำร
ตรวจทำนจำกผูท้ ม่ี หี น้ำทีท่ ่ี
เกีย่ วข้องในฝ่ ำยบัญชี

สูง

บริษทั ย่อยควร
ดำเนินกำรให้ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องในฝ่ ำยบัญชีมี
กำรสอบทำนใบสำคัญ
ทัวไปและท
่
ำกำรสอบ
ทำนรำยกำรดังกล่ำว
ย้อนหลังเพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำร
บันทึกบัญชีรำยได้ค่ำ
ก่อสร้ำง

ผลกระทบ:
บริษทั ย่อยรับรูร้ ำยได้ค่ำก่อสร้ำงไม่
ถูกต้อง

แก้ไขแล้ว บริษทั ย่อยจะดำเนินกำรให้มี
กำรสอบทำนใบสำคัญทัวไป
่
โดยฝ่ ำยบัญชีตงั ้ แต่เดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เป็ นต้น
ไป และจัดทำกำรสอบทำน
ย้อนหลังทัง้ หมดให้เสร็จสิน้
ภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ.
2560
ผูร้ บั ผิดชอบ:
คุณมะลิวลั ย์ (ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
บัญชี)
การติ ดตามผล:
จำกกำรติดตำมผลกำร
ตรวจทำนใบสำคัญทัวไปใน
่
เดือนมิถุนำยนถึงธันวำคม
พบว่ำใบสำคัญทัวไปได้
่
รบั
กำรตรวจทำนแล้วและบริษทั
ย่อยได้ทำกำรแก้ไขย้อนหลัง

หน้ำที่ 2.3.5 - 3

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

ประเด็นข้อตรวจพบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

แก้ไข
แล้ว/
ยังไม่ได้
แก้ไข

รายละเอียด
การแก้ไข

รำยกำรสำหรับเดือน
มกรำคมถึงพฤษภำคมแล้ว
3

ใบแจ้งหนี้ ไม่ได้รบั การ
ตรวจทาน โดยผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
ก่อนออกให้ลูกค้า
จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุม
ภำยในเกีย่ วกับกำรตรวจทำน
ใบสำคัญทัวไปในเดื
่
อนมกรำคมถึง
พฤษภำคมในช่วงไตรมำสทีส่ อง
พบว่ำใบแจ้งหนี้ค่ำก่อสร้ำงของ
บริษทั ย่อย (JKEC) ทีอ่ อกให้ลกู ค้ำ
ไม่ได้รบั กำรตรวจทำนและอนุมตั ิ
จำกผูม้ อี ำนำจ

สูง

บริษทั ย่อยควร
แก้ไขแล้ว
ดำเนินกำรให้ผมู้ อี ำนำจ
ลงนำมและอนุมตั ใิ บแจ้ง
หนี้ทงั ้ หมดทีอ่ อกให้กบั
ลูกค้ำ และทำกำรสอบ
ทำนรำยกำรดังกล่ำว
ย้อนหลังเพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของใบแจ้ง
หนี้

ผลกระทบ: บริษทั อำจเรียกเก็บ
เงินลูกค้ำไม่ถูกต้อง

บริษทั ย่อยจะลงนำมและ
อนุมตั ใิ บแจ้งหนี้ตงั ้ แต่เดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เป็ นต้น
ไป และจัดทำกำรสอบทำน
ย้อนหลังทัง้ หมดให้เสร็จสิน้
ภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ.
2560
ผูร้ บั ผิดชอบ: คุณ Choi
(JKEC’s CEO)
การติ ดตามผล:
จำกกำรติดตำมผลกำร
ตรวจทำนใบแจ้งหนี้ทอ่ี อกใน
เดือนมิถุนำยนถึงธันวำคม
พบว่ำใบแจ้งหนี้ได้รบั กำรลง
นำมโดยผูม้ อี ำนำจอนุมตั แิ ล้ว
และบริษทั ย่อยได้ทำกำร
แก้ไขย้อนหลังรำยกำร
สำหรับเดือนมกรำคมถึง
พฤษภำคมแล้ว

วงจรซื้อและเจ้าหนี้
4 การบันทึกต้นทุนค่าก่อสร้าง
เกี่ยวกับค่าบริการบริการจ้าง
เหมาและค่าสิ นค้าไม่ครบถ้วน

หน้ำที่ 2.3.5 - 4

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

ประเด็นข้อตรวจพบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

จำกกำรสอบทำนกลุ่มบริษทั ในไตร
มำสทีห่ นึ่ง พบว่ำบริษทั ไม่ได้
บันทึกค่ำบริกำรจ้ำงเหมำและ
ต้นทุนค่ำสินค้ำซึง่ ใช้ในกำร
ก่อสร้ำงในช่วงสิน้ เดือนมีนำคม
พ.ศ. 2560 เนื่องได้รบั ใบแจ้งหนี้
จำกฝ่ ำย (แผนกจัดกำรควบคุม
โครงกำร) และผูข้ ำยสินค้ำล่ำช้ำ

สูง

กลุ่มบริษทั ควรกำหนด
ระยะเวลำปิ ดบัญชีและ
กำหนดให้ฝ่ำยที่
เกีย่ วข้อง ติดตำมใบแจ้ง
หนี้หรือนำส่งเอกสำรที่
จำเป็ นสำหรับกำรบันทึก
บัญชีให้ฝ่ำยบัญชีภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด

ผลกระทบ: กลุ่มบริษทั ต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงและรำยได้ค่ำก่อสร้ำงไม่
ถูกต้อง

แก้ไข
รายละเอียด
แล้ว/
การแก้ไข
ยังไม่ได้
แก้ไข
แก้ไขแล้ว ฝ่ ำยบัญชีจะกำหนดรอบเวลำ
ปิ ดบัญชีและกำหนดให้ฝ่ำยที่
เกีย่ วข้องส่งเอกสำร
ประกอบกำรลงบัญชีก่อน
วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
นอกจำกนี้ยงั มีกำรติดตำม
ยอดคงค้ำงของใบสังซื
่ อ้ ที่
ค้ำงอยู่ในระบบสังซื
่ อ้ ทุกไตร
มำส
ผูร้ บั ผิดชอบ:
คุณศุภำภรณ์ /คุณลี (Mr. Do
Hoon Lee) /คุณจอง (Mr.
Se Joon Jung) (ผูจ้ ดั กำร
แผนกจัดกำรควบคุม
โครงกำร)
การติ ดตามผล:
จำกกำรสอบทำนในไตรมำส
ทีส่ องและสำมและกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
พบว่ำกลุ่มบริษทั บันทึก
ต้นทุนค่ำก่อสร้ำงเกีย่ วกับ
ค่ำบริกำรบริกำรจ้ำงเหมำ
และค่ำสินค้ำครบถ้วน

กระบวนการปิ ดและปรับปรุงบัญชี
5 บริษทั ย่อยไม่บนั ทึกภาระหนี้ สิน
ผลประโยชน์พนักงาน
จำกกำรสอบทำนกลุ่มบริษทั ในไตร
มำสทีส่ อง พบว่ำบริษทั ย่อยไม่ได้
จัดให้มกี ำรทำรำยงำนผลประโยชน์
พนักงำนโดยนักคณิตศำสตร์
ประกันภัย และไม่ได้บนั ทึกภำระ
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำน

ปำน บริษทั ย่อยควรจัดให้มี
กลำง กำรทำรำยงำน
ผลประโยชน์พนักงำน
โดยนักคณิตศำสตร์
ประกันภัย และบันทึก
ภำระหนี้สนิ ผลประโยชน์
พนักงำนให้ครบถ้วน
หน้ำที่ 2.3.5 - 5

แก้ไขแล้ว คุณพรธิภสั ร์จะดำเนินกำร
บันทึกผลประโยชน์พนักงำน
ให้ครบถ้วนให้ทนั กำรปิ ด
รอบระยะเวลำบัญชีงบ
กำรเงินประจำปี พ.ศ. 2560

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

ประเด็นข้อตรวจพบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

แก้ไข
แล้ว/
ยังไม่ได้
แก้ไข

ผลกระทบ: บริษทั ย่อยบันทึก
ภำระหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำน
ต่ำไป

รายละเอียด
การแก้ไข

ผูร้ บั ผิดชอบ:
คุณพรธิภสั ร์ (ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน)
การติ ดตามผล:
จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ประจำปี พบว่ำบริษทั ย่อย
จัดทำภำระหนี้สนิ
ผลประโยชน์พนักงำนและ
บันทึกรำยกำรดังกล่ำวในงบ
กำรเงินแล้ว

6

ไม่มีการสอบทานยอดคงเหลือ
ของรายการคงค้างสาหรับ
โครงการที่แล้วเสร็จ
จำกกำรตรวจสอบรำยละเอียดยอด ปำน กลุ่มบริษทั ควรตรวจสอบ แก้ไขแล้ว
คงเหลือของรำยได้รอกำรรับรูแ้ ละ กลำง ยอดคงเหลือของรำยได้
รอกำรรับรูแ้ ละรำยได้คำ้ ง
รำยได้คำ้ งรับ ณ 31ธันวำคม พ.ศ.
รับของโครงกำรทีเ่ สร็จใน
2560 พบว่ำมีบำงโครงกำรทีแ่ ล้ว
ระหว่ำงงวดทุกไตรมำส
เสร็จในปี แต่ยงั มียอดคงเหลืออยู่
เนื่องจำกนำรำยละเอียดของใบแจ้ง
หนี้มำลงผิดโครงกำรโดยนำใบแจ้ง
หนี้โครงกำร16099EE มำลงเป็ น
โครงกำร16002EE ทำให้ยอด
คงเหลือในทัง้ สองโครงกำรแสดงไม่
ถูกต้อง
เอกสารอ้างอิ ง:
ใบแจ้งหนี้:
IRPCPPE/CAZ/CA/IV/CO02
วันที:่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2560

งบกำรเงินประจำปี พ.ศ.
2560 ได้ปรับปรุงยอด
คงเหลือรำยได้รอกำรรับรู้
และรำยได้คำ้ งรับของ
โครงกำรให้ถูกต้องแล้ว และ
บริษทั จะดำเนินกำรแก้ไข
กระบวนกำรควบคุมภำยในที่
สำคัญในไตรมำสทีห่ นึ่ง พ.ศ.
2561 โดยคุณพรธิภสั ร์จะ
ตรวจสอบยอดคงเหลือจำก
โครงกำรทีแ่ ล้วเสร็จตัง้ แต่
ไตรมำสทีห่ นึ่ง พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป
ผูร้ บั ผิดชอบ:
คุณพรธิภสั ร์ (ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน)

ผลกระทบ: รำยได้รอกำรรับรูแ้ ละ
รำยได้คำ้ งรับแสดงมูลค่ำไม่ถูกต้อง
หน้ำที่ 2.3.5 - 6

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

13.3 การประเมิ นระบบการควบคุมภายในโดยผูต้ รวจสอบภายใน
บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้ประเมิน
ตรวจสอบและติดตำมกำรปรับปรุงระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน 2558 โดยประเมินควำมเสีย่ ง
จัดทำแผนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในประจำปี ดำเนินกำรตรวจสอบ ตลอดจนติดตำมผลกำรปรับปรุงระบบ
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิ
ภำพและควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน กำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้
ควำมเหมำะสมและเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ดำเนินกำรตรวจสอบให้ควำม
เชื่อมันต่
่ อระบบควบคุมภำยในซึง่ ครอบคลุมถึงกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (COSO) และกำรประเมิน
ควำมเสีย่ งจำกระบบควบคุมภำยในกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ ระบบงำนขำยและประมูลโครงกำร ระบบงำนบริหำรและ
จัดกำรโครงกำร ระบบงำนกำรจัดทำงบประมำณ ระบบงำนกำรจัดซือ้ และจัดจ้ำง ระบบงำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระบบงำนบัญชี ระบบงำนกำรเงิน ระบบงำนเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่ำย ระบบงำนกำรควบคุมทรัพย์สนิ ระบบงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (เฉพำะกำรควบคุมทัวไป)
่ งำนควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม โดยในแต่ละครัง้ ของกำรตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในประจำไตรมำสควบคู่กบั กำรรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในแบบติดตำมประเด็นควำมเสีย่ งทีพ่ บจำกกำรตรวจสอบในครัง้ ก่อน (Follow up Audit) โดยมีจำนวนรำยงำนรวม
ทัง้ สิน้ จำนวน 14 ฉบับและรำยงำนทุกฉบับได้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ สำมำรถสรุประบบงำนทีท่ ำกำร
ตรวจสอบและช่วงเวลำในกำรตรวจสอบ ดังนี้

หน้ำที่ 2.3.5 - 7

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

สรุปรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รายงาน ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ
ฉบับที่
1
13 มิถุนำยน – 19
มิถุนำยน 2558

วันที่ออกรายงาน

ระบบที่ทาการตรวจ

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

15 ธันวำคม 2558

กำรควบคุมภำยในทัวไปและระบบงำนหลั
่
กทีส่ ำคัญ ซึง่ ได้แก่
ระบบภำยในโรงงำน ระบบควบคุมและประกันคุณภำพในโรงงำน
ระบบจัดกำรโครงกำรและกำรก่อสร้ำง ระบบควบคุมและบริหำร
โครงกำร ระบบงำนกำรจัดซือ้ ระบบทรัพยำกรมนุษย์ ธุรกำรและ
วำงแผน ระบบงำนบัญชี และกำรเงิน ระบบกำรตลำด ระบบควำม
ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ระบบงำนด้ำนมำตรฐำน ISO
9001:2008
รำยงำนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)

แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนก
จัดกำรโครงกำร แผนกประกอบ แผนก
วิศวกรรม แผนกควบคุมและประกันคุณภำพ
แผนกจัดซือ้ แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน แผนก
บุคคล แผนกกำรตลำด แผนกควำมปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม

2

26 ตุลำคม - 30 ตุลำคม
2558
(ครัง้ ที่ 3 ปี 2558)

28 ธันวำคม 2558

3

20 กรกฎำคม - 26
กรกฎำคม 2559
(ครัง้ ที่ 1 ปี 2559)

2 กันยำยน 2559

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 1/2559 เรื่อง กำรบริหำร
จัดกำรและกำรควบคุมวัตถุดบิ

4

27 กรกฎำคม - 2
สิงหำคม 2559
(ครัง้ ที่ 2 ปี 2559)
10 ตุลำคม - 14 ตุลำคม
2559
(ครัง้ ที่ 3 ปี 2559)

1 กันยำยน 2559

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 2/2559 เรื่อง กำรจัดทำ
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรรับรูร้ ำยได้ค่ำก่อสร้ำงทำงบัญชี

5

21 พฤศจิกำยน 2559 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 3/2559 เรื่องกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
หน้ำที่ 2.3.5 - 8

แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนก
จัดกำรโครงกำร แผนกประกอบ แผนก
วิศวกรรม แผนกควบคุมและประกันคุณภำพ
แผนกจัดซือ้ แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน แผนก
บุคคล แผนกกำรตลำด แผนกควำมปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม
แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร ฝ่ ำยโรงงำน
(หน่วยงำนควบคุมวัตถุดบิ ) แผนกควบคุมและ
ประกันคุณภำพ แผนกจัดซือ้ แผนกบัญชี
แผนกกำรเงิน
แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนกบัญชี

แผนกควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รายงาน ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ
ฉบับที่
6
26 เมษำยำยน - 3
พฤษภำคม 2560
(ครัง้ ที่ 1 ปี 2560)
7
31 พฤษภำคม 2 มิถุนำยน 2560
8
18 กรกฎำคม - 24
กรกฎำคม 2560
(ครัง้ ที่ 2 ปี 2560)
9
26 ตุลำคม - 2
พฤศจิกำยน 2560
(ครัง้ ที่ 3 ปี 2560)
10
27 ธันวำคม 2560 - 10
มกรำคม 2561
(ครัง้ ที่ 1 ปี 2561)

11

1 กุมภำพันธ์ - 9
กุมภำพันธ์ 2561
(ครัง้ ที่ 2 ปี 2561)

วันที่ออกรายงาน

ระบบที่ทาการตรวจ

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

31 พฤษภำคม 2560

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 1/2560 เรื่องกำรจัดซือ้ จัด
จ้ำง

แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนกจัดซือ้
แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน

12 กรกฎำคม 2560

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เรื่องกำรตรวจรับงำนตำม
ข้อตกลง
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 2/2560 เรื่องกำรควบคุม
ทรัพย์สนิ ถำวร

แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนก
จัดกำรโครงกำร แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน
แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนก
ควบคุมและประกันคุณภำพ แผนกจัดซือ้
แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน แผนกไอที
แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนก
กำรตลำด แผนกบัญชี

24 สิงหำคม 2560

1 ธันวำคม 2560

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 3/2560 เรื่อง กำรคำนวณ
ต้นทุนเพื่อเสนอรำคำลูกค้ำ และกำรควบคุมต้นทุนโครงกำร

31 มกรำคม 2561

รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยใน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ด้ำนกำรควบคุม
ทัวไป)
่ ระบบทรัพยำกรบุคคล (เงินเดือนและค่ำแรง) ระบบเงินสด
ย่อยและเงินทดรองจ่ำย ระบบวงจรค่ำใช้จ่ำย ระบบวงจรรำยได้
กระบวนกำรพิจำรณำกำรเสนอรำคำ กระบวนกำรจัดกำรสัญญำ
กระบวนกำรปิ ดโครงกำร
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 1/2561 เรื่อง กำรสอบทำน
ข้อมูล ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

19 กุมภำพันธ์ 2561

หน้ำที่ 2.3.5 - 9

แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนก
จัดกำรโครงกำร แผนกควบคุมและประกัน
คุณภำพ แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน แผนก
บุคคล แผนกกำรตลำด แผนกไอที

แผนกควบคุมและบริหำรโครงกำร แผนก
จัดกำรโครงกำร แผนกประกอบ แผนก
วิศวกรรม แผนกควบคุมและประกันคุณภำพ
แผนกจัดซือ้ แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน แผนก
บุคคล แผนกกำรตลำด แผนกควำมปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รายงาน ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ
ฉบับที่
12
23 เมษำยน – 27
เมษำยน 2561
(ครัง้ ที่ 4 ปี 2561)
13
20 – 26 กรกฎำคม 2561
(ครัง้ ที่ 5 ปี 2561)
14

1 -16 ตุลำคม 2561
(ครัง้ ที่ 6 ปี 2561)

วันที่ออกรายงาน

ระบบที่ทาการตรวจ

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 พฤษภำคม 2561

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 2/2561 เรื่อง กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล

11 สิงหำคม 2561

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 3/2561 เรื่องกำรเสนอ
ฝ่ ำยควบคุมและบริหำรโครงกำร (PCM)
รำคำและกำรติดตำมต่อรองรำคำ ควำมควบถ้วนของสัญญำและ
กำรส่งงำน กำรวำงบิลและเรียกเก็บเงิน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 4/2561 เรื่องกำรควบคุม ฝ่ ำยจั ด ซื้ อ และฝ่ ำยควบคุ ม และบริ ห ำร
จัดซือ้ วัตถุดบิ และกำรจัดจ้ำงผูร้ บั เหมำและกำรจัดทำสัญญำ กำร โครงกำร (PCM)
ประเมินผูข้ ำยและผูร้ บั เหมำ กำรสังซื
่ อ้ กรณีเร่งด่วนและกรณีสนิ ค้ำ
ขำดตลำด

30 ตุลำคม 2561

หน้ำที่ 2.3.5 - 10

แผนกบุคคล แผนกบัญชี แผนกกำรเงิน

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

สำหรับรำยละเอียดกำรตรวจสอบในส่วนของประเด็นควำมเสีย่ งทีม่ นี ัยสำคัญตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในแบบติดตำม (Follow up Audit)
ครัง้ ที่ 3/2561 โดยสรุปมีรำยละเอียด ดังนี้
ข้อเท็จจริงที่พบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนิ นการแก้ไข/ผลการติ ดตาม
การเสนอราคาและการติ ดตามการต่อราคา
1. ฝ่ ำย PCM จัด ท ำทะเบียนคุมกำรเสนองำน (Proposal ▪ ควรมีกำรระบุสำเหตุทไ่ี ม่ได้รบั กำรคัดเลือกจำกลูกค้ำไว้ใน ▪ บริษทั ฯ มีกำรระบุสำเหตุทล่ี กู ค้ำไม่เลือกใช้บริกำร
แบบฟอร์ ม ขัน้ ตอนกำรปฏิ บ ัติ ง ำนเสนองำน (Bidding
ไว้ใน RM Gate ในหัวข้อ Contract Negotiation –
Status 2018) ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้
Decision) เพื่ อ เป็ นฐำนข้ อ มู ล ส ำหรับ กำรก ำหนดแนว
Review Bidding Result ซึง่ เริม่ ปฏิบตั ติ งั ้ แต่เดือน
ลาดับ
สถานะ
ทำงกำรปรับปรุง/แก้ไขให้สำมำรถแข่งขันกับผูร้ บั เหมำรำย
กรกฎำคม 2561
1 งำนทีไ่ ด้รบั เซ็นสัญญำ Award
อื่นได้
2 งำนทีอ่ ยู่ระหว่ำงเสนอรำคำ Proceeding
3 งำนทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือก Alterative
4 งำนทีไ่ ม่ผ่ำนกำรเสนอรำคำ Not Award
แต่ไม่ได้ระบุสำเหตุทล่ี กู ค้ำไม่เลือกใช้บริกำรของบริษทั โดย
ผู้จดั กำรฝ่ ำย PCM ชี้แจ้งว่ำ Project Manager แต่ละงำน
ทรำบสำเหตุ ไ ม่ ไ ด้ร ับ คัด เลือ ก โดยสำเหตุ ห ลัก 1. รำคำ
เสนอสูงเกินไป 2. ลูกค้ำมีผรู้ บั เหมำทีต่ ้องกำรเลือกอยู่แล้ว
เพียงแต่ต้องกำรรำคำจำกบริษัทอื่นเพื่อใช้เปรียบเทียบ 3
สำเหตุอ่นื ๆ
ความครบถ้วนของสัญญาและการส่งงาน
2. ผู้บ ริห ำรโครงกำรมีน โยบำยให้จ ัด ท ำสัญ ญำระหว่ ำ ง ▪ ควรก ำหนดเงื่อ นไขกำรเรีย กเก็บ เงิน ประกัน ผลงำนกับ ▪ บริษัทฯ จัดทำนโยบำยเกี่ยวกับกำรเรียบเก็บเงิน
ผู้ ร ับ เหมำ เช่ น สัด ส่ ว นในกำรหัก เงิ น ประกัน ผลงำน
ประกั น ผลงำนกั บ ผู้ ร ั บ เหมำไว้ ใ นระเบี ย บ
บริษัท กับ ผู้ร ับ เหมำ ในรู ป แบบกำรโอนควำมเสี่ย งของ
ประเภทหลัก ประกัน ผลงำน และระยะเวลำรับ ประกัน
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง ฝ่ ำ ย PCM (Subcontract
สัญญำระหว่ำงบริษทั กับผูว้ ่ำจ้ำงไว้ในสัญญำของผูร้ บั เหมำ
ผลงำน เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรเรียกเก็บเงิน
Procedure CAZ-PCM-PR-009) โ ด ย ก ำ ห น ด
(Back to Back) เช่ น กำรหัก เงิ น ค้ ำ ประกัน ผลงำนจำก
ประกันผลงำนกับผูร้ บั เหมำให้เหมำะสม และเป็ นมำตรฐำน
สัดส่วนกำรเรียบเก็บเงินประกันผลงำนตำมมูลค่ำ
ผู้รบั เหมำแต่ ละงำน หำกเจ้ำของโครงกำรมีกำรเรียกเก็บ
เดียวกัน
หน้ำที่ 2.3.5 - 11

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ข้อเท็จจริงที่พบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนิ นการแก้ไข/ผลการติ ดตาม
เงินค้ำประกันในงำนดังกล่ำว เป็ นต้น แต่จำกกำรสอบทำน ▪ ในกรณี ผู้ร ับ เหมำไม่ ส ำมำรถวำงเงิน ประกัน ผลงำนได้
งำนทีผ่ รู้ บั เหมำผิดชอบ ซึง่ เริม่ ดำเนินกำรในเดือน
ตุลำคม 2561
ตำมทีบ่ ริษทั กำหนดควรได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจทุก
รำยละเอีย ดในสัญ ญำเกี่ย วกับ กำรประกัน ผลงำนของ
ครัง้
โครงกำร 16006EE – PTT Tank New Propylene Storage
Tank และโครงกำร 17003EE – PTT LNG พบว่ำผู้ว่ำจ้ำง
กำหนดให้วำงเงินประกันผลงำน (Retention/P-Bond) ใน
อัตรำร้อยละ 10 ของมูลค่ำกำรส่งงำนแต่ละครัง้ แต่บริษทั
จัดเก็บเงินประกันผลงำนกับผูร้ บั เหมำภำยในโครงกำรส่วน
ใหญ่ ใ นอัต รำร้อ ยละ 5 เมื่อ ส่ง มอบงำน ซึ่ง ไม่ ค รอบคลุม
มูลค่ำควำมเสียหำยทีบ่ ริษทั ต้องรับผิดชอบกับผูว้ ่ำจ้ำง โดย
ผู้จดั กำรทัง้ สองโครงกำรชี้แจงว่ำ ผู้รบั เหมำบำงรำยเป็ น
ผูร้ บั เหมำขนำดเล็ก และไม่สำมำรถรับประกันผลงำนได้ถงึ
ร้อยละ 10 แต่ในส่วนของโครงกำรได้มกี ำรดูแลกำรทำงำน
ของผู้ร ับ เหมำให้เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนของบริษัท อย่ ำ ง
สม่ ำเสมอ และจำกกำรสอบทำนคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเรื่อง
กำรบริ ห ำรผู้ ร ั บ เหมำ และกำรประเมิ น ผู้ ร ั บ เหมำ
(Subcontract Management Procedure and Subcontract
Evaluation Procedure) ไม่มกี ำรกล่ำวถึงนโยบำยกำรเรียก
เก็บ เงิน ประกันจำกผู้รบั เหมำแบบครอบคลุมตำมสัญญำ
โครงกำร (Back to Back)
3. บริ ษั ท มี ก ำรจัด ท ำคู่ มื อ กำรปฏิ บ ัติ ง ำนและก ำหนด ▪ ควรกำหนดผู้รบั ผิดชอบในกำรรวบรวม จัดเก็บ ทบทวน ▪ บริษทั ฯ มีกำรกำหนดให้หวั หน้ำแผนก QMR เป็ น
และกำรฝึ กอบรมกำรปฏิบตั ิตำมคู่มอื กำรปฏิบตั ิงำนของ
ผู้รบั ผิดชอบในกำรรวบรวมจัดเก็บ ทบทวนคู่มอื
แบบฟอร์ม ที่ใ ช้ใ นกำรปฏิบ ัติง ำนที่เ กี่ย วกับ กำรบริห ำร
บริษทั เพื่อสือ่ สำรให้พนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องรับทรำบ
กำรปฏิบตั ิของบริษัทฯ และจัดเก็บเอกสำรไว้ใน
โครงกำรของแต่ละฝ่ ำยงำน แต่ พบว่ำขำดผู้รบั ผิดชอบใน
โฟลเดอร์แชร์สว่ นกลำง
กำรรวบรวม จัดเก็บ และทบทวนคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ น
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ข้อเท็จจริงที่พบ
ปั จ จุ บ ัน รวมทัง้ กำรสื่อ สำรให้พ นักงำนที่เ กี่ยวข้อ งได้รบั
ทรำบเกี่ย วกับ คู่มือ กำรปฏิบ ัติง ำนที่มีก ำรปรับ ปรุ ง ซึ่ง มี
รำยละเอียดดังนี้
ฝ่ ำย Production
(1) กำรบริหำรคลังวัตถุดบิ
ฝ่ ำย Store
(2) กำรบริหำรคลังสินค้ำ
ฝ่ ำย PCM
(3) Subcontractor Evaluation
(4) Subcontractor Procedure
(5) Proposal Procedure
(6) Budget Policy & Procedure
(7) Budget Control Procedure
(8) Bond & Advance from Customer
อำจท ำให้ผู้ปฏิบ ัติง ำนขำดข้อ มูล เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทำงใน
กำรศึกษำ/ทบทวนวิธกี ำรปฏิบตั ิงำนที่ถูกต้อง โดยเฉพำะ
กรณี ท่ี มี พ นั ก งำนโอนย้ ำ ยหรื อ ลำออก เนื่ อ งจำกขำด
ผู้รบั ผิดชอบในกำรรวบรวมจัดเก็บ และกำรอบรมกำรใช้
คู่มอื กำรทำงำนของบริษทั ฯ

ข้อเสนอแนะ

หน้ำที่ 2.3.5 - 13

การดาเนิ นการแก้ไข/ผลการติ ดตาม

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รำยงำนผลกำรตรวจสอบจำกกำรปฏิบตั งิ ำนครัง้ ที่ 4/2561 เรื่องกำรควบคุมจัดซือ้ วัตถุดบิ และกำรจัดจ้ำงผูร้ บั เหมำและกำรจัดทำสัญญำ กำรประเมินผูข้ ำยและผูร้ บั เหมำ กำร
สังซื
่ อ้ กรณีเร่งด่วนและกรณีสนิ ค้ำขำดตลำดของบริษทั ซี เอ แซต (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
ข้อเท็จจริงที่พบ
ระดับความเสี่ยง ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน การดาเนิ นการแก้ไข/ผลการติ ดตาม
การเสนอราคาและการติ ดตามการต่อราคา
1. จำกกำรสุ่มสอบทำนเอกสำรประกอบกำรสังซื
่ ้อ วัตถุ ดิบ ระหว่ำ ง เดือ น
กลำง
▪ ควรตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูข้ ำย ▪ ดาเนิ นการแก้ ไขเรียบร้อยแล้ว
ตำมที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนด และขึ้น
ในเดือนตุลำคม 2561 โดยบริษทั ฯ
สิงหำคม - กันยำยน 2561 จำนวน 50 รำยกำร จำกทัง้ หมด 635 รำยกำร
ทะเบีย นผู้ ข ำยก่ อ นสัง่ ซื้อ สิน ค้ำ /
มี ก ำรด ำเนิ น กำรจัด ท ำเอกสำร
พบว่ำมีกำรสังซื
่ ้อสินค้ำจำกผู้ขำยที่ไม่ ได้อยู่ในทะเบีย นผู้ขำย (Approved
บริกำรจำกผูข้ ำยทีน่ ่ำเชื่อถือ
คั ด เลื อ กผู้ ข ำยและขึ้ น ทะเบี ย น
Vendor List) จำนวน 4 รำยกำร คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ของมูลค่ำรวมของกำร
ผู้ ข ำยไว้ ใ นเอกสำรแบบฟอร์ ม
สังซื
่ ้อทัง้ หมด จำนวน 285,097,277.92 บำท เนื่องจำกผู้ขำยดังกล่ำวอยู่ใน
ทะเบียนรำยชื่อผูข้ ำยทัง้ 4 รำยชื่อ
ระหว่ำงขอเอกสำรประกอบกำรขึน้ ทะเบียนผูข้ ำย
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และหำกกรณี มี
ลาดับ
ชื่อผู้ขาย
วันสั ่งซื้อ วันที่ซื้อ
มูลค่า
ผู้ ข ำ ย ร ำ ย ใ ห ม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
ครังแรก
้
ล่าสุด
ร่วม
ทะเบีย น บริษัท ฯ จะลงทะเบีย น
1
S.R. Corp Co., Ltd.
24-05-61 20-06-61
35,784
ผู้ ข ำยรำยดั ง กล่ ำ วทุ ก ครั ง้ ก่ อ น
2
Sanwa Iron (Thailand)
09-01-61 19-06-61 238,384
สังซื
่ อ้
3
Enfourtech Corp., Ltd.
19-03-61 07-06-61 1,903,230
▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
4
Fs Compressor (Thailand) 10-03-61 20-03-61 149,000
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
รวม
2,326,398
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ ถัดไป
2. จำกกำรสอบทำนกระบวนกำรจัดทำใบสังซื
่ อ้ ในระบบ PDP พบว่ำกรณีทม่ี ี
กำรจัดทำใบสังซื
่ ้อส่งให้ผขู้ ำยเรียบร้อยแล้ว ระบบยังสำมำรถให้แก้ไขรำคำ
และปริม ำณที่ส งั ่ ซื้อ ในระบบได้ โดยไม่ ผ่ ำ นบุ ค คลที่มีอ ำนำจอนุ ม ัติก่ อ น
เนื่องจำกไม่ได้มกี ำรล๊อคระบบไม่ให้กำรแก้ไขข้อมูลในใบสังซื
่ ้อที่ผ่ำนกำร
อนุมตั แิ ล้ว

กลำง
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▪ ควรปรึ ก ษำกั บ ผู้ พ ั ฒ นำระบบ ▪ ดาเนิ นการแก้ ไขเรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับกำรห้ำมแก้ไขใบสังซื
่ ้อใน
ในเดือนตุลำคม 2561 โดยบริษทั ฯ
ระบบหลัง จำกที่ไ ด้ร ับ กำรอนุ ม ัติ
ได้มกี ำรปรึกษำกับผูด้ ูแลระบบและ
กำรสังซื
่ ้อแล้ว หรือกำหนดสิทธิใน
หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องได้ขอ้ สรุป ให้
กำรแก้ ไ ขข้ อ มู ล ใบสั ง่ ซื้ อ เพื่ อ
นำงสำวบุษบำ แช่มซ้อย ซึ่งดำรง
ป้ องกัน กำรแก้ ไ ขข้ อ มู ล จำกผู้ ท่ี
ตำแหน่ งผู้จดั กำรแผนกจัดซื้อ จัด
ไม่ได้รบั อนุญำติ
จ้ำงเป็ นคนอนุ มตั ิ หำกมีกำรแก้ไข

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ข้อเท็จจริงที่พบ

การคัดเลือกการเปรียบเทียบและการต่อรองราคาผูข้ าย
3. จำกกำรสุ่ม สอบทำนเอกสำรประกอบกำรสังซื
่ ้อ วัต ถุ ดิบ ระหว่ำ ง เดือ น
สิงหำคม - กันยำยน 2561 จำนวน 50 รำยกำร จำกทัง้ หมด 635 รำยกำร
พบว่ ำ มีจ ำนวน 15 รำยกำร ที่ไ ม่ พ บเอกสำรกำรเปรียบเทียบผู้ขำยตำม
ระเบียบทีก่ ำหนด ดังนี้
▪ มี 8 รำยกำร ทีอ่ ำ้ งอิงจำกใบสังซื
่ อ้ เดิมตัง้ แต่เริม่ โครงกำร
▪ มี 7 รำยกำร ทีม่ มี ลู ค่ำกำรซือ้ เกิน 5,000 บำทขึน้ ไปต่อใบสังซื
่ อ้ แต่
ไม่ พ บเอกสำรเปรียบเทียบรำคำ เนื่ อ งจำกใช้โ ทรศัพท์สอบถำม
รำคำจำกผูข้ ำย ซึง่ ไม่เป็ นตำมระเบียบทีก่ ำหนดไว้
การจัดจ้างผูร้ บั เหมาและการจัดทาสัญญา
4. จำกกำรสุ่มสอบทำนเอกสำรประกอบกำรจัด จ้ำงผู้ร ับเหมำตัง้ แต่ เดือน
กัน ยำยน 2561 - ปั จ จุ บ ัน จ ำนวน 20 รำยกำรจำกทัง้ หมด 343 รำยกำร
พบว่ ำ มีก ำรจัด จ้ ำ งผู้ ร ับ เหมำที่ไ ม่ ไ ด้ ข้ึน ทะเบีย นผู้ ร ับ เหมำ (Approved
Vendor List) จำนวน 4 รำยกำร เนื่องจำกผูร้ บั เหมำดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำร
ขอเอกสำรประกอบกำรขึน้ ทะเบียนผูร้ บั เหมำ

ระดับความเสี่ยง ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน การดาเนิ นการแก้ไข/ผลการติ ดตาม
ใบสังซื
่ ้อ หลังจำกที่ใบสังซื
่ อ้ ทีผ่ ่ำน
กำรอนุมตั แิ ล้ว
▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ ถัดไป
กลำง

▪ กรณี ท่ีมีก ำรสัง่ ซื้อ จำกผู้ข ำยรำย ▪ ดาเนิ นการแก้ ไขเรียบร้อยแล้ว
เดิม ควรทบทวนรำคำอย่ำงน้อยปี
ในเดื อ นพฤศจิก ำยน 2561 โดย
ละ 1 ค รั ้ง เพื่ อสอบทำนควำม
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ จั ด ท ำ ร ะ เ บี ย บ
เหมำะสมของรำคำทีซ่ อ้ื
ปฏิบตั งิ ำน และเพิม่ ข้อกำหนดต่ำง
▪ ควรบัน ทึ ก สำเหตุ ท่ี มี ก ำรสัง่ ซื้ อ
ๆ ให้ตรงกับกำรทำงำนจริง เพื่อให้
สินค้ำจำกผูข้ ำยรำยเดียว โดยไม่มี
สอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิงำนสังซื
่ ้อ
กำรเปรี ย บเที ย บรำคำไว้ ใ นชุ ด
วัตถุดบิ
เอกสำรประกอบกำรสัง่ ซื้อ เพื่อ ▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
เ ป็ น ห ลั ก ฐ ำ น ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ปฏิบตั งิ ำน
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ ถัดไป

กลำง

▪ ค ว รต รว จ สอบ คุ ณสมบั ติ ข อง ▪ บริ ษั ท ฯ คำดว่ ำ จะด ำเนิ น ตำม
ผู้ ร ับ เหมำตำมที่บ ริษั ท ฯก ำหนด
ข้อ เสนอแนะให้แ ล้ว เสร็จ ภำยใน
และขึ้นทะเบียนผู้รบั เหมำก่อ นจัด
เดือน พฤศจิกำยน 2561
จ้ำ ง เพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ ำ มีก ำรว่ ำ จ้ำ ง
ผูร้ บั เหมำทีม่ คี วำมน่ำเชื่อถือ
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ข้อเท็จจริงที่พบ
ระดับความเสี่ยง ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
5. จำกกำรสอบทำนทะเบียนคุมกำรจัดทำสัญญำผู้รบั เหมำพบว่ำ ไม่ได้ระบุ
ต่ำ
▪ ควรระบุ ร ะยะเวลำกำรรับ ประกัน
ผลงำนของผู้รบั เหมำแต่ละรำยใน
ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำกำรรับประกันผลงำน วันที่เริม่ ต้น – วันสิน้ สุดของ
ท ะ เบี ย นคุ ม กำ รจั ด ท ำสั ญ ญำ
ผูร้ บั เหมำแต่ละรำย
ผูร้ บั เหมำ เพื่อควำมสะดวกในกำร
ต รว จ สอบ กรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ ห ำ
ภำยหลังกำรส่งมอบงำน
การประเมิ นผูข้ าย และผูร้ บั เหมา
6. ฝ่ ำยจัด ซื้อ (Procurement) ก ำหนดให้มีก ำรประเมิน ผู้ข ำยทุ ก 6 เดือ น
กลำง
▪ ควรประเมิ น ผู้ ข ำยให้ ค รบถ้ ว น
ตำมที่ ร ะเบี ย บบริ ษั ท ฯ ก ำหนด
สำหรับผูข้ ำยทีม่ จี ำนวนซือ้ มำกกว่ำ 20 ครัง้ หรือมีมลู ค่ำมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท
เ พื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ขึน้ ไปไว้ในคู่มอื กำรปฏิบตั ิงำน เรื่องระเบียบกำรจัดซื้อ (QP-PS-01-04) แต่
คัด เลื อ กผู้ ข ำยในกำรสัง่ ซื้ อ ครัง้
จำกกำรสอบทำนเอกสำรกำรประเมิน ผู้ขำยที่มีก ำรซื้อ ขำยระหว่ำ งเดือน
ต่อไป
มกรำคม - มิถุนำยน 2561 พบว่ำ
▪ ควรจัด ท ำเอกสำรประกอบกำร
- ไม่ได้ประเมินผูข้ ำยจำนวน 26 รำย จำกทัง้ หมด 33 รำย เนื่องจำกอยู่
ประเมิ น ในหัว ข้อ คุ ณ ภำยสิน ค้ ำ
ระหว่ำงกำรประเมินผูข้ ำย
(QC Passed) ให้ครบถ้วน เพื่อใช้
- หัวข้อกำรประเมินเกีย่ วกับกำรส่งสินค้ำตรงเวลำ (Delivery on time)
เป็ นหลักฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำน
กำรตอบรับ ใบสัง่ ซื้อ (Reply P/O) มีเ อกสำรประกอบกำรประเมิน
▪ ควรตรวจสอบควำมผู้ ต้ อ งของ
ครบถ้วน แต่สว่ นหัวข้อกำรประเมินคุณภำยสินค้ำ (QC Passed) ซึง่ จะ
ข้อมูลในกำรปฏิบตั งิ ำน
ประเมินจำกจำนวนครัง้ ที่มกี ำรส่งคืนสินค้ำหรือสินค้ำมีปัญหำ ไม่พบ
เอกสำรในกำรประเมิน
- จำกกำรสอบทำนควำมถูกต้องของกำรบันทึกข้อมูลในใบประเมินด้ำน
คุณภำพ เวลำกำรส่งสินค้ำ และกำรตอบรับใบสังซื
่ อ้ ของผูส้ ง่ มอบพบว่ำ
มีจำนวน 3 รำยกำรจำกทัง้ หมด 7 รำยกำร ทีม่ กี ำรบันทึกข้อมูลไม่ตรง
กับเอกสำรประกอบกำรประเมิน
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การดาเนิ นการแก้ไข/ผลการติ ดตาม
▪ บริ ษั ท ฯ คำดว่ ำ จะด ำเนิ น ตำม
ข้อ เสนอแนะให้แ ล้ว เสร็จ ภำยใน
เดือน พฤศจิกำยน 2561

▪ ดาเนิ นการแก้ ไขเรียบร้อยแล้ว
ในเดือนตุลำคม 2561 โดยบริษทั ฯ
ด ำเนิ น กำรประเมิน ผู้ข ำยในด้ำ น
คุณภำพของสินค้ำ , สภำพสิน ค้ำ ,
ด้ำนกำรส่งมอบสินค้ำ และด้ำนกำร
บ ริ ก ำ ร ไ ว้ ใ นแ บ บ ฟ อร์ ม “ใ บ
ประเมินผู้ขำยในกำรรับสินค้ำ ” ให้
ตรงตำมทีร่ ะเบียบบริษทั ฯ กำหนด
▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ ถัดไป
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ข้อเท็จจริงที่พบ
ระดับความเสี่ยง ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน การดาเนิ นการแก้ไข/ผลการติ ดตาม
การสังซื
่ ้อและงานเร่งด่วน และกรณี สินค้าขาดตลาด
7. จำกกำรสอบทำนกระบวนกำรสังซื
่ อ้ กรณีเร่งด้วย และคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน
ต่ำ
▪ ควรปรับ ปรุ ง คู่ มือ กำรปฏิบ ัติง ำน ▪ ดาเนิ นการแก้ ไขเรียบร้อยแล้ว
เรื่องระเบียบกำรจัดซือ้ และอำนำจ
พบว่ำ มีกำรกำหนดให้ผู้ขอซื้อจัดทำใบขอซื้อ ประทับตรำ “URGENT” และ
ในเดือนตุลำคม 2561 โดยบริษทั ฯ
อนุ ม ัติข องบริษัท ฯ เกี่ย วกับ กำร
ได้ ป รั บ ปรุ ง ระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ง ำน
จัดส่งให้หวั หน้ำโครงกำร (Project Manager) เป็ นผูอ้ นุมตั ริ ำยกำรขอซือ้ กรณี
สังซื
่ ้อเร่งด่วนให้สอดคล้องกับกำร
เรื่องระเบียบกำรจัดซื้อในเรื่องกำร
เร่งด่วน สำหรับวงเงินไม่เกิน 30,000 บำท แต่ ไม่ได้ระบุวธิ ีกำรปฏิบตั ิงำน
ปฏิบตั งิ ำนจริง เพื่อใช้เป็ นแนวทำง
จัดซื้อเร่งด่วน และทบทวนวงเงิน
ดังกล่ำวไว้ในระเบียบปฏิบตั ิงำน เรื่องระเบียบกำรจัดซื้อ และอำนำจอนุ มตั ิ
ในกำรปฏิบตั งิ ำน
อ นุ มั ติ แ ล ะ ก ำ ห น ด ผู้ จั ด ก ำ ร
ของบริษทั ฯ
โครงกำรมีอำนำจอนุมติเซ็นต์
▪ โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในกำรประชุมครัง้ ถัดไป
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สำหรับรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน เรื่อง กำรสอบทำนข้อมูลตำมกำรประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์
2561 ซึ่งถูกนำเสนอต่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561โดยผู้ตรวจสอบภำยในมี
ควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในในส่วนสำระสำคัญเพียงพอทีจ่ ะทำให้บริษทั ฯ บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน โดยสรุปควำมเห็นดังนี้
1. เรือ่ งการควบคุมระดับองค์กร
เนื่องด้วยทำงคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มกี ำรจัดทำหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี สำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ซึง่ ต้องมีกำรนำมำใช้ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ำรปรับปรุงคู่มอื กำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ เี พื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงของ ก.ล.ต. แล้วเสร็จ และบริษทั ฯ จะนำเสนอเข้ำทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำกำรอนุ มตั ใิ นกำรประชุมวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 (ณ ปั จจุบนั ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มมี ติอนุมตั คิ ่มู อื กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ดี งั กล่ำวเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว )
2. เรือ่ งการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ผูต้ รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในระดับทีน่ ่ ำพอใจ
โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพของกำรควบคุมและกำรบริหำรจัดกำร
3. เรือ่ งการปฏิ บตั ิ ตามระเบียบของบริษทั ฯ
ผูต้ รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีกำรจัดทำนโยบำยและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนทีส่ ำคัญเพื่อให้เป็ นแนว
ทำงกำรปฏิบ ัติง ำนของพนัก งำน รวมทัง้ มีก ำรสอบทำนกำรปฏิบ ัติง ำนอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ นอกจำกนี้ ผู้ต รวจสอบพบว่ ำ
หน่ วยงำนได้ถือปฏิบตั ติ ำมระเบียบและวิธกี ำรทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดแล้ว ส่วนประเด็นที่ตรวจพบได้นำหำรือกับผู้ บริหำรของ
หน่วยงำนเพื่อควบคุมให้มกี ำรถือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนทีก่ ำหนดไว้แล้ว
4. เรือ่ งรายการทางบัญชีการเงิ นและการปฏิ บตั ิ ตามข้อกฎหมาย
ผูต้ รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรทำงบัญชีกำรเงินมีควำมเชื่อถือได้ว่ำถูกต้องตำมทีค่ วร และได้ถอื ปฏิบตั ิ
ตำมข้อกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
5. เรือ่ งระบบงานสารสนเทศ
ผูต้ รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีกำรควบคุมระบบงำนสำรสนเทศด้ำนกำรควบคุมทัวไปเพี
่
ยงพอและ
เหมำะสม

หน้ำที่ 2.3.5 - 18

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

14. รายการระหว่างกัน
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯมีกำรทำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งต่ำง ๆ โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ นัน้ เป็ นกำรทำ
รำยกำรกับกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯรวมถึงกำรทำรำยกำรกับ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ สำมำรถสรุปลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษทั ฯกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งได้
ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ทำคูนิ กรุป๊ จำกัด
TAKUNI เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ผ่ำนบริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย)
(มหำชน) (TAKUNI)
จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51.30 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีคุณนิตำ ตรีวรี ำ
นุวฒ
ั น์ และคุณประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ TAKUNI
บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) TT เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ของบริษทั
จำกัด (TT)
ในสัดส่วนร้อยละ 51.30 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมี คุณนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
และคุณสมชัย ก้ำนบัวแก้ว เป็ นกรรมกำร ซึง่ ทัง้ 2 ท่ำนเป็ นกรรมกำรของบริษทั
บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด GG เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และมีคณ
ุ สมชัย ก้ำน
(GG)
บัวแก้ว เป็ นกรรมกำร ซึง่ เป็ นกรรมกำรของบริษทั
บริษทั รำชพฤกษ์วศิ วกรรม RE เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และมีคุณสมชัย ก้ำน
จำกัด (RE)
บัวแก้ว เป็ นกรรมกำร ซึง่ เป็ นกรรมกำรของบริษทั
นำยซุง ซิก ฮอง
เป็ นกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริษทั ฯ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดย
(Mr. Chung Sik Hong)
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 15.71 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นำยยอง ชอล ชอย
เป็ นผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 6.84
(Mr. Yeong Cheol Choi)
ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
นำยหวัง ยอบ จี
เป็ นผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 7.27
(Mr. Wang Youp Jhee)
ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
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14.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินธุรกิจกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ซึง่ สำมำรถสรุปลักษณะและมูลค่ำของกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยเป็ นไป
ตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทีเ่ ป็ นธรรม ดังนี้
มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
บุคคล/นิ ติ
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
ความจาเป็ นและความ
ความเห็นของคณะกรรมการ
บุคคลที่อาจมี
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
สมเหตุสมผลของรายการ
ตรวจสอบ
ความขัดแย้ง
2560
2561
(บาท)
(บาท)
1. บริษทั ทำคูนิ เงินกูย้ มื กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
▪ ในระหว่ ำ งปี 2560 บริษัท มีก ำร ▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
กรุ๊ป จำกัด
▪ บริษทั มีกำรกูย้ มื เงินจำก TAKUNI เพื่อ
ช ำระคืน เงิน กู้ ยืม จำก TAKUNI
ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วเกิ ด ขึ้น
(มหำชน)
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน
รวมทัง้ สิน้ 30 ล้ำนบำท รำยกำร
เนื่ อ งจำกควำมจ ำเป็ นเพื่ อ
(TAKUNI)
ธุรกิจ รำยละเอียดมีดงั นี้
กู้ ยืม ดัง กล่ ำ วเกิด ขึ้น จำกควำม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
30,000,000
จ ำเป็ นในกำรน ำเงิน มำใช้ เ ป็ น
ในกำรน ำมำใช้ เ ป็ นเงิ น ทุ น
- ต้นงวด
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
เงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ ในกำร
หมุ น เวี ย นเพื่ อ ให้ ส ำมำรถ
-ไม่ม-ี
- กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
30,000,000
ด ำเนิ น โครงกำรก่ อ สร้ ำ ง ซึ่ ง
ดำเนินธุรกิจได้ตำมแผนงำน
-ไม่ม-ี
- ชำระคืนระหว่ำงงวด
-ไม่ม-ี
วงเงิน สิน เชื่อ ที่บ ริษัทได้รบั จำก
และเป้ ำหมำยของบริษทั ฯ
-ไม่ม-ี
- ยอดคงเหลือปลำยงวด
ธนำคำรพำณิ ชย์นัน้ ไม่เพียงพอ
โดยบริษั ท มีเ งิน กู้ จ ำกธนำคำร ▪ รับ ทรำบรำยงำนผลกำรไม่มี
574,041
พ ำ ณิ ช ย์ แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น อั ต ร ำ
เงินกูย้ มื กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
-ไม่ม-ี
▪ ดอกเบีย้ จ่ำย (อัตรำดอกเบีย้ MLR ของ
ดอกเบี้ย MLR – ร้อยละ 0.5 ซึ่ง
ธนำคำรพำณิชย์ 2 แห่ง โดยมีอตั รำ
ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั จ่ำย
ดอกเบีย้ เฉลีย่ อยู่ท่ี 6.20% )
ให้กบั TAKUNI ร้อยละ 0.5
▪ ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนปี 2561
บริษทั ไม่มเี งินกูย้ มื จำก TAKUNI
หน้ำที่ 2.3.6 - 2

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
▪ บริษทั มีรำยได้จำกกำรให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร
โครงกำร Bangpa-Kong LPG Terminal
Phase 3 (WP Ball Tank) ให้กบั บริษทั
ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
- รำยได้จำกกำรให้บริกำร
- เงินประกันผลงำน
- รำยได้รบั ล่วงหน้ำ

มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
2560
2561
(บาท)
(บาท)

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

▪ ในงวดเก้ำ เดือ นบริษัท ฯ ได้ท ำ ▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นธุรกิจ
สัญญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบ
ป ก ติ ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ ง ส อ ง
วงจรกับบริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
นโยบำยก ำหนดรำคำและ
(มหำชน) ภำยใต้ ช่ือ โครงกำร
เงื่อ นไขทำงกำรค้ำตำมปกติ
Bangpa-Kong LPG Terminal
โ ด ย TAKUNI ไ ด้ มี ก ำ ร
Phase 3 (WP Ball Tank) โดยมี
890,722
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ำ ค ำ กั บ
มูลค่ำสัญญำอยู่ท่ี 204 ล้ำนบำท
1,020,600
ผู้ ร ับ เหมำรำยอื่ น แล้ ว และ
อำยุโครงกำร 16 เดือน
19,521,278
CAZ ได้เสนอรำคำเป็ นไปตำม
เงื่อนไขปกติของ CAZ ทีเ่ สนอ
ให้ก ับ ลูก ค้ำ รำยอื่น โดยสรุป
เงื่อนไขกำรทำรำยกำรของทัง้
TAKUNI แ ละ CAZ เป็ นไ ป
ตำมเงื่ อ นไขกำรค้ ำ ทั ว่ ไป
นอกจำกนี้ ก ำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำว พบว่ำ รำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำของงำนที่ CAZ
ทำให้บริษทั ย่อยของ TAKUNI
เมื่อ เทีย บกับ งำนที่ CAZ ท ำ

หน้ำที่ 2.3.6 - 3

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

2. บริษทั ทำคูนิ
(ประเทศไทย)
จำกัด (TT)

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

เงินกูย้ มื กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
▪ บริษัทมีกำรกู้ยมื เงินจำกบริษัทแม่เพื่อ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน
ธุรกิจ รำยละเอียดมีดงั นี้
- ต้นงวด
- กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
- ชำระคืนระหว่ำงงวด
- ยอดคงเหลือปลำยงวด
▪ ดอกเบีย้ จ่ำย (อัตรำดอกเบีย้ MLR ของ
ธนำคำรพำณิ ช ย์ 2 แห่ ง โดยมีอ ัต รำ
ดอกเบีย้ เฉลีย่ อยู่ท่ี 6.20% )

▪ ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
2560
2561
(บาท)
(บาท)

49,500,000
113,000,000
162,500,000
-ไม่ม-ี
2,889,444

-ไม่ม-ี
หน้ำที่ 2.3.6 - 4

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ให้ลูก ค้ำ บุ ค คลภำยนอกแล้ว
มี margin ใกล้ เ คี ย งกั น และ
เงื่อนไขกำรค้ำไม่แตกต่ำง
▪ ในระหว่ำงปี 2560 บริษทั ได้ชำระ ▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
คืน เงิน กู้ยืม จำก TT รวมทัง้ สิ้น
ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วเกิ ด ขึ้น
162.50 ล้ำ นบำท รำยกำรกู้ยืม
เนื่ อ งจำกควำมจ ำเป็ นเพื่ อ
ดังกล่ำวเกิดขึน้ จำกควำมจำเป็ น
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่ม-ี
ในกำรน ำเงิน มำใช้เ ป็ นเงิน ทุ น
ในกำรน ำมำใช้ เ ป็ นเงิ น ทุ น
-ไม่ม-ี
หมุนเวียนระยะสัน้ ในกำรดำเนิน
หมุ น เวี ย นเพื่ อ ให้ ส ำมำรถ
-ไม่ม-ี
โครงกำรก่ อ สร้ ำ ง ซึ่ ง วงเงิ น
ดำเนินธุรกิจได้ตำมแผนงำน
-ไม่ม-ี
สินเชื่อทีบ่ ริษทั ได้รบั จำกธนำคำร
และเป้ ำหมำยของบริษทั ฯ
พำณิ ช ย์ นั ้น ไม่ เ พี ย งพอ โดย ▪ รับ ทรำบรำยงำนผลกำรกำร
-ไม่ม-ี
บ ริ ษั ท มี เ งิ น กู้ จ ำ ก ธ น ำ ค ำ ร
ไ ม่ มี เ งิ น กู้ ยื ม กิ จ ก ำ ร ที่
พ ำ ณิ ช ย์ แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น อั ต ร ำ
เกีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ MLR – ร้อยละ 0.50 ซึง่
ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั จ่ำย
ให้กบั TT ร้อยละ 0.50
-ไม่ม-ี ▪ ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือ นปี 2561
บริษทั ไม่มเี งินกูย้ มื จำก TT

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
3. บริษทั จีแก๊ส
โลจิสติกส์ จำกัด
(GG)

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับบริกำร
▪ บริษทั มีกำรใช้บริกำรขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ำงทีจ่ ำก GG โดยเป็ นอัตรำ
ค่ำบริกำรเดียวกันกับทีบ่ ริษทั จ่ำยให้แก่
ผูร้ บั จ้ำงทัวไป
่
- ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับบริกำร
▪ ยอดคงค้ำง
‐ เจ้ำหนี้กำรค้ำ

4. บริษทั รำช
พฤกษ์วศิ วกรรม
จำกัด (RE)

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับบริกำร
▪ บริษั ท มีค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจำกกำรใช้บ ริก ำร
ท ด ส อ บ แ บ บ ไ ม่ ท ำ ล ำ ย ท ำ ง ด้ ำ น

มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
2560
2561
(บาท)
(บาท)

2,475,994

335,135

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

▪ รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ จำกกำรที่ ▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
บริ ษั ท ได้ ใ ช้ บ ริ ก ำรขนส่ ง วั ส ดุ
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นธุรกิจ
ก่ อ สร้ ำ งจำก GG ซึ่ ง เป็ นกำร
ป ก ติ ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ ง ส อ ง
ประกอบธุ ร กิจ ตำมปกติ โดยมี
นโยบำยก ำหนดรำคำและ
อั ต รำค่ ำ บริ ก ำรและเงื่ อ นไ ข
เงื่อ นไขทำงกำรค้ำ ตำมปกติ
1,535,328
ท ำ ง ก ำ ร ค้ ำ เ ที ย บ เ ท่ ำ กั บ ผู้
ดังนัน้ จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำร
ให้บริกำรรำยอื่น ๆ อีก 2 รำย ซึง่
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
คิดอัตรำค่ำบริกำรเป็ นรำยเดือน
สมเหตุสมผล
320,542
เดื อ นละ 70,000 บำท และค่ ำ
ล่ ว งเวลำซึ่ ง เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ที่
เกิดขึน้ จริงคิดเป็ น ชม.ละ 291.67
ต่ อ ชม. โดยอัต รำค่ ำ บริก ำรและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำเทียบเคียงกับ
ผู้ให้บริกำรรำยอื่น ๆ อีก 2 รำย
เฉลี่ยรำคำอยู่ท่ี เดือนละ 70,000
บำท
▪ รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ จำกกำรที่ ▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
บริษัท ได้ใ ช้บ ริก ำรทดสอบแบบ
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นธุรกิจ
ไม่ ท ำลำยทำงด้ ำ นวิ ศ วกรรม
ป ก ติ ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ ง ส อ ง

หน้ำที่ 2.3.6 - 5

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

วิศวกรรม Non-Destructive Testing –
(“NDT”) ทีจ่ ่ำยให้ RE แก่โดยเป็ นอัตรำ
ค่ำบริกำรเดียวกันกับทีบ่ ริษทั จ่ำยให้แก่
ผูร้ บั จ้ำงทัวไป
่
- ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับบริกำร
▪ ยอดคงค้ำง
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำเช่ำสำนักงำน และค่ำสำธำรณูปโภค
บริษทั มีรำยได้ค่ำเช่ำสำนักงำน และค่ำ
สำธำรณูปโภค จำกบริษทั รำชพฤกษ์
วิศวกรรม จำกัด โดยมีอตั รำค่ำเช่ำเป็ นไป
ตำมรำคำตลำด และค่ำสำธำรณูปโภค
อัตรำค่ำสำธำรณูปโภค ตำมใบแจ้งหนี้
ของกำรไฟฟ้ ำ
- รำยได้ค่ำเช่ำสำนักงำน
- รำยได้ค่ำสำธำรณูปโภค

มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
2560
2561
(บาท)
(บาท)

7,268,941

7,095,287

1,312,606
-ไม่ม-ี

1,786,292
565,223

144,000
73,853
หน้ำที่ 2.3.6 - 6

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

NDT ซึ่ง เป็ น กำรประกอบธุ ร กิจ
ตำมปกติ โดยมีอ ัต รำค่ ำ บริก ำร
และเงื่อนไขทำงกำรค้ำเทียบเท่ำ
กับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ำรรำยอื่น ๆ อีก 2
รำย

▪ บริษัทฯ ให้ RE เช่ำพื้นที่เพื่อใช้
เป็ นทีต่ งั ้ สำนักงำน มีพน้ื ทีใ่ ช้สอย
204 ต ำ รำ ง เม ต ร อยู่ ภ ำ ยใน
บริเ วณพื้น ที่อ ำคำรโรงงำนของ
บริ ษั ท เพื่ อ ควำมสะดวกและ
รวดเร็ ว ในกำรตรวจสอบงำน
NDT ของบริ ษั ท ฯ โดยกำรท ำ
108,000
สั ญ ญ ำ เ ช่ ำ เ ป็ น แ บ บ ต่ อ อ ำ ยุ
98,837

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นโยบำยก ำหนดรำคำและ
เงื่อ นไขทำงกำรค้ำ ตำมปกติ
ดังนัน้ จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำร
มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ
สมเหตุสมผล

▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ ำ กำรให้บ ริษัท รำชพฤกษ์
วิศวกรรม จำกัด เช่ำสินทรัพย์
ดังกล่ำว เป็ นกำรนำสินทรัพย์
ที่ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ใ นกำรด ำเนิ น กำร
ข อ ง บ ริ ษั ท ม ำ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ โดยอัต รำค่ ำ เช่ ำ
และค่ำสำธำรณูปโภค มีควำม
สมเหตุ ส มผล เป็ นไปตำม

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

▪ ยอดคงค้ำง
- ลูกหนี้กำรค้ำ

รำยได้อ่นื ๆ
▪ บ ริ ษั ท มี ร ำ ย ไ ด้ จ ำ กกำ รข ำ ย วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ท่ี บ ริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง ำนให้ แ ก่
บริษัท รำชพฤกษ์วศิ วกรรม จำกัด ใน
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด

มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
2560
2561
(บาท)
(บาท)
24,414

70,000

หน้ำที่ 2.3.6 - 7

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อัตโนมัติทุกปี (หำกไม่มกี ำรแจ้ง
รำคำตลำด และเป็ นประโยชน์
23,890
ยกเลิ ก เป็ นลำยลั ก ษณ์ อ ั ก ษร)
สูงสุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
บริษัท ฯ ก ำหนดอัต รำค่ ำ เช่ำต่ อ ▪ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ตำรำงเมตรเท่ ำ กับ 59 บำท /
ว่ ำ กำรขำยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท่ี
เดือ น ซึ่ง เท่ ำ กับรำคำที่ประเมิน
บริษัท ไม่ ได้ใช้ง ำนแล้วให้แก่
-ไม่ม-ี
โดยผู้ ป ระเมิ น รำคำอิ ส ระ (59
บริษัท รำชพฤกษ์ วิศวกรรม
บำท/ตำรำงเมตร) และมีเงื่อนไข
จ ำกัด ดัง กล่ ำ ว เป็ นกำรน ำ
ก ำ ร คิ ด ร ำ ค ำ ข อ ง ค่ ำ
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นกำร
สำธำรณู ป โภคตำมมู ล ค่ ำ เรีย ก
ดำเนินกำรของบริษทั มำทำให้
เก็บตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
เกิ ด ประโยชน์ โดยรำคำมี
▪ บริ ษั ท ฯ ได้ ข ำยวัส ดุ อุ ป กรณ์ ท่ี
ควำมสมเหตุ ส มผล เป็ นไป
บริษัท ไม่ ไ ด้ใ ช้ง ำนให้แ ก่ บ ริษัท
ตำมรำคำตลำด และเป็ น
รำชพฤกษ์ วิศ วกรรม จ ำกัด ใน
ประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มสี ่วนได้
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด
เสียทุกฝ่ ำย

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

14.3 รายละเอียดคา้ ประกันวงเงิ นสิ นเชื่อธนาคารของบุคคล/นิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ธนาคาร

1. ธนำคำรไทยพำณิชย์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2561
(บาท)

รำยกำรค้ำประกัน
▪ วงเงินหนังสือค้ำประกัน
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

220,000,000
187,856,000

355,000,000
205,877,681

▪ วงเงินสินเชื่อ
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

250,000,000
205,300,000

250,000,000
178,480,000

▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

5,000,000
-ไม่ม-ี

5,000,000
855,889

หน้ำที่ 2.3.6 - 8

รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน

รายชื่อผูค้ า้ ประกัน

▪ ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่
111802,11803,11804 และ น.ส.3
ตัง้ อยู่ ท่ี เลขที่ 383 ต.ห้ ว ยโป่ ง อ.
เมื อ ง ระ ย อง จ .ระ ย อง ซึ่ ง เป็ น
กรรมสิ ท ธิ ข์ อง บริ ษั ท ซี เ อแซด
(ประเทศไทย) จำกัด จดจำนองเป็ น
หลักประกัน

▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) (“TAKUNI”)
▪ นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(ธ นำ ค ำ รมี แ ผนที่ จ ะปลด
TAKUNI จำกกำรเป็ นผู้ ค้ ำ
ประกัน เมื่อ บริษั ท ฯ ได้ จ ด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
MAI เป็ นทีเ่ รียบร้อย)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ธนาคาร

2. ธนำคำรทหำรไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
รำยกำรค้ำประกัน
▪ วงเงินหนังสือค้ำประกัน
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)

200,000,000
22,275,000

มูลค่ารายการ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2561
(บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน

รายชื่อผูค้ า้ ประกัน

▪ สำหรับงวดสิบสองเดือนสิน้ สุด วันที่ ▪ บริ ษั ท ทำคู นิ (ประเทศ
200,000,000
31 ธันวำคม 2560 ได้มกี ำรนำบัญชี
ไทย) จำกัด (“TT”)
2,200,000
เ งิ น ฝ ำ ก อ อ ม ท รั พ ย์ จ ำ น ว น ▪ นำยซุง ซิก ฮอง
50,000,000 บำท ซึ่งเป็ น กรรมสิทธิ ์
(Mr.Chung Sik Hong)
ของ บริ ษั ท ทำคู นิ กรุ๊ ป จ ำกั ด ▪ นำยยอง ชอล ชอย
(มหำชน) จดจำนองเป็ นหลักประกัน
(Mr.Yeong Cheol Choi)
▪ นำยหวัง ยอบ จี
(Mr.Wang Youp Jhee)
▪ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุด วันที่ 30
กันยำยน 2561 ได้มกี ำรนำบัญชีเงิน (สัญ ญำค้ ำ ประกัน วงเงิน ใน
ฝำกออมทรั พ ย์ จ ำนวน 660,000 โครงกำร PTT LNG IPG Civil
บำท ซึ่ง เป็ น กรรมสิท ธิข์ อง บริษัท work Project โ ด ย ต ำ ม
ทำคู นิ กรุ๊ ป จ ำกั ด (มหำชน) จด หนังสือค้ำประกันจะสิน้ สุดลง
จำนองเป็ นหลักประกัน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

หน้ำที่ 2.3.6 - 9

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ธนาคาร

3. ธนำคำรกสิกรไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
รำยกำรค้ำประกัน
▪ วงเงินหนังสือค้ำประกัน
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป
▪ วงเงินเบิกเกินบัญชี
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป
▪ ค่ ำ ธรรมเนี ย มหนั ง สือ
ค้ำประกัน

มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2561
(บาท)

400,000,000
232,044,000

400,000,000
444,773,663

10,000,000
-ไม่ม-ี

10,000,000
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

301,385

หน้ำที่ 2.3.6 - 10

รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน

รายชื่อผูค้ า้ ประกัน

▪ ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่
11943, 72755, 72756, 72757,
72758, 72759, 72760, 72761,
72762, 114774, 114777, 114778,
114779, 114780, 114781, 120079,
133885, ต ำบลบำงแค(หลั ก สอง)
อำเภอภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิข์ องบริษัท ทำคูนิ
(ประเทศไทย) จำกัด จดจำนองเป็ น
หลักประกัน

▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) (“TAKUNI”)
▪ บริ ษั ท ทำคู นิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (“TT”)
▪ บริษั ท จีแ ก๊ ส โลจิส ติก ส์
จำกัด (“GG”)
▪ บ ริ ษั ท ร ำ ช พ ฤ ก ษ์
วิศวกรรม จำกัด (“RE”)
▪ นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)

(บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำร
เสนอขำยขำยหลัก ทรัพ ย์ ท่ีอ อกใหม่
ประมำณ 100 ล้ำ นบำทมำค้ ำ ประกัน
แทน)

(ธ นำ ค ำ รมี แ ผนที่ จ ะปลด
TAKUNI, TT, GG, RE จ ำ ก
กำรเป็ นผู้ ค้ ำ ประกั น เมื่ อ
บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นใน
ตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นที่
เรียบร้อย)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ธนาคาร

4. ธนำคำรกสิกรไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
รำยกำรค้ำประกัน
▪ วงเงินหนังสือค้ำประกัน
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)

160,000,000
160,000,000

มูลค่ารายการ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2561
(บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน

รายชื่อผูค้ า้ ประกัน

▪ ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง โฉนดที่ดนิ ▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
160,000,000
เลขที่ 30696 30697 ตำบลบ้ำนปทุม
(มหำชน) (“TAKUNI”)
-ไม่ม-ี
อำเภอสำมโคก จ. ปทุมธำนี ซึ่งเป็ น ▪ บริ ษั ท ทำคู นิ (ประเทศ
กรรมสิท ธิข์ อง บริษัท ทำคู นิ กรุ๊ ป
ไทย) จำกัด (“TT”)
จ ำกั ด (มหำชน) จดจ ำนองเป็ น ▪ บ ริ ษั ท ร ำ ช พ ฤ ก ษ์
หลักประกัน
วิศวกรรม จำกัด (“RE”)
▪ นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำร
เสนอขำยขำยหลัก ทรัพ ย์ ท่ีอ อกใหม่
ประมำณ 100 ล้ำ นบำทมำค้ ำ ประกัน
แทน)

หน้ำที่ 2.3.6 - 11

(ธ นำ ค ำ รมี แ ผนที่ จ ะปลด
TAKUNI, TT, RE จ ำ ก ก ำ ร
เป็ นผู้ค้ำประกัน เมื่อบริษัทฯ
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
เรียบร้อย)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ธนาคาร

5. ธนำคำรกสิกรไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
รำยกำรค้ำประกัน
▪ วงเงินสินเชื่อ
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)

100,000,000
-ไม่ม-ี

มูลค่ารายการ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2561
(บาท)
100,000,000
39,089,784

รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน

รายชื่อผูค้ า้ ประกัน

▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) (“TAKUNI”)
▪ บริ ษั ท ทำคู นิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (“TT”)
▪ นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(ธ นำ ค ำ รมี แ ผนที่ จ ะปลด
TAKUNI, TT จำกกำรเป็ นผู้
ค้ำประกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
MAI เป็ นทีเ่ รียบร้อย)

หน้ำที่ 2.3.6 - 12

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ธนาคาร

6. ธนำคำรกสิกรไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
รำยกำรค้ำประกัน
▪ วงเงินสินเชื่อ
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

มูลค่ารายการ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2561
(บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน

รายชื่อผูค้ า้ ประกัน

▪ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุด วันที่ 30 ▪ บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
72,714,000
กันยำยน 2561 ได้มกี ำรนำบัญชีเงิน
(มหำชน) (“TAKUNI”)
43,042,946
ฝำกประจำ จำนวน 20,789,750 บำท ▪ นำยซุง ซิก ฮอง
ซึ่ง เป็ น กรรมสิท ธิข์ อง บริษัท ซีเ อ (Mr.Chung Sik Hong)
แซด (ประเทศไทย) จำกัด(มหำชน)
จดจำนองเป็ นหลักประกัน
โดยแบ่งเป็ น 1. สัญญำค้ำประกันวงเงิน
59,342,000 บ ำ ท แ ล ะ เ งิ น ป ร ะ กั น
จ ำ น ว น 7,417,750 บ ำ ท ส ำ ห รั บ
โครงกำรโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงำน
ผลิต ขึ้น รู ป โครงสร้ ำ งเหล็ก (PTTGC
ORP Structure Fabrication) ซึง่ หนังสือ
ค้ ำ ป ร ะ กั น จ ะ สิ้ น สุ ด ล ง วั น ที่ 29
กุ ม ภำพั น ธ์ 2563 และ 2. สัญ ญำค้ ำ
ประกัน กำรประมู ล งำนโครงกำรหนึ่ ง
วงเงิน 13,372,000 บำท (เงิน ประกัน
จำนวน 13,372,000 บำท) โดยหนังสือ
ค้ำประกันจะสิน้ สุดลงวันที่ 28 ธันวำคม
2561)
หน้ำที่ 2.3.6 - 13

(ธนำคำรมีแ ผนที่จ ะปลด
TAKUNI จำกกำรเป็ นผู้ค้ำ
ประกัน เมื่อบริษทั ฯ ได้จด
ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล ำ ด
ห ลั ก ท รั พ ย์ MAI เป็ นที่
เรียบร้อย)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ธนาคาร

7. ธนำคำรกรุงเทพ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
รำยกำรค้ำประกัน
▪ วงเงินสินเชื่อ
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)

20,000,000
15,680,000

มูลค่ารายการ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2561
(บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์คา้ ประกัน

รายชื่อผูค้ า้ ประกัน

▪ โครงกำรขอสิน เชื่ อ โดยมี บ รรษั ท ▪ บริ ษั ท ทำคู นิ (ประเทศ
20,000,000
ประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อ
ไทย) จำกัด (“TT”)
14,240,000
ค้ำประกัน
▪ นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(มีกำรปลดผูค้ ้ำประกันทัง้ 2
ท่ำน ณ วันที่ 29 สิงหำคม
2561 เรียบร้อยแล้ว)

หน้ำที่ 2.3.6 - 14

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

14.4 รายการระหว่างบริษทั กับบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีกำรทำรำยกำรกับบริษทั ย่อย ดังนี้
บริษทั ย่อย
บริษทั เจเคอีซี จำกัด
(JKEC)

ลักษณะความสัมพันธ์
CAZ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ JKEC คิดเป็ นร้อยละ 73.17% ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมีกรรมกำรร่วมทัง้ หมด 1 คน คือ นำยซุง ซิก
ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)

หน้ำที่ 2.3.6 - 15

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

14.5 ลักษณะของรายการระหว่างกันของบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินธุรกิจกับบริษทั ย่อย ซึง่ สำมำรถสรุปลักษณะและมูลค่ำของกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยเป็ นไปตำมลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทีเ่ ป็ นธรรม ดังนี้
มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
บริษทั ย่อย
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของ
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
ของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2560
2561
(บาท)
(บาท)
1. บริษทั เจเคอีซี
เงินกูย้ มื ให้กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
▪ ในระหว่ ำ งปี 2560 และงวดเก้ ำ ▪ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
จำกัด (JKEC)
▪ บริษทั มีให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ กับ
เดือนปี 2561 JKEC มีกำรกูย้ มื จำก
ต ร ว จ ส อ บ เ ห็ น ว่ ำ
JKEC โดยรำยละเอียดมีดงั นี้
บริษทั ฯ เพื่อนำเงินมำใช้เป็ นเงินทุน
ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว
5,000,000
5,000,000
หมุ น เวีย นในกำรดำเนิ น โครงกำร
เกิดขึ้นเนื่องจำกควำม
- ต้นงวด
3,000,000
8,000,000
ก่ อ สร้ ำ ง โดยมี อ ั ต รำดอกเบี้ ย
จ ำเป็ นเพื่อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
- กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
3,000,000
2,000,000
ระหว่ำง ร้อยละ 6.13-8.62 ต่อปี ซึง่
ประโยชน์ ต่ อบริ ษั ท
- ชำระคืนระหว่ำงงวด
5,000,000
11,000,000
เป็ นไปตำมอัต รำดอกเบี้ ย เงิ น กู้
ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ใน
- ยอดคงเหลือปลำยงวด
MLR ของธนำคำรไทยพำณิชย์ ซึ่ง
ก ำ ร น ำ ม ำ ใ ช้ เ ป็ น
314,678
339,074
ทำงบริษัทฯ ได้บวกค่ำดำเนินกำร
เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น
▪ ดอกเบีย้ รับ
อัตรำร้อยละ 0.1
เพื่อให้สำมำรถดำเนิน
ธุ ร กิ จ โ ด ย อั ต ร ำ
232,020
310,109
ด อ ก เ บี้ ย มี ค ว ำ ม
▪ ดอกเบีย้ งค้ำงรับ
สมเหตุ ส มผล เป็ น ไป
ตำมอัตรำกำรกู้ยมื เงิน
ของบริษทั ฯ
หน้ำที่ 2.3.6 - 16

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษทั ย่อย

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ ที่ รำยได้
ค่ำบริกำร และรำยได้อ่นื ๆ
▪ รำยได้ค่ำเช่ำสำนักงำน ที่ดินเพื่อ
ใช้ ส ำหรับ เช่ ำ พื้น ที่ว ำงของ และ
อำคำรที่พกั คนงำน โดยมีอตั รำค่ำ
เช่ ำ เป็ น ไปตำมรำคำตลำด โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
- ค่ำเช่ำสำนักงำน และทีด่ นิ เพื่อ
ใช้สำหรับเช่ำพืน้ ทีว่ ำงของ

มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
2560
2561
(บาท)
(บาท)

273,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

▪ บริษัทฯ ให้ JKEC เช่ำพื้นที่เพื่อใช้ ▪ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
เป็ น ที่ตัง้ สำนัก งำน มีพ้ืน ที่ใ ช้สอย
ตรวจสอบเห็น ว่ ำ กำร
40 ตำรำงเมตร และให้ JKEC เช่ำ
ใ ห้ บ ริ ษั ท เ จ เ ค อี ซี
พืน้ ทีเ่ พื่อใช้สำหรับวำงของ ทัง้ สอง
จ ำกั ด เช่ ำ สิ น ทรั พ ย์
รำยกำร มีรำยละเอียดดังนี้
ดัง กล่ ำ ว เป็ นกำรน ำ
o ค่ำเช่ำสำนักงำน
สิน ทรัพ ย์ท่ีไ ม่ ไ ด้ใช้ใน
- ค่ำเช่ำ 5,250 บำท /เดือน
กำรด ำเนิ น กำรของ
204,750
- รำคำประเมิน 10,000 บำท /เดือน
บ ริ ษั ท ม ำ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ซึง่ ต่ ำกว่ำกับรำคำทีป่ ระเมินอยู่ท่ี 4,750
ประโยชน์ โดยอัตรำค่ำ
บำท /เดือน
เ ช่ ำ มี ค ว ำ ม
o ค่ำเช่ำพืน้ ทีเ่ พื่อใช้สำหรับวำงของ
สมเหตุ ส มผล เป็ น ไป
- ค่ำเช่ำ 17,500 บำท /เดือน
ตำมรำคำตลำด และ
- รำคำประเมิน 10,000 บำท /เดือน
เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่
ซึง่ สูงกว่ำกับรำคำทีป่ ระเมินอยู่ท่ี 7,500
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
บำท /เดือน
รวมทัง้ สองรำยกำรสูงกว่ำรำคำประเมิน
อยู่ทร่ี อ้ ยละ 12.50

หน้ำที่ 2.3.6 - 17

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษทั ย่อย

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

- ค่ำเช่ำอำคำรคนงำน

▪ รำยได้ค่ำบริกำรทำงบัญชี และค่ำ
สำธำรณูปโภค

มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของ
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
ของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2560
2561
(บาท)
(บาท)
580,573
843,099 ▪ อำคำรบ้ำนพักพนักงำน โดยรำคำ
ห้ อ งพัก ต่ อ ห้ อ งอยู่ ท่ี 1,000 บำท
และ 800 บำท โดยห้องพักไม่มสี งิ่
อ ำนวยควำมสะดวกให้ และที่พ ัก
เป็ น ห้อ งน้ ำ และห้อ งอำบน้ ำ แบบ
รวม โดยค่ำเช่ำทัง้ หมดต่อเดือนคิด
ตำมจำนวนห้องที่พนักงำนเข้ำพัก
ในแต่ ล ะเดื อ น ซึ่ ง รำคำค่ ำ เช่ ำ
ใกล้เคียงกับรำคำที่ผู้ประเมิน ไว้ท่ี
1,000 บำท / ห้อง
198,129

หน้ำที่ 2.3.6 - 18

228,442 ▪ บริษัท ฯ เก็บ ค่ ำ สำธำรณู ป โภคใน ▪ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ตรวจสอบเห็น ว่ ำ กำร
ส่วนของห้องพักอำคำรคนงำน ตำม
เก็บ ค่ ำ สำธำรณู ป โภค
กำรใช้ง ำนจริง ที่โ ดยอ้ำ งอิง กับ ใบ
ใ น อ ำ ค ำ ร บ้ ำ น พั ก
แจ้ ง หนี้ ข องกำรไฟฟ้ ำ และกำร
คนงำน และกำรให้จำ้ ง
น้ำประปำ และในส่วนของสำนักงำน
พนักงำนบัญชี ในช่วง
คิดค่ำสำธำรณูปโภคเป็ นแบบเหมำ
เดื อ น ม.ค. - มี . ค มี
อยู่ท่ี 2,250 บำท / เดือน นอกจำกนี้
คว ำ ม สม เหตุ สมผล
ในช่วงต้นปี 2560 ตัง้ แต่เดือน ม.ค.

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริษทั ย่อย

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

▪ รำยได้อ่นื ๆ
- รำยได้จำกกำรขำยเครื่องใช้
สำนักงำน

-

ค่ำบริหำรจัดกำรและบริกำร
เกีย่ วกับกำรขนส่งและ
ก่อสร้ำง

▪ ยอดคงค้ำง
- ลูกหนี้กำรค้ำ

มูลค่ารายการ
มูลค่ารายการ
งวดสิ บสองเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุด
สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน
2560
2561
(บาท)
(บาท)

28,000

-ไม่ม-ี

2,362,436

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

– มี.ค. บริษัทฯ เก็บค่ำบริกำรทำง
บัญ ชีเ ป็ น รำยเดือ น ๆ ละ 20,000
บ ำ ท กั บ JKEC เนื่ อง จ ำ ก ไ ม่ มี
พ นั ก ง ำ น บั ญ ชี โ ด ย JKEC มี
พนักงำนบัญชีตงั ้ แต่ เม.ย.60

เป็ นไปตำมรำคำตลำด
แ ล ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์
สูงสุดแก่ผมู้ สี ่วนได้เสีย
ทุกฝ่ ำย

314,053 ▪ ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ขำยเครื่องใช้ ▪ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ส ำนั ก งำนที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง ำนให้ ก ั บ
ตรวจสอบเห็น ว่ ำ กำร
JKEC โดยเที ย บเคี ย งจำกรำคำ
ข ำ ย วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่
ตลำดของเครื่องใช้สำนักงำนแบบ
บริษัทไม่ได้ใช้งำนแล้ว
ใช้แล้ว
ให้ แ ก่ บ ริษั ท เจเคอีซี
จ ำกัด และบริษั ท ฯ มี
4,594,488 ▪ รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรและ
รำยได้ จ ำกค่ ำ บริก ำร
เกี่ยวกับกำรขนส่งและ
บริกำรเกีย่ วกับกำรขนส่งและ
ก่ อ ส ร้ ำ ง มี ค ว ำ ม
ก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรต่ำง ๆ
สมเหตุ ส มผล เป็ น ไป
ตำมรำคำตลำด
5,046,488
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14.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
เนื่องจำกทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ มีสถำนะเป็ นบริษทั จำกัด กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันในอดีตจึงไม่ได้ปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในอดีต
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรเป็ นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯเป็ นหลัก
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกที่บริษทั ฯ ได้แปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชนและเข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯจะเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันขึน้ มำเพื่อรองรับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคต โดยจะเป็ นไปตำมเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรมและ
เหมำะสมตำมเหตุจำเป็ นและควำมสมควร
14.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ อำจมีกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต โดยหำก
เป็ นรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ ป็ นรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติซง่ึ มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ
จะดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นก่อนเข้ำทำรำยกำร กล่ำวคือเป็ นไปตำม
หลักกำรทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ อนุ มตั ไิ ว้แล้วตำมทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และให้
ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทัง้ กำหนดรำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทประโยชน์
ในกรณีทม่ี กี ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษทั ฯ จะดำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรอนุ มตั ริ ำยกำรระหว่ำง
กันดังทีก่ ล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น ทัง้ นี้ หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันทีจ่ ำเป็ นต้องได้รบั ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
กฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ของตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยเรื่อ งรำยกำรที่เ กี่ย วโยงกัน บริษัท ฯ จะดำเนิ น กำรให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯไม่
มีนโยบำยกำรให้เงินกูย้ มื แก่บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว ยกเว้น
เป็ นไปตำมระเบียบของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วกับกำรให้สวัสดิกำรพนักงำน หรือตำมระเบียบอำนำจอนุมตั ใิ นกำรบริหำรงำนหรือ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ อยู่ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ นอกจำกนี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯมี
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้ น บริษทั ฯจะเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกัน และในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำม
ชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ บริษทั ฯจะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วำมรู้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผูส้ อบ
บัญชี หรือผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ ทีม่ คี วำมเป็ นอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
บริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่ กรณี เพื่อให้มีควำมมันใจว่
่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรยักย้ำย หรือถ่ ำยเท
ผลประโยชน์ ระหว่ำงบริษัทฯหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทฯ แต่ เป็ นกำรทำรำยกำรที่บริษัทฯได้คำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
14.5 เรือ่ งการปลดภาระคา้ ประกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค้ำประกัน
แทนหลักทรัพย์เดิม และยื่นคำขอปลดผูค้ ้ำประกันกับธนำคำร เช่น TAKUNI, TT, GG, RE เมื่อบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ MAI เป็ นทีเ่ รียบร้อย
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ส่วนที่ 2.4
ฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
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15. ข้อมูลทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
15.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี
งบกำรเงิน
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญำต สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558 ของบริษทั ฯ
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญำต สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559 ของบริษทั ฯ
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญำต สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 ของบริษทั ฯ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล สำหรับ งวด
9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

ผูส้ อบบัญชี
โดย นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขทะเบียน 5313
จำกบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
โดย นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขทะเบียน 5313
จำกบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560
โดย นำงณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขทะเบียน 3430 จำก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ลงวันที่ 29 มีนำคม
2561
โดย นำงณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขทะเบียน 3430 จำก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน
2561

รำยงำนของผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รำยงำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนงบกำรเงิน สำหรับปี 2558 – 2560 และ
สำหรับ งวด 9 เดือนปี 2561 ของบริษทั ฯ สรุปได้ดงั นี้
สำหรับงบกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีต่องบกำรเงินของบริษทั สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์
2559 ได้แสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีว่ำ งบกำรเงินฉบับดังกล่ำวแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
บริษทั ฯ ได้มกี ำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังสำหรับปี 2558 โดยกำรบันทึกรำยจ่ำยโดยให้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(ในค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร) จำนวน 6.37 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรออกหุน้ เพิม่ ทุน ของบริษทั ในเดือนมีนำคม 2558 ส่งผล
ให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 ลดลงจำกเดิมเท่ำกับ 14.67 ล้ำนบำท เป็ น 8.30 ล้ำนบำท และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558 ลดลงจำกเดิมจำนวน 22.57 ล้ำนบำท เหลือ 16.20 ล้ำนบำท โดยกำรปรับปรุงดังกล่ำวได้ถูกตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีและลงวันที่ 29 มีนำคม 2561
สำหรับงบกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีต่องบกำรเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ลง
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560 ได้แสดงควำมเห็นไว้ ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรขอบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

สำหรับงบกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีต่องบกำรเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลง
วันที่ 29 มีนำคม 2561ได้แสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรขอบริษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวด 9 เดือนปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561
รำยงำนของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวด 9 เดือนปี 2561
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 ได้แสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีว่ำ ผูส้ อบบัญชี
ไม่พบสิง่ ที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไม่ได้จดั ทำขึน้ ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของผูส้ อบบัญชี
15.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงิ น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ ณ
วันที่ 30 กันยำยน 2561 ปรำกฎดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รำยกำร
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
รำยได้ทย่ี งั ไม่เรียกชำระ
สินค้ำคงเหลือ
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ำ่ ยรอขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ำ่ ย
เงินมัดจำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ำน
ร้อยละ
บำท

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้ำน
ร้อยละ
บำท

ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้ำน
ร้อยละ
บำท

4.27
85.83
84.71
5.95
2.24
183.00

1.54
30.98
30.58
2.15
0.81
66.06

7.48
125.09
50.21
0.98
2.62
186.38

1.33
22.28
8.94
0.18
0.47
33.20

91.98
165.67
88.85
2.52
17.05
4.83
370.90

12.61
22.72
12.19
0.35
2.34
0.66
50.87

14.06
214.77
182.84
60.17
7.49
479.34

1.50
22.92
19.51
6.42
0.80
51.15

25.70
2.85
42.42
19.54
2.91
0.62
94.04
277.04

9.28
1.03
15.31
7.05
1.05
0.22
33.94
100.00

316.72
2.90
17.85
36.56
0.77
0.21
375.01
561.39

56.41
0.52
3.18
6.51
0.14
0.04
66.80
100.00

314.79
9.13
5.49
27.45
0.95
0.42
358.23
729.13

43.17
1.25
0.75
3.77
0.13
0.06
49.13
100.00

20.79
348.38
11.61
23.84
51.30
1.18
0.70
457.80
937.14

2.22
37.18
1.24
2.54
5.47
0.13
0.07
48.85
100.00

95.16

34.35

71.92

12.81

171.60

23.53

34.55
267.05

3.69
28.50

หน้ำที่ 2.4.1 - 2

สอบทำนแล้ว
ณ 30 กันยำยน 2561
ล้ำนบำท

ร้อยละ

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รำยกำร
รำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกธนำคำร
ส่วนของกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรทีถ่ งึ
กำหนดเงินชำระภำยใน 1 ปี
เงินกูย้ มื จำกกิจกำรอื่น
เงินกูย้ มื จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว – สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนทีเ่ ป็ นเจ้ำของ
รวมส่วนผูเ้ ป็ นเจ้ำของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ำน
ร้อยละ
บำท
32.95
11.89
-

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้ำน
ร้อยละ
บำท
32.69
5.83
38.64
6.88

ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้ำน
ร้อยละ
บำท
163.81
22.47
38.64
5.30

สอบทำนแล้ว
ณ 30 กันยำยน 2561
ล้ำนบำท

ร้อยละ

229.71
39.09
38.64

24.51
4.17
4.12

1.02

0.37

0.92

0.17

1.23

0.17

1.68

0.18

14.41
31.50
12.23
187.27
2.10
7.46
3.14
12.70
199.97

5.20
11.37
4.42
67.60
0.76
2.69
1.13
4.58
72.18

79.50
10.57
234.24
220.98
1.34
5.90
0.97
229.19
463.43

14.16
1.88
41.73
39.36
0.24
1.05
0.17
40.82
82.55

21.45
396.73
182.34
1.27
5.49
1.79
190.89
587.62

2.94
54.41
25.01
0.17
0.75
0.25
26.18
80.59

17.61
628.33
152.64
3.27
4.85
3.20
163.96
792.29

1.88
67.05
16.29
0.35
0.52
0.34
17.50
84.54

54.50
54.50

19.67
19.67

58.50
58.50

10.42
10.42

100.00
100.00

13.72
13.72

140.00
100.00

14.94
10.67

16.20
6.37
77.07
77.07
277.04

5.85
2.30
27.82
27.82
100.00

29.32
6.37
94.19
3.77
97.96
561.39

5.22
1.13
16.78
0.67
17.45
100.00

1.13
29.98
6.37
137.48
4.03
141.51
729.13

0.15
4.11
0.88
18.86
0.55
19.41
100.00

2.96
29.78
8.45
141.20
3.65
144.84
937.14

0.32
3.18
0.90
15.07
0.39
15.46
100.00

หน้ำที่ 2.4.1 - 3

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2561 ปรำกฏดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)

รำยกำร

ปี 2558
ล้ำน
ร้อยละ

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2559
ล้ำน
บำท

ร้อยละ

ปี 2560
บ ล้ำน
ำ บำท
ท
1,019.29
917.54
101.75
2.69
104.44
-

ร้อยละ

สอบทำนแล้ว
งวด 9 เดือนปี 2560 งวด 9 เดือนปี 2561
ล้ำน
บำท

ร้อยละ

ล้ำน
บำท

ร้อยละ

รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
742.54 100.00
651.30 100.00
100.00
585.61 100.00 1,060.09 100.00
ต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำง
667.50
89.89
576.05
88.45
90.02
524.32
89.53
955.05
90.09
กำไรขัน้ ต้น
75.04
10.11
75.25
11.55
9.98
61.28
10.47
105.04
9.91
รำยได้อ่นื
0.47
0.06
4.25
0.65
0.26
2.24
0.38
1.74
0.16
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
75.51
10.17
79.50
12.21
10.25
63.52
10.85
106.78
10.07
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ น
6.37
0.86
เกณฑ์
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
53.42
7.19
50.42
7.74
58.54
5.74
41.96
7.16
48.33
4.56
ต้นทุนทำงกำรเงิน
3.68
0.50
12.55
1.93
16.65
1.63
13.58
2.32
9.29
0.88
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
12.04
1.62
16.53
2.54
29.25
2.87
7.99
1.36
49.16
4.64
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
3.74
0.50
3.85
0.59
6.08
0.60
1.93
0.33
9.82
0.93
กำไรสุทธิ
8.30
1.12
12.68
1.93
23.17
2.27
6.06
1.03
39.34
3.70
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น:
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
2.04
0.31
(0.13)
(0.01)
(0.24)
(0.02)
ผลประโยชน์พนักงำน
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
8.30
1.12
14.72
2.26
23.04
2.26
6.06
1.03
39.10
3.69
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น
กำไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
11.08
1.70
22.91
2.25
6.19
1.06
36.74
3.47
ของบริษทั ใหญ่
กำไรส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียที่
1.60
0.25
0.26
0.03
(0.13)
(0.02)
2.60
0.25
ไม่มอี ำนำจควบคุม
กำไรสุทธิต่อหุน้ (บำทต่อหุน้ ) 1/
0.08
0.10
0.19
0.05
0.18
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วง
97,888
114,880
119,956
117,000
200,000
น้ ำหนัก (พันหุน้ ) 2/
กำไรสุทธิต่อหุน้ Fully Diluted
0.03
0.04
0.08
0.02
0.13
(บำทต่อหุน้ ) 3/
หมายเหตุ :
1/ คานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกในระหว่างปี
2/ จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ คานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
3/ คานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายและเรียก
ชาระแล้วภายหลังเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน (280 ล้านหุน้ )

หน้ำที่ 2.4.1 - 4

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสดสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 วันที่ 31 ธันวำคม 2559 วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 30
กันยำยน 2561
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ตรวจสอบแล้ว
รำยกำร

ปี 2558

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(กำไร) ขำดทุน จำกกำรจำหน่ำยทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
กำไรจำกกำรซือ้ บริษทั ย่อย
ตัดจำหน่ำยภำษีนิตบิ คุ คลจ่ำยล่วงหน้ำ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่ำย
กระแสเงิ นสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ดำเนิ นงำน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
รำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระ
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินมัดจำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ บั เหมำช่วง
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
รำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมดำเนิ นงำน
จ่ำยดอกเบีย้
จ่ำยภำษีเงินได้
รับคืนภำษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินรับจำกกำรจำหน่ำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยสุทธิสำหรับกำรซือ้ บริษทั ย่อย สุทธิจำกเงินสดในบริษทั
ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

ปี 2559

ปี 2560

สอบทำนแล้ว
ปี 2561
(ม.ค.-ก.ย.)

18.41

16.53

29.25

49.16

6.60
3.68
28.69

11.76
0.05
(2.65)
(0.18)
(0.04)
12.42
37.88

21.78
0.15
(0.38)
0.30
16.65
67.75

21.95
0.11
0.48
9.29
80.99

(61.13)
(20.40)
(5.95)
(0.34)
(32.09)
17.27
2.29
25.35
21.31
8.04
6.61
3.14
(7.21)
(2.99)
(20.30)
(30.50)

(36.17)
42.37
4.97
(0.37)
25.22
2.18
(35.72)
(7.75)
(1.99)
(1.56)
0.38
29.45
(7.44)
(20.51)
1.50

(40.60)
(38.63)
(1.54)
(2.21)
12.36
(0.18)
107.93
131.12
10.87
(0.42)
0.65
247.10
(21.43)
(33.81)
19.30
211.16

(49.23)
(94.00)
(57.66)
(2.66)
(20.79)
(18.35)
(0.23)
97.28
65.90
(3.83)
(0.64)
1.11
(2.10)
(9.34)
(33.90)
16.59
(28.75)

0.51
(11.87)
(2.91)
-

(297.71)
(0.17)
4.44
(0.79)

(22.52)
(6.72)
1.29
-

(52.72)
(3.42)
0.12
-

(14.27)

(294.23)

(27.95)

(56.02)

หน้ำที่ 2.4.1 - 5

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ตรวจสอบแล้ว
รำยกำร
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรอื่น
จ่ำยชำระคืนหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื จำกกิจกำรเกีย่ วข้อง
จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื จำกกิจกำรเกีย่ วข้อง
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกธนำคำร
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร
จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำร
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ เงินลงทุนส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ณ วันปลำยงวด

ปี 2558
(0.25)
(4.25)
26.50
26.00
48.00
3.23
1.04
4.27

หน้ำที่ 2.4.1 - 6

ปี 2559
(14.41)
(0.87)
153.20
(105.60)
270.00
(10.38)
4.00
295.94
3.21
4.27
7.48

ปี 2560
(1.08)
113.00
(192.50)
(38.64)
(20.99)
41.50
(98.71)
84.50
7.48
91.98

สอบทำนแล้ว
ปี 2561
(ม.ค.-ก.ย.)
(1.32)
39.09
(29.70)
(34.87)
(0.90)
(27.70)
(112.47)
91.98
(20.49)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

15.3 อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
รำยกำร

ตรวจสอบแล้ว
หน่ วย
ปี 2558

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ1
ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลีย่ 1
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
ระยะเวลำกำรชำระหนี้
Cash Cycle1
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนแสดงประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำหมุนของสินทรัพย์รวม
อัตรำส่วนวิ เครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
ข้อมูลต่อหุน้ (มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท)
มูลค่ำหุน้ ตำมบัญชีต่อหุน้
กำไรสุทธิต่อหุน้ 2

ปี 2559

ปี 2560

สอบทำน
แล้ว
ปี 2561
(ม.ค.-ก.ย.)

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

0.98
0.48
(0.21)
13.72
27 วัน
N/A
N/A
8.13
45 วัน
N/A

0.80
0.57
0.01
6.18
58 วัน
N/A
N/A
6.90
53 วัน
N/A

0.93
0.65
0.67
7.01
52 วัน
N/A
N/A
7.54
48 วัน
N/A

0.76
0.36
0.12
6.75
53 วัน
N/A
N/A
7.50
48 วัน
N/A

%
%
%
%
%
%

10.11
2.12
0.06
(193.98)
1.12
14.63

11.55
4.46
0.65
5.15
1.93
14.49

9.98
4.50
0.26
460.06
2.27
19.35

9.91
5.51
0.16
(49.19)
3.70
45.36

%
%
เท่ำ

3.90
64.84
3.49

3.03
14.28
1.56

3.59
14.24
1.58

6.95
23.69
1.84

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
%

2.59
4.27
0.64
(1.37)
-

4.73
2.32
3.48
0.00
-

4.15
2.76
1.58
0.69
90.58

5.47
6.29
1.86
(0.22)
88.63

บำท
บำท

0.79
0.08

0.85
0.10

1.18
0.19

0.72
0.18

หมายเหตุ : ¹อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ และ Cash Cycle สามารถคานวณได้ แต่เนือ่ งจากบริษทั รับจ้างผลิตตามคาสัง่
ของลูกค้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะแต่ละราย บริษทั ฯ จึงไม่มสี นิ ค้าสาเร็จรูป จึงทาให้อตั ราส่วนดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ
2
คานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดด้วยจานวนหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกในระหว่างปี

หน้ำที่ 2.4.1 - 7

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

16. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
16.1 ภาพรวมการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบวิศวกรรม กำรจัดหำเครื่องจักรและอุปกรณ์ และกำร
บริหำรจัดกำรงำนรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรในกลุ่มพลังงำน เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกขัน้ ตอน ทัง้
กำรให้บริกำรตรงจำกบริษทั เจ้ำของโครงกำร (Project Owner) และจำกบริษทั ผูร้ บั เหมำหลัก (Main Contractor) โดยกำร
ให้บริกำรส่วนใหญ่เป็ นงำนทีม่ คี วำมซับซ้อน และมีมำตรกำรเกีย่ วกับควำมปลอดภัยทีเ่ ข้มงวด จึงต้องอำศัยควำมชำนำญ
ทัง้ นี้ ด้วยประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ประสบควำมสำเร็จที่ผ่ำนมำในหลำย
โครงกำรในประเทศไทย พร้อมทัง้ มีฝ่ำยบริหำรจัดกำรต้นทุน มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรควบคุมทีด่ ี บริษทั ฯ จึง
สำมำรถบริหำรจัดกำรและควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งมอบงำนได้ตรงตำมกำหนดเวลำ
ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ควำมไว้วำงใจอย่ำงสูงจำกลูกค้ำ
ในปี 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจำนวน 742.54 ล้ำนบำท และเพิม่ สูงขึน้ เป็ น 1,019.29
ล้ำนบำทในปี 2560 ถือเป็ นกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด นอกจำกภำวะเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้มกี ำรลงทุนในภูมภิ ำค
ตะวันออก ตำมนโยบำยของรัฐบำลแล้ว ยังเกิดจำกคุณภำพในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงซึง่ เป็ นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้ำ
ส่งผลให้บริษทั ฯ สำมำรถชนะกำรประมูลในโครงกำรต่ำง ๆ ของลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำยได้ตำมแผนกำรทีว่ ำงไว้ โดยผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ ่ำนมำมีดงั นี้
16.2 วิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
ผลกำรดำเนินงำนบริษัทฯ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ถึงงวด เก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2561 มีรำยละเอียดดังนี้
สรุปผลการดาเนิ นงานที่สาคัญในปี 2558 -ปี 2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561
หน่ วย : เปอร์เซ็นต์

หน่ วย : ล้ านบาท

1,200.00

16.00%
14.00%

1,000.00
800.00

11.55%
9.98%

10.11%

12.00%
9.91%

600.00

8.00%
6.00%

400.00
200.00

10.00%

1.12%

1.93%

2.27%

-

3.70%

4.00%
2.00%
0.00%

2558
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง

2559
2560
ต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำง

หน้ำที่ 2.4.2 - 1

3Q/2561
กำไรขัน้ ต้น
กำไรสุทธิ

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

กลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ
กลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งประเภทได้ดงั นี้
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
งวด 9 เดือนปี 2561
รายได้
แยกตามกลุม่ ลูกค้า
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า
ร้อยละ
กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ
440.05
59.26 273.65
42.02 131.90 12.94
516.71
48.74
สัญชำติเกำหลี
กลุ่มลูกค้ำอื่น
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

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงของบริษทั ฯ มำจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรมหนักเป็ นหลัก
ซึง่ ประกอบด้วยมูลค่ำงำนเมื่อเริม่ แรกตำมทีต่ กลงไว้ในสัญญำ บวกมูลค่ำงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเปลีย่ นแปลงสัญญำอัน
เกิดจำกกำรเพิม่ ขอบเขตงำน กำรดัดแปลงงำน หรือกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่จี ะ
ก่อให้เกิดรำยได้และสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ โดยรำยได้และต้นทุนบริกำรตำมสัญญำจะถูกรับรู้ในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมสัด ส่วนของขัน้ ควำมสำเร็จของงำน ซึ่งอัตรำส่วนของงำนก่ อ สร้ำงที่ท ำเสร็จ คำนวณจำกกำร
เปรียบเทียบต้นทุนงำนก่อสร้ำงทีเ่ กิดขึน้ แล้วจนถึงวันสิน้ งวด กับต้นทุนงำนบริกำรก่อสร้ำงทัง้ หมดทีค่ ำดว่ำจะใช้ในกำร
ก่อสร้ำงตำมสัญญำ ซึง่ ตำมปกติลกั ษณะกำรรับรูร้ ำยได้จำกควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร คือ ในช่วงต้นและปลำยโครงกำร
จะมีปริมำณงำนก่อสร้ำงค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกช่วงต้นโครงกำรงำนส่วนใหญ่เป็ นงำนที่เกีย่ วกับกำรเตรียมกำรจัดกำร
พืน้ ที่ ส่วนปลำยโครงกำรเป็ นช่วงของกำรเก็บรำยละเอียดงำนทีใ่ กล้แล้วเสร็จ ในช่วงกลำงโครงกำรปริมำณงำนก่อสร้ำงที่
ทำมีมำกกว่ำส่วนอื่น ๆ จึงรับรู้รำยได้มำกกว่ำ โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่ อส้ำง สำมำรถแบ่งตำมประเภทกำร
ให้บริกำรได้ดงั นี้
1) งำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร (EPC Service)
2) กำรบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ (Construction: Structural Mechanical Piping
(SMP) and Electrical and Instrument Service)
3) งำนให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมโยธำ (Civil and Building Service)
4) งำนให้บริกำรผลิต และบริกำรอื่น (Fabrication and Other Service)
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กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ตามประเภทการให้บริการปี 2558 - ปี 2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561
หน่ วย : ล้ านบาท

หน่ วย : เปอร์ เซ็นต์
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2558

2559

งำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงสร้ำงและระบบงำน
งำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร

2560

งำนให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมโยธำ
งำนให้บริกำรผลิตและบริกำรอื่น

9 เดือน 2561

บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงในปี 2558 – 2560 จำนวน 742.54 ล้ำนบำท 651.30 ล้ำนบำท และ
จำนวน 1,019.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 12.29 ในปี 2559 และคิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 56.50 ในปี 2560
ในปี 2558 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงจำนวน 742.54 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนให้บริกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงโครงสร้ำงและระบบงำนในอัตรำร้อยละ 52.98 งำนให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมโยธำในอัตรำร้อยละ 37.12 และงำน
ให้บริกำรผลิตและบริกำรอื่น อัตรำร้อยละ 9.90 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร ทัง้ นี้ กำรรับรู้รำยได้ในปี 2558 เกิดจำก
ให้บริกำรโครงกำรต่อเนื่องจำกปี 2557 รวมถึงงำนโครงกำรทีป่ ระมูลในปลำยปี 2557 แต่เริม่ ดำเนินงำนในปี 2558 ได้แก่
PTT LNG Steel Structure Fabrication and Installation Work มีมลู ค่ำโครงกำรประมำณ 275.28 ล้ำนบำท
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงจำนวน 651.30 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 91.24 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 12.29 เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ตลำดในปี 2559 ทีล่ ูกค้ำของบริษทั ชะลอกำรลงทุนโดย
เฉพำะกลุ่มปตท. งำนก่อสร้ำงทีร่ บั รูร้ ำยได้ส่วนใหญ่ในปี 2559 จึงเป็ นงำนทีไ่ ด้รบั กำรว่ำจ้ำงตัง้ แต่ปี 2558 อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อ ลูก ค้ำ มีแผนขยำยกำรลงทุน บริษัท ฯ จึง เข้ำ ประมูลงำนรับ เหมำในระหว่ำ งปี 2559 โดยมีง ำนที่สำคัญอำทิเช่น
โครงกำร PTT MCS Project (Fourth Transmission Pipeline Midline Compressor Station Project) ซึ่งเป็ นโครงกำร
สถำนีเพิม่ ควำมดันก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซบนบกเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) มูลค่ำโครงกำร ประมำณ
450.00 ล้ำนบำท และ โครงกำรสร้ำงถังบรรจุโพไพลีนทรงกลมขนำด 4,000 ตัน ของ PTT TANK มีมูลค่ำโครงกำร
ประมำณ 328.00 ล้ำนบำท ซึง่ ใช้ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงประมำณ 1 – 2 ปี รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่
รับรูต้ ำมขัน้ ควำมสำเร็จของงำนจึงทยอยรับรูใ้ นปี 2559 ส่วนหนึ่ง และเป็ นงำนค้ำงรับ (Backlog) ทีจ่ ะถูกทยอยรับรูร้ ำยได้
ในปี ถดั ไปอีกส่วนหนึ่ง
หน้ำที่ 2.4.2 - 3
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรบริกำรเท่ำกับ 1,019.29 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2559 จำนวน 368.00
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 56.50 โดยกำรปรับตัวสูงขึน้ ของรำยได้ดงั กล่ำว เกิดจำก Backlog ของงำนทีไ่ ด้รบั กำรว่ำจ้ำงในปี
2559 และงำนใหม่ท่ปี ระมูลในปี 2560 เช่น PTT LNG Cold Water (กิจกรรมก่อสร้ำงหน่ วยผลิตน้ ำเย็น ในโครงกำร
หน่ วยผลิตไฟฟ้ ำเพื่อใช้ภำยในสถำนีร ับ -จ่ ำยก๊ ำซธรรมชำติเหลว) ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำร 642.40 ล้ำนบำท และ PTT
Wongnoi Compressor Station (โครงกำรสถำนีเพิม่ ควำมดันก๊ำซธรรมชำติวงั น้อย บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรีวังน้อย) มีมลู ค่ำโครงกำรประมำณ 356.00 ล้ำนบำท จึงทำให้ปี 2560 บริษทั ฯ มีกำรรับรูร้ ำยได้ตำมควำมสำเร็จของงำน
สูงขึ้น โดยสัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรประเภท EPC สำหรับปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 53.98 ของรำยได้จำกกำร
ก่อสร้ำงรวม เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนทีส่ ดั ส่วนรำยได้สว่ นใหญ่เป็ นกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงติดตัง้ โครงสร้ำงและระบบ และ
กำรให้บริกำรงำนวิศวกรรมโยธำ คิดเป็ นร้อยละ 35.30 และร้อยละ 8.50 ตำมลำดับ
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจำนวน 1,060.09
ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงจำนวน 585.61 ล้ำนบำท หรือ
คิด เป็ น กำรเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 81.02 ซึ่ง มีสำเหตุ จ ำกกำรรับ รู้ร ำยได้ข องโครงกำรหลัก ที่ก ำลัง ก่ อ สร้ำ ง ซึ่ง เป็ น งำนต่ อ
เนื่องมำจำกปี 2560 ได้แก่ โครงกำร PTT TANK, PTT LNG Cold Water และ PTT Wongnoi Compressor Station
หน่วย: ล้ำนบำท

รายละเอียด
มูลค่ำงำนทีย่ งั ไม่รบั รูร้ ำยได้ ต้นงวด
มูลค่ำงำนได้รบั ระหว่ำงงวด
มูลค่ำงำนทีร่ บั รูร้ ำยได้ในงวด
มูลค่ำงำนทีย่ งั ไม่รบั รูร้ ำยได้ สิน้ งวด

2558
825.20
147.65
742.54
230.31

2559
230.31
1,091.68
651.30
670.69

2560
670.69
1,290.30
1,019.29
941.70

ไตรมาส 3 ปี 2561
941.70
2,262.74
1,060.09
2,144.35

โดยในระหว่ำงงวด 9 เดือนปี 2561 บริษทั ฯ ชนะกำรประมูลในฐำนะผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงหลัก (Main contractor)
ได้แก่ โครงกำรออกแบบวิศวกรรม กำรจัดหำเครื่องจักรและอุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำงและติดตัง้ หอเผำชนิด Enclosure
Ground Flare (EGF) ของโรงกลันบำงจำก
่
มูลค่ำสัญญำ 271.83 ล้ำนบำท และได้รบั งำนในฐำนะ Subcontractor ได้แก่
โครงกำร PTT GC PO Civil Work (กิจกรรมงำนโยธำ ของโรงงำนผลิตโพรพิลนี ออกไซด์) มูลค่ำสัญญำ 450.72 ล้ำน
บำท, โครงกำร PO ORP SMP (โรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงำนโครงสร้ำง งำนเครื่องกล งำนท่อ และงำนสี) มูลค่ำสัญญำ
823.30 ล้ำนบำท, PTT GC ORP Structure Fabrication (โครงกำรโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ กิจกรรมงำนผลิตขึน้ รูปโครงสร้ ำง
เหล็ก) มูลค่ำสัญญำ 296.71 ล้ำนบำท
รายได้อื่น
รำยได้อ่นื ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกค่ำเช่ำพื้นที่สำนักงำน และรำยได้จำกกำรขำยเศษโลหะหรือ
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีไ่ ม่ได้ใช้งำนแล้ว เป็ นต้น บริษทั ฯ มีรำยได้อ่นื ในปี 2558 – 2560 จำนวน 0.47 ล้ำนบำท 4.25 ล้ำนบำท
และ 2.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.65 และร้อยละ 0.26 ของรำยได้รวมในช่วงทีผ่ ่ำนมำ
โดยในปี 2559 รำยได้อ่นื เพิม่ สูงขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำไรจำกกำรจำหน่ำยพำหนะทีเ่ กินกว่ำควำมต้องกำรใช้งำน
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีรำยได้อ่นื จำนวน 1.74 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อนทีม่ รี ำยได้อ่นื จำนวน 2.24 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 22.07 เนื่องจำกปี 2560 มีกำไรจำกกำร
ขำยเครื่องมือและอุปกรณ์ทไ่ี ม่ได้ใช้งำน
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ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่ำวัสดุและสินค้ำ ค่ำผูร้ บั เหมำช่วง เงินเดือน
และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับพนักงำน ค่ำตอบแทนอื่น (Incentive) รวมถึงค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตต่ำงๆ
จำกประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญในกำรวำงแผนงำนก่อสร้ำงของทีมวิศวกร รวมทัง้ ระบบโปรแกรมควบคุม
กำรผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Production Control System) ที่พฒ
ั นำโดยบริษัทฯ เพื่อ ใช้ควบคุม วิเครำะห์ และ
ปรับปรุงต้นทุนโครงกำรให้มปี ระสิทธิภำพและเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทีว่ ำงไว้ ทัง้ ในส่วนของกำรเบิกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
จำนวนชัวโมงกำรท
่
ำงำนของวิศวกรโครงกำร อีกทัง้ บริษทั มีกำรควบคุมและตรวจสอบงบประมำณต้นทุนอย่ำงสม่ำเสมอ
(Indicative Target Cost or ITC) เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ในแต่ละโครงกำร ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถควบคุม
ต้นทุนกำรให้บริกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในอัตรำทีใ่ กล้เคียงกันในแต่ละปี โดยทีมผูบ้ ริหำรจะมีกำรประชุมภำยในทุกเดือน เผื่อ
ติดตำมสถำนะค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำร และทุกไตรมำสจะมีกำรปรับปรุงอัตรำค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำรให้เป็ น
ปั จจุบนั มำกที่สุด โดยแต่ละไตรมำสอำจจะมีปรับปรุงงบประมำณ ของแต่ละโครงกำรผ่ำน ITC หำกมีกำรเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงของค่ำใช้จ่ำย เช่น กำรเปลีย่ นแปลงของรำคำวัสดุ เป็ นต้น
โดยในปี 2558– 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงจำนวน 667.50 ล้ำนบำท จำนวน 576.05 ล้ำนบำท
และจำนวน 917.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 89.89 ร้อยละ 88.45 และร้อยละ 90.02 ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงในช่วงทีผ่ ่ำนมำ
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจำกกำรก่อสร้ำงจำนวน 955.05 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 90.09 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำง ซึ่ง มีคิดเป็ นอัตรำร้อยละที่ใกล้เคียงกันกับช่วง
ระยะเวลำเดียวกันของปี ก่อน ณ 30 กันยำยน 2560 บริษทั ฯ มีต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงเท่ำกับ 524.32 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นอัตรำร้อยละ 89.53 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับพนักงำน ได้แก่ เงินเดือนพนักงำน
ฝ่ ำยบริหำร โบนัสและผลตอบแทนอื่น ค่ำตรวจสอบบัญชี ค่ำอบรมสัมมนำ ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเบีย้ ประกัน
โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2558 – 2560 มีจำนวน 53.42 ล้ำนบำท 50.42 ล้ำนบำท และ 58.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.19 ร้อยละ 7.74 และร้อยละ 5.74 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงในช่วงทีผ่ ่ำนมำ
ในปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีกำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ จำกปี 2559 จำนวน 8.12 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 16.10 ซึ่งมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนเนื่องจำกจำนวนพนักงำนเพิม่ ขึน้ เพื่อ
รองรับงำนโครงกำรทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ นอกจำกนี้ยงั มีค่ำใช้จำ่ ยอื่น ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ค่ำอบรมและสัมมนำ ค่ำตรวจสอบ
บัญชี ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนและพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน สำหรับกำรเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
สำหรับงวด เก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 48.33 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีม่ อี ยู่จำนวน 41.96 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.20 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับพนักงำน เนื่องจำกจำนวนพนักงำนทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับกำรขยำย
งำนทีม่ จี ำนวนเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายโดยให้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
บริษทั ฯ ได้มกี ำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังสำหรับปี 2558 โดยกำรบันทึกรำยจ่ำยโดยให้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (ใน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร) จำนวน 6.37 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในเดือนมีนำคม 2558
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ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทำงกำรเงิน เป็ นดอกเบีย้ จ่ำยจำกกำรจัดหำเงินทุนเพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 และ
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 3.68 ล้ำนบำท จำนวน 12.55
ล้ำนบำท จำนวน 16.65 ล้ำนบำท และจำนวน 9.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.93 ร้อยละ
1.63 และร้อยละ 0.88 ของรำยได้จำกกำรบริกำรก่อสร้ำงในแต่ละปี โดยบริษัทฯ ใช้กำรกู้ยมื เงินระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินตัง้ แต่ไตรมำส 3 ปี 2559 เพื่อลงทุนซือ้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ จึงทำให้ต้นทุนทำงกำรเงินเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ ณ
30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ ไม่มเี งินกู้ยมื คงค้ำงกับกลุ่ มทำคูนิ จึงทำให้ต้นทุนทำงกำรเงิน ในงวด 9 เดือนปี 2561 ของ
บริษทั ฯ ต่ำกว่ำงวดเดียวกันของปี ก่อน
ความสามารถในการทากาไร
กำไรขัน้ ต้นและกำไรสุทธิในปี 2558 จนถึงงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สรุปได้ดงั นี้
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ม.ค.-ก.ย. 2560 ม.ค.-ก.ย. 2561
ความสามารถ
ในการทา
ล้าน ร้อย ล้าน ร้อย ล้าน ร้อย ล้าน ร้อย ล้าน
ร้อยละ
กาไร
บาท
ละ
บาท
ละ
บาท
ละ
บาท
ละ
บาท
กำไรขัน้ ต้น
75.04 10.11 75.25 11.55 101.75 9.98 61.28 10.47 105.04
9.91
กำไรสุทธิ
8.30 1.12 12.68 1.93 23.17 2.27 6.06 1.03 39.34
3.70
กำไรขัน้ ต้นในปี 2558 จนถึงงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน 75.04 ล้ำนบำท 75.25 ล้ำน
บำท 101.75 ล้ำนบำท และ 105.04 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.11 ร้อยละ 11.55 ร้อยละ
9.98 และร้อยละ 9.91 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำง ถือเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นที่ค่อนข้ำงคงที่ เนื่องจำกบริษทั ฯ
กำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรต้นทุนควบคุมค่ำใช้จ่ำยตลอดทัง้ โครงกำรว่ำเป็ นไปตำมงบประมำณที่กำหนดไว้หรือไม่ มี
กำรสอบทำนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชดิ ตลอดจนวำงแผนงำนก่อสร้ำง กำรจัดสรรบุคลำกรในงำนก่อสร้ำง
ให้เหมำะสม จึงทำให้บริษทั ฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนในกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำไรสุทธิในปี 2558 จนถึงงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน 8.30 ล้ำนบำท 12.68 ล้ำน
บำท 23.17 ล้ำนบำท และ 39.34 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 1.12 ร้อยละ 1.93 ร้อยละ 2.27
และร้อยละ 3.70 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำง อัตรำกำไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ ในแต่ละปี เป็ นผลมำจำกประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนในกำรก่อสร้ำง และจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรให้เหมำะสม ประกอบกับอัตรำกำร
เติบโตของรำยได้อย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี ที่มอี ตั รำกำรเติบโตที่สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เพิม่ ขึน้ จึงทำให้อตั รำกำไรสุทธิของ
บริษทั มีจำนวนเพิม่ ขึน้
สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 บริษัท มีรำยได้ค่ำบริก ำรก่อ สร้ำงจำนวน 1,060.09 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน
474.48 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 81.02 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2560 มีจำนวน 585.61 ล้ำนบำท ในขณะ
ที่ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำรขำยและบริหำรของบริษัทมีอตั รำกำรเพิม่ ขึน้ เพียง ร้อยละ 15.20 ซึ่งเป็ นส่วนของค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับพนักงำนเพื่อรองรับปริมำณงำนทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน มีอตั รำทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ประกอบกับ ณ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีไม่มยี อดเงินกูจ้ ำกกิจกำรที่เกีย่ วข้องกันในกลุ่มทำคูนิ ทำให้ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับ
ต้นทุนทำงกำรเงินลงลด จำก 13.58 ล้ำนบำท ในงวดเก้ำเดือนปี 2560 เป็ น 9.29 ล้ำนบำทในงวดเก้ำเดือนปี 2561 หรือ
คิดเป็ นอัตรำลดลงร้อยละ 31.59 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ของปี ก่อน ทัง้ นี้หำกเปรียบเทียบในงวด 3 เดือนสิน้ สุด ณ
วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2560 และ 2561 บริษัท ฯ มีก ำไร(ขำดทุ น ) สุ ท ธิ เท่ ำ กับ (1.23) ล้ำ นบำท และ 11.13 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ สำเหตุหลักทีท่ ำให้งวด 3 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ขำดทุนเนื่องจำกรำยได้หลักของบริษทั ฯ
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ในงวดดัง กล่ ำ วมำจำก Project PTT MCS ซึ่ง ในไตรมำส 3 ปี 2560 บริษัท ฯ ได้มีก ำรปรับ ปรุ ง ต้ น ทุ น ของ Project
ดังกล่ำว ทำให้ตน้ ทุนจำกกำรก่อสร้ำงเพิม่ สูงขึน้
16.3 การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน 277.04
ล้ำนบำท 561.39 ล้ำนบำท 729.13 ล้ำนบำท และ 937.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์รวมในปี
2559 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมในปี 2558 จำนวน 284.35 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรซือ้ สินทรัพย์ของบริษทั ประกอบด้วย
ด้วยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำนใหญ่ของบริษทั ในขณะทีก่ ำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์รวมในปี 2560
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมในปี 2559 จำนวน 167.74 ล้ำนบำท มีสำเหตุสำคัญมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด จำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน ลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระจำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงที่
เพิม่ ขึน้ ส่วนสินทรัพย์ท่ีเพิม่ ขึน้ ณ 30 กันยำยน 2561 จำนวน 208.01 ล้ำนบำท เปลีย่ นแปลงจำก ณ สิน้ ปี 31 ธันวำคม
2560 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระ และลูกหนี้กำรค้ำ ทัง้ นี้ ณ 30 กันยำยน 2561 บริษทั
ฯ มีเงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกันจำนวน 20.79 ล้ำนบำท โดยเงินจำนวนนี้บริษทั ฯ นำไปหลักทรัพย์ค้ำประกันกำร
ออก LG สำหรับโครงกำรทีไ่ ด้มำในระหว่ำงงวดเก้ำเดือน ปี 2561 และโครงกำรทีอ่ ยู่ในระหว่ำงประมูล ของบริษทั ฯ
1. เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 – 2560 และ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทั
ฯมีจ ำนวน 4.27 ล้ำ นบำท 7.48 ล้ำ นบำท 91.98 ล้ำ นบำท และ 14.06 ล้ำ นบำทตำมลำดับ คิด เป็ น สัด ส่ว นเทียบกับ
สินทรัพย์รวมทัง้ หมดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.54 ร้อยละ 1.33 ร้อยละ 12.61 และร้อยละ 1.50 ตำมลำดับ โดยเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ในปี 2560 ทีเ่ พิม่ ขึน้ จำนวนมำกเกิดจำกเงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 58.50 ล้ำนบำทเป็ น
100.00 ล้ำนบำท ประกอบกับกำรรับเงินค่ำบริกำรล่วงหน้ำจำกลูกค้ำรำยหนึ่งจำนวน 137.00 ล้ำนบำทในช่วงใกล้สน้ิ งวด
ในขณะที่เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 30 กันยำยน 2561 ลดลงเกิดจำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวรเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินกำร ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในงำนก่อสร้ำง รวมทัง้ ปรับปรุงขยำยโรงงำนบำงส่วนเพื่อรองรับงำนโครงกำร
ใหม่ๆ อีกทัง้ ยังมีกำรชำระเงินแก่เจ้ำหนี้กำรค้ำทีค่ รบกำหนดของบริษทั ฯ เป็ นหลัก
2. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
บริษทั ฯ จะบันทึกลูกหนี้กำรค้ำตำมใบแจ้งหนี้ทอ่ี อกเพื่อเรียกเก็บตำมงวดงำนทีแ่ ล้วเสร็จ ภำยหลังกำรส่งมอบ
ซึง่ โดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ มีนโยบำยให้เครดิตเทอมให้แก่ลูกค้ำประมำณ 30-45 วัน ดังนัน้ หำกพิจำรณำจำกตำรำงแสดงอำยุ
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ จะพบว่ำลูกหนี้สว่ นใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระหรือมีอำยุกำรชำระน้อย
กว่ำ 3 เดือน ทัง้ นี้ สำหรับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื สุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 – 2560 และ วันที่ 30
กันยำยน 2561 มีจำนวน 85.83 ล้ำนบำท 125.09 ล้ำนบำท 165.67 ล้ำนบำท และ 214.77 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
30.98 ร้อยละ 22.28 ร้อยละ 22.72 และร้อยละ 22.92 ของสินทรัพย์รวมทัง้ หมดตำมลำดับ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื สุทธิของบริษัท เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีจำนวน
85.83 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็ น 125.09 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ เป็ น 165.67 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 ถือเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.74 และร้อยละ 32.44 ตำมลำดับ เนื่องจำกโครงกำรที่บริษัทฯให้บริกำร
ก่อสร้ำงมีมลู ค่ำเพิม่ ขึน้ เมื่อเรียกเก็บเงินจึงมียอดลูกหนี้กำรค้ำคงค้ำงเพิม่ ขึน้ โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้กำรค้ำในกลุ่มปิ โตร
เคมีท่มี คี วำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และอำจมีขนั ้ ตอนในกำรตรวจรับ รวมถึงมีกระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรหลำย
ขัน้ ตอน ส่งผลให้กำรจ่ำยชำระเงินหนี้อำจมีควำมล่ำช้ำ
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ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื สุทธิของบริษทั ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน 214.77 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก
วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 จ ำนวน 49.11 ล้ำ นบำท หรือ คิด เป็ น กำรเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 29.64 ซึ่ง เกิด จำกกำรที่บ ริษัท ฯ
ให้บริกำรก่อสร้ำงและเรียกเก็บเงินแล้ว บำงโครงกำรเกินกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำงำน โดยมูลค่ำงำนเรียกเก็บที่คง
เหลืออยู่เป็ นกระบวนกำรที่ ต้องมีทดสอบและกำรตรวจรับมอบงำนที่ใช้เวลำมำกกว่ำขัน้ ตอนอื่น จึงส่งผลต่อ กำรเรียก
ชำระเงิน
ทัง้ นี้สำหรับรำยละเอียดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำสำมำรถแสดงได้ ดังนี้
อายุลูกหนี้ การค้า
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 – 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 – 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึน้ ไป
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้า – สุทธิ

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
30 ก.ย. 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
52.66
63.04
116.29
99.73
148.14
99.50
161.71
85.17
29.00
0.99
0.88
83.53
83.53

34.72
1.19
1.05
100.00

0.11
0.20
116.60
0.05
116.55

0.10
0.17
100.00

0.54
0.20
148.88
0.20
148.68

0.36
0.14
100.00

27.96
0.20
189.87
0.20
189.67

14.73
0.10
100.00

สำหรับกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ ฝ่ ำยบริหำรจะใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรควำมเป็ นไปได้ทจ่ี ะไม่ได้
รับชำระเงินทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ทค่ี งค้ำง
และสภำวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนัน้ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
ค้างชาระเกิ นกาหนด (เดือน) สัดส่วนค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
12 – 18

25.00

18 – 24

50.00

มำกกว่ำ 24

100.00

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 จำนวน 0.20 ล้ำนบำทเป็ นลูกหนี้รำยหนึ่งทีม่ ยี อดค้ำงชำระ
เกิน 24 เดือน บริษทั ฯ ได้ตดิ ตำมทวงถำมแต่ไม่ได้รบั กำรติดต่อกลับจำกลูกหนี้รำยดังกล่ำว บริษทั ฯ จึงดำเนินกำรตำม
ขัน้ ตอนของกำรตัดจำหน่ ำยหนี้สงสัยจะสูญรำยนี้เป็ นหนี้สูญตำมหลักเกณฑ์ของกรมสรรพำกรต่อไป ทัง้ นี้ นอกจำก
รำยกำรดังกล่ำวบริษัทฯ ไม่เ คยตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรำยกำรอื่น เนื่องจำกบริษัทฯ สำมำรถเรียกเก็บเงิน ได้
ครบถ้วนทุกรำยกำร
3. สิ นค้าคงเหลือ
เนื่องจำกลักษณะธุรกิจของบริษทั จะเป็ นกำรให้บริกำรก่อสร้ำงตำมคำสังลู
่ กค้ำ บริษทั ฯ จึงไม่มสี นิ ค้ำคงเหลือใน
รูปของงำนสำเร็จรูป สินค้ำคงเหลือของบริษทั จะมีเพียงวัตถุดบิ ซึง่ ได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์ท่รี อกำรติดตัง้ อำทิเช่น แผ่น
เหล็ก ท่อเหล็กทีใ่ ช้ในกำรประกอบงำนระบบท่อ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560
และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 จำนวน 5.95 ล้ำนบำท 0.98 ล้ำนบำท 2.52 ล้ำนบำทและ 60.17 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 2.15 ร้อยละ 0.18 ร้อยละ 0.35 และร้อยละ 6.42 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ
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ณ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือจำนวน 60.17 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 6.42 ของสินทรัพย์รวม
เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ (ผลิตภัณฑ์เหล็กเผื่อแปรรูป) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ำคงเหลือ สำหรับโครงกำรใหม่
ได้แก่โครงกำร PTTGC ORP Structure Fabrication ซึง่ เป็ นกำรผลิตโครงสร้ำงเหล็กของโรงงำนโอเลฟิ นส์ใหม่ ที่บริษทั ฯ
จึงต้องนำเหล็กมำขึน้ รูปทีโ่ รงงำนของบริษทั ฯ ตำมแบบทีล่ กู ค้ำกำหนดและจะนำไปติดตัง้ ให้ลกู ค้ำได้เมื่อแปรรูปแล้วเสร็จ
ซึง่ ใช้ระยะเวลำประมำณอย่ำงน้อย 90 – 150 วัน จึงทำให้บริษทั ฯ มีสนิ ค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ มำกในงวดเก้ำเดือนปี 2561
4. รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ
รำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระ คือ มูลค่ำของรำยได้ตำมควำมสำเร็จของงำนทีย่ งั ไม่ได้เรียกชำระเงินจำกลูกค้ำ ซึง่
ประกอบไปด้วยงำนทีส่ ง่ มอบและยังไม่ได้สง่ มอบให้กบั ผูว้ ่ำจ้ำงตรวจรับ โดยปกติแล้วบริษทั ฯ จะมีมลู ค่ำงำนตำมสัญญำที่
ยังไม่เรียกชำระจำกลูกค้ำ เนื่องจำกระยะเวลำในควำมคืบหน้ำของกำรทำงำนและระยะเวลำของกำรออกใบแจ้งหนี้เพื่อ
เรียกเก็บเงินลูกค้ำแตกต่ำงกัน โดยกระบวนกำรออกใบแจ้งหนี้ของบริษทั ฯ จะสำมำรถทำได้เมื่อบริษทั ฯ ส่งมอบงำนและ
ลู ก ค้ ำ ลงลำยมือ ชื่อ ตรวจสอบขัน้ ควำมส ำเร็จ ของงำน (Certificate of progression แบ่ ง ออกเป็ น MC (Mechanic
Certificate), PAC (Performance Acceptant Certificate), IAC (Initial Acceptant Certificate), and FAC (Final
Acceptant Certificate)) พร้อมทัง้ อนุมตั กิ ำรเบิกจ่ำยเงินตำม Mile stone ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำซึง่ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลำในกำร
ตรวจสอบประมำณ 7-14 วัน (หลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ส่งเอกสำรกำรส่งมอบงำนทุกสิน้ เดือน) จำกนัน้ บริษทั จึงจัดทำใบแจ้งหนี้
ให้ลูกค้ำลงลำยมือชื่อ และส่งสำเนำให้กบั แผนกบัญชี เพื่อบันทึกรำยได้และติดตำมกำรทวงหนี้ตำมเครดิตเทอม ซึ่ง
กระบวนกำรตรวจสอบดังกล่ำวทำให้ Revenue by Progress (คำนวณจำก Actual costs) ในทุกสิน้ เดือนโดยส่วนใหญ่จะ
มีจำนวนมำกกว่ำใบแจ้งหนี้ทอ่ี อกให้กบั ลูกค้ำในตอนสิน้ เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระ
จำนวน 84.71 ล้ำนบำท 50.21 ล้ำนบำท 88.85 ล้ำนบำท และ 182.84 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 30.58 ร้อยละ 8.94 ร้อย
ละ 12.19 และร้อยละ 19.51 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยรำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เกิดจำกกำรรับรูร้ ำยได้ ของโครงกำร PTT Wongnoi Compressor Station SMP & Civil จำนวน 55.31 ล้ำนบำท
รำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เท่ำกับ 182.84 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกโครงกำร
หลัก ๆ ได้แก่ PTT GC ORP จำนวน 32.92 ล้ำนบำท โครงกำร PTT Tank จำนวน 51.64 ล้ำนบำท และโครงกำร PTT
LNG Coldwater จำนวน 22.02 ล้ำนบำท ซึ่งมีมูลค่ำรวมของรำยได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชำระมำกกว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 มีสำเหตุเกิดจำกกำรทำงำนระหว่ำงทำทีม่ ที งั ้ งำนทีส่ ง่ มอบแล้วและยังไม่ได้ส่งมอบซึง่ เป็ นไปตำมขัน้ ตอนทีก่ ล่ำวไป
แล้วข้ำงต้น
5. ภาษี เงิ นได้ถกู หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน และภาษี เงิ นได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยรอคืน คือ เงินภำษีหกั ณ ที่จ่ำยที่บริษัทฯ โดนหักไปล่วงหน้ำเมื่อได้รบั ชำระเงิน
ค่ ำ บริก ำรก่ อ สร้ำ งจำกลูก ค้ำ เมื่อ น ำมำค ำนวณรวมกับ ภำษีนิ ติบุ ค คลประจำปี แล้ว เกิด ผลต่ ำ งที่สำมำรถขอคืน จำก
กรมสรรพำกรได้ บริษทั ฯ ได้จดั ประเภทภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำยรอขอคืน อยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนเนื่องจำก
เป็ นภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำยรอขอคืนทีอ่ ยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบซึง่ ใช้ระยะเวลำในกำรขอคืนภำยใน 1 ปี ในขณะที่
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำยทีย่ งั ไม่ได้อยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบ บริษทั ฯ จะจัดประเภทอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั ฯ มีภำษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ำยรอขอคืนจำนวน 17.05 ซึง่ บริษทั ฯ ได้ขอคืนแล้วเสร็จ
ทัง้ จำนวนแล้วในงวด 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ จึงไม่มภี ำษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ำยรอขอคืนในงวดเก้ำเดือนปี 2561
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำยทีจ่ ดั อยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ถึง วันที่ 30
กันยำยน 2561 มีจำนวน 19.54 ล้ำนบำท 36.56 ล้ำนบำท 27.45 ล้ำนบำท และ 51.30 ล้ำนบำทตำมลำดับ สำเหตุทภ่ี ำษี
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เงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำยเพิม่ ขึน้ เป็ นไปตำมมูลค่ำสัญญำค่ำบริกำรก่อสร้ำงของบริษทั ทีม่ ที ศิ ทำงเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี โดยกำร
จ่ำยเงินค่ำบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงจะมีกำรหัก ณ ทีจ่ ่ำยทุกครัง้ เมื่อลูกค้ำชำระค่ำบริกำร
6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ท่สี ำคัญได้แก่ ที่ดิน โรงงำน อำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะ เครื่องจักรที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดในงำนวิศวกรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 – 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน
2561 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ของบริษัท มีจำนวน 25.70 ล้ำนบำท 316.72 ล้ำนบำท 314.79 ล้ำนบำท และ 348.38
ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทัง้ หมดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 9.28 ร้อยละ 56.41 ร้อยละ 43.17 และร้อยละ 37.18
ตำมลำดับ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จำนวน 291.02 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เนื่องจำกกำรซือ้ ทีด่ นิ โรงงำน และอำคำรสำนักงำนซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
สำนักงำนใหญ่ของบริษัท พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง จำนวน 285.00 ล้ำนบำท
โดยในปี 2560 ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิลดลง เนื่องจำกกำรบันทึกเสื่อมรำคำ และ ณ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุด ณ
วัน ที่ 30 กัน ยำยน ปี 2561 ที่ดิน อำคำรและอุป กรณ์ เพิ่มขึ้นเนื่อ งจำก บริษัท ฯ มีก ำรซื้อ เครื่อ งจัก ร เครื่อ งมือ และ
รถบรรทุกเพื่อรองรับกำรให้บริกำรก่อสร้ำงของโครงกำรใหม่ ๆ ทีเ่ ข้ำมำมำกขึน้
7. ลูกหนี้ เงิ นประกันผลงาน
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน เป็ นเงินทีบ่ ริษทั ฯ ถูกลูกค้ำหักเงินเป็ นค่ำประกันผลงำนตำมอัตรำทีต่ กลงในสัญญำกำร
ให้บริกำร โดยบริษทั ฯ จะได้รบั เงินประกันผลงำนคืนเมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็ นไปตำมข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ
โดยเงื่อนไขกำรหักเงินประกันผลงำนของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ทป่ี ระมำณ 10.00% ของมูลค่ำสัญญำ และกำรรับคืนเงิน
ประกันผลงำนดังกล่ำวจะมีขนั ้ ตอนดังนี้
-

5.00% แรกลูก ค้ำ จะจ่ ำ ยคืน หลัง Initial Acceptant Certificate (IAC) คือ หลัง ผ่ ำ นกำรทดสอบ และเริ่ม
นับวันรับประกันผลงำน

-

5.00% ที่เ หลือ ลู ก ค้ำ จะจ่ ำ ยคืน หลัง Final Acceptant Certificate (FAC) คือ จ่ ำ ยคืน หลัง จำก มีก ำร
ตรวจสอบอย่ำงละเอียดแล้วว่ำโครงกำรและระบบกำรทำงำนต่ำง ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ ไม่มปี ั ญหำตลอดอำยุรบั ประกัน
และได้หมดระยะเวลำรับประกันผลงำน

โดยเมื่อกำรวำงบิลเรียกเก็บเงินประกันผลงำนคืนของบริษทั ฯ จะทำได้เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั IAC หรือ FAC จำก
ลูกค้ำ และกำรวำงบิลจะเป็ นไปตำมรอบตำมรอบกำรวำงบิลของลูกค้ำต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 – 2560 และวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีลกู หนี้เงินประกันผลงำนสุทธิเท่ำกับ
จำนวน 42.42 ล้ำนบำท 17.85 ล้ำนบำท 5.49 ล้ำนบำท และ 23.84 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวม
ทัง้ หมดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 15.31 ร้อยละ 3.18 ร้อยละ 0.75 และร้อยละ 2.54 ตำมลำดับ
ลูกหนี้เงินประกันผลงำนสุทธิ ลดลงตัง้ แต่ปี 2558 จนถึง ปี 2560 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้รบั เงินคืนจำกลูกค้ำตำม
เงื่อนไขของสัญญำกำรก่อสร้ำงของโครงกำรที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ทัง้ นี้ ณ 30 กันยำยน 2561 ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกกำรถูกหักเงินประกันผลงำนเมื่อส่งมอบงวดงำนของโครงกำรโดยมีลกู หนี้เงินประกันผลงำนส่วนใหญ่คอื
โครงกำร PTTWCS SMP จำนวน 7.55 ล้ำนบำท และโครงกำร PTT WCS Civil จำนวน 5.87 ล้ำนบำท
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หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจำนวน 199.97 ล้ำน
บำท 463.43 ล้ำนบำท 587.62 ล้ำนบำทและ 792.29 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 72.18 ร้อยละ 82.55 ร้อยละ 80.59 และ
ร้อยละ 84.54 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้ำของรวมตำมลำดับ ทัง้ นี้ กำรเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีสำเหตุจำกกำรกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูร้ ะยะยำวจำกธนำคำร
เพื่อใช้ซอ้ื ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ ในขณะทีก่ ำรเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เมื่อเทียบกับหนี้สนิ
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เกิดจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื และรำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ ซึง่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ส่วนกำรเพิม่ ของหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เมื่อเปรียบเทียบ
กับหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เกิดจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื และรำยได้ค่ำบริกำรรับ
ล่วงหน้ำ ซึง่ เป็ นไปตำมกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ สำหรับโครงกำรของปี ก่อนหน้ำและโครงกำรใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ในปั จจุบนั
อีกทัง้ ณ งวด 9 เดือน ปี 2561 บริษทั ฯ มีเงินเบิกเกินธนำคำรจำนวน 34.55 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำ และผูถ้ อื
หุน้ ทีไ่ ด้รบั เงินปั นผล แต่ยงั ไม่ได้ไปขึน้ เงิน กับธนำคำร และ บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกธนำคำรจำนวน 39.09 ล้ำน
บำท เนื่องจำกบริษทั ฯ ต้องกำรเงินหมุนเวียนระยะสัน้ เพื่อใช้ในกิจกำร
รายละเอียดของรายการหนี้ สินสาคัญของบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำค่ำวัสดุ ค่ำผูร้ บั เหมำช่วง ต้นทุนค้ำงจ่ำย เงิน
สำรองค่ำใช้จ่ำยควำมเสียหำยจำกกำรให้บริกำร (Defect) หลังส่งมอบงำนโดยตัง้ ขึน้ ถ้ำหำกบริษทั มีกำรฟ้ องร้อง โดย ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื เป็ นจำนวน
95.16 ล้ำนบำท 71.92 ล้ำนบำท 171.60 ล้ำนบำท และ 267.05 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 34.35 ร้อยละ 12.81 ร้อยละ
23.53 และร้อยละ 28.50 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้ำของรวมตำมลำดับ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจำนวนลดลงจำกปี ก่อนจำนวน 23.24 ล้ำนบำทหรือ
คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 24.42 เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงตำมปริมำณงำนก่อสร้ำงที่ลดลง ในขณะที่เจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ เป็ น 171.60 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 138.57
เกิดจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้ค่ำวัสดุ และค่ำตอบแทนอื่นค้ำงจ่ำย (Incentive) ตำมกำรขยำยงำนของบริษทั ฯทีร่ บั งำน
ก่อสร้ำงมำกขึน้
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื จำนวน 267.05 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 95.45
ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 55.63 เมื่อเทียบกับงวด 31 ธันวำคม 2560 สำเหตุหลักเกิดจำกงำนก่อสร้ำง
ทีม่ ำกขึน้ ทำให้บริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้ค่ำวัสดุ และต้นทุนค้ำงจ่ำย ตำมกำรขยำยงำนของบริษทั ฯทีร่ บั งำนก่อสร้ำงมำกขึน้ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีกำหนดเครดิตกำรจ่ำยชำระเจ้ำหนี้กำรค้ำภำยใน 45 – 90 วัน
2. รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้ า
รำยได้คำ่ บริกำรรับล่วงหน้ำ คือ เงินค่ำบริกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ชำระตำมงวดชำระทีร่ ะบุไว้ในสัญญำกำรก่อสร้ำง
แต่ยงั ไม่สำมำรถรับรูเ้ ป็ นรำยได้ตำมวิธอี ตั รำส่วนของควำมสำเร็จได้ หรือ เงินรับล่วงหน้ำทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ เช่น เงินรับ
ล่วงหน้ำที่สำมำรถเรียกเก็บได้ทนั ทีเมื่อมีกำรลงนำมสัญญำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 – 2560 และ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีรำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำเป็ นจำนวน 32.95 ล้ำนบำท 32.69 ล้ำนบำท 163.81 ล้ำนบำท
และ 229.71 ล้ำ นบำท คิด เป็ น ร้อ ยละ 11.89 ร้อ ยละ 5.83 ร้อ ยละ 22.47 และร้อ ยละ 24.51 ของหนี้ สิน และส่วนของ
เจ้ำของรวมตำมลำดับ
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รำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ เมื่อเทียบกับ ปี ก่อนจำนวน 131.12
ล้ำนบำทหรือคิดเป็ นอัตรำเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 401.11 เกิดจำกกำรรับเงินค่ำบริกำรล่วงหน้ำจำกลูกค้ำรำยหนึ่งจำนวน 137.00
ล้ำนบำทในช่วงใกล้สน้ิ งวด โดยมีกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงในระหว่ำงปี 2561
รำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ ำ ณ 30 กันยำยน 2561 ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ จำก วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน
65.90 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.23 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรรับชำระเงินล่วงหน้ำของโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้
ก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จ ทัง้ นี้ หำกบริษัทฯ ก่อสร้ำงได้แล้วเสร็จตำมอัตรำส่วนของควำมสำเร็จ บริษัทฯ จะทำกำรบันทึก
รำยได้ค่ำรับบริกำรล่วงหน้ำ เปลีย่ นเป็ นรำยได้ ตำมอัตรำส่วนของควำมสำเร็จทีเ่ กิดขึน้
3. หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ได้แก่ ภำษี ขำยยังไม่ถึงกำหนดชำระ ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง และเงินกองทุน
ประกันสังคมค้ำงจ่ำย เป็ นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 – 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 หนี้สนิ หมุนเวียน
อื่นของบริษทั มีจำนวน 12.23 ล้ำนบำท 10.57 ล้ำนบำท 21.45 ล้ำนบำท และ 17.61 ล้ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วน
เทียบกับหนี้สนิ และส่วนของเจ้ำของรวมร้อยละ 4.42 ร้อยละ 1.88 ร้อยละ 2.94 และร้อยละ 1.88 ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ
หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพิม่ ขึน้ จำก 31 ธันวำคม 2559 มำกเนื่องจำกภำษีขำยยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
และเจ้ำหนี้กรมสรรพำกร ตำมลูกหนี้กำรค้ำและเงินค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำทีเพิม่ ขึน้
4. เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 – 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 เงินกู้ระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทั มี
จำนวน 220.98 ล้ำนบำท 182.34 ล้ำนบำท และ 152.64 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับหนี้สนิ และส่วนของ
เจ้ำของรวมร้อยละ 39.36 ร้อยละ 25.01 และร้อยละ 16.29 ตำมลำดับ โดยบริษัทฯ มีกำรจัดหำเงินทุนโดยกำรกู้เงิน
ระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 250 ล้ำนบำท ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ย MLR-0.50% เพื่อซือ้
ทีด่ นิ โรงงำน อำคำรสำนักงำน ยำนพำหนะ และเครื่องจักรทีใ่ ช้ในกำรก่อสร้ำง
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 – 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ส่วนของกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรที่
ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี ของบริษัทฯ มีจำนวน 38.64 ล้ำนบำท 38.64 ล้ำนบำท และ 38.64 ล้ำนบำทตำมลำดับ
ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับหนี้สนิ และส่วนของเจ้ำของรวมร้อยละ 6.88 ร้อยละ 5.30 และร้อยละ 4.12 ตำมลำดับ
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 – 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีจ ำนวน
77.07 ล้ำนบำท 97.96 ล้ำนบำท 141.51 ล้ำนบำท และ 144.84 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 27.82 ร้อยละ 17.45 ร้อยละ
19.41 และร้อยละ 15.46 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้ำของรวมตำมลำดับ
บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังสำหรับปี 2558 โดยกำรบันทึกรำยจ่ำยโดยให้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จำนวน 6.37 ล้ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรออกหุน้ เพิม่ ทุน ของบริษทั ในเดือนมีนำคม 2558 ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2558
ลดลงจำกเดิมเท่ำกับ 14.67 ล้ำนบำท เป็ น 8.30 ล้ำนบำท และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำกเดิมจำนวน
22.57 ล้ำนบำท เหลือ 16.20 ล้ำนบำท โดยกำรปรับปรุงดังกล่ำวได้ถูกตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและลงวันที่ 29 มีนำคม
2561
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในปี 2559 มีจำนวน 97.96 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ใน
ปี 2558 จำนวน 77.07 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 54.50 ล้ำนบำท เป็ น 58.50 ล้ำนบำท
(อ้ำงอิงกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 28 มีนำคม 2559) และกำไรจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 12.68 ล้ำนบำท
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ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2560 มีจำนวน 141.51 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือ
หุ้นณ สิน้ ปี 2559 ที่มอี ยู่จำนวน 97.96 ล้ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเกิดจำกสำเหตุหลัก จำกกำรเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจำกจำนวน 58.50 ล้ำนบำท เป็ น 100.00 ล้ำนบำท (อ้ำงอิงกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 ธันวำคม
2560) และกำไรจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 23.17 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ในระหว่ำงปี 2560 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำนวน
20.99 ล้ำ นบำท โดยจำกผลประกอบกำรปี 2557 และ 2558 จ ำนวน 7.50 ล้ำ นบำท และ จ ำนวน 13.49 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีจำนวน 144.84 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับส่วนผู้
ถือหุน้ ณ สิน้ ปี 2560 ทีม่ อี ยู่จำนวน 141.51 ล้ำนบำท เกิดจำกกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนปี 2561 จำนวน 39.10 ล้ำน
บำท และ ณ วันที่ 28 กันยำยน 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของ JKEC เพิม่ จำนวน 9,000 หุ้น รวมเป็ นเงิน
จำนวน 0.90 ล้ำนบำท ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ เปลีย่ นแปลงจำกเดิม ร้อยละ 51.22 เป็ นร้อยละ 73.17 ผลต่ำงระหว่ำงสิง่
ตอบแทนทีจ่ ่ำยให้กบั มูลค่ำบัญชีของหุน้ ทีซ่ อ้ื มำจำนวน 2.08 ล้ำนบำท รับรูใ้ นส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของในงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ ซึ่งแสดงในองค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้ำ ของ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 10 พฤษภำคม 2561 และวันที่ 11 มิถุนำยน 2561
บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยปั นผลจำนวน 27.83 ล้ำนบำท และ 7.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ พร้อมทัง้ ได้มกี ำรจัดสรรกำไรสะสมไว้
เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยรวมจำนวน 1.84 ล้ำนบำท
การจ่ายเงิ นปันผล
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 26.33
บำทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจำนวน 7.50 ล้ำนบำท สำหรับงวดกำรดำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 ถึง 31 ธันวำคม 2557 โดย
บริษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 18 ธันวำคม 2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 21.46
บำทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจำนวน 6.12 ล้ำนบำท สำหรับงวดกำรดำเนินงำน 1 มกรำคม 2558 ถึง 31 มีนำคม 2558 โดย
บริษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 18 ธันวำคม 2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 13.52
บำทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินจำนวน 7.37 ล้ำนบำท สำหรับงวดกำรดำเนินงำน 1 เมษำยน 2558 ถึง 31 ธันวำคม 2558 โดย
บริษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 18 ธันวำคม 2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 27.83 บำท
ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจำนวน 27.83 ล้ำนบำท สำหรับงวดกำรดำเนินงำน 1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 2560 โดย
บริษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุน้ ละ
0.03518 บำทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจำนวน 7.04 ล้ำนบำท สำหรับงวดกำรดำเนินงำน 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 มีนำคม
2561 โดยบริษทั ฯ ได้จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 11 มิถุนำยน 2561 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงิ นสด
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน (ใช้ไป)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท
(30.50)

ล้านบาท

ล้านบาท
211.16
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1.50

ปี 2561
ม.ค.- ก.ย.
ล้านบาท
(28.75)
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กระแสเงิ นสด
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (ใช้ไป)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (ใช้ไป)
กระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท
(14.27)
48.00
3.23

ล้านบาท
(294.23)
295.94
3.21

ล้านบาท
(27.95)
(98.71)
84.50

ปี 2561
ม.ค.- ก.ย.
ล้านบาท
(56.02)
(27.70)
(112.47)

1. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำนในปี 2558 – 2560 จำนวน (30.50) ล้ำนบำท
1.50 ล้ำนบำทและ 211.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งกำรปรับตัวของกระแสเงิน สดจำกกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องดังกล่ำวเป็ นผลโดยตรงมำจำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ สำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดในส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำร
เปลีย่ นแปลงสินทรัพย์ท่เี พิม่ ขึน้ จำกกำรให้บริกำรงำนรับเหมำก่อสร้ำงจำนวนสัญญำกำรก่อสร้ำงและมูลค่ำสัญญำกำร
ก่อสร้ำงทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมทีไ่ ด้กล่ำวถึงในหัวข้อกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
สำหรับงวด เก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงำน
จำนวน (28.75) ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ เซ็นสัญญำให้บริกำรฉบับใหม่ในช่วงปลำยปี 2560 จึงทำให้งำน
บำงโครงกำรเพิง่ เริม่ ให้บริกำรในช่วงเก้ำเดือนสิน้ สุด ณ 30 กันยำยน 2561 และประกอบกับได้รบั เงินภำษีเงินได้หกั ณ ที่
จ่ำยคืนในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนนี้ดว้ ยเช่นกัน
2. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 – 2560 และสำหรับงวด เก้ำเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561 เท่ำกับจำนวน (14.27) ล้ำนบำท (294.23) ล้ำนบำท (27.95) ล้ำนบำท และ (56.02) ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ทัง้ นี้รำยกำรลงทุนหลักของบริษทั ฯได้แก่ กำรซือ้ ทีด่ นิ อำคำร ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั ในปี 2559 และมีกำรซือ้
อุปกรณ์และเครื่องจักรเพิม่ เติมในปี ถดั ๆ มำ เพื่อรองรับกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงของบริษทั
3. กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงินในปี 2558 – 2560 และสำหรับงวด เก้ำเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561 เท่ำกับจำนวน 48.00 ล้ำนบำท 295.94 ล้ำนบำท (98.71) ล้ำนบำท และ (27.70) ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
สำหรับปี 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 48.00 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำร
รับเพื่อชำระค่ำหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 26.00 ล้ำนบำท และเกิดจำกกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันจำนวน 26.50
ล้ำนบำท ในขณะทีก่ ระแสเงินสด(ใช้ไป) ในปี ดงั กล่ำวเป็ นกำร จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลที่ไม่เกีย่ วข้องกันสุทธิ
จำนวน (0.25) ล้ำนบำท และกำรจ่ำยหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (4.25) ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 บริษทั ฯ มีกระแส
เงินสดสุทธิได้มำในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 295.94 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรรับเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกธนำคำรจำนวน
270.00 ล้ำนบำท
สำหรับ ปี 2560 และงวด เก้ำ เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 บริษัท ฯ มีก ระแสเงิน สดสุทธิ(ใช้ไ ป)ใน
กิจกรรมจัดหำเงินจำนวน (98.71) ล้ำนบำท และ (27.70) ล้ำนบำท โดยเกิดจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 38.64 ล้ำน
บำท และจำนวน 29.70 ในปี 2560 และงวดเก้ำเดือนปี 2561 ตำมลำดับ และเป็ นกำรจ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื จำกธนำคำร
และกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นหลักอีกเช่นกัน
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อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560 อัตรำส่วนสภำพคล่องซึง่ คำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริษทั อยู่ท่ี 0.98
เท่ำ 0.80 เท่ำ และ 0.93 เท่ำ เท่ำตำมลำดับ มีอตั รำค่อนข้ำงคงที่ เนื่องจำกบริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนในระดับที่
ใกล้เคียงกันในแต่ละปี ซึ่งเป็ นไปในทิศทำงเดียวกับอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ที่เท่ำกับ 0.48 เท่ำ 0.57 เท่ำ 0.65
เท่ำ ตำมลำดับ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 อัตรำส่วนสภำพคล่องซึง่ คำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริษทั อยู่ท่ี 0.76 เท่ำ ซึง่
ลดลงจำกงวด 31 ธันวำคม 2560 เนื่องจำกในงวด 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯ มีเงินสดทีล่ ดลง จำกกำรบริษทั ฯ นำเงิน
สดไปชำระหนี้ให้แก่เงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน และชำระเงินแก่เจ้ำหนี้กำรค้ำที่ครบกำหนด ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีเจ้ำหนี้
กำรค้ำทีส่ งู ขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีงำนก่อสร้ำงทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ทำให้บริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้ค่ำวัสดุเพิม่ มำกขึน้ เพื่อรองรับกำร
ทำงำน และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ 30 กันยำยน 2561 เท่ำกับ 0.36 เท่ำ ซึง่ ส่งผลมำจำกกำรลดลงของเงินสด
และเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้กำรค้ำ
กำรคงที่ของอัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่ว นสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 - 2560 มี
สำเหตุสำคัญมำจำก กำรไม่เปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั กำรลดลงของอัตรำส่วนสภำพคล่อง
และอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีสำเหตุสำคัญมำจำกกำรลดลงของเงินสดซึง่ บริษทั ฯ ใช้
ชำระหนี้ให้แก่เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน และเจ้ำหนี้กำรค้ำทีค่ รบกำหนด และกำรเพิม่ ขึน้ ของเจ้ำหนี้กำรค้ำทีบ่ ริษทั ฯ มี
กำรวัสดุเพื่อให้ในกำรก่อสร้ำง
2. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุ้น
ปี 2559 บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับ ร้อยละ 14.49 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจำกปี 2558
ทีม่ อี ตั รำ ผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 14.63 ซึง่ มีสำเหตุสำคัญ มำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ปรับ
เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะทีป่ ี 2560 บริษทั ฯ มีอตั รำผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับ ร้อย
ละ 19.35 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2559 เนื่องจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 82.67 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทฯ มีอตั รำผลตอบแทนส่วนของผู้ถอื หุ้นเท่ำกับร้อยละ 45.36 เพิม่ ขึน้ จำกปี
2560 เป็ นอย่ำงมำกซึง่ เป็ นผลโดยตรงมำจำกกำรประกอบกำรทีด่ ขี น้ึ และจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงมำก
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
ปี 2559 บริษัทฯมีอตั รำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ำกับ ร้อยละ 3.03 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจำกปี 2558 ที่มี
อัตรำ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รอ้ ยละ 3.90 ซึง่ มีสำเหตุสำคัญมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ของบริษทั ทีม่ อี ตั รำเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 102.64 โดยกำรเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ดงั กล่ำวมำจำกกำรซื้อที่ดิน อำคำร ซึ่งเป็ น ที่ตงั ้ ของสำนักงำนใหญ่ของ
บริษทั
ปี 2560 บริษัทฯ มีอตั รำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ำกับร้อยละ 3.59 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2559 เนื่องจำกกำไรจำก
กำรดำเนินงำนทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 82.67 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนเป็ นหลัก
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษทั ฯมีอตั รำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ำกับร้อยละ 6.95 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จำกปี
2560 เป็ นอย่ำงมำกซึง่ เป็ นผลโดยตรงมำกำรประกอบกำรทีด่ ขี น้ึ และจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงมำก
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16.4 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิ นและการดาเนิ นงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward Looking)
ปั จ จัย และอิท ธิพ ลที่อ ำจจะมีผ ลกระทบต่ อ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนิ น งำนในอนำคตของ บริษัท ฯ
นอกเหนือจำกทีไ่ ด้กล่ำวไว้ในหัวข้อปั จจัยควำมเสีย่ ง มีดงั นี้
การลดลงของกาไรสุทธิ ต่อหุ้นตาม Fully-diluted Basis
จำกงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำหรับรอบบัญชีงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วรวมเท่ำกับ 100.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100.00 บำท
เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2561 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื ประจำปี 2561 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำ
ไว้จำกเดิมหุน้ ละ 100.00 บำท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บำท ส่งผลให้จำนวนหุน้ สำมัญของบริษทั ภำยหลังเปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุน้
ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำก 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท เป็ น 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
นอกจำกนี้ ในครำวเดียวกันทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 40.00 ล้ำนบำท จำก 100.00 ล้ำนบำท
เป็ น 140.00 ล้ำนบำท ด้วยกำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท เพื่อ
เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป
่ ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำกำไรต่อหุน้ ภำยหลังจำกกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯจำก
งบกำรเงินสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึง่ บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเท่ำกับ 23.17 ล้ำนบำท คิดเป็ น
กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.11 บำทต่อหุน้ (คำนวณกำไรต่อหุน้ ด้วยจำนวนหุน้ เท่ำกับ 200.00 ล้ำนหุน้ ) แต่หำกจำนวนหุน้
ของบริษทั ฯเพิม่ ขึน้ เป็ น 280.00 ล้ำนหุน้ ด้วยกำไรสุทธิจำนวนเดียวกัน กำไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯจะลดลงเหลือ 0.08
บำทต่อหุน้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัท ฯ คำดว่ำในระยะยำว บริษัทฯ จะได้รบั ผลดีจำกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรนำหุ้นเข้ำ จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ โดยเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยขำยหุน้ จะนำไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ำประกันธนำคำร กำร
ลงทุน และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ บริษทั ฯ จะได้รบั ผลประโยชน์อ่นื ๆ จำกกำรเป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ อำทิ ควำมคล่องตัวในกำรจัดหำแหล่งเงินทุน และภำพพจน์ทด่ี ใี นกำรเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ทีส่ นับสนุ นให้กำรดำเนินธุรกิจมีควำมคล่องตัวมำกขึน้ เป็ นต้น ซึง่ จะส่งผลให้ในอนำคตบริษทั ฯ จะมีรำยได้และกำไรสุทธิ
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ชดเชยกับผลกระทบจำกจำนวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่ำวได้

ทุนจดทะเบียน (บำท)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญ (หุน้ )
รำคำมูลค่ำทีต่ รำไว้(บำท)
กำไรต่อหุน้ (บำท)

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560
ณ 10 เมษายน 2561
140,000,000
100,000,000
200,000,000
0.50
0.11

หน้ำที่ 2.4.2 - 16

หลังเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน
140,000,000
140,000,000
280,000,000
0.50
0.08
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์คอื บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) มีช่อื ภำษำอังกฤษว่ำ
CAZ (Thailand) Public Company Limited มีสำนักงำนตัง้ อยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง ประสงค์ทจ่ี ะเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวน 80,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้ 0.50 บำท คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำร
เสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้โดยมีรำยละเอียดกำรเสนอขำยดังนี้
1.1. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ผูเ้ สนอขำย
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
จำนวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขำย

คำดกำรณ์ระยะเวลำเสนอขำย

มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ
รำคำเสนอขำยหุน้ ละ

: บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: 80,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้น
สำมั ญ ที่ อ อกและช ำระแล้ ว ทั ้ง ห มดของบริ ษั ท ฯ
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนในครัง้ นี้
: 1. ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบมจ. ทำคูนิ กรุป๊ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
กำรจัดสรรหุน้
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 – 17.00 น. ของวันที่ 8 มกรำคม
2562 ถึงวันที่ 10 มกรำคม 2562
2. บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ ำย และ ผู้มอี ุป
กำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และ กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ
ตั ้ ง แ ต่ เว ล ำ 9.00 – 17.00 น . ข อ ง วั น ที่ 11
มกรำคม 2562 และเวลำ 9.00 – 17.00 น. วัน ที่
14 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2562
: 0.50 บำท
: 3.60 ถึง 4.10 บำทต่ อหุ้น โดยบริษัท ฯ และผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย จะร่วมกัน
พิ จ ำรณำก ำหนดรำคำเสนอขำยสุ ด ท้ ำ ย ภำยหลัง
โดยเร็ว และคำดว่ำจะประกำศรำคำเสนอขำยสุดท้ำย
ได้ภำยในวันที่ 4 มกรำคม 2562 ผ่ำนกำรแจ้งข่ำวของ
บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) บนเว็ป ไซต์ของ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“www.set.or.th”)
เว็บ ไซต์ ข องบริษั ท ทำคู นิ กรุ๊ ป จ ำกัด (มหำชน)
(www.takunigroup.com) เว็บ ไซต์ ข อง บริษั ท ซี เอ
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แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (www.caz.co.th)
และเว็ปไซต์ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) (www.ktbst.co.th) ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1
มูลค่ำรวมของหุน้ สำมัญใหม่ทเ่ี สนอขำย : 288.00 ถึง 328.00 ล้ำนบำท
1.2. สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
จำนวน 80,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 3.60 ถึง 4.10 บำทต่อหุน้ (โดยผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้
หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซื้อ โดยจะต้องชำระทีร่ ำคำเสนอขำยสุดท้ำย (Final Price)
ซึง่ จะกำหนดและประกำศให้ทรำบในภำยหลังโดยเร็ว) ซึง่ มีสดั ส่วนกำรเสนอขำยหุน้ เป็ นดังนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบมจ. ทำคูนิ กรุป๊ ทีม่ ี :
สิทธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้
(2) บุคคลตำมดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั จำหน่ำย :

ไม่เกิน 16,000,000 หุน้ (ไม่เกินร้อยละ 20.00)

(3) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย
(4) กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของ
บริษทั ฯ

:

ไม่เกิน 9,600,000 หุน้ (ไม่เกินร้อยละ 12.00)

:

ไม่เกิน 6,400,000 หุน้ (ไม่เกินร้อยละ 8.00)

ประมำณ 48,000,000 หุน้ (ร้อยละ 60.00)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลง
จำนวนหุน้ สำมัญที่จดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรจัดสรรหุน้ สำมัญ
รวมถึงวิธกี ำรรับชำระเงินค่ำจองซื้อ ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ เพื่อให้กำรจองซื้อหุ้นครัง้ นี้ประสบ
ควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
กำรเสนอขำยหุ้น ในครัง้ นี้ ไม่ ได้เป็ นกำรเสนอขำยต่ อนักลงทุน รำยย่ อยหรือประชำชนเป็ น กำรทัว่ ไป
เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เสนอขำยครัง้ นี้มจี ำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อย
หรือประชำชนเป็ นกำรทัวไปในวงกว้
่
ำง
นิยำมทีใ่ ช้ในกำรพิจำรณำประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบมจ. ทำคูนิ กรุป๊ หมำยถึง ผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 12
ธันวำคม 2561 ซึ่งเป็ นวัน กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ที่จะมีสทิ ธิในกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญ ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด (Record date) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป
(Pre-Emptive Right) ในอัตรำส่วน 50 หุ้นสำมัญของบมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ต่อ 1 หุ้นสำมัญของบริษัทฯ
โดยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีเ่ กิดจำกกำรคำนวณทีเ่ ป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดเศษทิง้ ทัง้ จำนวน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื
หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ในจำนวนทีน่ ้อยกว่ำหรือเท่ำกับสิทธิ
ทีต่ นจะได้รบั แต่ไม่มสี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เกินกว่ำสิทธิทต่ี นจะได้รบั อย่ ำงไรก็ดี เมื่อรวม
จำนวนหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน
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16,000,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้น ของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จะต้องจองซื้อหุ้น ผ่ำนบริษัท หลักทรัพ ย์ เคทีบี
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ ”) เท่ำนัน้ ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.7 และกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จะเป็ นไปตำมวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.6. ซึง่ บริษทั ฯ มี
สิทธิใช้ดุลพินิจพิจำรณำไม่เสนอขำยหรือไม่จดั สรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซือ้ รำยใด
หำกกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุ้นดังกล่ำวทำให้ หรืออำจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นกำรกระทำขัดต่อกฎหมำย
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
หรือ (ข) บริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ ้องปฏิบตั ิหรือต้องดำเนินกำรใด ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจำกทีต่ ้องดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย หรือ
(ค) ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร หรือเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
อำจเสนอขำยหรือจัดสรรหุน้ ให้แก่ผลู้ งทุนหรือผูจ้ องซือ้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ รำยใดรำยหนึ่งเป็ นกำร
เฉพำะก็ได้ภำยใต้ขอ้ ยกเว้นทีม่ อี ยู่ภำยใต้กฎหมำยต่ำงประเทศทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่และสำมำรถดำเนินกำร
ได้ในเวลำนัน้
บุคคลตำมดุลยพิ นิจของผู้จดั จำหน่ ำย หมำยถึง ผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล
ตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยทีเ่ ป็ นหรือเคยเป็ นลูกค้ำ หรือบุคคลทีค่ ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำ เช่น ลูกค้ำทีท่ ำ
กำรซื้อขำยหลักทรัพ ย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิ ชธนกิจ ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหน่ ว ยลงทุน เป็ นต้น หรือผู้ท่มี ี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ เช่น บริษทั คู่คำ้ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ
และผูแ้ นะนำลูกค้ำ/ธุรกิจ เป็ นต้น หรือบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้
ที่ติดต่อในอดีต หรือผู้ท่ตี ิด ต่อในปั จจุบนั รวมถึงผู้ท่เี ข้ำร่วมฟั งกำรนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และใน
กรณีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคลจะรวมถึงผู้ถอื หุน้ และ/หรือผูบ้ ริหำร และ/หรือพนักงำนของบุคคลข้ำงต้นทีจ่ องซื้อ
หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 ตำมเกณฑ์กำรจัดสรรของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่
รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และ
บริษัท ย่ อ ยของตนเอง รวมทัง้ ผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งของผู้จ ัด จ ำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์ต ำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหำคม 2559 และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557
เรื่องกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อก
ตรำสำรทุน ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 ธันวำคม 2557 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
สำหรับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย บุคคลตำมดุลยพินิ จของผูจ้ ดั จำหน่ ำย และ
รับประกันกำรจำหน่ ำยจะรวมถึงนักลงทุนสถำบันทีเ่ คยเป็ น หรือเป็ นลูกค้ำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย หรือทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้องกำรชักชวนให้
เป็ นลูกค้ำในอนำคตที่จองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมข้อ 6.2
ด้วย
นักลงทุนสถำบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
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(ค) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมำย
เฉพำะจัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทัง้ นี้ นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซือ้ หุน้ ได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7 และ
ในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยดังกล่ำวตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6
ผู้มี อุป กำรคุณ ของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ย หมำยถึง บุ คคลธรรมดำ และ/หรือ นิ ติบุ ค คล ซึ่งท ำ
คุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ควำมช่วยเหลือในกำรประกอบธุรกิจหรือในทำงใดๆ ไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อมแก่บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดำหรือนิตบิ ุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์อนั ดี
กับบริษทั ฯ เช่น ผูท้ ม่ี คี วำมสำคัญทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ ผูจ้ ดั หำสินค้ำ/บริกำร (Suppliers) บริษทั คู่
ค้ำ ผูจ้ ดั หำแหล่งเงินทุน สถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ต่อ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจด้ำนบัญชี ด้ำนกำรตลำด เป็ น
ต้น ผูใ้ ห้กำรสนับสนุ นข้อมูลทำงธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้ำและธุรกิจ เป็ นต้น ทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั รวมถึง
บุคคลธรรมดำหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ต้องกำรชักชวนให้มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2561 ได้มมี ติจดั สรรหุน้ เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ ผูม้ อี ุปกำรคุณและพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่สร้ำงผลประโยชน์ อย่ำงชัดเจน ให้แก่
บริษัท เช่น ลูก ค้ำ ผู้จำหน่ ำยวัตถุ ดิบ เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษัท ฯ กำหนดและอนุ มตั ิหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ทส่ี ร้ำงประโยชน์อย่ำงชัดเจนให้กบั บริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
ผูม้ ีอปุ กำรคุณของบริษทั
คือ กลุ่มบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิตบิ ุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ
บริษทั คู่คำ้ ผูจ้ ดั หำสินค้ำ/บริกำร (Supplier) ผูใ้ ห้กำรสนับสนุ นข้อมูลทำงธุรกิจ ผูแ้ นะนำลูกค้ำและธุรกิจ
เป็ นต้น ทัง้ ที่มคี วำมสัมพันธ์ในปั จจุบนั หรือที่เคยมีควำมสัมพันธ์ หรือผู้ท่เี คยให้ ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่บริษทั ฯ
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พนักงำนของบริษทั และบริษทั ย่อย
คือ พนักงำนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ที่มิใช่ผู้บริหำรและกรรมกำรของ
บริษัทฯ โดยจะไม่มพี นักงำนรำยใดได้รบั กำรจัดสรรเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดที่เสนอขำย
ให้แก่กลุ่มพนักงำนในครัง้ นี้
โดยผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้ำงต้น จะต้องจองซื้อหุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เท่ำนัน้ ตำมวิธกี ำรจัดสรรหลักทรัพย์ท่รี ะบุไว้ในข้อ
6.6.2 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ซึง่ บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2559 และประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และ
ใบสำคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตรำสำรทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ วนั ที่ 16 ธันวำคม
2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และ/หรือ บริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี้จำนวนไม่เกิน 555,600 หุ้น
รำยละเอียดดังนี้
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ ง

จำนวนหุ้นที่
ได้รบั กำร
จัดสรรสูงสุด
ไม่เกิ น (หุ้น)

1

นำยจอง เคียว ชอย
(Mr.Jeong Kyo Choi

กรรมกำรบริษทั ย่อย
(JKEC)

555,600

0.69%

555,600

0.69%

รวม

ร้อยละของ
จำนวนหุ้น
ออกใหม่ที่
เสนอขำย

หมายเหตุ : สาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยกเว้นนายจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyo
Choi)ไม่มผี จู้ องซื้อ มีแต่พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเท่านัน้ ทีใ่ ช้สทิ ธิในการจองซื้อ

1.3. สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขำยจำนวน 80,000,000 หุน้ ในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่ำ
เทียมกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประกำร
1.4. ตลำดรองของหุ้นที่เสนอขำย
บริษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ซึ่งบริษัท ฯ ได้ย่ืน ค ำขออนุ ญ ำตและเอกสำรประกอบต่ อตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลำด
หลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 และบริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐำนะทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำม
ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.
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2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมถึงที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องกำรกระจำย
กำรถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรำยย่อยซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และ
ถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว และผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยจะต้อง
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซือ้ ขำยที่ตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ได้จำหน่ ำยหุ้น
สำมัญต่อบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ ำย ผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ แล้ว จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำย
หุน้ รำยย่อยดังกล่ำว และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5. ข้อมูลอื่นๆ
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ กำร
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ”
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดเรื่องกำรห้ำมผูบ้ ริหำร
หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยอ้ำงอิงข้อบังคับตลำด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องกำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภำคม 2558 โดยกำหนดห้ำมผู้ถอื หุน้ ทีถ่ ือหุ้นก่อนวันทีบ่ ริษัทฯ เสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนนำหุ้น
หรือหลักทรัพย์ทอ่ี ำจเป็ นหุน้ จำนวนรวมกันร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
ต่อประชำชนในครัง้ นี้ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้นของบริษัทฯ เริม่ ทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ โดยภำยหลังจำกวัน ที่หุ้น ของบริษัท ฯ ท ำกำรซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำย
หุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยดังกล่ำว และ
สำมำรถขำยหุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
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2. ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ สำมำรถโอนกันได้อย่ำงเสรีโดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ สำมัญดังกล่ำวจะมีผลทำให้
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลทีไ่ ม่ใช่บคุ คลสัญชำติไทยในบริษทั ฯ มีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ สำมัญ
ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยกำรโอนหุน้ รำยใดทีจ่ ะทำให้อตั รำส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลทีไ่ ม่ใช่บุคคล
สัญชำติไทยของบริษทั ฯ เกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ รำยนัน้ ได้ตำมทีไ่ ด้
ระบุไว้ในข้อบังคับข้อที่ 7 ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลำยมือชื่อของ
ผู้โอนกับผู้รบั โอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รบั โอน กำรโอนหุ้นสำมัญจะใช้ยนั กับบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้
รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ แล้ว และจะใช้ยนั กับบุคคลภำยนอกได้เมื่อ บริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนกำรโอน
หุน้ สำมัญดังกล่ำวไว้ในสมุดทะเบียนแล้วเท่ำนัน้ โดย บริษทั ฯ จะลงทะเบียนกำรโอนหุน้ ดังกล่ำวภำยใน 14 วัน นับ
แต่วนั ได้รบั กำรร้องขอนัน้ หรือหำกบริษทั ฯ เห็นว่ำกำรโอนหุ้นนัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ย่นื คำ
ร้องขอภำยใน 7 วันนับแต่วนั ได้รบั กำรร้องขอนัน้ ทัง้ นี้ กำรโอนหุน้ สำมัญทีซ่ อ้ื ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ให้เป็ นไปตำมกฎข้อ บังคับ ของตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย และกฎหมำยว่ำด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์กำหนด
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3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในครัง้ นี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุน้
(Price to Earnings Ratio : P/E) ทัง้ นี้ ช่วงรำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยเบื้องต้นที่หุ้นละ 3.60 ถึง 4.10 บำทต่อ
หุ้ น คิด เป็ นอัต รำส่ ว นรำคำต่ อ ก ำไรสุ ท ธิต่ อ หุ้ น เบื้ อ งต้ น เท่ ำ กับ 17.86 ถึ ง 20.34 เท่ ำ ซึ่ง ค ำนวณจำกผล
ประกอบกำรของบริษทั ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่ำนมำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 ซึง่ มี
กำไรสุทธิเท่ำกับ 56.45 ล้ำนบำท เมื่อหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ใน
ครัง้ นี้ เท่ ำ กับ 280.00 ล้ำนหุ้น (Fully diluted) จะได้ก ำไรสุท ธิต่ อหุ้น เท่ ำกับ 0.20 บำท อย่ ำงไรก็ต ำม เมื่อ
พิจำรณำอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 18
ธันวำคม 2560 ถึงวันที่ 17 ธันวำคม 2561 ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ พบว่ำ บมจ. ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ (“TRC”) มีอตั รำส่วน P/E ratio เท่ำกับ 62.54 เท่ำ ในขณะทีบ่
มจ. ที ที ซี แ อล (“TTCL”), บมจ. บี เ จซี เฮฟวี่ อิ น ดั ส ทรี (“BJCHI”) และ บมจ. ศรีร ำชำคอนสตรัค ชั น่
(“SRICHA”) นัน้ ไม่มอี ตั รำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ซึง่ ไม่เหมำะใน
กำรนำมำเปรียบเทียบกับ P/E ratio ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) ดังกล่ำว คำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยงั มิได้
พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ซึง่ เป็ นปั จจัยสำคัญที่นักสำคัญทีน่ ักลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรลงทุน
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4. ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในกำรพิจำรณำข้อมูลทำงกำรเงิน เพื่อเป็ น ข้อ มูลประกอบกำรประเมิน รำคำหุ้น ที่เสนอขำย จึงเปรีย บเทีย บ
อัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนทีด่ ำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ จำนวน 4 บริษทั โดยเป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ได้แก่
1.
2.
3.
4.

บริษทั ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) (“TRC”)
บริษทั ทีทซี แี อล จำกัด (มหำชน) (“TTCL”)
บริษทั บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหำชน) (“BJCHI”)
บริษทั ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) (“SRICHA”)

โดยเมื่อพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่
วัน ที่ 18 ธันวำคม 2560 ถึงวันที่ 17 ธัน วำคม 2561 ของบริษัทจดทะเบีย นที่ดำเนิน ธุรกิจคล้ำยคลึ งกับ กำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พบว่ำไม่มีค่ำเฉลี่ย P/E ratio ย้อนหลังในช่วงเวลำดังกล่ำว หรือ มี P/E ratio ที่สูง
ซึง่ ไม่เหมำะในกำรนำมำเปรียบเทียบกับ P/E ratio ของบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียดดังนี้
บริษทั

ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

บมจ. ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่
บมจ. ทีทซี แี อล
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
บมจ. ศรีรำชำคอนสตรัคชัน่

TRC
TTCL
BJCHI
SRICHA

กลุ่มอุตสาหกรรม

ราคา1
(บาท)

P/E ratio2
(เท่า)

P/BV ratio2
(เท่า)

อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง

0.69
10.10
2.55
15.68

62.54
N/A
N/A
N/A
62.54

1.49
1.38
1.02
2.88
1.69

เฉลี่ย

ทีม่ ำ: SETSMART
หมำยเหตุ:
1. เป็ นรำคำหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักซึง่ คำนวณโดยใช้มลู ค่ำกำรซื้อขำยหำรด้วยปริมำณกำรซื้อขำย
2. เป็ น P/E ratio เฉลี่ย และ P/BV ratio เฉลี่ย คำนวณจำกข้อมูลกำรซื้อ ขำยย้อ นหลัง ตัง้ แต่ วันที่ 18 ธัน วำคม 2560 ถึงวันที่ 17
ธันวำคม 2561 โดยรำคำหุ้น (P) เป็ นรำคำซื้อขำยของหุ้นในช่วงเวลำนัน้ ๆ และกำไรสุทธิ (E) เป็ นกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ณ
ช่วงเวลำนัน้ ๆ
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5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่ม-ี
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6. การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอีย ดวิธีก ำรจองซื้อ หุ้น สำมัญ และวิธีก ำรจัด สรรหุ้น สำมัญ ตำมที่ร ะบุไ ว้ในเอกสำรฉบับ นี้ ต ำมควำม
เหมำะสม ในกรณีทเ่ี กิดปั ญหำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้
นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด โดยกำรกระทำดังกล่ำวจะอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมเป็ นธรรม
6.1. วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
6.2. ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
87/2 อำคำรซีอำร์ซที ำวเวอร์ ชัน้ ที่ 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนส์
ั ่ เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สำนักงำนใหญ่)
โทรศัพท์ 02-648-1111
โทรสำร 02-648-1050
6.2.2. ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
999/9 อำคำรดิ ออฟฟิ สเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18, 25
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สำนักงำนใหญ่)
โทรศัพท์ 0-2658-9500, 02-658-9000
โทรสำร 0-2646-9993
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
132 อำคำรสินธร ทำวเวอร์ 1 ชัน้ 3 และ ทำวเวอร์ 3 ชัน้ 20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000
โทรสำร 0-2205-7171
6.3. เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1. เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ได้ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ซึ่งกำรเสนอ
ขำยดังกล่ำวจะเป็ นกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวน 80,000,000 หุน้ ตำมรำคำ
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ทีป่ รำกฏในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 มีขอ้ ตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำย
หุ้น ประเภทรับ ประกัน ผลกำรจ ำหน่ ำ ยอย่ ำ งแน่ น อนทัง้ จ ำนวน (Firm Underwriting) ภำยใต้
เงื่อ นไขที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย ( Underwriting
Agreement)
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจำหน่ ำยหุน้
สำมัญ ในครัง้ นี้ เมื่อ เกิด เหตุ ก ำรณ์ ต่ ำ งๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จดั จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขใดๆ ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ภำวะตลำด
หลัก ทรัพ ย์ หรือ กำรเมือ ง ทัง้ ในประเทศและต่ ำ งประเทศ หรือ กำรเปลี่ย นแปลงอย่ ำ งมี
นัยสำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้น ใน
ครัง้ นี้ หรือ
(ค) เมื่อ มีก ำรยกเลิก สัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย (Underwriting
Agreement) หรือ
(ง) เมื่อ มีเ หตุ ท่ีท ำให้ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ หรือ
หน่ ว ยงำนรำชกำรสัง่ ระงับ หรือ หยุ ด กำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ หรือ ไม่ ส ำมำรถส่ ง มอบ
หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้
ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ ำยหุ้น สำมัญ
ดังกล่ำวข้ำงต้นจะเป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขทีจ่ ะกำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยยกเลิกกำรเสนอขำยและจัดจำหน่ำย
หุน้ ในครัง้ นี้จำกเหตุใดเหตุหนึ่งตำมข้อกำหนดข้ำงต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรำย
ทีจ่ องซือ้ หุน้ สำมัญ ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2. ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
8.64 ถึง 9.84 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) โดยกำรชำระเงินดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมสัญญำ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
6.3.3. ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิ้ น
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั หลังหักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำย
หุน้ สำมัญจำนวน 80,000,000 หุน้
ในรำคำคำดกำรณ์หนุ้ ละ 3.60 ถึง 4.10 บำท
288,000,000 328,000,000 บำท
หัก ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
(18,556,600) (19,756,600) บำท
จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
269,443,400 308,243,400 บำท
จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
3.37 3.85 บำท
6.4. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ และเอกสำรอื่นๆ โดยประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยประมำณ3
หมายเหตุ:

100,000
229,600
25,000
50,000
40,000
8,640,000 - 9,840,000
72,000
9,400,000
18,556,600 - 19,756,600

1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
2. ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ รวมถึง ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
เป็นต้น

6.5. วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับผูถ้ อื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภำยในเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. ในวันทำกำร ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลำจองซื้อ ทัง้ นี้ สำหรับเอกสำรสำหรับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน สำมำรถ
ติดต่อขอรับได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
ภำยในเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. ในวันทำกำร ตัง้ แต่วนั ทีก่ ำหนดและประกำศรำคำสุดท้ำย (Final Price)
จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลำจองซื้อ หรือสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัท ทำคูนิ
กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (www.takunigroup.com) และเว็บไซต์ของ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) (www.caz.co.th) และเว็บไซต์ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย บริษทั
หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (www.ktbst.co.th)
สำหรับบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำย

หน้ำที่ 3.6 - 3

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

สำมำรถติด ต่ อ ขอรับ หนัง สือ ชี้ช วนและใบจองซื้อ หุ้น สำมัญเพิ่ม ทุน ได้ท่ีสำนัก งำนของผู้จ ัด จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภำยในเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. ในวันทำกำร ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชี้
ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลำจองซือ้
สำหรับผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สำมำรถติดต่ อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนได้ท่สี ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภำยในเวลำ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 17.00 น.
ในวันทำกำร ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลำจองซือ้
สำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สำมำรถติดต่ อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนได้ท่สี ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภำยในเวลำ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 17.00 น.
ในวันทำกำร ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลำจองซือ้
ทัง้ นี้ บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำย ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูลไม่
แตกต่ ำ งจำกหนัง สือ ชี้ช วนที่ย่ืน ต่ อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
6.6. วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นกำรจัดสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2
ได้แก่ (1) ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุน้
(2) บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยจำนวนประมำณ 48,000,000 หุน้ (3) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั
ฯ และบริษทั ย่อย จำนวนไม่เกิน 9,600,000 หุน้ (4) กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยจำนวน จำนวนไม่เกิน 6,400,000 หุ้น ผ่ำนผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
ทัง้ นี้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยหุน้ ให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ กำรจัดสรรหุน้ สำมัญโดยผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดงั นี้
(1)

ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จดั สรรหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ตำมรำยละเอีย ดที่ก ำหนดไว้ใ นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหำคม 2559 (รวมทัง้ ที่
ได้มีก ำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) และจะจัด สรรหุ้น ที่เ สนอขำยให้แ ก่ บุ ค คลที่มีค วำมสัม พัน ธ์ซ่ึง ได้แ ก่
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง ไม่เกินกรอบทีก่ ำหนดไว้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ทจ. 40/2557 เรื่อง
กำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อก
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ตรำสำรทุน บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 ธันวำคม 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม ) เว้นแต่จะเป็ น
กำรจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจำกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ หุน้ ทัง้ หมด
(2)

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่จ ดั สรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครัง้ นี้
ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด โดยกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้จะไม่มกี ำรจัดสรรหุ้นที่
เสนอขำยให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยย่อย

(3)

ภำยหลังจำกกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับผูจ้ องซือ้ ในแต่ละประเภท ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำยอำจพิจำรณำเปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ เติมสำหรับผูจ้ องซือ้ ประเภท
ใดประเภทหนึ่ง หรือเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง
ทัง้ นี้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นักลงทุนที่
เกีย่ วข้องได้ทรำบโดยทัวกั
่ น ทำงสือ่ ต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสมต่อไป

(4)

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญในครัง้ นี้เป็ นกำรปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี ำหนดตำมข้อ 5 (3)
เรื่อง กำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยภำยใต้ขอ้ บังคับตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จด
ทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ ี
กำรแก้ไขเพิม่ เติม)

6.6.1. วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิ น 16,000,000 หุ้น ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของ บมจ. ทาคูนิ กรุป๊
ที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรหุ้น
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอ
ขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ซึง่ หมำยถึงบุคคลทีม่ รี ำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. ทำ
คูนิ กรุ๊ป ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 12 ธันวำคม 2561 ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป (Pre-Emptive Right) ในสัดส่วน 50 หุน้ สำมัญของบ
มจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจำกกำรคำนวณสิทธิ
จะถูกปั ดทิง้ ทัง้ จำนวน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ปสำมำรถจองซือ้ หุน้ สำมัญได้น้อย
กว่ำหรือเท่ำกับสิทธิท่ตี นได้รบั แต่ไม่มสี ทิ ธิจองซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เกินกว่ำสิทธิท่ตี นจะ
ได้รบั ในรำคำเสนอขำยหุน้ ซึง่ เป็ นรำคำเดียวกันกับรำคำทีจ่ ะเสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่
เป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจพิจำรณำไม่เสนอขำยหรือไม่จดั สรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใด
หรือผูจ้ องซือ้ รำยใด หำกกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุน้ ดังกล่ำวทำให้ หรืออำจเป็ นผลให้ (ก) เป็ น
กำรกระท ำขัด ต่ อ กฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบีย บข้อ บัง คับ ใด ๆ ของประเทศไทย หรือ
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ต่ ำ งประเทศ และ/หรือ ข้อ บัง คับ ของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัท ฯ มีห น้ ำ ที่ต้อ งปฏิบ ัติห รือต้อง
ดำเนินกำรใด ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจำกทีต่ ้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย หรือ (ค) ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธกี ำร หรือเงื่อนไขที่กำหนดในกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุ้น ทัง้ นี้ บริษัทฯ อำจเสนอขำยหรือ
จัดสรรหุ้นให้แก่ผลู้ งทุนหรือผู้จองซือ้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ รำยใดรำยหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะก็ได้
ภำยใต้ขอ้ ยกเว้นทีม่ อี ยู่ภำยใต้กฎหมำยต่ำงประเทศทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่และสำมำรถดำเนินกำรได้
ในเวลำนัน้ ทัง้ นี้ ในกรณีทย่ี งั คงมีหนุ้ สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนทีเ่ สนอขำยให้กบั ประชำชน
ทัวไปเฉพำะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผู้ถอื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป บริษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญส่วนที่เหลือ
ดังกล่ำวทัง้ หมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก โดยเป็ นไป
ตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำย
ทัง้ นี้ กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ประชำชนทัวไปเฉพำะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป นัน้
มีผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็ นบุคคลที่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษัทฯ เช่น กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษทั ฯ
ตำมนิ ย ำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อ ง กำรจ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน
(และที่แก้ไขเพิม่ เติม) (“ทจ. 40/2557”) อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดสรรหุ้นกรณีดงั กล่ำวมิได้เป็ นกำร
แบ่งแยกหุน้ ไว้ให้กบั บุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ แต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำ
คูนิ กรุ๊ป ทุกรำยที่มสี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรร จึงไม่เข้ำข่ำยที่บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศ ทจ.
40/2557
นอกจำกนี้ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
(“ทธ. 27/2559”) ได้กำหนดข้อยกเว้นให้จำหน่ ำยให้แก่บุคคลทีต่ ้องห้ำมจัดสรรตำมข้อ 20(2) ได้
ตำมข้อ 21(1/1) หำกเป็ นกำรจัดสรรหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่ำวพึงได้รบั ตำมสิทธิอนั เนื่องมำจำกกำรที่
บุคคลนัน้ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน และไม่เกินกว่ำสัดส่วนกำรถือหุ้นที่บุคคลนัน้ มีอ ยู่
ดังนัน้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย อำจจัดสรรหุน้ ให้ (1) ตนเอง และผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหุน้ ทีร่ ่วมจัดจำหน่ ำย หรือ (2) กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ และบุคคลตำม (1) หรือ (3) บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จดั
จำหน่ ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ ำย หรือ (4) ผู้ท่เี กี่ยวข้องของบุคคลตำม (2) ได้ตำมสิทธิท่บี ุคคล
ดังกล่ำวพึงได้รบั ในฐำนะถือหุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชนทัวไปเฉพำะกลุ
่
่มซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป
ข้ำงต้น หำกมีหุน้ สำมัญเหลือจำกกำรใช้สทิ ธิของประชำชนทัวไปเฉพำะกลุ
่
่มซึ่งเป็ นผู้ถอื หุน้ เดิม
ของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จำกผูท้ ไ่ี ด้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ ไม่สำมำรถนำส่งเอกสำรกำรจองซือ้ หรือ
ปฏิบ ัติผิด เงื่อ นไขกำรจองซื้อ หรือ ไม่ สำมำรถจ่ ำ ยช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ หุ้น ได้ค รบถ้วนภำยใน
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ระยะเวลำจองซือ้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 และ/
หรือ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหุน้ ดังกล่ำวเพื่อเสนอขำยต่อ ผูม้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ หรือนักลงทุนสถำบัน
ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็ นเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ ดังกล่ำวตำมที่
เห็น เหมำะสม และไม่ ข ัด แย้ง กับ กฎหมำย และ/หรือ กฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ หน่ ว ยงำนอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ก ำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ของบริษัท ฯ ในครัง้ นี้ ป ระสบ
ควำมสำเร็จ
ในกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบมจ. ทำคูนิ กรุ๊ปข้ำงต้น จะรวมถึงกำรจัดสรรหุน้
ให้แ ก่ กรรมกำร ผู้บ ริห ำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ฯ รวมถึง บุคคลที่เ กี่ยวข้อ งของบุคคล
ดังกล่ำว ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของทรัพย์ศรีไทย ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ลาดับ

รายชื่อ

1

นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

2
3
4

นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ
นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
นำยฐำกูร ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

5

นำงพรสินี ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

6

นำยประสิทธิ ์ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง / ความสัมพันธ์
กรรมกำร/ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
บริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร/รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บุ ต รของนำยประเสริฐ ตรีว ีร ำ
นุวฒ
ั น์
ญำติสนิทของนำยประเสริฐ ตรีว ี
รำนุวฒ
ั น์
ญำติสนิทของนำยประเสริฐ ตรีว ี
รำนุวฒ
ั น์

จานวนหุ้นที่
ถือ
ก่อนการ
จัดสรร (หุ้น)
200

จานวนหุ้นที่ จานวนหุ้นที่
ได้รบั การ
ถือ
จัดสรรตาม ภายหลังการ
สิ ทธิ (หุ้น) จัดสรร (หุ้น)/1
2,589,460
2,589,660

200
200
-

48,682
3,052,200
2,594,188

48,882
3,052,400
2,594,188

-

3,600

3,600

-

2,000

2,000

หมำยเหตุ : /1 จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ภำยหลังภำยใต้สมมติฐำนว่ำ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ รวมถึงบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องของบุคคล
ดังกล่ำว ใช้สทิ ธิจองซือ้ และได้รบั จัดสรรเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรร

6.6.2. วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวนประมาณ 48,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลตามดุลยพิ นิจของผู้จดั
จาหน่ าย
กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ ให้แก่ บุ คคลตำมดุ ลยพินิ จของผู้จดั จำหน่ ำ ย ให้อ ยู่ในดุ ลยพินิจ ของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็
ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ หำกผูจ้ องซือ้ ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องครบถ้วน
ตำมข้อ 6.7.1 และหำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั
จำหน่ ำยครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ขอสงวน
สิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
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6.6.3. วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิ น 9,600,000 หุ้น ให้ แก่ ผ้มู ี อุปการคุณของบริ ษัทฯ และ
บริษทั ย่อย
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2561 มีมติจดั สรรหุน้ จำนวน
9,600,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยให้แก่ ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจในกำรจัดสรรหุน้ โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ บุคคลผูท้ ม่ี ี
ลัก ษณะกำรอุ ปกำรคุ ณ เป็ น ไปตำมที่ได้รบั กำรอนุ มตั ิในที่ ป ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่
9/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2561 ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ หำกผูจ้ องซือ้ ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องครบถ้วนตำมข้อ 6.7 และหำกยอดกำรจองซื้อ
หุ้นของผู้จองซื้อทีเ่ ป็ นผู้มอี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.6.4. วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวนไม่เกิ น 6,400,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2561 ได้มมี ติจดั สรรหุน้ จำนวน
ไม่เกิน 6,400,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ
บริษัท ย่ อ ย โดยมอบหมำยให้ป ระธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำร หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั มีอำนำจในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ
และบริษัท ย่ อ ย ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีมีหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ เหลือ จำกกำรจัด สรรให้แ ก่
กรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนั ก งำนของ บริษัท ฯ นั น้ บริษัท ฯ น ำไปจั ด สรรเพื่อ เสนอขำยต่ อ
ประชำชนทัวไป
่ รวมกับหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนที่บริษทั ฯ จะจัดสรรเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัวไป
่
ต่อไป โดยรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นี้ จะเป็ นรำคำเสนอขำยเดียวกันกับรำคำเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จัดสรรต่อประชำชนทัวไป
่
ทัง้ นี้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จำนวนไม่เกิน 555,600
หุน้ รำยละเอียดดังนี้
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนหุ้นที่
ได้รบั การ
จัดสรรสูงสุด
ไม่เกิ น (หุ้น)

1

นำยจอง เคียว ชอย
(Mr.Jeong Kyo Choi

กรรมกำรบริษทั ย่อย
(JKEC)

555,600

0.69%

555,600

0.69%

รวม

ร้อยละของ
จานวนหุ้น
ออกใหม่ที่
เสนอขาย

หมายเหตุ : สาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยกเว้นนายจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyo
Choi)ไม่มผี จู้ องซื้อ มีแต่พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเท่านัน้ ทีใ่ ช้สทิ ธิในการจองซื้อ
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กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำย หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะ
ทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใด ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ หำกผูจ้ องซือ้ ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องครบถ้วนตำมข้อ 6.7 และหำกยอดกำรจองซื้อ
หุ้นของผู้จองซื้อที่เป็ น กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครบตำม
จำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.7. วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
6.7.1. สาหรับผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบมจ. ทาคูนิ กรุป๊ ที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(1) ผู้จองซื้อที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป จะได้รบั สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษทั ฯ ในอัตรำส่วน 50 หุน้ สำมัญของ บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ และ
เศษหุ้นที่เป็ นทศนิยมที่เกิดจำกกำรคำนวณสิทธิจะถูกปั ดทิ้งทัง้ จำนวน ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นของ
บมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป มีสทิ ธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
สิทธิท่ตี นได้รบั โดยสำมำรถยื่นเอกสำรกำรจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนใหญ่ของผู้จดั กำรกำรจัด
จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 6.2 โดยจะต้ อ งปฏิบ ัติต ำมวิธี
ดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อม
ลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
1. ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (ออกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์)
2. เอกสำรแสดงตน
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจำตัวประชำชนหมดอำยุ ให้แนบสำเนำบัตรประชำชนที่
หมดอำยุ และสำเนำทะเบียนบ้ำนทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น
ทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประชำชนของผูเ้ ยำว์ (ถ้ำมี) คำยินยอมของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่ หมดอำยุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และสำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่พร้อมผูป้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
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ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบต่ำงด้ำวที่ยงั ไม่
หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถู กต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำ
สำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่อ อกโดยกระทรวง
พำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
นิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้วต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดทีม่ อี ำนำจในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรอง
ควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผู้จดั ทำหรือผู้ให้คำรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร และให้
เจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยในประเทศทีเ่ อกสำรได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือ
ชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดทีไ่ ด้ดำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ ต้องมีอำยุ
ไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบอำนำจให้ผดู้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำรจอง
ซือ้ แทน :สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผูจ้ องซือ้ มอบอำนำจให้ผดู้ แู ลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซือ้
แทนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำม
ประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ แู ลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญนิติ
บุคคล (ถ้ำมี)
กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยและต่ำงด้ำว หรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
หรือต่ำงประเทศ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 6.2.1 และได้ดำเนิ น กำรจัด ท ำแบบประเมิน ควำมสำมำรถในกำรรับ ควำมเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในช่วง
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวจะต้องกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และลงลำยมือชื่อเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรจองซือ้ และเป็ นเอกสำรประกอบกำร
ด ำเนิ น กำรรู้จ ัก ลู ก ค้ำ และตรวจสอบเพื่อ ทรำบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) ให้แก่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุ ไ ว้ใ นข้อ 6.2.1 ทัง้ นี้ หำกไม่ เ ป็ น ไปตำมเงื่อ นไขที่ก ล่ ำ วข้ำ งต้ น ผู้จ องซื้อ จะต้ อ งกรอกเอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง
(Suitability Test) ซึ่งลงนำมโดยผูจ้ องซือ้ และในกรณีทผ่ี ู้จองซื้อประสงค์ทจ่ี ะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์โดยกำรฝำกหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกหมำยเลขที่ 600 (Issuer
Account: A/C 600) ผู้จองซื้อมีหน้ำทีต่ ้องดำเนินกำรตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ในกำรป้ องกันกำรหลบเลีย่ งภำษีของบุคคลสัญชำติอเมริกนั ทีม่ รี ำยได้จำกกำรทำงำน หรือ
ลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อ
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บุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “คำรับรองสถำนะนิตบิ ุคคลและคำยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตำม
FATCA” สำหรับผูจ้ องซือ้ นิตบิ ุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล และนำส่งผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมเอกสำรจองซื้ออื่นๆ โดย
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนำส่งข้อมูลทีร่ ะบุขำ้ งต้น
ให้แก่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ลำยมือชื่อทีร่ บั รองสำเนำถูกต้องนัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อทีล่ งนำมในเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
จองซือ้ หุน้ สำมัญทุกฉบับ และกำรรับเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ ตอน
หรือเงื่อนไข หรือดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 อำจกำหนดเพิม่ เติม
(2) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนใหญ่ ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ระหว่ำงวันที่ 8 ถึง 10 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00
น. – 17.00 น.
(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้อง
ช าระที่ ราคาเสนอขายสุด ท้ าย (Final Price) ซึ่ ง จะก าหนดและประกาศให้ ทราบใน
ภายหลังภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(www.takunigroup.com) และเว็บไซต์ของ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(www.caz.co.th) และเว็บ ไซต์ของข้อมูล บริษัท หลัก ทรัพ ย์เ คทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด
(มหำชน) ตัวแทนรับจองซือ้ (www.ktbst.co.th)
- หำกจองซือ้ ในวันที่ 8 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. และวันที่ 9 มกรำคม
2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็ น
(ก) กำรโอนเงิน (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ นัน้
จะต้องลงวันที่ 8 มกรำคม 2562 และวันที่ 9 มกรำคม 2562 เท่ำนัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้อง
เป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซื้อเท่านัน้ และกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊ ำ ฟท์ ให้ข ีด คร่ อ มสัง่ จ่ ำ ย ชื่อ บัญ ชี “บริษัท หลัก ทรัพ ย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด
(มหำชน) เพื่อจองซือ้ หุน้ ” และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีเดียวกันภำยใน
วันทำกำรถัดไป พร้อมระบุช่อื นำมสกุล ทีอ่ ยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้
ด้ำนหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์
-

ชื่อบัญชี:

หำกจองซือ้ ในวันที่ 9 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 12.00 น. – 17.00 น. และวันที่ 10
มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17:00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยกำรโอนเงิน เท่ำนัน้ โดยโอนเงินเข้ำบัญชี:
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซือ้ หุน้
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KTB Securities (Thailand) Public Company Limited for share subscription
ธนำคำร/สำขำ: ไทยพำณิชย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี:
049-412751-1
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
โดยผูถ้ อื หุน้ ของบมจ. ทำคูนิ กรุ๊ป ต้องใช้ใบนำฝำกแบบ Bill Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อม
ระบุรหัสอ้ำงอิง (Ref.1) เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ 10 หลัก (ตำมทีป่ รำกฏในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิม่ ทุน) และรหัสอ้ำงอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประชำชน 13 หลัก และต้องชำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์
ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้
- ผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ สำหรับกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำร
เรียกเก็บเช็ค (ถ้ำมี)
(4) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อตำมข้อ 6.7 พร้อมหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซือ้ หุน้
ตำมข้อ 6.7 ส่งไปยังผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 ระหว่ ำ งวัน ที่ 8 ถึง วัน ที่ 10 ระหว่ ำ งเวลำ 9.00 น. – 17:00 น. โดยในกำรจองซื้อ
เจ้ำหน้ำทีร่ บั จองจะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ดำเนินกำรตำมข้อ 6.7.1 แล้ว จะขอยกเลิกกำร
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วน
ตำมข้อ 6.7. ได้
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อได้รบั ใบรับรองสิทธิมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินและ
เตรีย มเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ หุ้น ตำมจ ำนวนเลขทะเบีย นผู้ถือ หุ้น ที่ไ ด้ร ับ กล่ ำ วคือ เอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อหุ้น 1 ชุดต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้ กำรจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
หมำยเลขเดียวกัน โดยรวมสิทธิทจ่ี ะได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของทุกหมำยเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
เข้ำด้วยกัน หรือระบุขอ้ มูลดังกล่ำวในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หุน้ ชุดเดียวกัน อำจส่งผลให้ผจู้ องซื้อ
ได้รบั จัดสรรหุ้นไม่ครบตำมสิทธิทงั ้ หมดทีม่ ตี ำมเลขทะเบียนผู้ถือหุน้ ทุกหมำยเลขรวมกัน และบริษทั ฯ
หรือผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำร
์
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หรือไม่จดั สรรหุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยดังกล่ำวตำมเห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะ
ไม่รบั เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนทางไปรษณี ย์ และห้ามไม่ให้ผ้จู องซื้อฝากใบจองซื้อ
และเอกสารประกอบการจองซื้อที่ บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที บี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทุก
สาขา
6.7.2. สาหรับบุคคลตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั จาหน่ าย
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ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน
ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ท่ยี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทม่ี บี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง
(บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่
พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
(2) ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดำสัญ ชำติต่ ำ งด้ำ ว: ส ำเนำใบต่ ำ งด้ำ วหรือ หนัง สือ
เดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์
จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิ ติ
บุคคลทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลง
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นำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1
ปี ก่ อ นวัน จองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ ำ งด้ำ ว หรือ สำเนำหนัง สือ เดิน ทำงที่ย ัง ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(5) กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยและต่ำงด้ำว เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 และ
ได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนิ น กำรจัด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวไม่ต้อง
แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้หำกไม่เป็ นไปตำม
เงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test
ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
(6) กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศ เป็ นผู้
ทีม่ บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 และทัง้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำว และกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูล้ งนำมใน
เอกสำรได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ
(Know Your Customer&CustomeDueDiligence:KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำ
แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์แล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้
และกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น
นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ และ/หรือกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูล้ งนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้อง
แนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ หุน้
(7) กรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่ มเติ มประกอบการจองหลักทรัพย์
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เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านัน้ ” พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ น เอกสำรประกอบกำรจองซื้อ หุ้น ตำมกฎหมำย FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act)” และหำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติบุคคล” เพิม่ เติมด้วย
(8) กำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online): ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซด์ของผู้
จัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ ท่ีส ำมำรถให้ บ ริก ำรจองซื้ อ หุ้ น ผ่ ำ นร ะบบนี้ ไ ด้ ได้ แ ก่ บริ ษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส
จากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ หรือบัญชีประเภท
อื่นๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและ
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูก ค้ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี
ก่อนกำรจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ท่รี ดั กุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โ ดยใช้ช่อื ผู้ใช้ (User
Name) และรหัสผ่ำน (Password Login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั ฯ และ/หรือ เอกสำรข้อสรุป ข้อมูลสำคัญ
ของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และรับรองว่ำเข้ำใจ ยอมรับควำมเสีย่ ง และยินยอม
ผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนดังกล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและเอกสำรข้อมูลสรุป ข้อมูลสำคัญของ
หลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
วิธกี ำรจองซือ้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยอำจ
กำหนดเพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง
(9) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนเจ้ำหน้ำทีผ่ แู้ นะนำ
กำรลงทุ น หรื อ Investment Consultant (IC) ของผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ ท่ี ส ำมำรถ
ให้บ ริก ำรจองซื้อ หุ้น ผ่ ำ นระบบนี้ ไ ด้ ได้แ ก่ บริ ษัท หลัก ทรัพ ย์ ฟิ นั น เซี ย ไซรัส จ ากัด
(มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
(10) โดยผู้จ องซื้อ จะต้อ งเป็ น ผู้ท่ีมีบ ัญ ชีซ้ือ ขำยหลัก ทรัพ ย์ห รือ บัญ ชีป ระเภทอื่น ๆ กับ ผู้จ ัด
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ทจ่ี ะทำกำรจองซือ้ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ ด ำเนิ น กำรจัด ท ำแบบประเมิน ควำมสำมำรถในกำรรับ ควำมเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ แล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2
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ปี โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึก
เทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ้ จะต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอ
ขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั ฯ และ/หรือเอกสำรสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์
(Executive Summary) และรับ รองว่ ำ เข้ำ ใจ ยอมรับ ควำมเสี่ย ง และยิน ยอมผู ก พัน ตำม
หนังสือชีช้ วนดังกล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสำรสรุปข้อมูลสำคัญของหลัก ทรัพ ย์
(Executive Summary) ในเว็บ ไซต์ (Website) ของผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบตั ติ ำมดังนี้
▪ แนะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตอ้ งติดต่อผูจ้ องซือ้ ในกำรดำเนินกำร
จองซือ้ หลักทรัพย์ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ
จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำทีเ่ สนอขำย จำนวนเงินทีต่ ้องชำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำง
และวันทีต่ ้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเกีย่ วกับ
กำรเสนอขำยหุ้น ในหนั ง สือ ชี้ช วนผ่ ำ นเว็บ ไซต์ (Website) ของผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ หรือจำกหนังสือชีช้ วนผ่ำน www.sec.or.th
▪ ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ต้องให้ผจู้ องซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตนโดยขัน้ ตอนกำรตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่น กำร
สอบถำมเลขที่บญ
ั ชีท่ผี ู้จองซื้อมีกบั ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัว
ประชำชน หรือ วัน เดือ นปี เ กิด หรือ ธนำคำรที่ใช้ช ำระโดยวิธีเ งิน โอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้
แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
▪ ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนใน
หนั ง สือ ชี้ช วนและ/หรือ เอกสำรสรุ ป ข้อ มู ล ส ำคัญ ของหลัก ทรัพ ย์ (Executive
Summary) และยิน ยอมผูก พัน ตำมหนัง สือ ชี้ช วน และ/หรือ เอกสำรสรุ ป ข้อ มู ล
สำคัญของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
▪ ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียด
กำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำรจองซื
่
อ้ ผ่ำนระบบทีผ่ ู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์จดั เตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ ำนโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ
(11) หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อโดยตำมวิธกี ำรจองในข้อ 6.7.1 (ก)
ข้อ (1) – (6) ได้
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(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
- กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อ สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลำ 09:00 น. –17:00 น. ของวันที่ 11, 14 - 15 มกรำคม 2562
- กรณีจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
ตัง้ แต่ เ วลำ 9:00 น. ของวัน ที่ 11 มกรำคม 2562 ถึง เวลำ 17:00 น. ของวัน ที่ 15
มกรำคม 2562
- กรณีจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
ตัง้ แต่เวลำ 09:00 น. –17:00 น. ของวันที่ 11, 14 - 15 มกรำคม 2562

(6) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้อง
ช าระที่ ราคาเสนอขายสุด ท้ าย (Final Price) ซึ่ ง จะก าหนดและประกาศให้ ทราบใน
ภายหลังภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
(www.takunigroup.com) และเว็บไซต์ของ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
(www.caz.co.th) และเว็บ ไซต์ของข้อมูล บริษัท หลัก ทรัพ ย์เ คทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด
(มหำชน) ตัวแทนรับจองซือ้ (www.ktbst.co.th) โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
- ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหัก
จำกเงินทีฝ่ ำกอยู่กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ที่
ได้เ ปิ ด บัญ ชีเ พื่อ ซื้อ ขำยหลัก ทรัพ ย์ก ับ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ต ำมข้อ 6.2 ที่ไ ด้
ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจองซือ้
- ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จำหน่ ำยตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝ่ ำกอยู่กบั ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ไม่ผ่ำน
ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ำ
บัญชีของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เท่ำนัน้ พร้อมส่งหลักฐำน
กำรโอนเงินมำยังผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ โดยผู้ จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีของบริษทั ฯ ต่อไป
- ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ได้มบี ญ
ั ชีจองซือ้ กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์
จะจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อทีม่ บี ญ
ั ชีจ องซื้อแต่ไม่
สำมำรถช ำระเงิน ค่ ำ จองผ่ ำ นระบบเงิน โอนอัต โนมัติ (หรือ ที่เ รีย กว่ ำ “Automatic
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Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝ่ ำกอยู่กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ ผูจ้ อง
ซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวธิ กี ำร
ชำระเงินดังนี้
• หำกทำกำรจองซื้อตัง้ แต่เวลำ 09:00 – 17:00 น. ของวันที่ 11 มกรำคม 2562
และเวลำ 09:00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 14 มกรำคม 2562 ผู้จองซื้อสำมำรถ
ชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็ น (ก) เงินโอน (ข) (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ นัน้ จะต้องลงวันที่ 11 มกรำคม 2562
และวันที่ 14 มกรำคม 2562 เท่ำนัน้ และชื่ อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่ อเดียวกับ
ชื่ อผู้จองซื้ อเท่ านั น้ และกำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อ
ดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรที่ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำย
ตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 6.2 และต้ อ งสำมำรถเรีย กเก็บ เงิน ได้จ ำกส ำนัก หัก บัญ ชี
เดียวกันภำยในวันทำกำรถัดไป พร้อมระบุช่อื นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลข
โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์
• หำกทำกำรจองซือ้ ตัง้ แต่เวลำ 12.00 น. – 17.00 น. ของวันที่ 14 มกรำคม 2562
และตัง้ แต่ เ วลำ 09.00 น. – 17.00 น. ของวัน ที่ 15 มกรำคม 2562 ผู้จ องซื้อ
จะต้องชำระค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนเท่ำนัน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดขึน้ จำก
กำรทำธุรกรรมกำรโอนเงินทัง้ หมด (ถ้ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ (จานวน
เงิ นที่ ผ้จู ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ได้รบั สุทธิ จากค่าธรรมเนี ยมทัง้ หมดต้องเท่ากับยอด
จองซื้อเต็มจานวน)
(ค)

(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ใน
ข้อ (ค) หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุน้ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและ
ชำระเงินได้ท่ผี ู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลำ 09:00 น. – 17:00 น. ของวันที่
11 มกรำคม 2562 – วันที่ 15 มกรำคม 2562 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลง
ลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ยกเว้นผูจ้ อง
ซือ้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) ทีช่ ำระค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่ำ “Automatic Transfer System หรือ ATS”) ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือ
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้
ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำย
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และรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (ง) ได้
ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยขอสงวนสิทธิในกำรในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลง
วิธีก ำรรับ ช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ ตำมรำยละเอีย ดที่ก ำหนดไว้ เพื่อ ให้ก ำรจองซื้อ หุ้น ครัง้ นี้ ป ระสบ
ควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
6.7.3. สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุค คล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน
ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ท่ยี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ำ นที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทม่ี บี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง
(บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ ผู้เยำว์อำศัยอยู่
พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
(2) ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดำสัญ ชำติต่ ำ งด้ำ ว: ส ำเนำใบต่ ำ งด้ำ วหรือ หนัง สือ
เดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์
จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิ ติ
บุคคลทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
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หนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้ร ับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1
ปี ก่ อ นวัน จองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ ำ งด้ำ ว หรือ สำเนำหนัง สือ เดิน ทำงที่ย ัง ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(5) กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยและต่ำงด้ำว เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 และ
ได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนิ น กำรจัด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวไม่ต้อง
แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้หำกไม่เป็ นไปตำม
เงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test
ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
(6) กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศ เป็ นผู้
ทีม่ บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 และทัง้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำว และกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูล้ งนำมใน
เอกสำรได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินกำร
จัด ท ำแบบประเมิน ควำมสำมำรถในกำรรับ ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์แล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผู้
จองซือ้ และกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูล้ งนำมในเอกสำรดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD
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และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ กล่ำว
ข้ำงต้น นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ และ/หรือกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูล้ งนำมในเอกสำรดังกล่ำว
จะต้ อ งแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ก รอกรำยละเอีย ดถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์เพื่อ
เป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หุน้
(7) กรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่ มเติ มประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านัน้ ” พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ น เอกสำรประกอบกำรจองซื้อ หุ้น ตำมกฎหมำย FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act)” และหำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติบุคคล” เพิม่ เติมด้วย
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อตัง้ แต่ เวลำ 09:00 น. –
17:00 น. ของวันที่ 11 มกรำคม 2562 – วันที่ 15 มกรำคม 2562

(ค)

ผู้จ องซื้อ ต้อ งช ำระเงิน ค่ำ จองซื้อ หุ้น ครัง้ เดียวเต็ม จำนวนที่จ องซื้อ ณ วัน จองซื้อ โดย
จะต้ องชาระที่ ราคาเสนอขายสุดท้ าย (Final Price) ซึ่ งจะกาหนดและประกาศให้
ทราบในภายหลังภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป
จำกัด (มหำชน) (www.takunigroup.com) และเว็บไซต์ของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) (www.caz.co.th) และเว็บไซต์ของข้อมูล บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ตัวแทนรับจองซื้อ (www.ktbst.co.th) โดยวิธชี ำระเงินมี
ดังนี้
- หำกจองซือ้ ในวันที่ 11 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. และวันที่ 14
มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. ผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้
โดยชำระเป็ น (ก) กำรโอนเงิน (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ นัน้ จะต้องลงวันที่ 11 มกรำคม 2562 และวันที่ 14 มกรำคม 2562
เท่ำนัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านัน้ และกำรชำระ
เงิน ค่ ำ จองซื้อ เป็ น เช็ค แคชเชีย ร์เ ช็ค หรือ ดร๊ ำ ฟท์ ให้ข ีด คร่ อ มสัง่ จ่ ำ ย ชื่อ บัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื้อหุ้น ” และต้อง
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีเดียวกันภำยในวันทำกำรถัดไป พร้อมระบุ
ชื่อ นำมสกุ ล ที่อ ยู่ และหมำยเลขโทรศัพ ท์ท่ีส ำมำรถติด ต่ อ ได้ไ ว้ด้ำ นหลัง เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์
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- หำกทำกำรจองซือ้ ตัง้ แต่เวลำ 12:00 น. – 17:00 น. ของวันที่ 14 มกรำคม 2562 และ
ตัง้ แต่เวลำ 09.00 น. – 17.00 น. ของวันที่ 15 มกรำคม 2562 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระค่ำ
จองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนเท่ำนัน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดขึน้ จำก
กำรทำธุรกรรมกำรโอนเงินทัง้ หมด (ถ้ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ (จำนวน
เงินทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ได้รบั สุทธิจำกค่ำธรรมเนียมทัง้ หมดต้องเท่ำกับยอดจองซื้อ
เต็มจำนวน)
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ใน
ข้อ (ค) หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุน้ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและ
ชำระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
ตัง้ แต่เวลำ 09:00 น. – 17:00 น. ของวันที่ 11 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2562
โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับ
จองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้

(จ)

ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (ง) ได้

6.7.4. สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูก้ รรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะต้องปฏิบตั ิ ตำม
วิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

จองซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้
โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่
หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน
ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำร
ทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ท่ยี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรอง
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สำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทม่ี บี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง
(บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่
พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
(2) ผู้จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดำสัญ ชำติต่ ำ งด้ำ ว: ส ำเนำใบต่ ำ งด้ำ วหรือ หนัง สือ
เดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์
จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
(3) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบี ยนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิ ติ
บุคคลทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1
ปี ก่ อ นวัน จองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ ำ งด้ำ ว หรือ สำเนำหนัง สือ เดิน ทำงที่ย ัง ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(5) กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยและต่ำงด้ำว เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชี ซอ้ื ขำย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 และ
ได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนิ น กำรจัด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวไม่ต้อง
แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้หำกไม่เป็ นไปตำม
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เงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test
ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
(6) กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศ เป็ นผู้
ทีม่ บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 และทัง้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำว และกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูล้ งนำมใน
เอกสำรได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินกำร
จัด ท ำแบบประเมิน ควำมสำมำรถในกำรรับ ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์แล้วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผู้
จองซือ้ และกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูล้ งนำมในเอกสำรดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำว
ข้ำงต้น นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ และ/หรือกรรมกำรทีเ่ ป็ นผูล้ งนำมในเอกสำรดังกล่ำว
จะต้ อ งแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ก รอกรำยละเอีย ดถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์เพื่อ
เป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ หุน้
(7) กรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่ มเติ มประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านัน้ ” พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ น เอกสำรประกอบกำรจองซื้อ หุ้น ตำมกฎหมำย FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act)” และหำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติบุคคล” เพิม่ เติมด้วย
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อตัง้ แต่เ วลำ 09:00 น. –
17:00 น. ของวันที่ 11 มกรำคม 2562 – วันที่ 15 มกรำคม 2562

(ค)

ผู้จ องซื้อ ต้อ งช ำระเงิน ค่ำ จองซื้อ หุ้น ครัง้ เดียวเต็ม จำนวนที่จ องซื้อ ณ วัน จองซื้อ โดย
จะต้ องชาระที่ ราคาเสนอขายสุดท้ าย (Final Price) ซึ่ งจะกาหนดและประกาศให้
ทราบในภายหลังภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป
จำกัด (มหำชน) (www.takunigroup.com) และเว็บไซต์ของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) (www.caz.co.th) และเว็บไซต์ของข้อมูล บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี
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(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ตัวแทนรับจองซื้อ (www.ktbst.co.th) โดยวิธชี ำระเงินมี
ดังนี้
- หำกจองซือ้ ในวันที่ 11 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 17.00 น. และวันที่ 14
มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. ผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้
โดยชำระเป็ น (ก) กำรโอนเงิน (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ นัน้ จะต้องลงวันที่ 11 มกรำคม 2562 และวันที่ 14 มกรำคม 2562
เท่ำนัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านัน้ และกำรชำระ
เงิน ค่ ำ จองซื้อ เป็ น เช็ค แคชเชีย ร์เ ช็ค หรือ ดร๊ ำ ฟท์ ให้ข ีด คร่ อ มสัง่ จ่ ำ ย ชื่อ บัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื้อหุ้น ” และต้อง
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีเดียวกันภำยในวันทำกำรถัดไป พร้อมระบุ
ชื่อ นำมสกุ ล ที่อ ยู่ และหมำยเลขโทรศัพ ท์ท่ีส ำมำรถติด ต่ อ ได้ไ ว้ด้ำ นหลัง เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์
- หำกทำกำรจองซือ้ ตัง้ แต่เวลำ 12:00 น. – 17:00 น. ของวันที่ 14 มกรำคม 2562 และ
ตัง้ แต่เวลำ 09.00 น. – 17.00 น. ของวันที่ 15 มกรำคม 2562 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระค่ำ
จองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนเท่ำนัน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดขึน้ จำก
กำรทำธุรกรรมกำรโอนเงินทัง้ หมด (ถ้ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ (จำนวน
เงินทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ได้รบั สุทธิจำกค่ำธรรมเนียมทัง้ หมดต้องเท่ำกับยอดจองซื้อ
เต็มจำนวน)
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ใน
ข้อ (ค) หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุน้ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและ
ชำระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
ตัง้ แต่เวลำ 09:00 น. – 17:00 น. ของวันที่ 11 มกรำคม 2562 – วันที่ 15 มกรำคม 2562
โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับ
จองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้

(จ)

ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอ
เงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (ง) ได้

6.8. วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
6.8.1. กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซือ้ รำยนัน้ ๆ
หน้ำที่ 3.6 - 25

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร โดยไม่ มดี อกเบีย้
และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ผ่ำนตน ตำมทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ (1)
กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูร้ บั บริกำรของผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยนัน้ ๆ โดยกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้
จัดจำหน่ ำยที่รบั จองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรี ย กว่ ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ โดยกำรโอนเงิ น เข้ ำ บัญ ชีซ้ื อ ขำย
หลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีทผ่ี จู้ องซือ้ แจ้งไว้ ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำร
จองซือ้ หรือ (2) กรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้เป็ นผูร้ บั บริกำรของผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยนัน้ ๆ โดยกำรโอนเงินให้
ผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นบัญ ชีธ นำคำรตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นใบจองซื้อ ภำยใน 7 วัน ท ำกำรนับ จำกวัน สิ้น สุ ด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้
และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวัน
สิ้น สุด ระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จ องซื้อ จะเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนเงิน หรือ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซื้อได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดังกล่ำว ผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 (แล้วแต่กรณี) ทีม่ หี น้ำทีต่ ้องส่งคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแต่ไม่สำมำรถคืนเงิน
ค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดังกล่ำว จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ชดใช้ชำระดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี ให้แก่ผจู้ องซือ้ โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้
หุน้ สำมัญทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำร
ชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้
เข้ำ บัญ ชีธ นำคำรของผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นระบบกำรโอนเงิน อัต โนมัติ (หรือ ที่เ รีย กว่ ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้ำบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีทผ่ี จู้ อง
ซือ้ แจ้งไว้ หรือโอนเงินให้ผจู้ องซือ้ ผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำ
จองซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืน
เงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำร
จัดส่งเช็ค หรือควำมผิดพลำดในกำรส่งตำมวิธอี ่นื ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
เช่ น ข้อ มูลชื่อ ที่อ ยู่ ของผู้จ องซื้อ ไม่ชดั เจนหรือ ไม่ค รบถ้วนตำมได้ระบุ ไ ว้ใ นใบจองซื้อ ผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำวนอกจำกนี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
และข้อ 6.2 (แล้วแต่กรณี) ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญโดยจ่ำยเป็ นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่
อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ หำกไม่สำมำรถโอนเงินค่ำจองซือ้ ตำมวิธกี ำรทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจอง
ซือ้ ได้ อันเนื่องมำจำกสำเหตุต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ให้ขอ้ มูล และ/หรือเอกสำรเกีย่ วกับ
บัญชีเงินฝำกธนำคำรทีจ่ ะรับคืนเงินค่ำจองซือ้ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
6.8.2. กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
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ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็ น ผู้รบั จองซือ้ หุน้
สำมัญจำกผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้น
สำมัญในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นครบตำมจำนวนที่จองซื้อ กล่ำวคือ (1)
กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูร้ บั บริกำรของผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยนัน้ ๆ โดยกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้
จัดจำหน่ ำยที่รบั จองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรี ย กว่ ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ โดยกำรโอนเงิ น เข้ ำ บัญ ชีซ้ื อ ขำย
หลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีทผ่ี จู้ องซือ้ แจ้งไว้ ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำร
จองซือ้ หรือ (2) กรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้เป็ นผูร้ บั บริกำรของผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยนัน้ ๆ โดยกำรโอนเงินให้
ผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นบัญ ชีธ นำคำรตำมที่ร ะบุ ไ ว้ใ นใบจองซื้อ ภำยใน 7 วัน ท ำกำรนับ จำกวัน สิ้น สุ ด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้
และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวัน
สิ้น สุด ระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จ องซื้อ จะเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนเงิน หรือ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดดังกล่ำว ผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบีย้ ในอัตรำ
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำก
วันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไร
ก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงิน
ค่ำจองซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ร ับ
คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ
อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำร
จัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่ อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่
ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่ อ
ควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.8.3. กรณี ผ้จู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อ
หุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็ นผู้รบั จองซือ้ หุน้
สำมัญจำกผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเช็คค่ำจองซือ้ หุน้
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัด สรรหุน้ สำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซือ้ เพรำะไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ตำมเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ำยค่ำจองซือ้ หุน้ ได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องติดต่อขอรับ
เช็ค ฉบับ ดัง กล่ ำ วคืน จำกผู้จดั จำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ต ำมที่ร ะบุไ ว้ใ นข้อ 6.2 ซึ่ง เป็ น ผู้ร ับ จองซื้อ
ภำยใน 10 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้
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ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย และผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ไม่มีควำม
รับผิดชอบใดๆ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่มำติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดจำก
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ในกรณีกำรปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขกำรจองซือ้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั
จองซือ้ หุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซือ้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรร โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ผ่ำนตน ตำมทีผ่ จู้ อง
ซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ (1) กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูร้ บั บริกำรของผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยนัน้ ๆ โดย
กำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้จดั จำหน่ ำยที่รบั จองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือ ทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดย
กำรโอนเงินเข้ำบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีทผ่ี จู้ องซือ้ แจ้งไว้ ภำยใน 5 วันทำกำร
นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือ (2) กรณีผู้จองซื้อไม่ได้เป็ นผู้ร ับบริกำรของผู้จ ัด
จำหน่ำยรำยนัน้ ๆ โดยกำรโอนเงินให้ผจู้ องซือ้ ผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน
7 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ อง
ซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ
ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำ ง
ธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดดัง กล่ ำ ว ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย หรือ ผู้จ ัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 (แล้วแต่กรณี) ทีม่ หี น้ำทีต่ อ้ งส่งคืนเงิน
ค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแต่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำที่
กำหนดดังกล่ำว จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชดใช้ชำระดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี ให้แก่ผจู้ อง
ซื้อ โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้น สำมัญที่ไม่ไ ด้รบั กำรจัด สรรคื น นับจำกวันที่พ้น
กำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่
ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้ำบัญชีซ้อื
ขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีท่ผี ู้จองซื้อแจ้งไว้ หรือโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่ำนบัญชีธนำคำร
ตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจอง
ซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำร
จัดส่งเช็ค หรือควำมผิดพลำดในกำรส่งตำมวิธอี ่นื ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
เช่ น ข้อ มูลชื่อ ที่อ ยู่ ของผู้จ องซื้อ ไม่ชดั เจนหรือ ไม่ค รบถ้วนตำมได้ระบุไ ว้ใ นใบจองซื้อ ผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.8.4. กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
หน้ำที่ 3.6 - 28
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(ก) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ บริษทั
ฯ และ/หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้
สำมัญและจัดจำหน่ ำยหุ้นสำมัญ ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ
ทันที
(ข) กรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดทีท่ ำให้บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกกำร
จองซือ้ หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ น
ผูร้ บั จองซือ้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ ตำมข้อ (ก) และ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซือ้ ทีย่ กเลิก
กำรจองซื้อ ดัง กล่ ำ วจะด ำเนิ น กำรให้มีก ำรส่ ง มอบเงิน ค่ ำ จองซื้อ หุ้น โดยไม่ มีด อกเบี้ย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์นนั ้ ๆ ตำมชื่อ ทีร่ ะบุไว้
ในใบจองซื้อ กล่ำวคือ (1) กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้รบั บริกำรของผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยนัน้ ๆ โดยกำรหัก
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูจ้ ดั จำหน่ ำยที่รบั จองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อผ่ำนระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัตกิ รณีผจู้ องซือ้ ชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีทผ่ี จู้ องซือ้ แจ้งไว้ ภำยใน
5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือ (2) กรณีผู้จองซื้อไม่ได้เป็ นผู้รบั บริกำร
ของผู้จดั จำหน่ ำยรำยนัน้ ๆ โดยโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่ำนบัญชี ธนำคำรตำมที่ระบุไว้ในใบจองซือ้
ภำยใน 7 วันทำกำร หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้
และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันที่
สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ โดยผู้จองซือ้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดังกล่ำว
นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 มี
หน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องดำเนินกำรชำระดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อ
ปี ให้แก่ผจู้ องซือ้ โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรทีค่ นื ให้นับจำกวันที่
พ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี
ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโอนเงินเข้ำบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์
ตำมประเภทบัญชีทผ่ี จู้ องซือ้ แจ้งไว้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่
อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผู้
จองซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง
ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่
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ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำด
ดังกล่ำว

6.9. วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับ
หน้ำทีเ่ ป็ นนำยทะเบียนหุน้ สำมัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริกำรรับฝำกใบหุน้ ทีจ่ องซือ้ ในกำรเสนอขำยครัง้
นี้ กล่ำวคือ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุน้ สำมัญทีต่ นได้รบั กำร
จัดสรรเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซื้อสำมำรถขำย
หุน้ สำมัญในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญำตให้หนุ้ สำมัญของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำร
ซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่ำงกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่
สำมำรถขำยหุน้ สำมัญได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังต่อไปนี้คอื
(1)

ในกรณีท่ผี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผู้
จองซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษทั ฯ จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ และออก
หลัก ฐำนกำรฝำกให้แ ก่ ผู้จ องซื้อ ภำยใน 7 วัน นั บ จำกวัน ที่ส้ิน สุ ด ระยะเวลำกำรจองซื้อ ใน
ขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีผ่ จู้ องซือ้ ฝำกไว้ ในกรณี
นี้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ี
ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หนุ้ สำมัญของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้ำของบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์
ดังกล่ำว มิฉะนัน้ แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

(2)

ในกรณีท่ผี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 กรณี น้ี บริษัท ฯ จะดำเนิ น กำรน ำหุ้น สำมัญ ที่ไ ด้ร ับ จัด สรรฝำกไว้ก ับ ศูน ย์ร ับ ฝำก
หลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญตำมจำนวนทีผ่ จู้ องซือ้
ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำร
ฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้ท่ี
ได้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหำกผู้
หน้ำที่ 3.6 - 30

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

จองซือ้ ต้องกำรถอนหุน้ สำมัญออกจำกบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ อง
ซือ้ สำมำรถติดต่อได้ทศ่ี นู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้ สำมัญตำมอัตรำที่
ศูน ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ก ำหนด ทัง้ นี้ กำรถอนหลัก ทรัพ ย์ท่ีฝ ำกไว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ทีน่ ำฝำกในบัญชี
ดังกล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภำยในวันทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซือ้
ขำยได้วนั แรกในตลำดหลักทรัพย์ฯ
(3)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้ (Script System)
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะทำกำรส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันที่
สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้ ทีไ่ ด้รบั กำร
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อำจได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ ุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

หน้ำที่ 3.6 - 31

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited
ส่วนที่ 4
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว
และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริหำรของบริษทั หรือผูด้ ำรงตำแหน่ งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ข้ำพเจ้ำ
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน
ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย
(2) ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั ฯ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดเี พื่อให้แน่ ใจว่ำบริษทั ฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญทัง้ ของบริษทั ฯอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มี
กำรปฏิบตั ติ ำมระบบดังกล่ำว
(3) ข้ำพเจ้ำเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ แี ละควบคุมดูแลให้มกี ำร
ปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน เมื่อวันที่ 17
กันยำยน 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง
และกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของระบบควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำทีม่ ชิ อบทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อ
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) หรือ นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุ วฒ
ั น์ เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อ
ก ำกับ เอกสำรนี้ ไ ว้ทุ ก หน้ ำ ด้ว ย หำกเอกสำรใดไม่ มีลำยมือ ชื่อ ของ นำยซุ ง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) หรือ
นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้รบั รองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำว
ข้ำงต้น
ชื่อ

ตำแหน่ ง

นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร

นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร

นำยสมชัย ก้ำนบัวแก้ว

กรรมกำร

นำงสำวกำญจนำ ริมพณิชยกิจ

กรรมกำร

นำยเจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สขุ

กรรมกำร

นำงสำวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
หน้ำที่ 4 - 1

ลำยมือชื่อ

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ผูร้ บั มอบอำนำจ
ชื่อ

ตำแหน่ ง

นำยซุง ซิก ฮอง(Mr. Chung Sik Hong)

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร

หน้ำที่ 4 - 2

ลำยมือชื่อ

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้แล้ว
และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะกรรมกำรบริษทั ข้ำพเจ้ำไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน
เป็ นเท็จ ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มี
เหตุอนั ควรสงสัยว่ำ ข้อมูล ดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จทำให้ผู้อ่นื สำคัญผิด หรือขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้ นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) หรือ นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุ วฒ
ั น์ เป็ นผู้
ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มลี ำยมือชื่อของ นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
หรือ นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์ กำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตำแหน่ ง

นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ

นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

นำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

ลำยมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอำนำจ
ชื่อ

ตำแหน่ ง

นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
นำงสำวนิตำ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

กรรมกำร

หน้ำที่ 4 - 3

ลำยมือชื่อ

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองกำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
ข้ำพเจ้ำในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู้ ่นื สำคัญผิด หรือไม่ขำด
ข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ
บริษทั เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด
ชื่อ

ตำแหน่ ง

นำงปิ ยะภำ จงเสถียร

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

หน้ำที่ 4 - 4

ลำยมือชื่อ

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจเคอีซี จำกัด)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั
ลำดับ

1.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำยณรงค์ฤทธิ ์ ถำวรวิศษิ ฐพร
- ประธำนกรรมกำร
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

อำยุ
(ปี )

66

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้ ำ) เกียรตินิยม
อันดับ 2 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจกำรเงิน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- Post Graduate Diploma –
Electrical Power Generation
and Distribution System, The
Norwegian Institute of
Technology, University of
Trondheim, Norway
- สมำชิกสภำวิศวกร สำมัญวิศวกร
ไฟฟ้ ำกำลัง สฟก 1489
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
116/2555

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)
-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 1

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2560 – ปั จจุบนั

-

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2559 – ปั จจุบนั

- บริษทั ดำคอน อินส
- กรรมกำรอิสระ
เป็ คชัน่ เซอร์วสิ เซส
- ประธำนกรรมกำร
จำกัด
ตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

- ธุรกิจตรวจสอบอุปกรณ์
งำนวิศวกรรม

2561 – ปั จจุบนั

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั เรลโซเชีย่ ลเอ็น
เตอร์ไพรส์ จำกัด

- ธุรกิจให้บริกำรฝึกอบรม
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

2527 – 2555

- ผูช้ ่วยกรรมกำร
อำนวยกำร

- บริษทั ไทย ออยล์
จำกัด (มหำชน)

- ธุรกิจผลิต และจัด
จำหน่ำยปิ โตรเลียม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

2.

3.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำยสุทธิ ธรรมอำนวยสุข
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

นำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ

อำยุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์
Birmingham University, UK
- สมำชิกสภำวิศวกร (วย. 1120)
- สมำชิกสภำวิศวกรทำงหลวง
แห่งสหรำชอำณำจักร (ID : IH
000018943)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

- ปริญญำตรี สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำตร์
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)
University of Connecticut,
USA
- วุฒบิ ตั ร Certified Public
Accountant (CPA)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)
-

-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
-

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 2

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2560 – ปั จจุบนั

- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2541-2554

- ผูจ้ ดั กำรโครงกำร
- ผูจ้ ดั กำรโรงงำน

- บริษทั ไทยออยล์ จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจผลิต และจัด
จำหน่ำยปิ โตรเลียม

2540-2550

- ผูจ้ ดั กำรโครงกำร
ทัวไป
่

- บริษทั ไทยโตไก
คำร์บอนโปรดักท์ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์คำร์บอน

2560- ปั จจุบนั

- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2560 -ปั จจุบนั

- กรรมกำร

- บจก.กลำงเก่ำกลำงใหม่

2554-ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย

- บริษทั ทองเหลืองไทย
จำกัด

- ธุรกิจจัดจำหน่ำย
เครือ่ งครัว และเครือ่ ง
ทองเหลือง
- ธุรกิจจำหน่ำยและผลิต
วัสดุทแ่ี ปรรูปจำก
ทองเหลือง

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

4.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำย ซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
- กรรมกำร
(มีอำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั )
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

อำยุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
(วิศวกรรมเครือ่ งกล) Ajou
University, Korea
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่
146/2561

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)
15.71

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 3

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2560 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร/กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร
- ประธำน
กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
- กรรมกำร

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง

2547 - 2556

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

2530 – 2547

- หัวหน้ำทีมวิศวกร
วำงระบบท่อ
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
ก่อสร้ำง
- ผูจ้ ดั กำรโครงกำร

- SK Engineering &
Construction

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

2527 - 2530

- วิศวกรด้ำนวำง
ระบบท่อ

- Hyundai Engineering

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม

2557 - ปั จจุบนั

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

5.

6.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
- กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
- กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษทั )
- กรรมการบริหาร

อำยุ
(ปี )
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- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่
103/2556

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
University of Nottingham
- ปริญญำตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)
0.00

0.00

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
เป็ นสำมีของ
นางสาว
กาญจนา ริม
พณิชยกิจ และ
เป็ นบิดำของ
นำงสำวนิตำ ตรี
วีรำนุวฒ
ั น์

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2559 - ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2550 – ปั จจุบนั

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
- กรรมกำร

- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป
จำกัด (มหำชน)

- ธุรกิจบริกำรจัดหำ
จำหน่ำยก๊ำซ LPG

2545 – ปั จจุบนั

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

- ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซ
รถยนต์

2543 – 2558

- กรรมกำร

- บริษทั จีแก๊ส โลจีสติกส์
จำกัด

- ธุรกิจขนส่งก๊ำซ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
และบริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

- ธุรกิจบริการจัดหา
จาหน่ายก๊าซ LPG

เป็ นบุตรของนาย 2558 - ปั จจุบนั
ประเสริฐ ตรีวรี า
นุวฒ
ั น์ และ
นางสาว
กาญจนา ริม
2554 – ปั จจุบนั
พณิชยกิจ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 4

ตำแหน่ง

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

7.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
- กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษทั )
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

อำยุ
(ปี )
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- ปริญญาโท บริหารการเงิน
Queen Mary, University of
London
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่
100/2556
- หลักสูตร Director Certify
Program (DCP) รุ่นที่ 208/2558
- หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่น 53/2558
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาอุสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
- หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 129/2559

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)

0.00

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 5

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

- บริษทั ทาคูนิ (ประเทศ
ไทย) จากัด

- ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซ
รถยนต์

2560 – ปั จจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริษทั ทาคูนิ แลนด์
จากัด

- ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

2553 - 2554

- วิศวกร

- บริษทั ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จากัด

- ธุรกิจบริการทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม

2558- ปั จจุบนั

- กรรมการ
- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด
- กรรมการบริหาร
(มหาชน)
- กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
และบริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

2559 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

- ธุรกิจบริการจัดหา
จาหน่ายก๊าซ LPG

2558 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

- บริษทั ทาคูนิ (ประเทศ
ไทย) จากัด

- ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซ
รถยนต์

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

8.

9.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
- กรรมการ

นำยเจริญชัย อำนำจสมบูรณ์สุข
- กรรมการ

อำยุ
(ปี )

59

59

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 103/2556

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)

0.00

-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2558 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

- บริษทั จีแก๊ส โลจีสติกส์
จากัด

- ธุรกิจขนส่งก๊าซ

2558 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

- บริษทั ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จากัด

- ธุรกิจบริการทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม

เป็ นภรรยาของ 2561 - ปั จจุบนั
นายประเสริฐ ตรี
วีรานุวฒ
ั น์ และ
เป็ นมารดาของ
2555 – ปั จจุบนั
นำงสำวนิตำ ตรี
วีรำนุวฒ
ั น์
2538 – 2558

- กรรมการ

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
และบริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

- กรรมการ

- บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
- บริษทั ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จากัด

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 6

2561 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

- ธุรกิจบริการจัดหา
จาหน่ายก๊าซ LPG
- ธุรกิจบริการทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
และบริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

2556 – ปั จจุบนั

- กรรมการบริหาร

- บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

- ธุรกิจบริการจัดหา
จาหน่ายก๊าซ LPG

- กรรมการ

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

10.

11.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำย ยอง ซอล ชอย
(Mr. Yeong Cheol Choi)
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนปฎิบตั กิ ำร
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยวิศวกรรมและ
กำรจัดซื้อจัดหำ (รักษำกำร)

นำงสำวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนบัญชีและกำรเงิน
- กรรมกำรบริหำร

อำยุ
(ปี )

54

44

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
Chung-Ang University
- หลักสูตร (DAP) รุ่นที่
146/2561

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (บัญชี)
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)
มหำวิทยำลัยศรีนครินวิโรฒ
ประสำนมิตร

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)

6.84

-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

-

-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2538 – 2558

- กรรมการ
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จากัด

- ธุรกิจบริการทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม

2557 – ปั จจุบนั

- รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรสำยงำน
ปฏิบตั กิ ำร
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
วิศวกรรม และกำร
จัดซื้อจัดหำ

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2547 – 2557

- ผูช้ ่วยกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

2560 – ปั จจุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรสำยงำน
บัญชีและกำรเงิน
- ทีป่ รึกษำด้ำนภำษี
และบัญชี

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)
- บริษทั วอน โซลูชนั ่
จำกัด

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม
- ธุรกิจให้ปรึกษำเกีย่ วกับ
Software

2557 - 2559

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 7

ตำแหน่ง

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

12.

13.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำงฐิตมิ ำ ธนำปกิจ
- กรรมกำรบริหำร

นำงวิมล เวหนะรัตน์
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนสนับสนุน

อำยุ
(ปี )

37

46

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)
Virginia International
University
- ปริญญำตรี สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- อบรมหลักสูตร Strategic CFO
รุ่น 4

- ปริญญำตรี บัญชี
มหำวิทยำลัยรำชภัฎรำไพพรรณี
- ปริญญำโท กำรบัญชีบริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)

0.00

-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

-

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 8

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2540 - 2554

- ผูจ้ ดั กำรส่วน
กำรเงินและบัญชี

2558- ปั จจุบนั

- กรรมกำรบริหำร

2556 – ปั จจุบนั

2554 - 2555

- รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
กำรเงิน
- ผูต้ รวจสอบภำยใน

เม.ย. 2561 –
ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรสำยงำน
สนับสนุน

2547 - 2561

- ผูจ้ ดั กำรแผนก
บัญชี

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

- บริษทั อินเทอร์เน็ต
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)
- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
- บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

- ธุรกิจให้บริกำร
อินเทอร์เน็ต

- Baker Tilly Risk
Management Services
Co., Ltd
- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ให้คำปรึกษำเกีย่ วกับ
บัญชี และภำษีอำกร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
และบริการออกแบบทาง
วิศวกรรม
- ธุรกิจบริการจัดหา
จาหน่ายก๊าซ LPG

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

14.

15.

16.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำยหวัง ยอบ จี
(Mr. Wang Youp Jhee)
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยก่อสร้ำง

นำยบูม บูค คว๊ำก
(Mr. Bum Wook Kwak)
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยโรงงำน

นำงสำวมะลิวลั ย์ ศรีหว้ำสะโสม
- ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี

อำยุ
(ปี )

47

59

38

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำตร์
(วิศวกรรมโยธำ)
Sungkyunkwan University,
Korea

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำตร์
(วิศวกรรมเครือ่ งกล) Ajou
University, Korea

- ปริญญำตรี บัญชี
มหำวิทยำลัยบูรพำ

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)
7.27

5.68

-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
-

-

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 9

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
ก่อสร้ำง

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2548 - 2557

- ผูจ้ ดั กำรโครงกำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

2557 – ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
โรงงำน

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2548 - 2557

- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
โรงงำน

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

2557 – ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรแผนก
บัญชี

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง
- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2560 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

- (ผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันบริษทั )
2544 - 2555

17.

นำงสำวณัฐฐิยำ จำรุสมบัติ
- เลขำนุกำรบริษทั ฯ
- เจ้ำหน้ำทีว่ ำงแผนกลยุทธ์

35

- ปริญญำตรี กำรจัดกำร
อุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่น 88 / 2018

-

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 10

- เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยบัญชี

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

2558 – ปั จจุบนั

- เลขำนุกำรบริษทั
- เจ้ำหน้ำทีว่ ำงแผน
กลยุทธ์

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2554 - 2558

- เจ้ำหน้ำทีว่ ำงแผน
กลยุทธ์

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจเคอีซี จำกัด)
ลำดับ

1.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำย ซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
- กรรมกำร

อำยุ
(ปี )

59

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
(วิศวกรรมเครือ่ งกล) Ajou
University, Korea
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่
146/2561

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)
-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 11

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2560 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร/กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร
- ประธำน
กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
- กรรมกำร

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง

2547 - 2556

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

2530 – 2547

- หัวหน้ำทีมวิศวกร
วำงระบบท่อ
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
ก่อสร้ำง
- ผูจ้ ดั กำรโครงกำร

- SK Engineering &
Construction

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

2557 - ปั จจุบนั

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

2.

3.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำงสำวมะลิวลั ย์ ศรีหว้ำสะโสม
- กรรมกำร (ผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันบริษทั )

นำยจอง เคียว ฉ่อย
(Mr. Jeong Kyu Choi)
- กรรมกำร (ผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันบริษทั )
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

อำยุ
(ปี )

38

44

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี บัญชี
มหำวิทยำลัยบูรพำ

- ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ
Kum-Oh National Institute of
Technology, Korea

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)

-

26.83

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

-

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 12

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

2527 - 2530

- วิศวกรด้ำนวำง
ระบบท่อ

- Hyundai Engineering

2557 – ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรแผนก
บัญชี

- บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม
- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
และบริกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม

2560 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง

2544 - 2555

- เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยบัญชี

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

- ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง

2554 - 2558

- ผูจ้ ดั กำรแผนก
ก่อสร้ำง

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

- ธุรกิจเกีย่ วกับให้
คำปรึกษำด้ำน
วิศวกรรม และบริกำร
รับเหมำก่อสร้ำง

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแล
กำรปฏิ บตั ิ งำนของบริ ษทั (Compliance)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
บริษทั ฯ ใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) บริษทั ตรวจสอบภำยใน ธรรมนิติ จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ โดยหัวหน้ำทีมตรวจสอบ
ควบคุมภำยในมีคณ
ุ สมบัติ วุฒกิ ำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ดังนี้
ลำดับ

1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ ง

น.ส.ลภัสรดำ เลิศภำนุโรจ

อำยุ
(ปี )

35

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม

- ปริญญำโท สำขำกำรกำกับดูแล
กิจกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุร ี
- ประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบ
ภำยในของประเทศไทย (CPIAT)

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น
ในบริ ษทั
(%)
-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร
-

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 1

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน/
บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2554 - 2559

- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน
- เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน
- เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง

เพรซิเดนท์ เบเกอรี่

ผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

2560 – ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
- รองประธำน
กรรมกำรบริหำร

ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ

ให้บริกำรตรวจสอบ
ภำยใน

2550 – ปั จจุบนั

วิทยำกรพิเศษ

มหำวิทยำลัยสยำม,
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุร ี
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต
มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
มหำวิทยำลัยมหิดล

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมิ นรำคำทรัพย์สิน

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 1

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมิ นทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ประเมิ น
1. พืน้ ที่เช่ำบำงส่วนของอำคำรโรงงำนพร้อม
สำนักงำน 2 ชัน้ และห้องเก็บของ พืน้ ที่ประมำณ
204 ตำรำงเมตร
▪ ทีต
่ งั ้ ทรัพย์สนิ
เลขที่ 239 ติดถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ ง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
▪ วิธก
ี ำรประเมิน
วิธเี ปรียบเทียบรำคำตลำด
▪ ผูถ
้ อื กรรมสิทธิ ์
บริษทั ซีเอแซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
▪ ผูเ้ ช่ำทรัพย์สน
ิ
บริษทั รำชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด
2. พืน้ ที่เช่ำบำงส่วนของสำนักงำน 2 ชัน้ ห้อง
สำนักงำน พืน้ ที่ประมำณ 40 ตำรำงเมตร
▪ ทีต
่ งั ้ ทรัพย์สนิ
เลขที่ 239 ติดถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ ง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
▪ วิธก
ี ำรประเมิน
วิธเี ปรียบเทียบรำคำตลำด
▪ ผูถ
้ อื กรรมสิทธิ ์
บริษทั ซีเอแซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
▪ ผูเ้ ช่ำทรัพย์สน
ิ
บริษทั เจคีอซี ี จำกัด

ผูป้ ระเมิ น
บริษทั เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด

วันที่ประเมิ น
23 มี.ค. 2561

วัตถุประสงค์กำรประเมิ น
รำคำ
เพื่อเปิ ดเผยต่ อสำธำรณะสำหรับ ค่ำเช่ำเดือนละ 12,000 บำท โดยกำรทำ
ประกอบธุรกรรมในตลำดทุน
สัญญำเช่ำเป็ นแบบต่ออำยุอตั โนมัตทิ ุกปี
(หำกไม่มกี ำรแจ้งยกเลิกเป็ นลำยลักษณ์
อักษร)

บริษทั เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด

23 มี.ค. 2561

เพื่อเปิ ดเผยต่ อสำธำรณะสำหรับ ค่ำเช่ำเดือนละ 16,000 บำท โดยกำรทำ
ประกอบธุรกรรมในตลำดทุน
สัญญำเช่ำเป็ นแบบต่ออำยุอตั โนมัตทิ ุกปี
(หำกไม่มกี ำรแจ้งยกเลิกเป็ นลำยลักษณ์
อักษร)

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 1

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ทรัพย์สินที่ประเมิ น
3. อำคำรบ้ำนพักคนงำน 2 ชัน้ จำนวน 3 หลัง
หลังละ 40 ห้อง รวมกัน 120 ห้อง
▪ ทีต
่ งั ้ ทรัพย์สนิ
เลขที่ 239 ติดถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ ง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
▪ วิธก
ี ำรประเมิน
วิธเี ปรียบเทียบรำคำตลำด
▪ ผูถ
้ อื กรรมสิทธิ ์
บริษทั ซีเอแซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
▪ ผูเ้ ช่ำทรัพย์สน
ิ
บริษทั เจคีอซี ี จำกัด
4. ที่ดินขนำดประมำณ 1 ไร่ (400 ตำรำงวำ)
▪ ทีต
่ งั ้ ทรัพย์สนิ
เลขที่ 239 ติดถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ ง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
▪ วิธก
ี ำรประเมิน
วิธเี ปรียบเทียบรำคำตลำด
▪ ผูถ
้ อื กรรมสิทธิ ์
บริษทั ซีเอแซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
▪ ผูเ้ ช่ำทรัพย์สน
ิ
บริษทั เจคีอซี ี จำกัด

ผูป้ ระเมิ น
บริษทั เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด

วันที่ประเมิ น
23 มี.ค. 2561

วัตถุประสงค์กำรประเมิ น
รำคำ
เพื่อเปิ ดเผยต่ อสำธำรณะสำหรับ ค่ำเช่ำห้องพักเดือนละ 1,000 บำท และ
ประกอบธุรกรรมในตลำดทุน
ห้องพักไม่ได้มเี ครื่องอำนวยควำมสะดวก
ให้ และที่ พ ัก ยัง เป็ นห้ อ งน้ ำ และห้ อ ง
อำบน้ำแบบรวม (ณ วันทีส่ ำรวจมีกำรเข้ำ
พักของพนักงำนจำนวน 98 ห้อง)

บริษทั เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด

23 มี.ค. 2561

เพื่อเปิ ดเผยต่ อสำธำรณะสำหรับ ค่ำเช่ำเดือนละ 10,000 บำท โดยกำรทำ
ประกอบธุรกรรมในตลำดทุน
สัญญำเช่ำเป็ นแบบต่ออำยุอตั โนมัตทิ ุกปี
(หำกไม่มกี ำรแจ้งยกเลิกเป็ นลำยลักษณ์
อักษร)

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 2

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
CAZ (Thailand) Public Company Limited

เอกสำรแนบ 4
แบบประเมิ นควำมเพียงพอระบบควบคุมภำยใน

แบบประเมิ นควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

แบบประเมินนี้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรบริษทั
ซึง่ เป็ นควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมันในคุ
่
ณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คำถำม
1.1. คณะกรรมกำรและผู้บริหำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตั ิท่อี ยู่บนหลักควำมซื่อตรงและกำร
รักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบตั หิ น้ำทีป่ ระจำวัน และกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ
1.1.2 กำรปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก

ใช่


ผลกำรสอบทำน: บริษทั ฯ มีกำรจัดทำหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ และ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ่อควำมซื่อตรงและเป็ นธรรมต่อ
พนักงำน ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้ำ ลูกค้ำ บุคคลภำยนอก และกำรปฏิบตั ิต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน
ใกล้เคียง
1.2. มีขอ้ กำหนดที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรงและ
รักษำจรรยำบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อ ก ำหนดเกี่ย วกับ จริย ธรรม (code of conduct) ส ำหรับ ผู้ บ ริห ำรและพนั ก งำน ที่
เหมำะสม
1.2.2 มีขอ้ กำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รปั ชันอั
่ นทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
องค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมำะสมหำกมีกำรฝ่ ำฝืนข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำรสื่อสำรข้อกำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบ เช่น
รวมอยู่ ใ นกำรปฐมนิ เ ทศพนั ก งำนใหม่ ให้พ นั ก งำนลงนำมรับ ทรำบข้อ ก ำหนดและ
บทลงโทษเป็ นประจำทุกปี รวมทัง้ มีกำรเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงำนและ
บุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ



ผลกำรสอบทำน: พบกำรกำหนดนโยบำยที่จะสนับสนุ น ให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่
ควำมซื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึง่ ระบุไว้ในนโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ี และจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจและระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับทำงำนของ
บริษัท ฯ และกำหนดบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ ำฝื นไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของ
บริษทั ฯ รวมถึงมีกำรส่อสำรให้พนักงำนรับทรำบผ่ำนกำรติดประกำศของบริษทั ฯ
1.3. มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่ วยงำนกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นอิสระจำกภำยนอกองค์กร
ผลกำรสอบทำน: บริษทั ฯ มีกำรสือ่ สำรให้ผบู้ ริหำรและพนักงำน (ระดับหัวหน้ำงำน) กำกับติดตำม
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำและแจ้งหัวหน้ำงำนตำมสำยบังคับบัญชำให้มกี ระบวนกำรติดตำมและปรเมินผล
กำรปฏิบตั ิตำม Code of Conduct ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริหำรและพนักงำน
ประจำปี



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม
1.4. มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับควำมซื่อตรงและกำรรักษำ
จรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำฝืนได้ภำยในเวลำทีเ่ หมำะสม
1.4.2 มีก ระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถลงโทษหรือ จัด กำรกับ กำรฝ่ ำฝื น ได้อย่ ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระทำทีข่ ดั ต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม
และภำยในเวลำอันควร

ใช่


ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: หำกบริษัทฯ พบกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมซื่ อตรงและกำร
รักษำจรรยำบรรณ บริษทั ฯ มีช่องทำงกำรสื่อสำรให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำฝื นได้ภำยในเวลำที่
เหมำะสม มีกำรกำหนดบทลงโทษ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรในกรณีมกี ำรฝ่ ำฝืนอย่ำงเหมำะสม และมี
กระบวนกำรในกำรแก้ไขกำรกระทำทีข่ ดั ต่อหลักควำมจริยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณ Code
of Conduct และกฎระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำน
2. คณะกรรมกำรมี ควำมเป็ นอิ สระจำกฝ่ ำยบริ หำร และทำหน้ ำที่ กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำร
ดำเนิ นกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ ำยบริหำร โดยได้สงวนสิทธิอ์ ำนำจเฉพำะ
ของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน

ใช่


ผลกำรสอบทำน: บริษั ท ฯ มีก ำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
2.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน



ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรกำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนิน
ธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดได้
2.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้บริษัท ฯ กำหนดบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
ผลกำรสอบทำน: มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทีม่ วี ำระเกีย่ วกับกำหนดบทบำทหน้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีและ
ผูร้ บั ผิดชอบทำงกำรเงิน



2.4 คณะกรรมกำรเป็ นผูม้ คี วำมรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ และมีควำมเชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ หรือสำมำรถขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญในเรื่องนัน้ ๆได้



ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริษทั มีเป็ นผูม้ คี วำมรูใ้ นด้ำนกฏหมำย บัญชี และลักษณะธุรกิจ
รวมถึงมีประสบกำรณ์ทำงำนในด้ำนดังกล่ำว ตำมทีไ่ ด้ระบุในประวัตคิ ณะกรรมกำรบริษทั
2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถน่ ำเชื่อถือ และมีควำมเป็ น
อิส ระในกำรปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่อ ย่ ำ งแท้ จ ริง เช่ น ไม่ มีค วำมสัม พัน ธ์ ท ำงธุ ร กิจ กับ บริษั ท ฯ ไม่ มี



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

ควำมสัมพันธ์อ่นื ใด อันอำจมีอทิ ธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเป็ นอิสระ ในจำนวน
ทีเ่ หมำะสมเพียงพอ
ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำนมีสดั ส่วนเท่ำกับ 1
ใน 3 ของกรรมกำรบริษัท โดยเป็ นผู้มคี วำมในด้ำนกฏหมำย บัญชี และลักษณะธุรกิจ รวมถึงมี
ประสบกำรณ์ทำงำนในด้ำนดังกล่ำว ซึง่ ไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั ผูห้ ำรและไม่ได้ถอื ครองหุน้ ของบริษทั
2.6 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบตั เิ รื่องกำรควบคุมภำยในในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสีย่ ง กิจกรรมกำรควบคุม ข้อ มูลและกำร
สือ่ สำร และกำรติดตำม



ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทำนให้บริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และกำร
บริหำรควำมเสีย่ งที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ
3. ฝ่ ำยบริหำรได้จดั ให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสังกำรและควำมรั
่
บผิดชอบที่
เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภำยใต้กำรกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมกำร
คำถำม
3.1 ผู้บ ริห ำรระดับ สูง ก ำหนดโครงสร้ำ งองค์ก รที่สนับสนุ น กำรบรรลุ ว ัตถุ ป ระสงค์ของบริษัท โดย
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มกี ำรควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่ นส่วนงำนทีส่ ำคัญ ซึง่ ทำให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำง
กัน มีงำนตรวจสอบภำยในทีข่ น้ึ ตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนทีช่ ดั เจน เป็ น
ต้น

ใช่


ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรจัดทำโครงกำรสร้ำงองค์กร เพื่อให้กำรบริหำรงำนมี
ประสิทธิภำพยิง่ ขึน้ และมีควำมเหมำะสมทัง้ ทำงด้ำนธุรกิจ กฏหมำย และกำรดูแลทรัพย์สนิ มีกำร
กำหนดผู้อนุ มตั ิ โดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำ ที่ท่สี ำคัญ เช่น กำรอนุ มตั ิกำรจัดซื้อทรัพย์สนิ และกำร
บันทึกบัญชี มีกำรกำหนดหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรทำงำนของพนักงำนแต่ ละคนไว้ในใบ
บรรยำยลักษณะงำน มีกำรกำกับดูแลผลกำรปฏิบตั งิ ำนจำกผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง มีกำร
ตรวจสอบ/สอบทำนกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยงำนตำมแผนกำรตรวจสอบของกำรตรวจสอบภำยใน
มำตรฐำนคุณภำพ (ISO) ซึง่ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำร และมีฝ่ำยตรงสอบภำยในจำก
ภำยนอกทำหน้ำทีใ่ นกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน โดย
รำยงำนตรงต่อคณะคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.2 ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกีย่ วกับอำนำจ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสือ่ สำรข้อมูล
ผลกำรสอบทำน: ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดให้มกี ำรรำยงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำในโครงสร้ำง
องค์กร รวมถึงระบุสำยกำรรำยงำนไว้ในเอกสำร Job Description ของทุกตำแหน่ำงอย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่


ไม่ใช่

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

4.1 บริ ษั ท มี น โยบำยและวิ ธี ก ำรปฏิ บ ัติ เ พื่ อ จัด หำ พัฒ นำ และรัก ษำบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมรู้ แ ละ
ควำมสำมำรถที่เ หมำะสม และมีก ระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีก ำรปฏิบ ัตินั น้ อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ



3.3 มีกำรกำหนด มอบหมำย และจำกัดอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรร
รมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริหำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และมีกำรระบุขอบเขต
อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรระดับสูงผู้บริหำร และพนัก งำนไว้ในใบบรรยำย
ลัก ษณะงำน รวมถึง มีก ำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุ ม ัติข องผูบ ริห ำร คณะกรรมกำรบริห ำรและ
คณะกรรมกำรบริษทั ในประกำศกำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิ
4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมันในกำรจู
่
งใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ

ผลกำรสอบทำน: ผูบ้ ริหำรบริษทั มีกำรตระหนักถึงควำมสำคัญกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ โดย
ยึดมันว่
่ ำบุคลำกรทุกคนเป็ นคนมีค่ำและเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรดำเนินงำนและผลักดันให้บริษทั
สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยและแผนธุรกิจที่ไว้วำงไว้ บริษทั จึงให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดนโยบำย
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ ในด้ำนกำรสรรหำ กำรพัฒนำบุคลำกร รวมถึงกำรวำงแนวทำงอำชีพ
(Career Path) และกำรให้ผลตอบแทน โดยจัด ทำเป็ นนโยบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรของ
บริษทั ให้ฝ่ำยทรัพยำกรมนุ ษย์นำนโยบำยดังกล่ำวไปจัดทำเป็ นคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน โดยมีวธิ กี ำร
ปฏิบตั นิ นั ้ ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในมำตรฐำนคุณภำพ (ISO)
4.2 บริษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อบุคลำกรทีม่ ผี ลกำร
ปฏิบ ัติง ำนดี และกำรจัด กำรต่ อ บุ ค ลำกรที่มีผ ลงำนไม่ บ รรลุ เ ป้ ำหมำย รวมถึง กำรสื่อ สำร
กระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทรำบ



ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกปี
และใช้เป็ นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรเลื่อนตำแหน่ ง กำรปรับเงินเดือน โดยให้พนักงำนลง
นำมรับทรำบผลกำรประเมินประจำปี ในแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
4.3 บริษัท มีก ระบวนกำรแก้ไ ขปั ญ หำหรือ เตรีย มพร้อ มส ำหรับ กำรขำดบุ ค ลำกรที่มีค วำมรู้แ ละ
ควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสมอย่ำงทันเวลำ



ผลกำรสอบทำน: บริษัทจัดทำคู่มอื แผนสืบทอดตำแหน่ งทำงกำรบริหำร (succession plan) ใน
ตำแหน่งงำนทีเ่ ป็ นงำนหลักขององค์กร ตำแหน่งงำนทีค่ ่อนข้ำงหำยำก ตำแหน่งงำนทีม่ กี ำรลำออก
สูง และตำแหน่ งงำนทีห่ นักงำนเกษียณอำยุ เป็ นต้น มีกำรจัดทำสถิตพิ นักงำนลำออกในตำแหน่ ง
ต่ำงๆ ประจำปี เพื่อกำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรกำรขำดบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถอย่ำง
ทันเวลำ
4.4 บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจัดระบบที่
ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม



บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรจัดทำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเรื่องกำรสรรหำบุคลำกร เป็ นแนวทำง
ในกำรสรรหำบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยบริษัททีไ่ ด้
ตัง้ ไว้ และกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นมำตรฐำนเดียวกัน บริษทั มีกำรจัดทำคู่มอื กำรอบรมและพัฒนำบุคคล
และจัดทำแผนอบรมพนักงำนประจำปี ซึง่ หลักสูตรทีใ่ ช้ในกำรจัดกำรอบรมประจำปี แบ่งออกเป็ น
อบรมตำมกฏหมำยกำหนดตำมนโยบำยผูบ้ ริหำร และจำกควำมต้องกำรของพนักงำน มีกำรสอน
งำนพนักงำนภำยในฝ่ ำยระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำน (On The Job Training) โดยหัวหน้ำงำน
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ บื ทอดตำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคัญ



ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรจัดทำแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ บื ทอดตำแหน่ ง (succession
plan) กำรวำงแผนผู้สืบ ทอดตำแหน่ ง โดยบริษัท จะพิจำรณำดำเนิน กำรคัด เลือ กผู้ทดแทนใน
ตำแหน่งสำคัญต่ำงๆ เช่น กำรตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตำแหน่ งงำนทีอ่ ยู่ในสำยธุรกิจหลัก
ตำแหน่ งงำนทีค่ ่อนข้ำงหำยำก ตำแหน่ งทีม่ อี ตั รำกำรลำออก (Turn Over) สูง ตำแหน่ งงำนทีต่ อ้ ง
ใช้ระยะเวลำในกำรสรรหำ และตำแหน่งงำนทีจ่ ะมีพนักงำนเกษียณอำยุ (Retirement) เป็ นต้น
5. องค์ ก รก ำหนดให้ บุ ค ลำกรมี ห น้ ำที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบในกำรควบคุ ม ภำยใน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ำม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม
5.1 คณะกรรมกำรและผู้บ ริห ำรมีก ระบวนกำรและกำรสื่อ สำรเชิงบัง คับ ให้บุค ลำกรทุก คนมีควำม
รับผิดชอบต่ อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตั ิ ในกรณีท่ี
จำเป็ น

ใช่


ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนตำมคู่มอื กำรทำงำน/ขัน้ ตอนกำรทำงำนที่
แต่ ละฝ่ ำยได้กำหนดขึ้นตำมที่กำหนดไว้ในระบบบริหำรคุณภำพ (ISO 9001, ISO18000) ตำม
แผนกำรตรวจประเมินภำยใน (Internal Audit) จำกผู้ป ระเมิน ภำยนอก (Surveillance audit of
ISO) ซึง่ ด้มกี รประกำศให้แต่ละฝ่ ำยงำนรับทรำบ
และมีกำรว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในจำกภำยนอก ทำหน้ำทีป่ ระเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ขอ้ แนะนำแก่ผบู้ ริหำรและพนักงำน และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5.2 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรกำหนดตัวชีว้ ดั ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรให้รำงวัล
ที่เหมำะสม โดยพิจำรณำทัง้ เรื่องกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้
และระยะยำวของบริษทั
ผลกำรสอบทำน: ผู้บ ริห ำรบริษัท มีก ำรก ำหนดตัว ชี้ว ัด (Key Performance Indicator) ที่บ่ ง ชี้
ควำมสำเร็จ /ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลจำกกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ และมีกำรประชุม
ติดตำมผลทุก 6 เดือน ในกำรประเมินผลพนักงำนประจำปี ใช้หลักเกณฑ์ ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนประจำปี ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ คะแนนผลกำรปฏิบตั งิ ำน (Performance) ตำมแบบ
ประเมิน ของบริษัท คะแนนกำรปฏิบ ัติต ำมกฏระเบียบของบริษัทและสถิติก ำรมำทำงำนของ
พนักงำน และคะแนนตัวชีว้ ดั (KPI) ซึง่ คะแนนกำรปฏิบตั ติ ำมกฏระเบียบของบริษทั มีกำรประเมิน



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

ทีส่ อดคล้องกับกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจทีบ่ ริษทั กำหนดไว้ เป็ นข้อมูลใน
กำรพิจำรณำปรับ เพิม่ ค่ำจ้ำงและเงินโบนัส ประจำปี ให้กบั พนักงำน เป็ นต้น
5.3 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นให้สำมำรถ
เชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมภำยในด้วย



ผลกำรสอบทำน: ผู้บริหำรประเมินวิธีกำรให้แรงจูงใจและกำรให้รำงวัลพนัก งำน เช่น มีกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรปรับเพิม่ ค่ำจ้ำงและให้โบนัส ให้เชื่อมโยงกับผลกำรปฏิบตั งิ ำนก่อ
กำรอนุมตั ิ เป็ นต้น
5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรได้พจิ ำรณำไม่ให้มกี ำรสร้ำงแรงกดดันทีม่ ำกเกินไปในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของบุคลำกรแต่ละคน



ผลกำรสอบทำน: ผู้บริหำรบริษัทมีกำรกำหนดเป้ ำหมำยต้นทุนของแต่ละโครงกำร เช่น ฝำย
บริหำรให้ทุกฝ่ ำยปฏิบตั งิ ำนจัดทำประมำณกำรต้นทุนค่ำใช้จ่ำยประจำปี โดยให้ฝ่ำย PCM ทำกำร
รวบรวม สอบทำน และมำประชุมร่วมกับฝ่ ำยบริหำร เพื่อปรึกษำรือเกี่ยวกับงบประมำณต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยทีก่ ำหนดให้สอดคล้องกับเป้ ำหมำยและไม่ให้เป็ นกำรสร้ำงแรงกดดันให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ ำน

กำรประเมิ นควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมิ นควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม
6.1 บริษทั สำมำรถปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมำะสมกับธุรกิจในขณะนัน้
โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพัน
ของบริษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่ำเหมำะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

ใช่


ผลกำรสอบทำน: งบกำรเงินปี 2559 ผ่ำนกำรให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มเี งื่อนไขตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไปและเหมำะสมกั
่
บธุรกิจ โดยผูส้ อบบัญชี และบริษทั มีกำรจัดทำนโยบำยกำร
บัญชี แสดงนโยบำยของบัญชีทส่ี ำคัญว่ำมีหลักกำรอันแสดงผลกำรดำเนินงำนและฐำนะของบริษทั
6.2 บริษทั กำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปั จจัยทีส่ ำคัญ เช่น ผูใ้ ช้รำยงำน
ทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ



ผลกำรสอบทำน: ผู้บริหำรบริษัท ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั งิ ำนและสนับสนุ นข้อมูลให้กบั ผู้
ตรวจสอบบัญชีอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำงบกำรเงินมีควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนบัญชี และหำก
มีข้อ เสนอแนะจำกผู้ต รวจสอบบัญ ชีใ ห้มีก ำรแก้ไ ข ผู้บ ริห ำรบริษัท จะใช้ก ำรพิจ ำรณำระดับ
สำระสำคัญร่วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อปรับปรุงแก้ไขงบกำรเงินให้ถูกต้องในทันที
6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงแท้จริง



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: งบกำรเงินปี 2559 ผ่ำนกำรให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มเี งื่อนไขโดยผูส้ อบัญชี และ
บริษัทมีกำรจัดทำนโยบำยกำรบัญชี แสดงนโยบำยของบัญชีทส่ี ำคัญว่ำมีหลักกำรอันสะท้อนถึง
กิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษทั
6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อนุ มตั ิและสื่อสำรนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสีย่ งให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องค์กร



ผลกำรสอบทำน: บริษัท ฯ มีก ำรประชุ ม ระดับ บริห ำรและระดับ หน่ ว ยงำน รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน แผนงำน ปั ญหำอุปสรรค ควำมเสีย่ งต่ำงๆ ทีอ่ ำจจะกระทบต่อเป้ ำหมำย และร่วมกัน
กำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย
7. องค์กรระบุและวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุม
ทัวทั
่ ง้ องค์กร
คำถำม

ใช่

7.1 บริษัทระบุควำมเสีย่ งทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่ วย
ธุรกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ำทีง่ ำนต่ำงๆ



ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกัน เพื่อ
กำหนดนโยบำยและกรอบกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ทัง้ นี้ฝ่ำยบริหำรได้มกี ำร
ประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำน และกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรและ/หรือกำรควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ ำจะเกิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนโดยอำศัยประสบกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำรทีผ่ ่ำนมำ
ซึง่ ฝ่ ำบริหำใช้วธิ ตี ดิ ตำมข้อมูลข่ำวสำรทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงต่อเนื่อง
และในกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนมีกำรประเมินควำมเสีย่ งซึ่งเป็ นปั จจัยภำยใจที่อำจจะมำจำก
ระบบกำรควบคุมภำยในไม่เพียงพอเหมำะสม และอำจส่งผลกระทบกับกำรดำเนินงำนในภำยรวม
ขององค์กรได้ ซึ่งบริษัทมีมำตรกำรควบคุมทีก่ ำหนดเป็ นรูปแบบของนโยบำย ระเบียบและ/หรือ
ขัน้ ตอนเกีย่ วกับกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆ และมีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั จิ ริงอย่ำง
เหมำะสม
7.2 บริษทั วิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภททีอ่ ำจเกิดจำกทัง้ ปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกองค์กร ซึง่
รวมถึงควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ



ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริหำรได้มกี ำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกัน ในกร
กำหนดนโยบำยและกรอบกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำฝ่ ำยบริหำรได้มี
กำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์และด้ำนกำรดำเนินงำนอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร ที่อำจก่อให้เกิด
โอกำศควำมเสี่ย งจำกกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท จำกปั จ จัย ภำยนอก และในกระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำนจะมีกำรประเมินควำมเสีย่ งซึ่งเป็ นปั จจัยที่อำจจะมำจำกระบบกำรควบคุมภำยในไม่
เพีย งพอเหมำะสม ซึ่ง จะเกี่ย วกับ กำรรำยงำน กำรปฏิบ ัติต ำมกฏเกณฑ์แ ละด้ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหำรทุกระดับมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: ฝ่ ำยบริหำรได้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำนและผู้บริหำรระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยและพนักงำนในฝ่ ำย มีกำรประเมินควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในฝ่ ำยในปี 2561 ซึง่ เป็ น
ควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นปั จจัยทีอ่ ำจจะมำจำกระบบกำรควบคุมภำยในไม่เพียงพอเหมำะสมเกีย่ วกับระบบ
จัดซือ้ และจ่ำยเงิน ระบบกำรขำยและกำรรับเงิน โดยจัดทำกำรประเมินควำมเสีย่ งและกำรควบคุม
ภำยใน และกำรประเมินปั ญหำและอุปสรรคเกิดขึน้ ในกระบวนกำรทำงำน เป็ นต้น
7.4 บริษทั ได้ประเมินควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง โดยพิจำรณำทัง้ โอกำสเกิดเหตุกำรณ์ และผลกระทบ
ทีอ่ ำจเกิดขึน้



ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 7.3
7.5 บริษทั มีมำตรกำรและแผนปฏิบตั งิ ำนเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับควำมเสีย่ งนัน้
(acceptance) กำรลดควำมเสีย่ ง (reduction) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสีย่ ง (avoidance) หรือกำร
ร่วมรับควำมเสีย่ ง (sharing)



ผลกำรสอบทำน: ในกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและจำกกำรประเมินควำมเสีย่ งตำมข้อ 7.3 ได้มกี ำร
กำหนดเกณฑ์กำรยอมรับควำมเสีย่ งของแต่ละฝ่ ำยงำนในรูปแบบของเกณฑ์ (KPI) และมีมำตรกำร
ควบคุมเพื่อลด หลักเลี่ยงหรือกำรยอมรับควำมเสีย่ ง เช่น ฝ่ ำยคำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สิง่ แวดล้อม ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุ ษย์ และฝ่ ำยเคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดทำแผนฉุ กเฉินและ/หรือ
กำรออกระเบียบปฏิบตั ิ เพื่อลดควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ จำกอุบตั ภิ ยั ในสถำนทีท่ ำงำน กำรปฏิบตั ิ
ทีผ่ ดิ กฏหมำยด้ำนแรงงำน กำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบโดยผูไ้ ม่ได้รบั อนุญำตและกำรสูญเสียข้อมูลใน
ระบบทีใ่ ช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน เป็ นต้น
8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่ จะเกิ ดกำรทุจริ ต ในกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงที่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
คำถำม
8.1 บริษัทประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ กำรคอร์รปั ชัน่ กำรทีผ่ บู้ ริหำรสำมำรถฝ่ ำฝื น
ระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำรเปลี่ย นแปลงข้อมูลใน
รำยงำนทีส่ ำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

ใช่


ผลกำรสอบทำน: ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่มกี ำรประเมินโอกำสทีจ่ ะ
เกิดกำรทุจริตอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรซึ่งอำจเกิดขึน้ กรณีท่รี ู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ เช่น กำรนำเศษซำก
ภำยในบริษัทออกไปขำย เป็ นต้น และในกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนผู้จดั กำรฝ่ ำยใช้วธิ คี วบคุมกำร
ปฏิบ ัติง ำนพนัก งำนในฝ่ ำยอย่ ำ งใกล้ชิด เพื่อ ลดโอกำสกำรเกิด กำรทุ จ ริต อย่ ำ งเหมำะสม ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษทั กำหนดนโยบำย และกระบวนกำรในกำรควบคุมภำยในเพื่อป้ องกันกำรทุจริต
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยมีกำรสื่อสำรมำตรกำร กำรป้ องกันกับพนักงำนภำยในองค์กร ลูกค้ำทัง้
ภำยในและภำยนอก และคู่คำ้ ได้รบั ทรำบโดยทัวกั
่ น
8.2 บริษัท ได้ท บทวนเป้ ำ หมำยกำรปฏิบ ัติง ำนอย่ ำ งรอบคอบ โดยพิจ ำรณำควำมเป็ น ไปได้ข อง
เป้ ำหมำยทีก่ ำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทน
แก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระทำไม่เหมำะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้ ำหมำย



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

ยอดขำยของบริษทั ไว้สงู เกินควำมเป็ นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ น
ต้น
ผลกำรสอบทำน: บริษัทมีกำรทบทวนเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั หรือคณะกรรมกำรบริหำร
8.3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ พิ จ ำ ร ณ 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
ในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำรทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรเพื่อป้ องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต



ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกี ำรสอบถำมผูบ้ ริหำรถึงโอกำสในกำรเกิดทุจริตใน
กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน เช่น มีกำรกำหนดให้กรรมกำรบริษทั เป็ นผูค้ วบคุมดูแลฝ่ ำยงำนทีม่ คี วำม
เสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตโดยตรง เพื่อกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรและ/หรือกำรควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
8.4 บริษทั ได้สอ่ื สำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนดไว้



ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรกำหนดในเรื่องกำรทุจริตไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ
ของบริษทั โดยใช้ช่องทำงในกำรสื่อสำรรรยบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจจำกกำรจัดปฐมนิเทศน์
พนักงำนใหม่
9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมิ นควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
9.1 บริษทั ประเมินกำรเปลีย่ นแปลงปั จจัยภำยนอกองค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำร
ควบคุ ม ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่ อ กำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว

ใช่


ผลกำรสอบทำน: บริษัทมีกำรประเมินถึงปั จจัยควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิท่อี ำจเกิดขึ้นทัง้
ภำยในและภำยนอกบริษัทฯ อย่ำงไม่เป็ นทำงกำร ในแผนบริหำรควำมเสีย่ งของแต่ละฝ่ ำยงำน/
หน่วยธุรกิจ
9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำร
ควบคุ ม ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่ อ กำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว



ผลกำรสอบทำน: คณะกรรมกำรบริหำร มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่อ ำจ
เกิดขึน้ จำกกำรเริม่ ทำโครงกำรใหม่ทม่ี รี ปู แบบกำรทำธุรกิจทีแ่ ตกต่ำงไปจำกเดิมและมอบหมำยให้
ฝ่ ำยรวจสอบภำยในเป็ น ผู้ประเมิน ระบบกำรควบคุ มภำยในให้เ หมำะสมกับ ลัก ษณะธุรกิจนัน้
เพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่ำมีกำรควบคุมภำยในทีเ่ พยงพอและเหมำะสม
9.3 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้
อย่ำงเพียงพอแล้ว



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรประเมินเรื่องกำรเปลีย่ นแปลงผูน้ ำองค์กร โดยกำหนดกระบวนกำร
ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผูน้ ำองค์กรคนใหม่ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั เิ ห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ซึง่ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทผ่ี ่ำนมำ
กำรควบคุมกำรปฏิ บตั ิ งำน (Control Activities)
10. องค์กรมี มำตรกำรควบคุมที่ ช่วยลดควำมเสี่ ยงที่ จะไม่บ รรลุวตั ถุประสงค์ขององค์ก ร ให้ อยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้
คำถำม
ใช่
ไม่ใช่

10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษทั มีควำมเหมำะสมกับควำมเสีย่ ง และลักษณะเฉพำะขององค์กร เช่น
สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขตกำรดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะ
อื่นๆ
ผลกำรสอบทำน:
กำรควบคุมตำมควำมเสีย่ งระดับองค์กร ฝ่ ำยบริหำรมีกำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมภำยในเพื่อ
ลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้ โดยอำศัยประสบกำรณ์และกำรบริหำรจัดกำรที่ผ่ำนมำตำมทีม่ กี ำร
ประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินงำนอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร
กำรควบคุมตำมควำมเสีย่ งในกระบวนกำร บริษทั มีมำตรกำรควบคุมทีก่ ำหนดเป็ นรูปแบบบของ
นโยบำย ระเบียบและ/หรือขัน้ ตอนเกีย่ วกับกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆ และมีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม
ให้มกี ำรปฏิบตั จิ ริงอย่ำงเหมำะสม
10.2 บริษทั มีมำตรกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ
อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซือ้
และกำรบริหำรทัว่ ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ ำที่ และลำดับชัน้ กำรอนุ มตั ิของ
ผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สำมำรถป้ องกันกำรทุจริตได้ เช่น มีกำร
กำหนดขนำดวงเงินและอำนำจอนุ มตั ิของผู้บริหำรแต่ ละระดับ ขัน้ ตอนในกำรอนุ มตั ิโครงกำร
ลงทุน ขัน้ ตอนกำรจัดซื้อและวิธีกำรคัดเลือกผู้ขำย กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจ
จัดซื้อ ขัน้ ตอนกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนกำรสำหรับกรณีต่ำง ๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและสอบทำนกำร
ทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ มีกำร
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทำสัญญำกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ใน
ระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซื้อขำยสินค้ำ กำรให้กู้ยมื กำรค้ำประกัน บริษัทได้
ติดตำมให้มนใจแล้
ั่
วว่ำ มีกำรปฏิบตั เิ ป็ นไปตำมเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลำทีม่ ผี ล
ผูกพันบริษทั เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำมกำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสม
ของสัญญำ เป็ นต้น



บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ผลกำรสอบทำน: บริษัทฯ มีกำรกำหนดระบบในกำรอนุ มตั ธิ ุรกรรมทำงด้ำนกำรเงิน กำรจัดซือ้
กำรขำยและกำรตลำด กำรบริหรงำน และนยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดเี ป็ นลำยลักษณ์อกั ษี
และมีกำรจัดทำทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ฝ่ ำยบัญชี
มีกำรเก็บกำรรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั นำเสนอรำยกำรทีม่ คี วำมเกีย่ วโยงกับ
บริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
10.3 บริษัทกำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุมแบบ
manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้ องกันและติดตำม



ผลกำรสอบทำน: ในด้ำนกำรควบคุมแบบ manual บริษทั มีกำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยใน
โดยกำรจัดทำระเบียบ คำสัง่ และคู่มอื กำรทำงำน มีหวั หน้ำหน่ วยงำนรับผิดชอบในกำรควบคุมให้
มีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้และมอบหมำยให้ฝ่ำย QMR ทำหน้ำทีส่ อบทำน
กำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยงำนให้เป็ นไปตำมขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนและวิธปี ฏิบตั ิงำนตำมระบบที่
บริษัท ได้ก ำหนดไว้ ในด้ำ นกำรควบคุ ม แบบ automated บริษัท มอบหมำยให้ฝ่ ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศพัฒนำระบบและออกแบบรำยงำนในระบบสำรสนเทศขององค์กร
10.4 บริษทั กำหนดให้มกี ำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ
สำยงำน ฝ่ ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร



ผลกำรสอบทำน: บริษทั กำหนดให้มกี ำรควบคุมภำยในทุกระดับขององค์กร เช่น ระดับบริษทั มี
กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริหำร ระดับหน่วยธุรกิจและฝ่ ำยงำนมีกำรกำหนดโครงสร้ำงฝ่ ำยงำน/หน่วยธุกจิ ซึง่ มีกำรกำหนด
บำทหน้ำทีข่ องพนักงำนแต่ละตำแหน่ งในบรรยำยลักษณะงำน และจัดทำคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนตำม
กระบวนกำรของแต่ละฝ่ ำยงำน/หน่ วยธุรกิจครอบคลุมทุกตำแหน่ งงำน กำหนดอำนำจและระดับ
กำรอนุ มตั ริ ำยงำนเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีท่ อ่ี ำจเอือ้ ให้เกิดกำรกระทำทีท่ ุจริต
ออกจำกกัน มีกำรจัดทำระเบียบและคำสังที
่ เ่ กีย่ วข้องกับกำรทำงำน มีกำรจัดทำคู่มอื ในกำรทำงำน
ทีม่ คี วำมสำคัญของแต่ละฝ่ ำยงำน โดยมีหวั หน้ำหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรควบคุมให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้และมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรคุณภำพ (QMR) ทำหน้ำทีส่ อบ
ทำนกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยงำนว่ำเป็ นไปตำมขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนและวิธปี ฏิบตั งิ ำนตำมระบบที่
บริษทั ได้วำงไว้
10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพื่อ
เป็ นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้ำทีบ่ นั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
ผลกำรสอบทำน: บริษทั ฯ ได้กำหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบในกำรทำหน้ำทีอ่ นุมตั ิ บันทึกรำยกำรบัญชี
และข้อมูลสำรสนเทศ และกำรดูแลกำรจัดเก็ทรัพย์สนิ แยกกันไว้อยำงชัดเจน เพื่อให้กำรตรวจสอบ
ดำเนินกำรได้สะดวกขึน้ เช่น ผู้บริหำรผู้มอี ำนำจเป็ นผู้อนุ มตั ิซ้อื อุปกรณ์ ฝ่ ำยบัญชีเป็ นผู้บนั ทึก
รำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และฝ่ ำยเทคนิคดูแลกำรจัดเก็บอปกรณ์ เป็ นต้น



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิ จกรรมกำรควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
คำถำม
11.1 บริษัท ควรก ำหนดควำมเกี่ย วข้อ งกัน ระหว่ ำ งกำรใช้เ ทคโนโลยีส ำรสนเทศในกระบวนกำร
ปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมทัวไปของระบบสำรสนเทศ
่

ใช่


ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: บริษทั ฯ มีกำรกำหนดควำมเกีย่ วข้องกันในกำรใช้งำนระบบงำนสำรสนเทศของ
องค์ก รเพื่อ ให้มีค วำมสัมพัน ธ์และสำมำรถใช้ในกำรควบคุ มและตรวจสอบข้ อ มูลในระบบงำน
สำรสนเทศได้ รวมทัง้ มีกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลระบบงำนสำรสนเทศ เพื่อป้ องกันกำร
เข้ำถึงข้อมูลโดยบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั อย่ำงเหมำะสม
11.2 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม



ผลกำรสอบทำน: บริษทั มอบหมำยให้ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในเรื่องดังกล่ำวโดย
ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีหน้ ำที่ กำรจัดหำ กำรติดตัง้ เครือข่ำย เครื่องคอมพิวเตอร์แ ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมสำเร็จรูป รับผิดชอบในระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย (Server) ที่
เพียงพอ เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนในปั จจุบนั รวมถึงมีกำรจัดทำแผนกำรซ่อมบำรุงเชิงป้ องกัน
11.3 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม



ผลกำรสอบทำน: บริษทั ฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศรับชอบในเรื่องดังกล่ำว โดย
จัดทำแผนฉุ กเฉิน IT Contingency Plan ของฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็ นแนวทำงกำรัด
กำรกรณีมสี ถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรเพื่อ
ยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษทั และเป็ นกรอบแนวทำงใน
กำรดูแลรักษำและแก้ไขปั ญหำทีอ่ ำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนข้อมูลและระบบเคโนโลยีสำรสนเทศ
ของบริษทั
11.4 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบำรุงรักษำระบบเทคโนโลยี
ให้มคี วำมเหมำะสม



ผลกำรสอบทำน: บริษทั มอบหมำยฝ่ ำยสำรสนเทศรับผิดชอบตัง้ แต่กระบวนสนับสนุ นกำรจัดหำ
ดูแลและควบคุมกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงรับแจ้งควำมต้องกำรปรับปรุง
พัฒนำระบบงำนจำกแต่ละหน่ วยงำนในบริษัท และนำเสนอให้มผี ู้อำนำจอนุ มตั ิก่อนดำเนิน กำร
จัดทำใบสังซื
่ ้อเพื่อจ้ำงผู้พ ัฒนำระบบ รวมถึงมีกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ ำที่ผู้รบั ผิดชอบในกำรให้
ค ำปรึก ษำหรือ แก้ไ ขปั ญ หำที่ไ ด้ร ับแจ้ง จำกผู้ใ ช้ง ำน และกำรพัฒ นำ/บ ำรุ ง รัก ษำระบบงำนให้
สำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
12. องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่ งได้กำหนดสิ่ งที่ คำดหวังและขัน้ ตอนกำรปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นโยบำยที่กำหนดไว้นัน้ สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิ บตั ิ ได้
คำถำม
12.1 บริษัทมีนโยบำยที่รดั กุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมของผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ทิ ก่ี ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษทั

ใช่


ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้ องกันกำรหำโอกำส
หรือนำผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว
ผลกำรสอบทำน: สำหรับ กำรท ำรำยกำรระหว่ ำ งกัน หรือ รำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ ซึง่ กำหนดให้ตอ้ งผ่ำนกำรให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูเ้ ชีย่ วชำญ
เฉพำะเป็ น ตำมแต่ ละกรณี โดยกำรอนุ มตั ิกำรทำธุร กรรมต้อ งกระทำโดยผู้ไ ม่มีส่วยได้เ สียใน
ธุรกรรมนัน้ ฝ่ ำยบัญชีมกี ำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั นำเสนอรำยกำรทีม่ ี
ควำมเกีย่ วโยงกับบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ
12.2 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทำโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้



ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเห็นทีแ่ สดงไว้ในข้อ 12.1
12.3 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุ มตั ธิ ุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสำคัญ
และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นรำยกำรทีก่ ระทำกับบุคคลภำยนอก (at arms’ length basis)



ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเห็นทีแ่ สดงไว้ในข้อ 12.1
12.4 บริษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ กำหนด
แนวทำงให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ



ผลกำรสอบทำน: บริษัทได้จดั ส่งกรรมกำรบริษัทเข้ำเป็ นกรรมกำรในบริษัทลูกทำให้สำมำรถ
ติด ตำมและดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนของบริษัท ลู ก ได้ต ลอดเวลำ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตำมทิศ ทำง กำร
ดำเนินกำรท่ได้กกำหนดไว้
12.5 บริษทั กำหนดหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรนำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหำร
และพนักงำน



ผลกำรสอบทำน: ในกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนมีกำรระบุถึงผู้มหี น้ ำที่ท่เี กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิผู้
ควบคุมและกำรรักษำไว้ซ่งึ กำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ ละ
หน่ วยงำน ทัง้ กำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ งในใบบรรยำยลักษณะงำน
ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนตำมกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและนโยบำยทีก่ ำหนด โดยกำร
อนุ มติและกำรติดตำมจำกฝ่ ำยบริหำรเพื่อให้มนว่
ั ่ ำได้มกี ำรนำนโยบำยและกระบวนกำรทีก่ ำหนด
ไว้ไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั กำรนำไปใช้ในเวลำทีเ่ หมำะสม โดยบุคลำกรทีม่ ี
ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำน



ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรกำหนดวันทีข่ นั ้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนมีผลบังคับใช้ เพื่อกำหนดเวลำ
ในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบ ัติข องบริษัท ไปใช้ใ นเวลำที่เ หมำะสม และก ำหนด
คุณสมบัตพิ นักงำนแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลสำมำรถสรรหำพนักงำนทีม่ คี วำมสำ
มำร เป็ นต้น โดยสอบทำนโดยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยงน/หน่ วยธุรกิจ และอนุ มตั โิ ดยผูบ้ ริหำรก่อนนำไปใช้
อย่ำงเหมำะสม
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ใิ ห้มคี วำมเหมำะสมอยู่เสมอ



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: บริษทั กำหนดให้ฝ่ำยบริหำรมีกำรประชุมทบทวนและประเมินผลระบบคุณภำพ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำนโยบำยคุณภำพของบริษทั มีกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่องเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
และมีกำรตรวจประเมินภำยในตำมแผนกำรตรวจประเมินทีก่ ำหนด
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนั บสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนิ นไปได้ตำมที่
กำหนดไว้
คำถำม
13.1 บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ ้องกำรใช้ในกำรดำเนินงำน ทัง้ ข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ทีม่ ี
คุณภำพและเกีย่ วข้องต่องำน

ใช่


ผลกำรสอบทำน: บริษัทมีกำรนำข้อมูลทัง้ จำกภำยในและภำยนอกมำใช้นกำรดำเนินงำนและ
ติดตำมงำน โดยกำหนดให้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งใช้ในคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนของแต่ละฝ่ ำยงำน/หน่วยธุรกิจ
13.2 บริษทั พิจำรณำทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของข้อมูล



ผลกำรสอบทำน: บริษัทมีกำรอนุ มตั ิกำรซื้อ /ใช้บริกำรเพื่อให้มรี ะบบบัญชีและบริษัทฯ ใช้งำน
ระบบดังกล่ำวในกำรประมวลผลข้อมูล และกำหนดผู้รบั ผิดชอบในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
เพื่อให้ขอ้ มูลมีควำมเชื่อถือ
13.3 บริษัท ดำเนิ น กำรเพื่อ ให้คณะกรรมกำรมีข้อ มูลที่สำคัญอย่ ำงเพียงพอสำหรับ ใช้ป ระกอบกำร
ตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลทีส่ ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอ ให้พจิ ำรณำ เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำงๆ



ผลกำรสอบทำน: ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ 1/2561 มีกำรส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำให้กบั คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นไปตำมกฏหมำยกำหนด
13.4 บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำรประชุมที่
ระบุ ข้อ มู ล ที่จ ำเป็ น และเพีย งพอต่ อ กำรพิจ ำรณำก่ อ นกำรประชุ ม ล่ ว งหน้ ำอย่ ำ งน้ อ ยภำยใน
ระยะเวลำขัน้ ต่ำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด



ผลกำรสอบทำน: บริษทั ฯ มีกำรส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7
วันตำมระยะเวลำขัน้ ต่ำตำมทีก่ ฏหมำยกำหนด และมีกำรระบุวำระทีจ่ ะเข้ำประชุมให้รบั ทรำบก่อน
ล่วงหน้ำ
13.5 บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร เพื่อให้สำมำรถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกีย่ วกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำร
บันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ควำมเห็น
ของกรรมกำรรำยทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
ผลกำรสอบทำน: ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริห ำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ บริษทั มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมทุกครัง้ โดยระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรประชุม
ไว้อย่ำงครบถ้วน เช่น ครัง้ ทีป่ ระชุม วัน -เวลำ วำระกำรประชุมผูเ้ ข้ำร่วมประชุม มติทป่ี ระชุม เป็ น
ต้น



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม
13.6 บริษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีท่ไี ด้รบั แจ้งจำกผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภำยในว่ำมีข้อบกพร่องในกำรควบคุม
ภำยใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว

ใช่


ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรควบคุมกำรจัดเก็บเอกสำรบัญชีไว้ครบถ้วน และจัดเก็บอย่ำงเป็ น
หมวดหมู่ รวมทัง้ ได้ให้ควำมร่วมมือกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเป็ นอย่ำงดี
14. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่
จำเป็ นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนิ นไปได้ตำมที่วำงไว้
คำถำม
14.1 บริษทั มีกระบวนกำรสือ่ สำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสือ่ สำรทีเ่ หมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน

ใช่


ผลกำรสอบทำน: บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรสือ่ สำรข้อมูลภำยในผ่ำนกำรประชุมแบบเป็ นทำงกำร
และไม่เป็ นทำงกำร
14.2 บ ริ ษั ท มี ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น ข้ อ มู ล ที่ ส ำ คั ญ ถึ ง ค ณะ ก รร ม กำ รบ ริ ษั ท อย่ ำ ง ส ม่ ำ เ สม อ แ ละ
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำน หรือสอบทำน
รำยกำรต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำร เช่น กำรกำหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่ อเพื่อให้สำมำรถติดต่ อขอ
ข้อ มู ล อื่น นอกจำกที่ไ ด้ร ับ จำกผู้บ ริห ำร รวมทัง้ กำรติด ต่ อ สอบถำมข้อ มูล จำกผู้ส อบบัญ ชี ผู้
ตรวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรตำมทีค่ ณะกรรมกำรร้องขอ
กำรจัด กิจ กรรมพบปะหำรือ ระหว่ ำ งคณะกรรมกำรและผู้บ ริห ำรนอกเหนื อ จำกกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร เป็ นต้น



ผลกำรสอบทำน: บริษัท ก ำหนดอ ำหน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบให้เ ลขำนุ ก ำรบริษัท ดูแลกำร
เปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบตำมระเบียบและข้อ กำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้บุคคลต่ำง ๆ ภำยในบริษทั สำมำรถ
แจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้ อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้
อย่ำงปลอดภัย
ผลกำรสอบทำน: บริษทั ฯ กำหนดช่องทำงลับให้บุคคลภำยในสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสกำร
ทุ จ ริต ผ่ ำนกำรแจ้งข้อ มูลทำงอีเ มล์ในเว็บไซต์ ซึ่ง ช่ อ งทำงดัง กล่ ำ ว ผู้บ ริห ำรระดับสูง สำมำรถ
รับทรำบกำรรับแจ้งข้อมูลดงกล่ำวโดยตรง



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่ วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
15.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้มสี ่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ช่ อ งทำงกำรสื่อ สำรที่เ หมำะสม เพื่อ สนับ สนุ น กำรควบคุ มภำยใน เช่ น จัด ให้มีเ จ้ำ หน้ ำที่หรือ
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น

ใช่


ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
องค์กรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั สำมำรถรับทรำบกำรรับแจ้งข้อมูลดังกล่ำวโดยตรง
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเ ศษหรือช่ องทำงลับ เพื่อให้ผู้มีส่ว นได้เ สียภำยนอกองค์ก ร
สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทั ได้
อย่ำงปลอดภัย



ผลกำรสอบทำน: บริษทั ฯ กำหนดช่องทำงให้บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสกำร
ทุจริตผ่ำนทำงเว็บไซต์และอีเมล์
ระบบกำรติ ดตำม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตำมและประเมิ นผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรควบคุมภำยในยังดำเนิ นไปอย่ำง
ครบถ้วน เหมำะสม
คำถำม
16.1 บริษัทจัดให้มกี ระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ำมฝ่ ำยบริหำร
และพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่
ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบตั ิ และรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ หรือมอบหมำยให้หน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยในติดตำมกำรปฏิบตั ิ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นต้น

ใช่


ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีกำรว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในจำกภำยนอก (บจ.ตรวจสอบภำยในธรรม
นิติ) โดยมีกำรกำหนดแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) ซึ่งพิจำรณำจำกปั จจัยเสีย่ งที่อำจส่ง ผล
กระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประวงค์ของบริษัท เพื่อให้ม ัน่ ใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เพีย งพอเหมำะสม และรำยงนผลกำรรวจสอบให้ผู้บ ริห ำรของหน่ ว ยงำนผู้ร ับ กำรตรวจ และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส
16.2 บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้โดยกำรประเมินตนเอง
และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภำยใน
ผลกำรสอบทำน: บริษทั มีแผนกกำรบริหำรงำนคุณภำพ (QMR) ทำหน้ำทีต่ รวจสอบติดตำมกำร
ปฏิบ ัติง ำนตำมระบบคุ ณ ภำพที่ก ำหนด ผ่ ำ นขัน้ ตอนและกระบวนกำรปฏิบ ัติง ำนแลวิธีก ำร
ปฏิบตั ิงำนตำมมำตรฐำนคุ ณภำพสำกล (ISO 9001:2008) และบริษัทมีกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบ
ภำยในเพื่อปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) ซึง่ พิจำรณำจำกปั จจัยเสีย่ งที่
อำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั และได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล และรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ



ไม่ใช่

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

คำถำม
16.3 ควำมถีใ่ นกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของบริษทั

ใช่


ไม่ใช่

ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16.2
16.4 ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละควำมสำมำรถ



ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16.2
16.5 บริษทั กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ



ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16.2
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภำยในปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏิบตั งิ ำนวิชำชีพกำร
ตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing,
IIA)



ผลกำรสอบทำน: ตำมควำมเห็นทีร่ ะบุไว้ในข้อ 16.2
17. องค์กรประเมิ นและสื่ อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่ อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ ซึ่ ง
รวมถึงผูบ้ ริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คำถำม

ใช่

17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อติดตำมแก้ไข
อย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ แตกต่ำงจำกเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีนยั สำคัญ



ผลกำรสอบทำน: บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน หำกผลกำร
ดำเนินงำนที่เกิดขึน้ จำกแตกต่ำงจำกขัน้ ตอน/เป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ และดำเนินกำรเพื่อติดตำม
แก้ไขอย่ำงทันท่วงที เช่นมีกำรประชุมภำยในเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนด
เป็ นต้น
17.2 บริษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์หรือสงสัย
ว่ ำ มีเ หตุ ก ำรณ์ ทุ จ ริต อย่ ำงร้ำ ยแรง มีก ำรปฏิบ ัติท่ีฝ่ ำฝื น กฎหมำย หรือ มีก ำรกระท ำที่
ผิดปกติอ่นื ซึง่ อำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ (แม้ว่ำจะได้เริม่
ดำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท /คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำ
ภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษทั /
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ผลกำรสอบทำน: ผู้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในมีกำรในรำยงำนผลกำรประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส







ไม่ใช่

