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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

	 “เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจบริกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่มีควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรแข่งขัน	และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้ำงให้
ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน”

	 ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงมืออำชีพ	และมีศักยภำพในกำรเป็นผู้ให้บริกำรแปรรูป	ประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล็ก
	 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม	มุ่งหน้ำเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศ	
	 มุ่งมั่นสู่กำรเป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภำคเอเชีย	แปซิฟิก
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นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

สารจากประธานกรรมการ

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจส�าคัญส�าเร็จลุล่วงด้วยดี สามารถน�าบริษัท 
ซีเอแซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (mai) และเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยเริ่มซื้อขายเมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นความส�าเร็จก้าวแรกท่ีน่าชื่นชมอย่างย่ิง
เมื่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ผนึกก�าลัง ร่วมมือร่วมใจ 
ขบัเคล่ือนให้บรษิทัมคีวามพร้อมทีจ่ะมุง่หน้าไปสูอ่นาคตทางธุรกิจทีท้่าทายมากย่ิงขึน้ 
 
 นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้ง บริษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2557 เป็นต้นมา ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกัน
ท�างานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ใช้ทักษะอาชีพหลากหลายทางด้านวิศวกรรม ประสบการณ์ด้านงาน EPC และการบริหารโครงการ
อย่างมืออาชีพ เพื่อท�างานให้ส�าเร็จอย่างปลอดภัย ให้ความใส่ใจในการรักษาสภาพแวดล้อม และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพตรง
ตามเวลา จนเป็นท่ียอมรับของผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงานรายใหญ่ของประเทศไทย จึงส่งผลให้การ
ประกอบกิจการของบริษัทในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีรายได้และก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งบอกถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่น
ต่อความส�าเร็จของผู้บริหารและพนักงานบริษัทโดยรวม 

 ปี 2562 จะเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายยิ่งกว่าปี 2561 ที่ผ่านมา ด้วยความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมในการด�าเนินโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ความแปรปรวนของปัจจยัเสีย่ง และความผนัผวนของสภาวการณ์ทางธรุกิจ คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร
จึงมุ่งเน้นการก�ากับดูแลกิจการให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมี
นัยส�าคัญ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและตรงไปตรงมา เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม 

รายงานประจ�าปี 25612



สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 บรษิทั	ซ	ีเอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)	บรษิทัฯ	ประกอบธุรกิจเก่ียวกับบริกำร 
รบัเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร	โดยมลีกูค้ำกลุม่เป้ำหมำย	ได้แก่	กลุม่โรงงำน	ปิโตรเคม,ี	
โรงงำนเคม,ี	โรงกลัน่,	โรงไฟฟ้ำ	และ	งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	และจำกประสบกำรณ์ทำง
ด้ำนวศิวกรรมของทมีงำนร่วมกับกำรบรหิำรจดักำรต้นทนุได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพของ
บริษัทจะเห็นว่ำ	บริษัทฯ	สำมำรถรับงำนได้ครอบคลุมทุกด้ำน	ทั้งด้ำนงำนออกแบบ
วิศวกรรม	 งำนก่อสร้ำง	 งำนโยธำและงำนอำคำร	 งำนประกอบและติดตั้งระบบท่อ	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	 งำนไฟฟ้ำและงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	ด้วยกำรใช้แรงงำนของ
บริษัทเองโดยไม่มีกำรจ้ำงงำนจำกแหล่งอื่น	 โดยมีเป้ำหมำยหลักคือกำรสร้ำงควำม 

นำยซุง	ซิก	ฮอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/	กรรมกำรผู้จัดกำร

พึงพอใจแก่ลูกค้ำและสำมำรถส่งมอบงำนโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ได้อย่ำงมีคุณภำพ	ปลอดภัย	ตรงตำมก�ำหนดเวลำ	และตั้งแต่ก่อตั้ง
บริษัทในปี	2557	เป็นต้นมำ	บริษัทฯ	สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้มำโดยตลอดซึ่งวัดได้จำกกำรที่บริษัทได้รับควำมเชื่อมั่นและ
ไว้วำงใจจำกลูกค้ำที่ได้ให้โอกำสในกำรสร้ำงงำนโครงกำรที่มีจ�ำนวนโครงกำรและมูลค่ำโครงกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
	 ในปี	2561	ที่ผ่ำนมำเศรฐกิจของประเทศไทยสำมำรถเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่อัตรำร้อยละ	4.4	ซึ่งสูงกว่ำปี	2560	ที่อัตรำร้อยละ	3.90	
(อ้ำงอิง	:	อตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของธนำคำรแห่งประเทศไทย)	ทัง้นีเ้ป็นผลจำกกำรท่ีภำครฐัได้ออกแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และส่งเสริมจำกโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก	 (EEC	 :	 Eastern	Economic	Corridor)	 ในปี	 2560	ซึ่งเป็นแผน
ยุทธศำสตร์ต่ำงประเทศภำยใต้ไทยแลนด์	 4.0	 เป็นแผนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรลงทุนสนับสนุน	 10	อุตสำหกรรม
เป้ำหมำย	 โดยมีโครงกำรขยำยท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด	 ระยะท่ี	 3	ที่สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถขนถ่ำยสินค้ำเหลว	 เช่น	
น�้ำมัน	ก๊ำซ	และปิโตรเคมี	ครอบคลุมพื้นที่น�ำร่อง	3	จังหวัด	ชลบุรี	ระยอง	และ	ฉะเชิงเทรำ	ท�ำให้ผู้ประกอบกำรกลุ่มปิโตรเคมี	เริ่ม
วำงแผนขยำยกำรลงทุนและขยำยก�ำลังกำรผลิตในโครงกำรก๊ำซธรรมชำติเหลว	(LNG)	ที่จะมีกำรก่อสร้ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ	
5	ปี	นับจำกกำรเริ่มด�ำเนินโครงกำรปี	2560	เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเหลวในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
อนำคต
	 จำกกำรขยำยกำรลงทุนของผูป้ระกอบกำรกลุม่ปิโตรเคมตีำมกำรส่งเสรมิของภำครฐัน้ี	ส่งผลให้บรษิทัสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยที่
ตัง้ไว้	โดยบรษิทัฯ	ได้รบัควำมไว้วำงใจและควำมเชือ่มัน่ท้ังจำกลูกค้ำและผู้รบัเหมำหลกัในกำรว่ำจ้ำงงำนรับเหมำก่อสร้ำงทีม่จี�ำนวน
โครงกำรเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	และจำกควำมมุง่มัน่ในกำรท�ำงำนโครงกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสรจ็ตำมก�ำหนดระยะเวลำ	ประกอบกับ
กำรบรหิำรจดักำรโครงกำรอย่ำงมปีระสทิธิภำพ	ส่งผลให้ปี	2561	บรษิทัฯ	มรีำยได้เตบิโตเพ่ิมขึน้จำก	1,019.29	ล้ำนบำท	ในปี	2560	
เป็น	1,387.08	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	36.08	และมีงำนในมือคงเหลืออยู่	ณ	สิ้นปี	มูลค่ำมำกกว่ำ	2,000	ล้ำนบำท		
	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งมั่นในกำรรักษำมำตรฐำนกำรท�ำงำนเพ่ือที่จะได้รับโอกำสจ้ำงงำนโครงกำรก่อสร้ำงต่อไปท้ังจำกลูกค้ำ
และพันธมิตรทำงธุรกิจ	 รวมถึงยังคงมุ่งมั่นที่จะมองหำโอกำสเพ่ือกำรขยำยตลำดในต่ำงประเทศ	 รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำน	 ท้ังน้ี
เพ่ือสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ืองให้กับบริษัทและประเทศไทยต่อไป	 	 สุดท้ำยน้ี	 กระผมในฐำนะประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำร	ผมขอขอบคุณ	ลูกค้ำ	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	พันธมิตรทำงธุรกิจ	และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	ที่แสดงให้เห็นถึงควำมมั่นใจ
และไว้วำงใจให้กับบริษัทฯ	มำอย่ำงต่อเนื่อง	นอกจำกน้ี	ผมขอขอบคุณพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ	ที่ท�ำงำนด้วยควำมขยันและ
อดทนเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทฯ	 ผมขอสัญญำว่ำบริษัทฯ	 จะยังคงเดินหน้ำต่อไปเพ่ือกำรเติบโตที่มั่นคงและย่ังยืนตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107561000145
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ	 :	 บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร
	 	 	 บริกำรรับเหมำติดตั้งโครงสร้ำงและระบบ
	 	 	 บริกำรงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำ	ให้บริกำรผลิตประกอบ
	 	 	 และบริกำรอื่น	ๆ	ในกลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำมัน	ก๊ำซและปิโตรเคมี
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :	 เลขที่	239	ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน	ต�ำบลห้วยโป่ง
	 	 	 อ�ำเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง
โทรศัพท์	 :	 038-606-242
โทรสำร	 :	 038-606-166
เว็บไซด์	 :	 www.caz.co.th
E-Mail	 :	 info@caz.co.th
ทุนจดทะเบียน	 :	 140,000,000	บำท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้ำนบำทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว	 :	 140,000,000	บำท	(หนึ่งร้อยสีสิบล้ำนบำทถ้วน)
(ณ	วันที่	17	มกรำคม	2562)
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ต่อหุ้น	 :	 0.50	บำท	(ห้ำสิบสตำงค์)
นักลงทุนสัมพันธ์	/	 :	 นำงสำวณัฐฐิยำ	จำรุสมบัติ
เลขำนุกำรบริษัทฯ

ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่น ๆ
ผู้สอบบัญชี	 :	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด
	 	 	 เลขที่	179/74-80	ชั้น	15	อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์
	 	 	 ถนนสำทรใต้	แขวงทุ่งมหำเมฆ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
	 	 	 โทรศัพท์	02-344-1000
ผู้ตรวจสอบภำยใน	 :	 บริษัท	ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ	จ�ำกัด
	 	 	 เลขที่	178	อำคำรธรรมนิติ	ชั้น	5	โซน	ซอยประชำชื่น
	 	 	 20	ถนนประชำชื่น	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพมหำนคร	10800
	 	 	 โทรศัพท์	02-596-0500
นำยทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
	 	 	 หุ้นสำมัญ	อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เลขที่	62
	 	 	 ถนนรัชดำภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 	 โทรศัพท์	:	0	2229-2800	
	 	 	 โทรสำร	:	0	2359-1259
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นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายสุทธิ ธรรมอ�านวยสุข
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

นายซุง ซิก ฮอง
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 5



นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ

นายเจริญชัย อ�านาจสมบูรณ์สุข
กรรมการ
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นายซุง ซิก ฮอง
ประธานกรรมการบริหาร

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการบริหาร

นางฐิติมา ธนาปกิจ
กรรมการบริหาร

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการบริหาร

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการบริหาร

นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 7



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งไม่ได้
เป็นผู้บริหาร	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาใด	ๆ 	ของบริษัทฯ	ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งเป็น
ไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือช่วยในการสอบทานให้บริษทัฯ	มกีารก�ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ	ซึง่สอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดและแนวปฎิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุท้ังสิน้	7	ครัง้	โดยมกีารหารอืร่วมกับฝ่ายบรหิาร	ผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบ
บัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	2561	ของบริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	และงบการเงินรวม	ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย	(Thai	
Financial	Reporting	Standards	–TFRSs	and	Thai	Accounting	Standards	-	TASs)	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบ
ถ้วนเพียงพอ	รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจ�านวน	7	ครั้ง	 เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มี
สาระส�าคญัในการจดัท�างบการเงนิ	การปรบัปรงุรายการบญัชซีึง่มผีลกระทบต่องบการเงิน	ความเหมาะสมของวธีิการบนัทึกบญัชี	
ขอบเขตการตรวจสอบ	การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน	และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบญัชขีองไทย	ตลอดจนความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช	ีเพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงนิและมาตรฐานการบญัชตีามหลกัการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงนิดงักล่าวท่ีผูส้อบบญัชไีด้สอบทานและตรวจสอบแล้ว	ซึง่เป็นรายงานความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง	 และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่าเสมอทุกไตรมาส	 โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก	 โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ไว้อย่างชัดเจน	และได้สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ	รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในทีผู่ต้รวจสอบภายในได้รายงาน	และพบว่ามคีวาม
เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง	และมีประสิทธิผลในการด�าเนินงาน	รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฎิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของ 
บริษัทฯ	
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	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในส�าหรับปี	2562	ซึ่งได้จัดท�าขึ้น
ตามปัจจัยเสี่ยงขององค์กร	 รวมทั้งก�าหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการท�างานที่
มีสาระส�าคัญ

การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล	พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	ข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	รวมทั้งได้ปฎิบัติตามนโยบายการ
ก�ากับดแูลกิจการท่ีดอีย่างเคร่งครดั	และมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืน	โดยกรรมการบรษิทั	ได้ส่งเสรมิให้
พนกังานทุกระดบัมจีติส�านกึในจรยิธรรมและคณุธรรมอย่างสม�า่เสมอและต่อเน่ือง	รวมท้ังได้จดัท�านโยบายต่อต้านคอรปัชัน่อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ	ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่
ผ่านมาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	 พิจารณา	และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายบุญเลิศ	
กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	5339		และ	นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3445	และ
นายชาญชัย	ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	3760	ในนามบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	เป็นผู้สอบ
บัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัท	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ�าปี	2562

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามเงือ่นไข
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล	ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว	เป็นปกติทางการค้า	
มีความโปร่งใส	ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	ด้วยเงื่อนไขและราคา
ที่สมเหตุสมผล
	 โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัติามหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	โดยใช้ความรูค้วามสามารถ	ความระมดัระวังรอบคอบ	มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ	เพ่ือประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	ส�าหรับปี	2561	
ถูกต้อง	เชื่อถือได้	สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป		บริษัทฯ	มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างถูกต้อง	มีการปฎิบัติตามกฎหมาย	ข้อ
ก�าหนดและข้อผกูพันต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ	ตลอดจนมกีารปฎิบตังิานทีส่อดคล้องตามระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	โปร่งใส	เชื่อถือได้	รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฎิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายสุทธิ	ธรรมอ�านวยสุข)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างและระบบงาน

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา

งานให้บริการผลิตและบริการอื่น

รายได้จากการก่อสร้าง	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561	
	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ

1. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

แบบครบวงจร (EPC Service) 0.58 0.08 550.23 53.98 563.97 40.66

2. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

(Construction SMP & E&I) 399.89 61.40 359.85 35.30 343.49 24.76

3. งานให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา 

(Civil and Building Service)  165.74 25.45 86.66 8.50 341.85 24.65

4. งานให้บริการผลิตและบริการอื่น 

(Fabrication and Other Service) 85.09 13.07 22.55 2.22 137.77 9.93

รวมรายได้จากการบริการ	 651.30	 100.00	 1,019.29	 100.00	 1,387.08	 100.00

รายได้จากการก่อสร้าง
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ความสามารถในการท�าก�าไร	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561	
	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ

ก�าไรขั้นต้น 75.25 11.55 101.75 9.98 145.99 10.52

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 11.08 1.69 22.91 2.24 52.98 3.81

สินทรัพย์	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7.48 91.98 35.22

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 125.09 165.67 208.40

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 50.21 88.85 273.72

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 316.72 314.79 357.14

สินทรัพย์อื่น 61.89 67.84 275.28

รวมสินทรัพย์	 561.39	 729.13	 1,149.76

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 71.92 171.60 286.57

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 32.69 163.81 422.43

เงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร 259.62 220.98 182.34

หนี้สินอื่น 99.20 31.23 96.82

ส่วนของผู้ถือหุ้น 97.96 141.51 161.60

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 561.39	 729.13	 1,149.76

งบแสดงฐานะการเงินรวม
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โครงการส�าคัญ

PTT Midline Compressor Station (SMP / E&I)

PTT Tank New Propylene Storage Tank(EPC) 

PTTLNG Cold Water Generation Plant (EPC) 

รายงานประจ�าปี 256112



PTTGC Olefins Reconfiguration(SMP)

PTT LNG In-Plant Power Generation(Civil & SMP)

PTTGC Propylene Oxide(Civil)

PTT Wangnoi Compressor Station (Civil & SMP)
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การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. กลยุทธ์การด�าเนินงาน และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
กลยุทธ์การด�าเนินงาน

	 พัฒนาและสร้างมาตรฐานการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
	 ความเป็นเลิศในการด�าเนินงานโครงการ	ยกระดับความสามารถงานบริการด้านวิศวกรรมท่ีมีมาตรฐาน	ได้รับการรับรอง
คุณภาพจากสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกา	(American	Society	Mechanical	Engineers:	ASME)	ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

	 วางแผนและบริหารต้นทุนการด�าเนินการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
	 ให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง	(EPC)	โครงการขนาดใหญ่ระดบัสามพันล้านบาท	ด้วยคณุภาพทีเ่ป็นท่ียอมรบัท้ังในระดบัประเทศ
และระดับนานาชาติ

	 ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
	 จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและพัฒนาความสามารถของบุคลากร	เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
	 บริษัท	ซี	 เอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	หรือ	(“CAZ”)	ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบ
วิศวกรรม	การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์	และการบรหิารจดัการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร	(Engineering,	Procurement	
and	Construction	:	EPC)	น�าทีมการบริหารโดย	นายซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)	และทีมงานวิศวกรที่มีความช�านาญ
และประสบการณ์ที่กว้างขวางจนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จักกันดีในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสาหกรรม
น�้ามัน	ก๊าซ	และปิโตรเคมี	โดยบริษัทฯ	มีการประวัติความเป็นมา	ดังนี้

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์	บริษัท	ซี	 เอ	แซด	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	หรือ	
(“CAZ”)	จดัตัง้ขึน้ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้น	23.00	ล้านบาท	มลูค่าท่ีตราไว้เป็นหุ้นละ	100	
บาท	เป็นจ�านวน	230,000	หุ้น	จัดตั้งโดยนายซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)	ซึ่งเป็น
วิศวกรท่ีมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ามัน	 ก๊าซ	
และปิโตรเคมี	มากกว่า	30	ปี	และยังเคยเป็นกรรมการผู้จัดการที่บริษัท	ไทย	วู	รี	เอ็นจิเนีย
ริง่	จ�ากัด	(TWRE)	โดยบรษิทัฯ	เริม่ต้นรับงานให้บริการรบัเหมาก่อสร้างเป็น	subcontractor	
ประเภทงานโยธา	(Civil)	เป็นหลัก	

ปี 2557

รายงานประจ�าปี 256114



 วนัที ่20 มีนาคม บรษิทัฯ	ด�าเนนิการออกหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบยีน	จ�านวน	260,000	หุน้	เป็น
จ�านวนเงิน	26.00	ล้านบาท		โดยขายให้	บริษัท	ทาคูนิ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“TT”)	ในฐานะ
ผู้ร่วมลงทุน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	47.72	ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว	ท�าให้บริษัทฯ	มี
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�านวน	54.50	ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ	100	
บาท	เป็นจ�านวน	545,000	หุ้น

 วันที่ 7 เมษายน	บริษัทฯ	ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน	จ�านวน	40,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้
เป็นหุ้นละ	100	บาท	มูลค่า	4.00	ล้านบาท	ให้กับ	TT	เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
จากร้อยละ	47.72	เป็นร้อยละ	51.30	ท�าให้สถานะของบริษัทฯ	เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็น
บริษัทย่อยของ	TT	และบริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�านวน	58.50	ล้าน
บาท	มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ	100	บาท	เป็นจ�านวน	585,000	หุ้น	

 วนัท่ี 27 เมษายน	บรษิทัฯ	ได้ซือ้ทีด่นิ	พร้อมส�านกังานและโรงงาน		มพ้ืีนทีร่วม	108	ไร่	และ
อุปกรณ์ต่าง	ๆ	เป็นมูลค่าทั้งสิ้น	285.00	ล้านบาท	ซึ่งตั้งอยู่ที่	239	ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน	 
ต.ห้วยโป่ง	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	21150		จาก	บริษัท	ไทย	วู	รี	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากดั	(TWRE)	
เนื่องจากเจ้าของที่ของพ้ืนท่ีเช่าเดิมมีปัญหาทางการเงิน	ท�าให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถเช่าต่อ
ได้	ประกอบกับโรงงานเดิมมีขนาดเล็ก	 ไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	 โดย
บริษัทฯ	ได้กู้ยืมเงินจาก	TT	จ�านวน	35.00	ล้านบาท	และกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์	
จ�านวน	250.00	ล้านบาท	ระยะเวลากู้	7	ปี	ซึง่รวมเงนิกู้ยมืท้ังหมดจ�านวน	285.00	ล้านบาท

 วันที่ 1 มิถุนายน	บริษัทฯ	เข้าลงทุนในบริษัท	เจเคอีซี	จ�ากัด	(“JKEC”)	ซึ่งประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างประเภทงานโยธาและฐานราก	จัดตั้งโดยนายจอง	เคียว	ฉ่อย	(Mr.	Jeong	
Kyu	Choi)	 ซึ่งเป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมโยธา	มากกว่า	 7	ปี	 โดย
บริษัทฯ	เข้าร่วมลงทุนในบริษัท	JKEC	จ�านวน	21,000	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	51.22	
ของทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้ว	ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการบริหารต้นทุนด้านงานโยธาและรากฐาน
ของโครงการต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	

 วันที่ 19 ธันวาคม	บริษัทฯ	 ได้ออกหุ้นเพ่ิมทุน	 จ�านวน	41.50	ล้านบาท	 เพ่ือใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนของกิจการและเพ่ือเป็นการรองรับการประมูลงานโครงการใหม่	 ๆ	 ท�าให้
บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งสิ้นเป็นจ�านวน	100.00	ล้านบาท	มูลค่าที่ตราไว้เป็น
หุ้นละ	100	บาท	เป็นจ�านวน	1,000,000	หุ้น

 วนัท่ี 3 พฤษภาคม	บรษิทัฯ	ได้แปลงสภาพจาก	บรษิทั	ซ	ีเอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็น	
บริษัท	ซี	เอ	แซด(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมทั้งได้ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ�านวน	40.00	ล้านบาท	 เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	 (IPO)	
ท�าให้บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจ�านวน	140.00	ล้านบาท	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ	100	บาท	เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	ส่ง
ผลให้บรษิัทฯ	มีหุน้จดทะเบยีนจ�านวน	280,000,000	หุน้	โดยมทีนุจดทะเบียนช�าระแลว้ทัง้
สิ้นเป็นจ�านวน	100.00	ล้านบาท	มีหุ้นจดทะเบียนและช�าระแล้วจ�านวน	200,000,000	หุ้น

 วันที่ 28 กันยายน	บริษัทฯ	ได้มีการซื้อหุ้นบริษัท	JKEC	จากนายชาง	กู	คิม	(Mr.	Chang	
Goo	Kim)	จ�านวนทั้งหมด	9,000	หุ้น	ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น	JKEC	เพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	
51.22	เป็นร้อยละ	73.17

	 ทัง้นี	้ในเดือนมกราคม	2562	บริษทัได้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครัง้
แรกจ�านวน	80,000,000	หุ้น	โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ	3.90	บาท	เป็น
จ�านวนเงินรวม	312.00	ล้านบาท	และหุน้ของบรษิทัเริม่การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ในวัน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ามัน	ก๊าซ	และปิโตรเคมี	 โดยลักษณะงานและการบริการ
ของบริษัทฯ	แบ่งออกเป็น	4	ประเภทหลัก	ได้แก่
 1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC)	โดยขอบเขตการให้
บริการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งในส่วนของงานออกแบบทางวิศวกรรม	(Engineering)	งานจัดหาวัตถุดิบ,	เครื่องจักร	และอุปกรณ์
ในการผลิต	 (Procurement)	และงานบริหารการจัดการการก่อสร้าง	 (Construction)	 รวมถึงกระบวนการทดสอบการท�างานของ
ระบบและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	และการทดสอบการท�างานทั้งระบบก่อนใช้งานจริง	ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้สัญญาบริการ
เดียว	
 2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and  
Instrument (E&I) Service)	บรษิทัฯ	ให้บรกิารรบัเหมาติดตัง้โครงสร้างเหลก็	ตดิตัง้ระบบท่อและระบบเครือ่งกล	งานตดิตัง้เคร่ืองจกัร	
และอุปกรณ์	 งานไฟฟ้า	 ระบบวัดคุม	 รวมถึง	กระบวนการทดสอบการท�างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	และการทดสอบการ
ท�างานทั้งระบบก่อนใช้งานจริง	
 3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and Building Service)	บริษัทฯ	ให้บริการงานวิศวกรรมโยธา	เช่น	
งานเสาเข็ม	งานฐานราก	งานโครงสร้างอาคาร	งานสี
 4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น (Fabrication and Other Service)	บริษัทฯ	ให้บริการผลิตและประกอบโครงสร้าง
เหล็ก	ระบบท่อ	อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	ถังบรรจุภัณฑ์	งานแปรรูปภาชนะบรรจุ	และภาชนะบรรจุความดัน	รวมถึงบริการ
จัดหาวัตถุดิบ	และจัดหาแรงงาน
	 ทั้งนี้	ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	จากการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ที่ประสบความส�าเร็จที่ผ่านมาในหลายโครงการ
ในประเทศไทย	พร้อมทั้งมีฝ่ายบริหารจัดการต้นทุน	 และระบบการจัดการควบคุมท่ีดี	 บริษัทฯ	 จึงสามารถบริหารจัดการและ
ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามก�าหนดเวลา	ประกอบกับ	บริษัทฯ	 ได้รับใบรับ
รองมาตรฐานทั้งทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ	และมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางวิศวกรรมระดับสากล	โดยเฉพาะมาตรฐาน	
ASME	จากสหรฐัอเมรกิา	จงึส่งผลให้บรษิทัฯ	ได้รบัความไว้วางใจอย่างสงูจากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนั	ก๊าซ	และปิโตรเคมี	
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงกลัน่น�า้มนั	ธุรกิจโรงงานปิโตรเคม	ีธุรกิจโรงไฟฟ้า	ธุรกิจแก๊สธรรมชาต	ิเช่น	บรษิทั	ปตท	จ�ากัด	(มหาชน)	บรษิทั	 
ไทยออย	จ�ากัด	(มหาชน)		บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	
เคมคิอล	จ�ากัด	(มหาชน)		และกลุม่บรษิทัก่อสร้างชัน้น�าของโลก	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	เป็นต้น

3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
	 ณ		31		ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีโครงสร้างการถือหุ้น	ดังนี้

ที่	22	มกราคม	พ.ศ.	2562	โดยบริษัทน�าเงินที่ได้รับใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันกับธนาคาร	
จ�านวน	100.00	ล้านบาท	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน	172.00	ล้านบาท	และใช้ลงทุน
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจ�านวน	40.00	ล้านบาท

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“CAZ”)

บริษัท เจเคอีซี จ�ากัด (“JKEC”)

73.17%

รายงานประจ�าปี 256116



	 บรษิทั	เจเคอซี	ีจ�ากัด	(“JKEC”)	จดทะเบยีนก่อตัง้เมือ่วนัท่ี	29	มกราคม	2559	ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น	2.00	ล้านบาท	(จ�านวน
หุ้น	20,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท)	และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	4.10	ล้านบาท	(จ�านวนหุ้น	41,000	หุ้น	มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ	100	บาท)		เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2559	โดยบริษัทฯ	เข้าไปลงทุนใน	JKEC	ด้วยการซื้อหุ้นจ�านวน	21,000	หุ้น	คิดเป็น
สัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ	51.22	ท�าให้	JKEC	มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	และวันที่	28	กันยายน	2561	บริษัทฯ	ได้มีการ
ซื้อหุ้นบริษัท	JKEC	จากนายชาง	กู	คิม	(Mr.	Chang	Goo	Kim)	จ�านวนทั้งหมด	9,000	หุ้น	รวมกับจ�านวนหุ้นที่ถือเดิมเป็นจ�านวน
หุ้นทั้งสิ้น	30,000	หุ้น	ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น	JKEC	เพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	51.22	เป็นร้อยละ	73.17

4 ความสัมพันธ์กับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ถือหุ้นใหญ่	แบ่งออกเป็น
1. กลุ่มผู้บริหาร	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	48.70	ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว
2. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	51.30	
ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วโดยกลุ่มบริษัทในเครือ	TAKUNI	มีโครงสร้างธุรกิจที่ส�าคัญ	ดังนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“TAKUNI”)

บริษัท	ทาคูนิ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 (“TT”)	 ธุรกิจติดตั้ง
แก๊สรถยนต์และธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้างระบบท่อแก๊ส

บริษัท	ซี	 เอ	แซด	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“CAZ”)	
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ามัน	 ก๊าซ	
ปิโตรเคมี	และก๊าซ

บริษัท	เจเคอีซี	จ�ากัด	(“JKEC”)	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยธา
และฐานราก

บริษัท	 ราชพฤกษ์วิศวกรรม	
จ�ากัด	 (“RE”)	 ธุรกิจตรวจ
สอบความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

บริษัท	 จีแก ๊ส	 โลจิสติกส	์
จ�ากัด	 (“GG”)	 ธุรกิจขนส่ง
ทางบก

บ ริ ษั ท 	 ท า คู นิ 	 แ ล นด ์	
จ�ากัด	 (“TL”)	 ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

99.99%

51.30%

73.17%

99.99% 99.99% 99.97%

	 หลังเสนอขายหุ้น	CAZ	ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก	(IPO)	ในวันที่	22	มกราคม	2562	CAZ	จะยังคงสถานะเป็นบริษัท
ย่อยของ	TAKUNI	โดย	TAKUNI	ยังคงต้องจัดท�างบการเงินรวมเช่นเดิม

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 17



4.1 แนวทางการป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าธุรกิจที่แข่งขันกันระหว่างกลุ่ม TAKUNI และบริษัทฯ
	 ธุรกิจในกลุ่ม	TAKUNI	และบริษัทฯ	ที่อาจมีความคล้ายคลึงกัน	คือ	การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	อย่างไรก็ตาม	ธุรกิจของทั้ง
สองบริษัทมีความแตกต่างกันในแง่ของความช�านาญและมาตรฐานของงาน	ดังนั้น	ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใด
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน
	 บริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	มีการด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน	ก๊าซ	และปิโตรเคมี	ลักษณะงานที่รับเหมาต้องใช้ประสบการณ์	เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัตถุดิบ	
กระบวนการผลติทีร่ดักุม	มทีีมงานวิศวกรทีม่คีวามช�านาญและความเข้าใจในผลติภัณฑ์ต่างๆ	ส�าหรบัให้ค�าแนะน�าแก่ลกูค้า	มทีีม
ช่างฝีมอืทีไ่ด้รบัประกาศนยีบตัรช่างเชือ่มตามทีม่าตรฐานของผลติภัณฑ์แต่ละประเภทก�าหนด	ท�าให้บรกิารของบรษิทัฯ	มมีาตรฐาน
สูง	 โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตและการติดต้ัง	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้รับประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานต่างๆ	 จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ	 3	ปี	 เช่น	ASME	NBIC	
เป็นต้น	ท�าให้บริษัทฯ	มีต้นทุนในการให้บริการสูง	
	 บริษัท	ทาคูนิ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“TT”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	TAKUNI	มีการด�าเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียว
กับ	CAZ	แต่เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ	LPG	เท่านั้น	เช่น	ศูนย์การค้า	โรงพยาบาล	ร้านอาหาร	อีกทั้งมาตรฐานการใน
ก่อสร้าง	วัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน	อยู่ในระดับที่กฎหมายก�าหนด	ซึ่ง	TT	ไม่สามารถท�างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ	CAZ	ได้
เพราะข้อจ�ากัดหลายประการ	เช่น	ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ	LPG	ความสามารถของวิศวกร	มาตรฐานแรงงาน
ที่ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ดี	หากในอนาคต	กลุ่ม	TAKUNI	จะมีการว่าจ้าง	CAZ	หรือบริษัทย่อยของ	CAZ	ในเรื่องใด	ทั้ง	TAKUNI	และ	CAZ	จะ
มีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาตลาด	และเงื่อนไขการค้าทั่วไป	รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ	โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบและ	Internal	Audit	ของทั้งกลุ่ม	TAKUNI	และ	CAZ	จะเข้ามาตรวจสอบการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว	
เพื่อเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้ทราบ	และปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน

4.2 ด้านรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
	 แนวทางส�าหรบัรายการระหว่างกันในอนาคตของบรษิทัฯ	และเครือกลุ่ม	TAKUNI	หากเป็นรายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการธุรกิจ
ปกตแิละรายการสนบัสนนุธุรกจิปกตซิึง่มเีงือ่นไขทางการค้าโดยทัว่ไป	บรษิทัฯ	จะด�าเนินการตามมาตรการควบคมุการท�ารายการ
ระหว่างกันตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	อนุมตัไิว้แล้วตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด	พร้อมทั้งก�าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง	ๆ 	ให้ชัดเจน	เป็นธรรม	และ
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์		ในกรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้
น้ัน	บรษิทัฯจะจดัให้มบีคุคลทีม่คีวามรู	้ความช�านาญพิเศษ	เช่น	ผูส้อบบญัช	ีหรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิทีม่คีวามเป็นอสิระ	เป็นผู้
ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกนั	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบคุคลท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญพิเศษ	จะถูก
น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณ	ีเพ่ือให้มคีวามมัน่ใจว่าการเข้าท�ารายการดงักล่าว
จะไม่เป็นการยักย้าย	หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ	แต่เป็นการท�ารายการที่
บริษัทฯได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 ในปี	2561	TAKUNI	 ได้งานรับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซจากบริษัทแห่งหนึ่ง	ซึ่ง	TAKUNI	มีการ	sub	contract	 งานให้แก่	CAZ	
นั้น	กลุ่ม	TAKUNI	ได้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมารายอื่นแล้ว	และ	CAZ	ได้เสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของ	CAZ	
ที่เสนอให้กับลูกค้ารายอื่น	โดยสรุปเงื่อนไขการท�ารายการของทั้ง	TAKUNI	และ	CAZ	เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป		นอกจาก
นี้	FA	(บริษัท	เอส	14	แอดไวเซอรี่	จ�ากัด)	และ	Internal	Audit	ของ	CAZ	ได้มีการตรวจสอบการท�ารายการดังกล่าวแล้วว่า	ราคา
และเงื่อนไขการค้าของงานที่	 CAZ	ท�าให้บริษัทย่อยของ	 TAKUNI	 เมื่อเทียบกับงานที่	 CAZ	ท�าให้ลูกค้าบุคคลภายนอกแล้ว	 
พบว่าโครงการม	ีmargin	ใกล้เคียงกันและเง่ือนไขการค้าไม่แตกต่างกัน	รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบของ	CAZ	ก็เข้ามาพิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาดังกล่าวแล้ว
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โครงสร้างรายได้	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561	
	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ

1. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

แบบครบวงจร (EPC Service) 0.58 0.09 550.23 53.84 563.97 40.58

2. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

(Construction SMP & E&I) 399.89 61.00 359.85 35.21 343.49 24.71

3. งานให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา 

(Civil and Building Service)  165.74 25.28 86.66 8.48 341.85 24.60

4. งานให้บริการผลิตและบริการอื่น 

(Fabrication and Other Service) 85.09 12.98 22.55 2.21 137.77 9.91

รวมรายได้จากการบริการ	 651.30	 99.35	 1,019.29	 99.74	 1,387.08	 99.80

รายได้อื่น1/	 4.25	 0.65	 2.69	 0.26	 2.79	 0.20

รายได้รวม	 655.55	 100.00	 1,021.98	 100.00	 1,389.87		 100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ส�านักงานและรายได้จากการขายเศษโลหะหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้งานแล้ว

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

1 โครงสร้างรายได้

 โครงสร้างรายได้ซึ่งแบ่งตามลักษณะงานและการบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ม ี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

 บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ
	 1.	 บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร	 (Engineering,	 Procurement	 and	Construction:	 EPC) โดยขอบเขตการให้
บริการดังกล่าวจะครอบคลุมท้ังงานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบ, เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการ
ผลิต (Procurement) และงานบริหารการจัดการการก่อสร้าง (Construction) รวมถึงกระบวนการทดสอบการท�างานของระบบ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการท�างานทั้งระบบก่อนใช้งานจริง ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้สัญญาบริการเดียว
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โดยการให้บริการสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
 1.1 งานออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering) คือ การรับจ้างออกแบบทางวศิวกรรมตามความต้องการของลูกค้า โดยบรษิทัฯ 
มีทีมวิศวกรที่มีความรู้และความช�านาญในงานวิศวกรรมทุกสาขา ได้แก่ งานโยธา งานโครงสร้าง งานอาคาร งานเครื่องกล งาน
ระบบท่อ และไฟฟ้า และงานระบบวดัคมุ ประกอบกับมคีวามเข้าใจในขัน้ตอนและกระบวนการผลติต่าง ๆ  ส่งผลให้บรษิทัสามารถ
รบัออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างโยธาและระบบสาธารณูปโภคในโรงงานได้อย่างครบวงจร ท�าให้บรษิทัสามารถบรหิารต้นทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกส�าหรับการออกแบบหรือค่าใช้จ่ายในการประสาน
งานระหว่างทีมงานออกแบบภายนอกและทีมงานก่อสร้างของบริษัท
 1.2 งานจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ลูกค้าต้องการ 
มาเพ่ือก่อสร้างและตดิตัง้ตามแผนด�าเนนิงานทีว่างไว้ บริษทัฯ มกัได้รับการว่าจ้างให้ด�าเนนิการงานประเภทน้ีพร้อมกับงานก่อสร้าง 
โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูด้�าเนนิการจดัซือ้จดัหาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ท้ังหมดท่ีจ�าเป็นต่อโครงการ ตัง้แต่การเจรจาต่อรองราคา เงือ่นไข
การส่ังซือ้และการส่งมอบ ตรวจสอบคณุภาพและคณุสมบตัขิองเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของลกูค้าท่ีระบไุว้
ตามสัญญา รวมถึงประสานงานให้มีการจัดส่งตรงตามก�าหนดการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานรวมของโครงการ โดยส่วนใหญ่
ลูกค้าของบริษัทฯ มักจะก�าหนดคุณสมบัติ (Specification) ของวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อโครงการ พร้อมระบุรายชื่อ
ผู้จัดจ�าหน่ายที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ลูกค้าก�าหนด (Approved Vendor List) เท่านั้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทใน
กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (“กลุ่ม ปตท.”) ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ
การกลัน่ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีซึง่ได้รบัสทิธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (Board 
of Investment, “BOI”) ท�าให้บรษิทัฯ มคีวามรูแ้ละความช�านาญในกระบวนการจดัซือ้และน�าเข้าเครือ่งจกัรจากต่างประเทศให้แก่
ลูกค้าตามเงื่อนไขของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 1.3 งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานบรกิารรบัเหมาก่อสร้าง และตดิตัง้ระบบงานวิศวกรรมจริงหลงัจากทีไ่ด้มกีารออกแบบ
ทางวิศวกรรมและจดัซือ้วสัดุและอปุกรณ์ก่อสร้างเรยีบร้อยแล้ว โดยบรษิทัฯ จะจดัทีมงานก่อสร้างท่ีมคีวามช�านาญและเหมาะสม
กับโครงการแต่ละประเภท เพ่ือเข้ารบัผดิชอบในการด�าเนินการ ซึง่แต่ละทมีจะประกอบด้วยวิศวกรผูค้วบคมุงานในแต่ละระดบัจาก
สาขาวิศวกรรมต่างๆทีเ่ก่ียวข้อง โดยจะต้องท�างานร่วมกันในการรับผดิชอบการด�าเนินการของโครงการนัน้ๆ ต้ังแต่การวางแผนการ
ด�าเนินงาน การประสานงานกับลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และ
วิศวกรผู้ออกแบบ การควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพและแล้วเสร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้ การบริหารโครงการทั้งใน
ด้านต้นทนุและการเบกิจ่ายเงิน รวมไปถึงการดูแลเรือ่งความปลอดภัยในการท�างาน โดยบริษทัฯ ให้บริการรับเหมาต้ังแต่งานโยธา 
งานอาคาร งานผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Fabrication Work) งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ (Piping work) งานติดตั้ง
เครื่องมือ (Mechanical Work) งานระบบไฟฟ้าและระบบวัดคุม (E&I Work) ไปจนถึงงานติดตั้งนั่งร้านและงานสี (Scaffolding & 
Painting)

ลูกค้า บริษัท

ระบุความต้องการ ออกแบบ
จัดหาวัสดุ

และอุปกรณ์
ก่อสร้างหน้างาน

ผลิตและประกอบ

ติดตั้งหน้างาน

ทดสอบการใช้งาน
ทั้งระบบ
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ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร	(EPC	Service)

ชื่องาน: PTT LNG Cold Water Facilities

ชื่องาน: PTT Tank Terminal ชื่องาน: BCP Enclosed Ground Flare (EGF)
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	 2.	บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ	(Structural	Mechanical	Piping	(SMP)	Service	and	Electrical	&	
Instrument	(E&I)	Service) บรษิทัฯ ให้บรกิารรบัเหมาติดตัง้โครงสร้างเหลก็ ตดิตัง้ระบบท่อและระบบเครือ่งกล งานตดิตัง้เครือ่งจกัร 
และอปุกรณ์ งานไฟฟ้า ระบบวดัคุม รวมถึงกระบวนการทดสอบการท�างานของระบบและอปุกรณ์ต่าง ๆ  และการทดสอบการท�างาน
ทั้งระบบก่อนใช้งานจริง

โดยการให้บริการสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
 2.1	 งานโครงสร้างเหล็ก	 (Steel	 Structure) บริษัทฯ จะเป็นผู้แปรรูปโครงสร้าง จัดหาวัสดุ จัดท�าการประกอบ และติดตั้ง
โครงสร้างเหล็กภายในอาคารและภายนอกอาคารส�าหรับรองรับท่อ (Pipe Bridge and Pipe Rack) และ โครงสร้างเหล็กเพื่อเป็น
ฐานรองรบัเครือ่งจกัรขนาดใหญ่ (Equipments and Machineries) ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  อาทิ เช่น โรงกลัน่น�า้มนั โรงงานปิโตรเคมี 
โรงงานผลิตไฟฟ้า ตามแบบที่ลูกค้าก�าหนดก่อนน�าไปติดตั้งหน้างาน
 2.2	งานตดิต้ังอุปกรณ์	เครือ่งมือ	เครือ่งจักร	และระบบไฟฟ้า	(Mechanical)	บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหาวสัด ุจดัท�าการประกอบ 
และติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร ตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด
 2.3	 งานประกอบและติดตั้งระบบท่อ	 (Piping)	 ได้แก่ การประกอบ ติดต้ัง และเช่ือมท่อที่ใช้ในการล�าเลียงของเหลวและ
ก๊าซ เช่น น�้ามัน และสารท�าละลายต่างๆ เป็นต้น ตามแบบที่ก�าหนดให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงงานปิโตรเคมี  
โรงกลัน่น�า้มนั และโรงงานผลติไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่ลกูค้าจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมท่อตามความต้องการใช้ โดยจะสัง่จากต่างประเทศหรอื
ผู้น�าเข้า เนื่องจากท่อที่ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ และเป็นท่อโลหะที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือเป็นท่อไร้ตะเข็บ
ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ และความหนามากว่าท่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยทั่วไป ตั้งแต่ท่อเหล็กกล้า (Carbon 
Steel) ท่อเหลก็ไร้สนิม (Stainless Steel) ไปจนถงึท่อโลหะผสม (Alloy) ทีใ่ช้โลหะผสมหลากหลายต้ังแต่ เหลก็กล้า นิเกิล สแตนเลส  
ไทเทเนียม ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน จากคุณสมบัติของท่อที่ได้กล่าวมาข้างต้น การประกอบและติดตั้งท่อ จึงต้องใช้เทคนิค
และความช�านาญพิเศษ เช่น หลังจากการเชื่อมประกอบเสร็จจะต้องท�าการตรวจสอบโดยการเอ็กซ์เรย์ หรือใช้การอบความร้อน
เพื่อคลายความตึงเครียดของท่อวัสดุ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากท่อดังกล่าวถูกน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ดังนั้น
จะต้องค�านึงถึงระดับแรงดัน ความร้อน ความเป็นกรดเป็นด่าง การทนต่อการกัดกร่อน หากมีชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตโดยรวมได้ 
 2.4	งานตดิตัง้อปุกรณ์	เครือ่งมือ	และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า	(Electrical	&	Instrument	Service) บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหา
วัสดุ จัดท�าการประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า ตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด รวมถึงการทดสอบ
การท�างานทั้งระบบก่อนการใช้งานจริง

Clients

ออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้างหน้างาน

ผลิตและประกอบ

ติดตั้งหน้างาน

ทดสอบการใช้งานทั้งระบบ

Company
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ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ

ชื่องาน: PTT Midline Compressor Station

ชื่องาน: PTT LPG Terminal Khao Bo Ya E&I

ชื่องาน: PTT Wangnoi Compressor Station

ชื่องาน: PTT LNG Receiving Terminal Expansion

ชื่องาน: PTT LNG In-Plant Power Generation

ชื่องาน: PTTGC Olefins Reconfiguration
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ตัวอย่างผลงานการให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา

ชือ่งาน: TOP 202MW Small Power Producer Building ชื่องาน: Thai Oil LAB

ชื่องาน: PTT LNG In-Plant Power Generation ชื่องาน: PTTGC Wangnoi Compressor Station

ชื่องาน: BCP TBCR ชื่องาน: PTTGC Propylene Oxide

 3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร	(Civil	&	Building	Service) บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมโยธา เช่น งานเสา
เข็ม งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานสี

ลูกค้า

ออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้างหน้างาน

ผลิตและประกอบ

ติดตั้งหน้างาน

บริษัท
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 4.	บริการผลิต	ประกอบ	และบริการอื่น	(Fabrication	and	Other	Service)	บริษัทฯ ให้บริการผลิตและประกอบโครงสร้าง
เหล็ก ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ถังบรรจุภัณฑ์ งานแปรรูปภาชนะบรรจุ และภาชนะบรรจุความดัน รวมถึงบริการ
จัดหาวัตถุดิบ และจัดหาแรงงาน 

ลูกค้า

ออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ผลิตและประกอบ

ส่งมอบ

ติดตั้งหน้างาน

บริษัท

โดยการให้บริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น
 4.1	งานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็	(Shop	Fabrication) บรษิทัฯ ให้บรกิารแปรรปูผลติภัณฑ์เหลก็ให้เป็นชิน้ส่วนโครงสร้างเหลก็
ประเภทต่างๆ โดยน�าเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบ ตาม
แบบที่ลูกค้าก�าหนด โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการรับจ้างผลิตตามแบบลูกค้าได้หลากหลายลักษณะ ดังนี้

 i.	งานโครงสร้างเหล็ก	(Steel	Structure) บริษัทฯ จะเป็นผู้แปรรูปโครงสร้าง จัดหาวัสดุ จัดท�าการประกอบ และส่งมอบให้
ลูกค้า 

	 ii.	งานประกอบระบบท่อ	(Piping) ได้แก่ การตัด ดัด หรือเชื่อมให้ได้ขนาดตามแบบ และประกอบท่อ ให้พร้อมติดตั้งตาม
แบบทีข่องลกูค้าต้องการ ทัง้นีห้ลงัจากการเชือ่มประกอบเสรจ็ จะต้องท�าการตรวจสอบโดยการเอก็ซ์เรย์โดย third party หรอื
มีการอบความร้อนเพื่อคลายความตึงเครียดของท่อวัสดุ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ได้มาตรฐานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

 4.2	 งานแปรรูป	 ประกอบถังบรรจุ	 (Tanks	 Fabrication)	บริษัทฯ รับจ้างผลิตถังบรรจุของเหลว หรือก๊าซท่ีใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาทิเช่น ถังโลหะ ถังลูกโลกทรงกลม (Sphere Tank) เป็นต้น โดยการน�าเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น มา
ตัด ดัด ม้วน แล้วเชื่อมประกอบแผ่นโลหะเป็นถังบรรจุตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 
30 เมตร 
	 4.3	 งานแปรรูปภาชนะความดัน	 (Pressure	 Vessel	 Fabrication)	 โดยการน�าเหล็กมาตัดและประกอบตามแบบท่ีลูกค้า
ก�าหนด ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะแรงดนัและชิน้ส่วนทนแรงดนัท่ีใช้ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีและก๊าซซึง่ต้องไม่มกีารรัว่ไหลหรอื
ก่อให้เกิดอันตราย การผลิตจึงมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความช�านาญด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานความปลอดภัยก�าหนด เช่นงานโครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อน (Furnace 
& Heater) บริษัทฯ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างเตาเผา ซึ่งจะถูกน�าไปใช้เป็นอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อน
ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น โรงกลั่นน�้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 25



ตัวอย่างผลงานการให้บริการแปรรูป

งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก งานโครงสร้างเตาเผาอตุสาหกรรมและโครงสร้างอปุกรณ์

งานดัดขึ้นรูปเหล็กแผ่น งานเจาะและตัดเหล็กรูปพรรณ

งานแปรรูปท่อล�าเลียงความร้อน งานประกอบท่อถ่ายเทความร้อน

 ท้ังนี ้ปัจจยัส�าคญัในงานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็นัน้ คอื ความสามารถของวิศวกรผูค้มุงานและช่างฝีมอืในงานประเภทโครสร้าง
เหล็ก ได้แก่ การตัด (Cutting) การดัด (Bending) การเจาะ (Drilling) และการเชื่อม (Welding) เพื่อให้พร้อมส�าหรับการก่อสร้าง
ให้ได้ตามแบบทีก่�าหนด โดยบรษิทัฯ มทีีมงานวิศวกรทีม่คีวามช�านาญและความเข้าใจในผลติภัณฑ์ต่างๆ ส�าหรับให้ค�าแนะน�าแก่
ลูกค้า ตลอดจนมีทีมช่างฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก�าหนด ท�าให้บริการ
ของบริษัทฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ 
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี
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โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นมาตรฐานสากล มีรายละเอียดดังนี้

เครื่องหมายมาตรฐาน	 ค�าอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐาน	 สถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐาน	 ประเทศ

  มาตรฐานด้านการผลิต The American Society สหรัฐอเมริกา 

	 S ประกอบและติดตั้งหม้อไอน�้า of Mechanical Engineers 

  Fired Pressure Vessels (ASME)

  มาตรฐานด้านการผลิตและติดตั้ง

	 U ภาชนะความดันประเภท Unfired 

  Pressure Vessel

  มาตรฐานด้านการผลิตและติดตั้ง

 U2 ภาชนะความดันประเภท Unfired 

  Pressure Vessel ระดับ 2 ซึ่งมี

  ระดับสูงกว่า U

  มาตรฐานในการซ่อมแซมและ The National Board of Boiler  สหรัฐอเมริกา

 R ปรับปรุงหม้อไอน�้าและภาชนะ and Pressure Vessel Inspectors 

  ความดัน (NBIC)

ความปลอดภัยในการท�างาน
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน โดยอบรมบุคลากรในเรื่องความปลอดภัยก่อนเร่ิมปฎิบัติงาน 
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส�าหรับพนักงานอย่างเพียงพอ รวมไปถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในทุกโครงการ 
ของบรษิทัฯ จงึท�าให้ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในด้านระบบการจดัการ ซึง่เป็นระดบัสากล ทัง้บรษิทัฯ ยังได้รบัการ
ยอมรบัจากลกูค้าว่ามคีวามปลอดภัยค่อนข้างสงูจากการด�าเนนิงานในโครงการต่างๆ ทีผ่่านมา โดยบริษทัฯ ได้รับใบประกาศนียบตัร
จากลูกค้าและส่วนราชการในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ดังนี้

โครงการ	 ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

PTTGC	Aromatics	Debottlenecking การท�างาน 2 ล้านชั่วโมงโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดการท�างาน

TOP	SPP	Project การท�างาน 6 ล้านชั่วโมงโดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดการท�างาน

PTT	WCS	Project โรงงานสีขาว ระดับที่ 1

ตารางแสดงสถิติด้านการท�างานในเรื่องความปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2559 – ปี 2561

 ปี	 	 สถิติ	 	 IFR	 LTIR	 ชั่วโมงการท�างาน

	 	 MTC	 LTI	 FC

 2559 2 0 0 0.09 0 4,312,255

 2560 5 0 0 0.41 0 2,435,799

 2561 2 0 0 0.09 0 4,353,957

หมายเหตุ:	
MTC	– Medical Treatment Case / กรณีมีการรักษาโดยแพทย์ที่มากกว่าการให้ยา เช่น เย็บแผล เข้าเฝือกจากกระดูกหัก
LTI	 – Lost Time Incident Case / กรณีต้องมีการหยุดงานเนื่องจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องมากกว่า 1 วัน
FC	 – Fatalities Case / กรณีเสียชีวิต
IFR	 – Incident Frequency Rate / ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ
LTIR	– Lost Time Incident Frequency Rate / ความถี่ในการเกิดอุบัตเหตุถึงขั้นหยุดงาน
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 ด้านความส�าคัญของคุณภาพเป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีบริษัทมุ่งเน้นให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยตลอดช่วงระยะการออกแบบ 
การจัดซื้อจัดหา และก่อสร้าง บริษัทฯ มีฝ่าย QA (Quality Assurance) ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านของบรษิทัคอยเป็นผูค้วบคมุเรือ่งคณุภาพของงาน โดยจะตรวจสอบและตดิตามผลงานในทกุๆ ขัน้ตอน  ตัง้แต่การคดัเลอืกทมี
วิศวกรและช่างเชื่อมที่มีคุณสมบัติตรงกับมาตรฐานของงานแต่ละโครงการที่ลูกค้าก�าหนด รวมถึงทดสอบฝีมือช่างเชื่อมเพื่อให้ได้
ช่างเชือ่มทีม่คีณุสมบตัติรงตามข้อก�าหนดของลกูค้าแต่ละราย จากน้ันจงึออกใบประกาศนียบตัร (WQT Certificate & Card Test) 
ให้ ถึงจะพร้อมอนุญาตให้เชือ่มงานได้ ตลอดจนการตรวจสอบชิน้งานแต่ละชิน้อย่างเข้มงวดเพ่ือให้มัน่ใจว่างานในทกุรายละเอยีด
มคีณุภาพและปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลกูค้าก่อนน�าไปประกอบและตดิตัง้จรงิ โดยบรษิทัฯ จะประเมนิ
คุณภาพของผลงานก่อสร้างรวมไปถึงทีมวิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบในการท�างาน
และคุณภาพของชิ้นงานในครั้งต่อๆไป 

ระบบการท�างาน การควบคุม และการบริหารโครงการ
 ส�าหรับงานโครงการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ มีขั้นตอนในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงานจนกระทั่งโครงการเสร็จ
สิ้นและส่งมอบให้กับลูกค้า โดยใช้มาตรการที่เรียกว่า “Risk Management Gate” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังรูปภาพด้านล่าง 

เปิดตัว
โครงการ

ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพรายเดือน

รายงานของ
ความส�าเร็จของโครงการ

รายงาน Cost
สูงเกินไป

เบิกเงิน
ล่วงหน้า

ตกลงท�า
สัญญาเพิ่มเติม

ปรับปรุง
ITC

ก่อสร้าง

ประชุม
หารือ

วางแผน
โครงการ

ตัง้งบประมาณ
การ ITC

เริ่มด�าเนิน
โครงการ

1.	การเสนอราคาโครงการ
	 และการตัดสินใจ

2.	การพัฒนาข้อเสนอ

3.	ท�าสัญญาเจรจาต่อรอง

4.	การจัดเตรียมโครงการ

5.	การด�าเนินโครงการ

6.	โครงการเสร็จสิ้น

ข้อมูลโครงการ

ประชุม
หารือ

การวิเคราะห์
ส�าหรับผลประกวดราคา

เตรียมตัว
การเจรจาต่อรอง

ผลลัพธ์ของ
การเจรจาต่อรอง

การตรวจสอบ
ของสัญญา

ทบทวน
เงื่อนไขสัญญา

ส�ารวจ
ไซด์งาน

วิเคราะห์
ความเสี่ยง

ราคา
ประเมิน

เลือก
ข้อเสนอ

ตัดสินใจ
เสนอราคา

การประเมินผล
ส�าหรับการเสนอราคาหรือไม่

การตัดสินใจ
ส�าหรับการเสนอราคา

 การควบคมุงาน บรษิทัฯ มกีารลงทุนโดยการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ เริม่ตัง้แต่ระบบวัตถุดบิ การควบคมุคณุภาพ 
กระบวนการตรวจสอบ จนไปถึงการติดตามขัน้ความส�าเร็จของชิน้งานในทกุข้ันตอนการผลิตผ่านระบบบาร์โค้ด Bar code และระบบ 
GPS โดยเริ่มจากวัตถุดิบที่สั่งซื้อเข้ามา บริษัทฯ ใช้ระบบการควบคุม การจัดการและตรวจสอบวัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปการณ์ ที่
เรียกว่า “ระบบ TCMS (Tools, Assets & Consumable Management System)” หลังจากนั้นเมื่อวัตถุดิบถูกส่งเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตทั้งในส่วนของงานโครงสร้าง (Structure) และงานท่อ (Piping) บริษัทฯ จะมีใช้ระบบในการติดตามความคืบหน้าในการ
ท�างานของชิน้งาน รวมไปถึงการขนย้ายชิน้งานไปในแต่ละขัน้ตอนการผลติ จนกระท้ังชิน้งานน้ัน ๆ  ได้ถูกส่งไปตดิตัง้ให้กับลกูค้าที่ 
ปลายทางเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม Structure Production Control Stystem (SPCM) และ ระบบ Spool Tracking Manage-
ment System (STMS) ทั้งนี้ส�าหรับขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อมของช้ินงานในแต่ละจุดเช่ือม บริษัทฯ ใช้ระบบ 
CWCS (Welding Control System) มาช่วยในการติดตามและการตรวจสอบให้ได้งานตามคุณภาพที่ลูกค้าก�าหนด ซึ่งระบบการ
ท�างานดังกล่าวท้ัง 4 ระบบนี้มีส่วนช่วยให้การท�างานของบริษัทฯ ในแต่ละโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�าและลด
ความล่าช้าของงานได้เป็นอย่างดี
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3 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
– ไม่มี –

4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

4.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
 บรษิทัฯ มนีโยบายในการด�าเนินงาน โดยมุง่เน้นการขยายตลาดไปยังกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีซึง่มกีารขยาย
ตัวตามภาวะเศรษฐกิจ บริษัทก�าหนดนโยบายการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิต และพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะช่าง
ฝีมอืทีต้่องมคีวามสามารถและความช�านาญสงู เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขนัในปัจจบุนั ตลอดจนรกัษามาตรฐานในการ
ให้บริการเพ่ือรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าในระยะยาว พร้อมท้ังพัฒนาความสามารถในการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพการท�างานในหลากหลายมิติ สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ได้มีคุณภาพได้ตรงต่อ
เวลา บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนี้

1) ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้มาตรฐาน
 บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยมีจรรยาบรรณที่ดีและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยจะเลือกใช้วัสดุที่มี
มาตรฐานเป็นไปตามข้อก�าหนด และให้ความส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างมาก โดยก�าหนด
ให้มีระบบการดูแลตรวจสอบการควบคุณภาพงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตและการติดต้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่างานในทุก
รายละเอียดได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์และการให้บริการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังน้ันคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้มาตรฐานจึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญอย่างมาก โดยระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ ครอบคลุม
ตั้งแต่การสอบทานแบบที่ได้รับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และจะมีการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่ามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามแบบท่ีก�าหนดไว้หรอืไม่ โดยจะมผีูค้วบคมุงานท�าหน้าท่ีควบคมุดแูลตรวจสอบคณุภาพวัสดทุีใ่ช้ร่วมกับผูอ้อกแบบ รวม
ถึงการตรวจสอบคณุภาพการผลติ ติดต้ังและการทดสอบระบบทุกข้ันตอน เพ่ือให้แน่ใจว่าการด�าเนนิการเป็นไปตามมาตรฐานและ
แผนงานที่ก�าหนด ท�าให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพงานเป็นไปตามที่ได้ตกลงได้กับลูกค้า 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจาก ASME ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ได้มกีารตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์และการบรกิาร โดยใช้วิธีท�าการทดสอบโดยไม่ท�าลาย (Non-Destructive Testing) และ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) ตามมาตรฐานสากลและข้อก�าหนดที่ลูกค้าต้องการ รวมท้ัง 
ข้อก�าหนดตามกฎหมาย
 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังได้ด�าเนินการปรบักระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุผลส�าเร็จเพ่ิมมากข้ึน โดยบริษทัฯ มกีารน�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการท�างาน อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่บริษัทฯ น�ามาใช้ในกระบวนการผลิต
บางขั้นตอน เช่น การวัดขนาด การตัด การเจาะรู เป็นต้น ซึ่งท�าให้ช่วยลดระยะเวลาในการท�างานและมีความผิดพลาดน้อยลง 
ประกอบกับบริษัทฯ มีการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ รวมไปถึงการเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดย
เน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและปลูกฝังการท�างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ
 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างครบวงจร และได้สร้างความพึงพอใจและความสะดวกสบาย
ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างได้หลากหลายประเภทตามที่กล่าวในหัวข้อ “2.2 
ลักษณะสินค้าและบริการ”  โดยที่ผ่านมาผลงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาหลัก 
โดยเฉพาะลูกค้าและผู้รับเหมาหลักซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าขนาดใหญ่ ได้ให้ความไว้วางใจและกลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อย่าง 
ต่อเนื่อง 

3) ด้านระยะเวลาการส่งมอบชิ้นงานและบริการที่ตรงตามเป้าหมาย
 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการส่งมอบชิน้งานและบริการให้ได้ตามเวลาท่ีก�าหนด เน่ืองจากเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีลกูค้าใช้พิจารณา
และตัดสินใจในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับจ้างผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งมอบชิ้นงานได้ตรงเวลา 
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บรษิทัฯ จงึมกีารตรวจสอบระยะเวลาการสัง่ซือ้วัตถุดบิ ประมาณระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอน ก่อนทีบ่ริษทัฯ จะรับงานจากลกูค้า 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถท�างานและส่งมอบชิ้นงานให้กับลูกค้าได้ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนด  โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ใช้
ระยะเวลาตั้งแต่ท�าสัญญากับลูกค้าจนสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้า ประมาณ 4-24 เดือน ข้ึนอยู่กับขนาดและความซับซ้อน
ของงานในแต่ละโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายควบคุมการผลิตเพื่อให้การด�าเนินการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐาน
และแผนงานที่ก�าหนด ประกอบกับการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการท�างาน เพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
โดยเน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่งและปลกูฝังการท�างานเป็นทมีอย่างมปีระสทิธิภาพ ซึง่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท�างาน
และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถส่งมอบชิ้นงานที่ได้ทั้งคุณภาพและได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

4) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการและระบบควบคุมต้นทุนที่ดี โดยมีการน�าระบบโปรแกรมที่ทันสมัยช่วยควบคุมงานโครงการ
ทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและลด
การท�างานซ�้าซ้อน โดยระบบดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบ ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อวัสดุและควบคุมต้นทุนของโครงการ ท�าให้
ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างได้ทันต่อเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้วิศวกรโครงการ
สามารถควบคุมการเบิกและใช้วัสดุในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นระบบ
บาร์โค้ดและระบบ GPS สามารถท�าให้บริษัทฯ ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท�างาน และ
ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าก�าหนด

5) ด้านการพัฒนาบุคลากร
 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพงานและการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาที่ก�าหนด ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารและทมีวศิวกรโครงการท่ีมคีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์ ในแวดวงธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างในกลุม่อตุสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ท�าให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีนโยบายมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนา
และเสรมิสร้างท้ังในด้านความรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน และรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถให้ท�างานกับบรษิทัใน
ระยะยาว บรษิทัฯ มกีารจดัอบรมอย่างสม�า่เสมอในเรือ่งความรูเ้ฉพาะด้านและเทคนคิต่างๆ ซึง่มกีารจดัท�าแผนการฝึกอบรมประจ�า
ปี โดยค�านึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน รวมไปถึงการพัฒนาในด้านการบริหาร การจัดการ การ
สร้างทีมงาน การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสรมิให้พนักงานและผูบ้รหิารได้มคีวามรูใ้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด�าเนินงาน

4.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจ�าหน่าย
 บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน�้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี  ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงกลั่นน�้ามันดิบ โรงงานปิโตรเคมี โดย
เฉพาะลูกค้าในกลุ่มปตท. ซึ่งมีธรุกจิหลากหลาย เช่น ธุรกิจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�้ามัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
โดยสดัส่วนของกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปีขึน้อยูก่ารเปิดประมูลงานของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายและการ
รับงานของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการให้บริการลูกค้าตามแต่ละลักษณะโครงการในปี 2559 – 2561 เป็นดังนี้

รายงานประจ�าปี 256130



ตารางแสดงสัดส่วนงานของบริษัทฯ	แยกตามลักษณะโครงการ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561
แยกตามลักษณะโครงการ	 มูลค่า	 ร้อยละ	 มูลค่า	 ร้อยละ	 มูลค่า	 ร้อยละ

ปิโตรเคมี	 125.96	 19.34	 20.20	 1.98	 419.73	 30.26

 บริษัท ปตท.และบริษัทย่อย1 125.96 19.34 20.20 1.98 357.95 25.81

 บริษัทอื่นๆ2 - - - - 61.78 4.45

ก๊าซ	 403.78	 61.99	 1,000.51	 98.16	 807.45	 58.21

 บริษัท ปตท.และบริษัทย่อย1 403.78 61.99 1,000.51 98.16 807.45 58.21

 บริษัทอื่นๆ2 - - - - - -

โรงไฟฟ้า	 3.50	 0.54	 (1.76)	 (0.17)	 159.90	 11.53

บริษัท ปตท.และบริษัทย่อย1 3.50 0.54 (1.76) (0.17) 159.90 11.53

บริษัทอื่นๆ2 - - - - - -

อื่นๆ	 118.06	 18.13	 0.34	 0.03	 -	 -

รวม	 651.30	 100.00	 1,019.29	 100.00	 1,387.08	 100.00

หมายเหตุ: 1บริษัท ปตท.และบริษัทย่อย ได้แก่ PTT, PTTGC, PTTLNG, PTT TANK, Thai Oil, IRPC
 2บริษัทอื่นๆ ได้แก่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี, ก๊าซ, และโรงไฟฟ้า

4.3 การจัดหางานและการคัดเลือกโครงการ
 สายงานสนับสนุนธุรกิจจะท�าหน้าที่ในการคัดเลือกโครงการท่ีน่าสนใจ โดยการติดตามประกาศโครงการประมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ ประกาศทางหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ อีเมลเชิญชวนจากคู่ค้า โทรศัพท์เพื่อสอบถาม เป็นต้น การประกวด
ราคาในบางครัง้จะได้รบัการแนะน�าจากลกูค้าท่ีเชือ่ถือในผลงาน รวมท้ังได้รับการแนะน�าจากคูค้่าของบริษทัฯ และพันธมติรทางการ
ค้า บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง ดังนี้ 

(1) ผู้รับเหมาโครงการหลัก (Main Contractor)
 บริษัทฯ ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางหลักในการเข้าหาลูกค้าส�าหรับงานรับเหมาก่อสร้าง (Construction Work) โดยรับงาน
ในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) จากผู้รับเหมาโครงการหลัก ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาโครงการขนาดใหญ่ 
โดยผู้รับเหมาโครงการหลักจะด�าเนินการเข้าประมูลงาน ในลักษณะสัญญาเดียวจากเจ้าของโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่งาน
ออกแบบ งานจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ และงานก่อสร้าง ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ แล้วแบ่งส่วนงานให้กับบรษิทัฯ หรอืผูรั้บ
เหมาโครงการช่วงรายอื่นๆต่อไป โดยปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากช่องทางนี้ 
 ผู้รับเหมาโครงการหลักเหล่านี้มักจะมีรายชื่อผู้รับเหมาที่สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างและสามารถส่งมอบชิ้นงานที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (Approved Vendor List) ซึ่งบริษัทฯ มักมีชื่ออยู่ในรายชื่อดัง
กล่าว เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้รบัการยอมรบัในด้านการผลติและการบรกิารท่ีมคีณุภาพ ได้มาตรฐานทีย่อมรบัในระดบัสากล ประกอบ
กับคุณภาพงานของบรษิทัฯ ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางท�าให้บริษทัฯ ได้รับงานและยังได้รับการแนะน�าจากผูรั้บเหมาโครงการ
หลักเหล่านี้ให้เข้าร่วมน�าเสนองานอย่างต่อเนื่อง ผู้รับเหมาโครงการหลักเหล่านี้ได้แก่ Samsung Engineering (Thailand) Co., 
Ltd., China Petroleum Pipeline Bureau, Posco Engineering Co., Ltd เป็นต้น ซึ่งถือเป็นผู้รับเหมาโครงการหลักรายใหญ ่
ชั้นน�าในประเทศไทยและระดับสากลที่มีประวัติและผลงานที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน

(2) เจ้าของโครงงาน (Project Owner)  
 บริษัทฯ มีช่องทางในการติดต่อกับเจ้าของโครงการโดยตรงซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีแผนการขยายการลงทุนขยายสาขา ขยาย
ก�าลังผลิต และ/หรือ ปรับปรุงโครงการเดิม โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ เป็นลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการใน
โครงการก่อนหน้านี ้ในการคดัเลอืกผูร้บัเหมาน้ัน โดยปกตจิะผ่านการประมลูซึง่เจ้าของโครงการพิจารณาจากผลงานทีผ่่านมาและ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 31



รายได้	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561
แยกตามช่องทางการจัดหา	 มูลค่า	 ร้อยละ	 มูลค่า	 ร้อยละ	 มูลค่า	 ร้อยละ

ผ่านผู้รับเหมาโครงการหลัก 641.391 98.48 469.092 46.02 829.063 59.77

ผ่านเจ้าของโครงการ 9.91 1.52 550.20 53.98 558.02 40.23

รวม	 651.30	 100.00	 1,019.29	 100.00	 1,387.08	 100.00

ติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อยื่นซองประมูล ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการรับงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการมากขึ้น เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการท�าก�าไร

ตารางแสดงสัดส่วนการให้บริการตามช่องทางการจัดหาลูกค้าในปี	2559	–	2561
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ: 1แบ่งเป็นบริษัทฯ กลุ่มบริษัทในเครือเกาหลี 42.02% 

 2แบ่งเป็นบริษัทฯ กลุ่มบริษัทในเครือเกาหลี 12.94% 

 3แบ่งเป็นบริษัทฯ กลุ่มบริษัทในเครือเกาหลี 57.69%

4.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

4.4.1 ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มตลาด
 ภาครฐัได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสรมิจากโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic 
Corridor) ในปี 2560 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เป็นแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการ
ลงทุนสนบัสนนุ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยมโีครงการขยายท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที ่3 ทีจ่ะสามารถเพ่ิมขดีความ
สามารถขนถ่ายสินค้าเหลว เช่น น�้ามัน น�้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนวงเงิน 1.5 ล้าน
ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่น�าร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ท�าให้ผู้ประกอบการกลุ่มปิโตรเคมี เริ่มวางแผนขยาย
การลงทุนและขยายก�าลังการผลิตในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่จะมีการก่อสร้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจาก
การเริ่มด�าเนินโครงการในปี 2560 เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 อีกทั้งมีแผนที่จะปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในปี 2561 – ปี 2565 โดยด้านน�้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี มีประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 
แผนทีเ่กิดขึน้ในระยะสัน้ช่วงปี 2561 -2562 มุง่เน้นการปรบัปรงุการบรหิารจดัการพลงังาน สร้างแผนจดัหาพลงังาน ส่งเสรมิพลังงาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน และก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ได้แก่ 

 สร้างโรงไฟฟ้าที่แท้จริงสนับสนุนการลงทุนประเทศ 
 การสร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
 มีพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนเสนอเองเป็นครั้งแรก 
 รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทั้งไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน�้ามัน 
 ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้าและส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทน 
 ศึกษาโอกาสพัฒนาเป็น Regional LNG Trading Hub 
 เริ่มการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจากปิโตรเคมี 
 มีการก�าหนดทิศทางลงทุนและการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 
 จัดท�ากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ อาทิ การ  ใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์

มาตรฐานอาคารด้านพลงังาน (Building Energy Code: BEC) การใช้มาตรการบริษทัจดัการพลงังาน (ESCO) ส�าหรบัหน่วย
งานภาครัฐ

รายงานประจ�าปี 256132



 แผนระยะปานกลางช่วงปี 2563 -2565 การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้าง พ้ืนฐานตาม
แผนการจดัหาทีป่รบัปรงุใหม่ กระตุ้นการลงทนุด้านพลงังาน และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมนียัส�าคญั เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมาย ได้แก่ 

 มีโรงไฟฟ้า สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน 
 เริ่มสร้างฐานลงทุนใหม่จากปิโตรเคมีระยะที่ 4 
 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน 
 ลดการผกูขาด สร้างการแข่งขนัในทกุกิจการพลงังาน ประชาชนเข้าถึงการใช้ พลงังานในราคาท่ีเป็นธรรม ได้รบัคณุภาพและ

การบริการที่ดีขึ้น 
 บังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ 
 สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ผลที่ประเทศและประชาชนจะได้รับสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาค และสร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ให้กับประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 อาทิ ปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่จะมีมูลค่าลงทุนเพิ่มอีกอย่างน้อย 
300,000 ล้านบาท ภายใน 2-3 ปี ช่วย ผลักดันให้ไทยมีโอกาสก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยมากกว่า 15,000 
ซึ่งจะ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามที่ทางภาครัฐได้วางไว้
ที่มา: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ./ กระทรวงพลังงาน

4.4.2 ภาวะการแข่งขัน
 โดยท่ัวไปในอุตสาหกรรมงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC) ในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคม ี
มีแข่งขันไม่รุนแรง เน่ืองจากลูกค้าเลือกผู้รับเหมาที่มีชื่ออยู่ใน vendor list ของลูกค้าอยู่แล้ว ท�าให้การเข้ามาของผู้รับเหมา 
รายใหม่เป็นไปได้ยาก ทั้งนี้หากผู้รับเหมารายใหม่มีความต้องการที่จะเข้าอยู่ในรายชื่อ vendor list อาจจะเริ่มจากถูกจ้างงานใน
ฐานะ Sub-contractor เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นประสิทธิภาพในการท�างาน สร้างคุณภาพของผลงานที่เชื่อถือได้ การส่งมอบงานตรง
เวลาตามก�าหนด รวมถึงความสามารถในการควบคมุความปลอดภัยในระหว่างการด�าเนนิงานระดบัมาตรฐานสากล ให้ชือ่เสยีงบ
ริษัทฯ เป็นที่ไว้วางใจในวงการก่อสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายชื่อ vendor list ใน
กลุ่มปตท. เช่น PTT LNG, IRPC, PTTGC, THAI OIL, BCP เป็นต้น
 ส�าหรับธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป (Construction Work) ถือว่าการแข่งขันของธุรกิจอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็น
งานที่มีผู้รับเหมาที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ที่หลากหลายอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะการแข่งขันในงานรับเหมาก่อสร้าง
ท่ัวไปทีม่มีลูค่าโครงการไม่มากนัก เน่ืองจากงานในลกัษณะดงักล่าวใช้เงนิลงทนุ เทคโนโลยี ความช�านาญและการบริหารจดัการท่ี
น้อยกว่าเมื่อเทียบกบังานขนาดใหญ่ จึงท�าให้อปุสรรคในการเข้าสูต่ลาด (Barriers to entry) ค่อนข้างต�า่ ในขณะทีง่านก่อสร้างทีม่ี
มลูค่าโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จะมกีารแข่งขันท่ีน้อยกว่าเน่ืองจากมกัต้องอาศยัขนาดเงนิลงทนุ ประสบการณ์ และความ
เชีย่วชาญเฉพาะในการก่อสร้าง ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ จะสามารถแข่งขนัผูร้บัเหมารายอืน่ๆได้ จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องมปีระสบการณ์การ
ท�างาน มกีารควบคมุคณุภาพงานทีไ่ด้มาตรฐาน มอี�านาจในการเจรจาต่อรองกับผูจ้ดัจ�าหน่ายวัสดอุปุกรณ์ให้ได้ราคาและเงือ่นไข
ที่ดี รวมถึงต้องมีฐานะการเงินท่ีเข้มแข็ง เพ่ือที่จะสามารถเพ่ิมโอกาสในการชนะการประมูลงาน ท้ังนี้ ผลงานและประสบการณ์
ท�างานของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา ได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าจ�านวนมาก ซึ่งนอกจาก
การรักษามาตรฐานของการบริการแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการรับงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร หรือ EPC เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมั่นคงในระยะยาว

4.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
 การสรรหาแรงงาน
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแรงงานโดยใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอก (Outsource) โดยแรงงานที่บริษัทฯ 
ว่าจ้าง Outsource ส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมอืทีใ่ช้ในงานก่อสร้างประเภทโยธา และงานก่อสร้างทัว่ๆไป อาทเิช่น งานส ีงานแปรรปู
โครงสร้างเหล็ก งานฉนวน เป็นต้น ซึ่งการว่าจ้าง Outsource ถือเป็นการบริหารต้นทุนแรงงานที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
การจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าจ้างพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
วิศวกรและทีมงานควบคุมงานท่ีเป็นพนักงานประจ�าซ่ึงผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรรมควบคุมการติดตั้ง 
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เป็นผู้ควบคุมในทุกข้ันตอนการด�าเนินงาน บริษัทฯ จึงใช้นโยบายการว่าจ้าง Outsource เพ่ือลดปัญหาด้านต้นทุนและคุณภาพ
แรงงานได้ 
 ทั้งนี้ ในการจัดหาแรงงานโดยการว่าจ้าง Outsource แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะท�าการคัดเลือกจากประสบการณ์ ชื่อเสียง และ 
ผลงานในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ ความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง ความ
ตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทั้งยังพิจารณาถึงความพร้อมในการท�างานและสถานะการเงินของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
นอกจากนีบ้รษิทัฯ มกีารจดัท�ารายชือ่ผูร้บัเหมา (Supplier List) เพ่ือเป็นฐานข้อมลูมใิห้พ่ึงพิงผู้รบัเหมารายใดรายหนึง่มากจนเกินไป 

การสั่งซื้อและการควบคุมการเบิกใช้วัสดุและอุปกรณ์
 ในแต่ละโครงการ ลูกค้าจะเป็นผู้ก�าหนดลักษณะ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายในการ
เก็บวัสดุและอุปกรณ์ไว้เป็นระยะเวลานาน แต่จะใช้วิธีการส่ังซ้ือเป็นคร้ังๆ ตามความจ�าเป็นในการใช้งาน เพ่ือบริหารต้นทุนให้มี
ประสทิธิภาพ ทัง้นี ้การเกบ็วสัดคุงคลงัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเหลก็ ซึง่เป็นวสัดหุลกัในการแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ต่างๆ อาทิ
เช่น เหล็กแผ่น (Steel Plate) เหล็กรูปพรรณหรือเหล็กโครงสร้าง (Steel Section) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาใน
การผลิต และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งแก่ลูกค้า 
 ในการพิจารณาจัดหาวัตถุดิบส�าหรับใช้ในแต่ละโครงการนั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่ในขั้นตอนของการเสนอราคางาน คือ ก่อนที่จะมี
การตกลงเซ็นสัญญากับลูกค้า บริษัทฯ จะเจรจาตกลงในเรื่องขอบข่ายของการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งปกติลูกค้าจะเป็นผู้ก�าหนดขนาด 
ลกัษณะ ประเภทวัตถุดบิ และชัน้คุณภาพ (Grade/ Specification) รวมถึงรายชือ่ของผูจ้�าหน่ายวัตถุดบิท่ีผ่านเกณฑ์ตามกระบวนการ
คดักรองคณุสมบตัผิูจ้�าหน่ายของลกูค้า (Supplier Approved List)  โดยบรษิทัฯ จะมกีารสอบราคาเบือ้งต้นจากผูจ้�าหน่ายวตัถุดบิ 
(Supplier) เมื่อเซ็นสัญญากับลูกค้า 
 การสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ มีทั้งสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและส่ังซื้อผ่านตัวแทนจ�าหน่าย ส�าหรับการสั่งซ้ือจากต่างประเทศ
จะมีเพยีงเหล็กหรือวตัถดุบิบางประเภททีลู่กค้าก�าหนดคณุสมบัตเิปน็พเิศษและไม่สามารถหาได้ในประเทศเท่านัน้ โดยการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นสั่งซื้อจากส่วนกลาง ผ่านแผนกจัดซื้อของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อจะด�าเนินการจัดซื้อตาม
ขั้นตอนภายใต้งบประมาณที่ก�าหนด ซึ่งจะตรวจสอบวัตถุดิบกับผู้จ�าหน่ายวัตุดิบหลายรายทั้งในด้านปริมาณ ราคา และความ
สามารถในการจดัส่งวัตถุดบิให้ได้ตรงตามทีก่�าหนด ทัง้นี ้การรับมอบสนิค้าจากผูจ้ดัจ�าหน่ายทุกครัง้ ฝ่ายคลงัสนิค้าและฝ่ายตรวจ
สอบคุณภาพ (QC) ของบริษัทฯ และตัวแทนของลูกค้าจะร่วมกันตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าก�าหนด ก่อนน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตขั้นต่อไป นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจะประเมินการด�าเนินงาน
และติดตามควบคุมงบประมาณก่อสร้างอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
 บรษิทัฯ ก�าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืก และประเมนิผูจ้ดัจ�าหน่ายหรอืผูใ้ห้บรกิารในด้าน คุณภาพ ราคา ความตรงต่อเวลาในการ
ส่งมอบ บริการหลังการขาย ประวัติผู้ขาย เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อครั้งต่อไป โดยจะก�าหนดให้มีการประเมิน
ผู้ขายหรือผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ส�าหรับการควบคุมการเบิกวัสดุและอุปกรณ์ของผู้รับเหมา บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้รับเหมาแจ้งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าหน้างาน เพื่อ
ระบุชนิดและปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการเบิกใช้ในแต่ละวัน เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าจะบันทึกการเบิกใช้วัสดุและอุปกรณ์ใน
ใบเบกิของหน่วยงาน ก่อนส่งให้โฟร์แมนตรวจสอบการเบกิของผูร้บัเหมาว่ามปีรมิาณ และรายการเบกิถูกต้องหรอืไม่ เมือ่โฟร์แมน
ตรวจสอบแล้วจึงให้ผู้รับเหมาลงนามเป็นผู้รับวัสดุอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน รวมทั้งก�าหนดให้จะต้องบันทึกความคืบหน้าของงาน ใน
ขณะท่ีวิศวกรโครงการจะท�าหน้าทีจ่ะควบคมุการเบกิจ่ายวัสดแุละอปุกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้างของบรษิทัฯ ตรวจ
สอบคุณภาพของงานและปรมิาณงานทีเ่บกิเพ่ือเปรยีบเทยีบการเบกิใช้วัสดอุปุกรณ์กับแผนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ด ีในกรณีทีผู่ร้บั
เหมาไม่สามารถด�าเนินการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันได้ จะต้องท�าการแจ้งโฟร์แมนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะ
ได้กันสถานท่ีส�าหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือซึ่งแยกส่วนกับสินค้าคงคลัง โดยความรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญเสียของ
วัสดุและอุปกรณ์ดงักล่าวยังคงถือเป็นความรบัผดิชอบของผูร้บัเหมา ท้ังนี ้การควบคมุการเบกิวัสดอุปุกรณ์ของผูร้บัเหมาทีเ่ข้มงวด 
ดังกล่าว ถือเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยลดปัญหาการจ่ายค่าแรงเกิน การจ่ายเงินซ�้าซ้อน การลดของเสียลงได้ รวมทั้งในกรณีที่เกิด
การสูญหายจากผู้รับเหมา ผู้จัดการโครงการจะท�าการแจ้งฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อให้ท�าการหักเงินงวดที่จ่ายแก่ผู้รับเหมาทันที 

รายงานประจ�าปี 256134



การติดต่อจัดหางานประมูล
 สินค้าและบริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการที่มีลักษณะแตกต่างกันไป โดยบริษัทฯ จะต้องน�าเสนองานโดยตรงให้
กับลูกค้าเพ่ือรบัการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ส�าหรบัการเข้าร่วมประมลูจะมลัีกษณะเป็นแบบเปิด คอืหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าของโครงการ
จะเปิดประมลูให้แก่ผูส้นใจทัว่ไป ท่ีผ่านมาจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประมลูจะขึน้อยู่กับความซบัซ้อนและขนาดของแต่ละโครงการ ในกรณี
ที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการจะส่งจดหมายเชิญเพียงบางบริษัทให้เข้าร่วมประมูล โดยคัด
เลือกจากความสามารถ ประวัติการขายและบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสายงานสนับสนุนธุรกิจซึ่งมีหน้าที่ติดตามประกาศการประมูล
ผ่านทางสื่อต่างๆ แล้วส่งให้ฝ่ายประเมินราคาและประมาณราคาด�าเนินการประกวดราคา การประกวดราคาในบางครั้งจะได้รับ
การแนะน�าจากลูกค้าที่เชื่อถือในผลงานของบริษัทฯ รวมทั้งค�าแนะน�าจากคู่ค้าของบริษัทฯ และพันธมิตรทางการค้า 
 ในการเสนองานประมูล บริษัทฯ จะต้องยื่นหลักประกันการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond) ในวงเงินประมาณร้อยละ 10 ของ
ราคากลาง เมื่อบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯจะต้องท�าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับลูกค้าโดยต้องวางหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) และหลักประกันเงินล่วงหน้า (Advanced Payment Bond) ที่ผู้รับจ้างขอเบิกจาก
เจ้าของโครงการในวงเงนิประมาณร้อยละ 10 ของมลูค่างานตามสญัญา ซึง่เป็นหลกัประกันการปฏบิตัติามสญัญาและหลกัประกัน
การช�ารุดบกพร่องที่ผู้รับจ้างย่ืนต่อเจ้าของโครงการ ท้ังนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าบริษัทฯ จะช�าระคืนเงินล่วงหน้าให้กับลูกค้าตาม
เงื่อนไขการช�าระคืนที่ก�าหนดไว้ โดยลูกค้าจะมีการหักเงินบางส่วนเป็นเงินประกันผลงาน (Retention) ออกจากเงินงวดท่ีลูกค้า
พึงช�าระให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการประกันผลงานในวงเงินประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินงวดที่ลูกค้าพึงช�าระให้กับบริษัทฯ ใน
แต่ละงวด โดยบริษัทฯ จะได้รับหลักประกันคืนเมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญานั้นๆแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะมีก�าหนดเวลาประมาณ 1-2 
ปีหลงัส่งมอบงานงวดสดุท้าย ดงันัน้ในการเสนองานแต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะต้องมเีงนิทุนหมนุเวยีนหรอืวงเงนิสนบัสนุนจากธนาคาร
เพียงพอเพียงรองรับกับการใช้เป็นหลักประกันดังกล่าวด้วย

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
ขั้นตอนการรับงานธุรกิจให้บริการผู้รับเหมา

1. รับจดหมายเชิญเพื่อประกวดราคา หรือเพื่อเข้าเจรจาเสนอราคาจากลูกค้า

2. พิจารณาลักษณะการเข้าประกวดราคา

4. ยื่นซองเพื่อประกวดราคา หรือเสนอราคา

5. วิเคราะห์และเตรียมข้อมูลเพื่อต่อรองราคา ก่อนลงนามในสัญญา

3. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์ความเสี่ยง ประมาณการต้นทุน 
เพื่อเข้าประกวดราคา หรือ เพื่อเจรจาเสนอราคา

2.1 เจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อประกวดราคาร่วมกัน

2.2 แบ่งส่วนงานกับพันธมิตรให้ชัดเจนเพื่อท�างาน    
ตามความเชี่ยวชาญ

เข้าประกวดราคาด้วยตนเอง
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7. จัดท�าการงบประมาณโครงการ

8. เริ่มโครงการ

10. ส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้า

6. วางแผนงานกับลูกค้า จัดท�าตารางก�าหนดการท�างาน
และวางแผนการใช้ก�าลังคนและวัตถุดิบ

9. ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการประจ�าเดือน และจัดท�ารายงาน
ปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการ (ถ้ามี)

 ในช่วงก่อนการเข้าประมูลโครงการ บริษัทฯ จะท�าการประสานงานและติดต่อลูกค้าเพื่อขอรับเอกสารประกอบการประมูลโดย
มีรายละเอียดที่ส�าคัญ อาทิเช่น TOR (Term of Reference) ,หลักเกณฑ์, แบบก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูล โดย 
ผู้บริหารจะมอบหมายให้ฝ่ายประมาณราคาของบริษัทฯ ท�าการศึกษาและถอดแบบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดราคาเพ่ือ
เสนองานเบื้องต้น โดยจะต้องท�าการถอดแบบทั้งในแง่ของปริมาณและราคาต่อหน่วยจนได้ข้อสรุป หลังจากนั้นจึงน�าแบบที่ถอด
เบื้องต้นมาน�าเสนอให้ทีมท�างานและผู้บริหารท�าการพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประกวดราคาหรือไม่ 
ในกรณีเข้าร่วมประมูลจะร่วมกันพิจารณาและก�าหนดราคาเพื่อใช้ในการประมูลโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบผลว่าเป็น
ผู้ชนะการประมูลโครงการ บริษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิเช่น ที่ปรึกษาโครงการ ทีมวิศวกร ผู้บริหาร
บรษิทัฯ เพ่ือก�าหนดแผนในการท�างาน ซึง่บรษิทัฯ จะน�าผลจากการประชมุดงักล่าวมาก�าหนดแนวทางในการวางแผนการก่อสร้าง
และวางแผนการจดัซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ตลอดจนวางแผนการว่าจ้างแรงงานให้สอดคล้องกับก�าหนดการท�างานท่ีวางแผนไว้จนกระท่ัง
ส่งมอบการบริการแก่ลูกค้าเสร็จสิ้น 
 โดยทัว่ไปแล้ว บรษิทัฯ จะใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิการให้บริการนบัตัง้แต่การตดิต่อลกูค้าจนกระทัง่ส่งมอบบริการให้แก่ลกูค้า
เสร็จสิ้นเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการและความต้องการของเจ้าของโครงการเป็นส�าคัญ

4.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการเพ่ือให้การประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ ไม่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อสิง่แวดล้อม โดย
บริษัทฯ ได้วางแนวนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 ด้านการตรวจวัด ความร้อน แสง สี เสียง - บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจตามข้อ 15 ในกฎกระทรวงเรื่อง ก�าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเก่ียวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 

 ด้านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 27 และ 29
 ด้านการตรวจสอบคุณสมบัติน�้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกยื่นฟ้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนการรับงานธุรกิจให้บริการผู้รับเหมา (ต่อ)
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4.7 มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ค่ารับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ (Backlog) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 	 ชื่อโครงการ

1 โครงการออกแบบวิศวกรรม Main EPC เม.ย. 2561 271.83 11.66 31.69 240.14 

 การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ Contractor  - มิ.ย. 2562

 และการก่อสร้างและติดตั้งหอเผา

 ชนิด ของโรงกลั่นบางจาก 

 Enclosed Ground Flare (EGF) 

 Installation Project

2 โครงการโรงโอเลฟินส์ใหม่  Main SMP พ.ค. 2561 1,183.62 7.02 83.12 1,100.50

 กิจกรรมงานโครงสร้าง (structure)  Contractor  – ก.ค. 2563

 งานเครื่องกล (mechanical) 

 งานท่อ (Piping) งานสี (Painting) 

 PTTGC Olefins Reconfiguration 

 SMP Project รายการเหมาที่ 2,3,4,5

3 โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีน Sub Civil  ม.ค. 2561 455.12 25.27 114.99 340.13

 ออกไซด์กิจกรรมงานโยธา ของ Contractor and - ม.ค. 2563

 รายการเหมาที่ 2และรายการเหมา  Building 

 ที่ 4 Propylene Oxide Project  Service

4 โครงการโรงโอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรม Sub Fab and เม.ย. 2561 296.79 34.22 101.57 195.22 

 งานผลิตขึ้นรูปโครงสร้างเหล็ก  Contractor Other - ม.ค. 2563

 PTTGC Olefins Reconfiguration   Service

 Project

5 โครงการก่อสร้างคลังก๊าซปิโตรเลียม Sub EPC ก.ย. 2561 206.55 2.88 5.95 200.60

 เหลวบางปะกงเฟส 3  กิจกรรมงาน Contractor  – ม.ค. 2563

 ออกแบบ ผลิตขึ้นรูปและติดตั้งถัง

 กักเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่น Sub Civil ต.ค. 2561 312.00 7.11 22.20 289.80

 น�้ามันบางจากเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Contractor  – ก.พ. 2563

 โครงการ 3E เฟส 2  โดยติดตั้ง

 หน่วยเพิ่มออกเทนเทคโนโลยีใหม่

 แบบ Continuous Catalyst 

 Regeneration (CCR) และ 

 Hydrocracker Unit (HCU) 

 กิจกรรมงานโยธา

ลักษณะ
งาน

ประเภท
งาน

ปีที่เริ่มงาน
ปีที่คาดว่า
จะเสร็จ

มูลค่า
โครงการ
(ลบ.)

ความ
คืบหน้า
ของ
โครงการ	
(%)

มูลค่า
งาน
ที่รับรู้
เป็นรายได้
(ลบ.)

มูลค่า
งาน
ที่ไม่รับรู้
เป็นรายได้
(ลบ.)
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	 	 ชื่อโครงการ

7 โครงการโรงโอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรม Sub Fab and ก.ย. 2561 89.54 14.41 12.90 76.64

 งานออกแบบและผลิตขึ้นรูปโครงสร้าง Contractor Other  – มิ.ย. 2562

 พื้นเหล็กบันไดเหล็กและราวบันได  Service

8 โครงการอืน่ทีอ่ยู่ในระหว่างส่งมอบงาน    1,608.68  1,579.37 29.31

รวม	 	 	 	 4,424.12	 	 1,951.78	 2,472.34

หมายเหตุ: * ภายหลัง 31 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้มีการเซ็นสัญญาเพิ่มอีก 2 โครงการได้แก่

1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว  

 หนองแฟบ (PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal Project)  

 กิจกรรมงานจดัหาอปุกรณ์และตดิตัง้สายไฟฟ้าแรงดันสงูและแรงดนัต�า่ ตดิ 

 ตั้งหม้อแปลงและติดตั้งตู้จ่ายไฟชั่วคราว

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้างและติดตั้งระบบวาล์วขนาด 12 นิ้ว จ�านวน  

 1 ชุด ส�าหรับสถานีรับส่งแก๊สแอลเอ็นจี เฟส 2

รวมจ�านวน

28.51	ล้านบาท เริ่มงานเมื่อ ม.ค.2562 – เม.ย. 2562  

15.30	ล้านบาท เริ่มงานเมื่อ ก.พ. 2562 – ธ.ค. 2562 

43.81	ล้านบาท

ลักษณะ
งาน

ประเภท
งาน

ปีที่เริ่มงาน
ปีที่คาดว่า
จะเสร็จ

มูลค่า
โครงการ
(ลบ.)

ความ
คืบหน้า
ของ
โครงการ	
(%)

มูลค่า
งาน
ที่รับรู้
เป็นรายได้
(ลบ.)

มูลค่า
งาน
ที่ไม่รับรู้
เป็นรายได้
(ลบ.)

รายงานประจ�าปี 256138



	 ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของ	 บริษัทฯ	 
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
	 เริ่มแรกบริษัทก่อตั้งจากกลุ่มผู้บริหารหลัก	ได้แก่	1.นายซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)	2.	นายยอง	ซอล	ซอย	(Mr.	Yeong	 
Cheol	Choi)	และ	3.	นายหวัง	ยอบ	จี	 (Mr.	Wang	Youp	Jhee)	ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์	ความรู้ความเชี่ยวชาญ	รวมถึงความ 
น่าเชือ่ถือทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมน�า้มนั	ก๊าซ	และปิโตรเคม	ีรวมถึงลกูค้าท่ีเป็นกลุม่บรษิทัสญัชาตเิกาหล	ี
ดงัน้ันการรบังานในช่วงเริม่ต้น	อาจจะใช้ความความเชือ่ถือในผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ในการรบังาน	โดยส่วนมากจะเป็นลกัษณะการ
รับเหมาช่วง	(Subcontract)	จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าว	ส�าหรับปัจจุบันบริษัทฯ	มีความสามารถในการได้รับงานในโครงการใหญ่	ๆ	
อย่างต่อเนื่องจากลูกค้าที่มีชื่อเสียง	 เนื่องจากบริษัทฯ	ใช้ระยะเวลา	ความพร้อม	ความรู้	 เทคโนโลยี	มาตรฐานคุณภาพ	และองค์
ประกอบโดยรวมของทั้งบริษัทฯ	เพื่อให้ได้มีรายชื่อใน	Vendor	list	ของลูกค้า	เพื่อเป็น	Main	Contractor	เช่น	กลุ่มปตท.	ไทยออ
ยล์	บมจ.บางจาก	เป็นต้น	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยงัมีการรับงานในลักษณะแบบ	Subcontractor	ซึ่งผ่านการแนะน�าของลูกค้าในอดีต
และลกูค้าปัจจุบนัท่ีเหน็ผลส�าเรจ็ของผลงานทีผ่่านมา	ท�าให้บรษิทัฯ	สามารถรับงานได้ทัง้สองแบบโดยไม่ต้องอาศยัชือ่เสยีงจากตวั
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้ได้งานดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้บริหารหลัก	 ที่อาจจะ
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียลูกค้าสัญชาติเกาหลีและลูกค้าที่มีความเชื่อถือในผู้บริหารหลักในอนาคต	และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
เรื่องการพึ่งพิงผู้บริหารและสร้างความยั่งยื่นให้แก่บริษัทฯ		บริษัทฯ	จึงได้จัดท�าสัญญาข้อตกลงการจ้างงานกับผู้บริหารคนส�าคัญ	
ได้แก่	1.	นายซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)	2.	นายยอง	ซอล	ชอย	(Mr.	Yeong	Cheol	Choi)	3.	นายหวัง	ยอบ	จี	(Mr.	Wang	
Youp	Jhee)	โดยจะต่อสัญญาจ้าง	5	ปี	หลังจากเข้าจดทะเบียน	ร่วมกับจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญเพื่อลดความเสี่ยงใน
การพึ่งพิงบุคคล	 โดยระบุหน้าที่	 ต�าแหน่ง	ลักษณะงาน	และตัวบุคคลที่จะมาด�าเนินงานแทน	ประกอบกับการให้ความส�าคัญใน
การพัฒนาพนกังาน	โดยส่งพนกังานเข้าอบรมในหลกัสตูรต่าง	ๆ 	และมนีโยบายสรรหาบคุลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถเพ่ือลดการ 
พึ่งพิงผู้บริหาร
	 ณ	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีจ�านวนพนักงานทั้งหมด	โดยไม่รวมผู้บริหารจ�านวน	240	คน	แบ่งเป็นแผนกก่อสร้างและแผนก
เขยีนแบบซึง่เป็นแผนกท่ีส�าคัญของบรษิทัฯ	มวิีศวกรท้ังสิน้	196	คน	เป็นพนกังานสญัชาตไิทย	187	คน	และพนกังานสญัชาตเิกาหล	ี
9	คน	ในขณะที่พนักงานแผนกอื่น	ๆ	มีจ�านวนรวม	44	คน	ซึ่งเป็นพนักงานสัญญาติไทย	38	คน	และพนักงานสัญชาติเกาหลี	6	คน	
	 อีกท้ังในปัจจุบันบริษัทฯ	มีสัดส่วนการรับงานกลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติอ่ืน	ๆ	 เพ่ิมข้ึน	 เพ่ือลดการพ่ึงพิงของกลุ่มลูกค้าสัญชาติ
เกาหลี	โดยมีรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้าสัญชาติเกาหลี	และลูกค้าสัญชาติกลุ่มอื่น	ๆ	ดังนี้

โครงสร้างรายได้	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561	
	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 ร้อยละ

กลุ่มบริษัทในเครือเกาหลี	 273.65	 42.02	 131.90	 12.94	 800.20	 57.69

กลุ่มอื่น	ๆ	 377.65	 57.98	 887.39	 87.06	 586.88	 42.31

รวม	 651.30	 100.00	 1,019.29	 100.00	 1,387.08	 100.00

ปัจจัยความเสี่ยง
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ความเสี่ยงด้านการเงิน

2 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ 
	 ตามข้อก�าหนดของวงเงินสินเชื่อท่ีบริษัทฯ	 ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง	ก�าหนดให้บริษัทฯ	ด�ารงอัตราส่วนหน้ีสินท่ีต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(Debt	to	Equity	Ratio)	ในอัตราส่วนไม่เกิน	2	:	1	(สองต่อหนึ่ง)	ตั้งแต่ปี	2562	จนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาสินเชื่อ	
และด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	(DSCR	:	Debt	Service	Coverage	Ratio)	ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า	1.2	(หนึ่ง
จุดสอง)	เท่าตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ	หากบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ	อาจส่งผลกระทบต่อสัญญา 
สนิเชือ่	โดยธนาคารอาจยกเลกิวงเงินสนิเชือ่ท้ังหมด	บรษิทัฯ	ถูกระงบัการพิจารณาวงเงนิสนิเชือ่ใหม่	มปีระวัติด้านการรักษาเงือ่นไข
สินเชื่อตามสัญญาที่ไม่ดี	ส่งผลกระทบต่อการขอสินเชื่อใหม่ในอนาคต
	 ดังน้ันบริษัทฯ	 จึงจัดให้มีการบริหารทางการเงินและประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการด�ารงอัตราส่วน
ทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ	ยังปฏิบัติตามเงื่อนไขตามวงเงินสินเชื่อดังกล่าว

3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระค่าบริการจากผู้ว่าจ้าง
	 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ	รบังานจากผูร้บัเหมาโครงการหลกั	ซึง่เป็นลกูค้าเอกชน	อาจมคีวามเสีย่งในการรบัช�าระเงนิเนือ่งจากผูรั้บเหมา
โครงการหลักประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถช�าระค่าบริการจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างม ี
นัยส�าคัญได้	ท�าให้บริษัทฯ	ต้องด�ารงกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานให้เพียงพอต่อการด�าเนินกิจการ	
	 บรษิทัฯ	จงึมมีาตรการทีเ่ข้มงวด	โดยก่อนท่ีจะมกีารรบังานประมลูทกุคร้ัง	บริษทัฯจะพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือและฐานะทางการ
เงินของผู้ว่าจ้างก่อนเข้าประมูลงาน	ตรวจสอบงบการเงินของผู้ว่าจ้างตลอดจนสอบถามเครดิตของผู้ว่าจ้างจากคู่ค้า	และบริษัทฯ	
มนีโยบายท่ีจะรบังานก่อสร้างจากผูว่้าจ้างทีม่คีวามน่าเชือ่ถือและฐานะทางการเงนิดเีท่าน้ัน	โดยหากพบว่าผูว่้าจ้างรายใดมคีวาม
เส่ียงสงูก็จะปฏิเสธในการเข้าร่วมประมลูงาน	นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ยังเน้นการรับงานก่อสร้างโดยตรงจากเจ้าของโครงการ	ซึง่มคีวาม
น่าเชื่อถือและฐานะทางการเงินดี	เช่น	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	 
ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นต้น	 เพ่ือช่วยลดผลกระทบจากปัญหาไม่ได้รับช�าระค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้ในระดับหนึ่ง	 จาก 
ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีสัดส่วนรายได้จากการรับเหมาผ่านเจ้าของโครงการเพิ่มขึ้น	ดังรายละเอียดในตารางสัดส่วน
งานของบริษัทฯ	แยกตามช่องทางการจัดหาลูกค้า	

4 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
	 ในการด�าเนนิธุรกจิมคีวามจ�าเป็นต้องใช้เงนิทุนหมนุเวยีนสงู	โดยเฉพาะในกรณีเป็นโครงการใหญ่และอาจใช้ระยะเวลานานกว่า
จะสร้างแล้วเสรจ็	ดงันัน้หากประสบปัญหาในการหาแหล่งเงนิทนุสนับสนุนทางการเงนิ	ก็อาจท�าให้โครงการมปัีญหา	เน่ืองจากระยะ
เวลาในการเรยีกช�าระเงนิจากลกูค้าเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสญัญา	อาจไม่สมัพันธ์กับข้ันความส�าเร็จของงานทีท่�าได้จรงิ	ท�า
ให้บริษัทฯ	ประสบปัญหาการเบิกเงินล่าช้ากว่าเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป	ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหมุนเวียนของบริษัท	ที่บริษัทฯ	
อาจต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากวงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินซึ่งท�าให้เกิดต้นทุนทาง 
การเงินตามมา
	 บรษัิทฯ	เข้าใจและเห็นถึงปัญหาดงักล่าวเป็นอย่างด	ีจงึได้หาแนวทางป้องกันโดยการเตรยีมขออนมุติัวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินให้เพียงพอ	เพื่อเพิ่มโอกาสและสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงการลดความเสี่ยงเรื่องการเสีย
โอกาสในการเข้ารับงานโครงการใหม่ๆ	หากวงเงินหนังสือค�้าประกันงานโครงการที่ได้ท�าไว้กับธนาคารพาณิชย์เกินกว่าวงเงินที่
ธนาคารพาณิชย์อนุมัติไว้	รวมทั้งวางแผนและบริหารการสั่งซื้อและระยะเวลาการจ่ายเงิน	supplier	ให้มีประสิทธิภาพ
	 ในการท่ีบริษัทฯ	 จะด�าเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็น 
ครั้งแรก	(IPO)	บริษัทฯ	เห็นว่าเป็นเหตุผลหนึ่งเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ	และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะท�าให้บริษัทฯ	มี
ช่องการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนลดความเสี่ยงได้
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันและความต่อเนื่องของรายได้จากการประมูล
	 ในการด�าเนินธุรกิจการให้บรกิารด้านการออกแบบวิศวกรรม	การจัดหาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์	และการรับเหมาก่อสร้างแบบครบ
วงจร	(Engineering,	Procurement	and	Construction)	และธุรกิจรับเหมาติดตั้งโครงสร้างและระบบ		งานบริการด้านวิศวกรรม
โยธา	ตลอดจนการผลิตและประกอบเหล็กและระบบท่อส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น	บริษัทฯ	จะต้องเข้าไปประมูลงานกับเจ้าของ
โครงการ	 รายได้ของบริษัทฯ	 จึงมีความผันผวนตามความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ	 ในกรณีท่ีบริษัทฯ	 ไม่สามารถ
ประมูลงานใหม่ได้ตามแผนงานท่ีวางไว้	 โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจตกต�่าหรือมีการแข่งขันด้านราคาในการประมูล	อาจส่ง
ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ	 ให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพ่ือรักษา
ความต่อเน่ืองของรายได้	 โดยการรักษาคุณภาพของงานและการให้บริการแก่ลูกค้า	 ทั้งในด้านความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม	
ความคุ้มค่า	ตรงเวลา	พร้อมทั้งรับประกันผลงานก่อสร้าง	โดยมีสัญญาการชดใช้ค่าเสียหายของผลงาน	ภายในระยะเวลา	1	ปีหลัง
จากก่อสร้างแล้วเสร็จ		เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า	ส่งผลให้ลูกค้ารายเดิมกลับมาใช้บริการกับบริษัทฯ	
อย่างต่อเนื่อง	และจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทฯ	ให้เป็นผู้ให้บริการในโครงการอื่นต่อไป	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าลูกค้ารายอื่นให้มา
ใช้บริการแก่บริษัทฯ	อีกด้วย

6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
	 ต้นทุนวัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบการถือเป็นต้นทุนส�าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยวัตถุดิบหลัก	 ได้แก่	 
แผ่นเหล็ก	ลวดทองแดง	 เป็นต้น	กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงระยะเวลาการด�าเนินโครงการ
ของบริษัทฯ	อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการท�าก�าไรของบริษัทฯ	 ราคาวัสดุก่อสร้างจะผันผวนข้ึนลงตามภาวะตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	 โดยอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	พบว่า	
ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วง	5	ปีที่ผ่านมาระหว่าง	ปี	2557	–	ปี	2561	มีอัตราการผันผวน	เฉลี่ยอยู่ที่	106.84	เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของ
ปีก่อนหน้า	(ใช้ฐานปี	2553	=	100)	ดังตารางต่อไปนี้

ตางรางที่	1	:	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	ปี	2543	-	ปี	2561

ที่มา	:	ส�านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
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	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบายรองรบัเพ่ือลดความเสีย่งของความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง	โดยบรษิทัฯ	จะประมาณการต้นทนุ
งานก่อสร้างก่อนการเสนอราคาเพ่ือเข้าประมลูก่อสร้างในแต่ละโครงการ	การพิจารณาต้นทุนค่าก่อสร้างจะมาจากฐานข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ	และข้อมูลต้นทุนจากการให้บริการงานก่อสร้างแก่ลูกค้าในอดีต	ตลอดจนวางแผนก�าหนดราคาวัสดุไว้ล่วงหน้า	 โดย
การออกใบสั่งซื้อล่วงหน้าแก่คู่ค้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวของราคาวัสดุ	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถค�านวณต้นทุนการ
ให้บริการได้ค่อนข้างแม่นย�า	 ในอดีตท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของราคาวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าว 
มากนัก	

7 ความเสี่ยงจากการประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างผิดพลาด
	 การประมาณการต้นทุนเป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 เนื่องจากบริษัทฯ	จะต้องการท�าสัญญาในลักษณะเหมาจ่าย	หรือ
เป็นสัญญาที่มีการตกลงราคาไว้ตั้งแต่ได้รับงานประมูลแล้ว	 จึงจ�าเป็นต้องมีการประเมินต้นทุนและควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตาม
งบประมาณที่ได้ก�าหนดไว้	ดังนั้นการประมาณการต้นทุนจึงมีความส�าคัญต่อผลก�าไรของบริษัทฯ	โดยการประมาณการที่แม่นย�า
จะท�าให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ	มีก�าไร	แต่หากการ
ประมาณการต้นทนุงานผดิพลาดอาจส่งผลให้บรษิทัฯ	พลาดหวังจากการได้รบังานใหม่ในอนาคต	เน่ืองจากการเสนอราคาประมลู
ที่สูงกว่าคู่แข่ง	หรือผลประกอบการขาดทุน	เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างที่ประมาณไว้ต�่ากว่าที่ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริง	เป็นต้น	
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี	จึงได้ก�าหนดแนวทางในการประมาณการต้นทุนจากการ
ให้บริการก่อสร้าง	ซึ่งจะประกอบด้วย	ค่าวัสดุและสินค้า	ค่าผู้รับเหมาช่วง	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน	รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิต
ต่าง	ๆ	โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานก่อสร้างของทีมวิศวกร	ประกอบกับฐานข้อมูลการค�านวณ
ต้นทนุงานก่อสร้างในกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการในอดีตท่ีผ่านมา	รวมท้ังระบบโปรแกรมควบคมุการผลติแบบเบด็เสรจ็	(Integrated	
Production	Control	System)	ทีพั่ฒนาโดยบรษิทัฯ	เพ่ือใช้ควบคมุ	วิเคราะห์	และปรบัปรงุต้นทุนโครงการให้มปีระสทิธิภาพและเป็น
ปัจจุบันเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ทั้งในส่วนของการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์	และจ�านวนชั่วโมงการท�างานของวิศวกร
โครงการ	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการก่อสร้างให้อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี	 โดยทีมผู้บริหารจะมี
การประชุมภายในทุกเดือน	เผื่อติดตามสถานะค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ	และทุกไตรมาสจะมีการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายของ
แต่ละโครงการให้เป็นปัจจุบัน	โดยแต่ละไตรมาสอาจจะมีปรับปรุงงบประมาณ	ของแต่ละโครงการผ่าน	Indicative	Target	Cost	
หรือ	ITC	ที่เป็นรายงานการแสดงสถานะต้นทุนของแต่โครงการ	หากมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่าย	จึงท�าให้ความเสี่ยงจาก
การประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างผิดพลาดลดลง

8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯ	มีการสั่งซื้อวัสดุ	อุปกรณ์	และเครื่องจักรมาจากต่างประเทศ	โดยเฉพาะพวกวัสดุพวกเหล็กที่ต้องน�าเข้าจากประเทศ
เกาหลี	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	และญี่ปุ่น	เช่น	วัสดุลวดเชื่อม	(Welding	Consumable)	หรือ	วัสดุแผ่นเหล็กแผ่นรีดเย็น	(Steel	Plate)	
ที่ต้องได้รับมาตรฐานสากลของ	Japanese	Industrial	Standards	:	JIS,	American	Society	for	Testing	and	materials	:	ASTM	
เป็นต้น	ส่งผลให้บรษิทัฯ	มคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	เกิดผลกระทบต่อต้นทนุโครงการ	
ในกรณีทีค่่าเงนิบาทอ่อนตัวลง	ท�าให้มลูค่าวัสดุก่อสร้างทีน่�าเข้ามมีลูค่าสงูขึน้	อตัราก�าไรของโครงการจะลดลง	บรษิทัฯ	จงึมแีนวทาง
การลดความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตก่อนที่จะท�าการจัดซื้อวัสดุ

9 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
	 การด�าเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ	จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้	 ความสามารถเฉพาะทาง	ต้อง
มีประสบการณ์ในการด�าเนินงาน	 การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเส่ียงของบริษัทฯ	 ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	ในอนาคต
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงทรัพยากรด้านบุคคลเป็นส�าคัญจึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ด้วยการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ความรู้	 ความสามารถพร้อมกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร	ทั้งนี้	 ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีอัตรา
หมุนเวียนของบุคลากรในส่วนของกลุ่มวิศวกรผู้ควบคุมงานค่อนข้างต�่า	กลุ่มที่เป็นแรงงานหลักในการด�าเนินงานจะเป็นพนักงาน
รายวัน	และพนักงานท่ีจ้างตามรายโครงการ	ซึง่มอียูป่ระมาณ	650	คน	ซึง่บริษทัฯ	จะจ้างงานตามปริมาณงานท่ีได้รับ	มกีารก�าหนด
อัตราค่าแรงให้ใกล้เคียงกับค่าแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	 มีการจ่ายเงินที่ตรงเวลาสม�่าเสมอ	ประกอบกับท�าเลท่ีตั้งของ 
บรษิทัฯ	อยู่ใกล้กับนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด	จงัหวัดระยอง	ซึง่มบีคุลากรกลุม่แรงงานอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	อกีท้ังมกีารบอก

รายงานประจ�าปี 256142



ต่อกันปากต่อปากภายในกลุ่มแรงงานดังกล่าว	จึงท�าให้บริษัทฯ	ไม่ได้รับผลกระทบในการสรรหาแรงงานมากหนัก

10 ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ชีวอนามัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง
	 การด�าเนินงานก่อสร้างโครงการ	หากมีความผิดพลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก	 ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในด้านของ
อันตรายจากความผิดพลาดในการก่อสร้างที่ท�าให้เกิดความเสียหายทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน	หรือผลกระทบจากการด�าเนินงาน
ต่อสิง่แวดล้อม	อาท	ิมลภาวะทางเสยีง	ฝุน่ควนัฟุ้งกระจายจากการก่อสร้าง	การทรดุตวัของพ้ืนอาคารข้างเคยีง	นอกจากจะมคีวาม
เสี่ยงของการเสื่อมเสียชื่อเสียง	และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ	 ในฐานะผู้ให้บริการก่อสร้างแล้ว	อาจยังเป็นเหตุให้บริษัทฯ	 ถูก
ด�าเนินคดีในชั้นศาลในกรณีที่ถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ�านวนมาก
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความส�าคญัของความปลอดภัยในการให้บรกิาร	จงึได้มกีารฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัต้ังแต่ผูบ้รหิารจนถึง
คนงานให้เข้าใจและค�านงึถึงความปลอดภัยของการด�าเนนิงานในทกุขัน้ตอน	เช่น	การจดับคุลากรเข้าอบรมด้านความปลอดภยัใน
การท�างานของกรมสวัสดกิารทกุระดบั	ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัวชิาชพีให้ความรูด้้านความปลอดภัยแก่พนกังาน
ก่อนเริ่มงาน	การให้สวัสดิการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท�างาน	มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้น	และการฝึกซ้อมหนีไฟหากเกิด
สถานการณ์ไม่คาดคิด	ซึ่งบริษัทฯ	เชื่อมั่นว่าหากพนักงานเข้าใจถึงการป้องกันและใส่ใจความปลอดภัยในการด�าเนินงานก็จะช่วย
ลดผลกระทบต่อบุคคลภายนอกได้	ส�าหรับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้านมลภาวะฝุ่นควันฟุ้งกระจายน้ัน	บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดการเร่ืองมลภาวะทาง
เสียง	โดยหลีกเลี่ยงการท�างานในช่วงนอกเวลางาน	หากมีกรณีที่ต้องมีการด�าเนินงานที่อาจส่งเสียงรบกวนคนในชุมชน	บริษัทฯ	ก็
จะแจ้งให้บคุคลในชมุชนทราบก่อนล่วงหน้าผ่านตวัแทนชมุชนทีบ่รษิทัฯ	ได้มอบหมายให้เป็นสือ่กลางในการสือ่สารท�าความเข้าใจ

11 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทันก�าหนดเวลา
	 บริษัทฯ	 อาจมีความเสี่ยงในเรื่องค่าปรับและภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากการส่งมอบสินค้าไม่ทันก�าหนดการ	ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได้จากหลายสาเหตุ	 ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ	ทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างและติดตั้ง	 การ
เปลี่ยนแปลงสัญญา/เงื่อนไขระหว่างด�าเนินโครงการ	การขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องของผู้ว่าจ้างโครงการ	หรืออาจเกิด
ปัญหาจากการส่งมอบวัสดุล่าช้าจากผู้จัดจ�าหน่าย	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	 จากการที่ถูกเจ้าของโครงการปรับค่าเสียหาย	
หรือก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิ่มนอกเหนือจากที่บริษัทฯ	ประเมินตามแผนงานก่อสร้างไว้	
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	โดยน�าระบบ	IT	เข้ามาช่วยในการตรวจสอบขั้นตอนและความเรียบร้อย
ของงาน	เช่น	โปรแกรม	SPCM	ที่มีความสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ตั้งแต่รับวัสดุจากผู้จัดจ�าหน่าย	น�ามาประกอบ	พ่นสี	
เชื่อมโลหะ	และน�าออกจากโรงงานเพ่ือไปติดตั้ง	 โดยผู้จัดการในแต่ละโครงการจะสามารถตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงานผ่าน
โปรแกรมดังกล่าว	 รวมทั้งก�าหนดให้มีก�าหนดประชุมและรายงานผลความคืบหน้าของทุก	ๆโครงการกับผู้บริหารทุกเดือน	จึงท�า
ให้บริษัทฯ	ทราบความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ	เมื่อพบปัญหาผู้จัดการโครงการสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที	
เพ่ือให้ได้รบัค�าแนะน�าจากผูบ้รหิารส�าหรบัแก้ไขปัญหา	ทัง้น้ี	ตัง้แต่อดตีท่ีผ่านมาบริษทัฯ	ยังไม่เคยถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า 
ใด	ๆ

12 ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า ที่อาจท�าให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบหากผู้ร่วมค้า 
 ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
	 เนื่องจากการรับงานบางครั้ง	 อาจเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนหรือความน่าเชื่อถือมาก	บริษัทฯ	มีความจ�าเป็นต้องเข้าร่วมใน
กิจการร่วมค้ากับนิติบุคคลอื่นเพ่ือให้บริษัทฯ	สามารถเข้าประมูลงานและท�างานโครงการได้	 ในการร่วมงานในกิจการร่วมค้าอยู่
ภายใต้เกณฑ์การรับผิดชอบร่วมกัน	ข้อตกลงร่วมกัน	หรือแทนกัน	 (Joint	 Venture)	 โดยความร่วมมือดังกล่าวจะส�าเร็จก็ต่อเมื่อ
ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามพันธะสัญญาของตน	หากผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้าไม่สามารถกระท�าตามข้อตกลงในสัญญาร่วมค้าได	้
บรษิทัฯ	อาจได้รบัความเสีย่งทีจ่ะต้องเข้ารบัผดิชอบในส่วนของผูร่้วมค้า	เช่น	อาจต้องเข้ารบัผดิชอบในการจดัหาเงนิทนุในส่วนของ 
ผู้ร่วมค้าที่ไม่สามารถหาเงินมาลงทุนได้	 หรือความเสี่ยงในการที่ต้องเข้ารับผิดชอบงานในส่วนของผู้ร่วมค้าให้บรรลุแล้วเสร็จตาม
แผนงาน	 อีกทั้งกรณีที่โครงการได้รับความเสียหายผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจาก 
บริษัทฯ	หรืออาจต้องรับผิดในส่วนของผู้ร่วมค้าในกิจการร่วมค้าด้วย	ส่งผลให้บริษัทฯ	ต้องรับผิดตามกฎหมาย	และสร้างความ 
เสียหายแก่บริษัทฯ
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	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ยังไม่มีการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	 ยังมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยจะท�าการวิเคราะห์ผู้ร่วมค้า	ซึ่งพิจารณาจากประวัติ	 ผลงานที่ผ่านมา	สถานะทางการเงิน
ของผู้ร่วมค้า	ก่อนที่จะตกลงร่วมงานกัน	ท�าให้มีความมั่นใจว่าผู้ร่วมค้าจะสามารถเข้ารับผิดชอบในส่วนงานได้หากเกิดปัญหาขึ้น	
ช่วยลดทอนความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อบริษัทฯ	ได้

13 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
	 เนื่องจากบริษัทฯ	ได้มีว่าจ้างบริษัทภายนอกมารับเหมาช่วง	(subcontract)	เพื่อท�างานก่อสร้างในโครงการ	ในปัจจุบันบริษัทฯ	
มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด	อยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่	 1	คดี	 ซึ่งเมื่อวันที่	 22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	 โจทก์ได้มีการยื่น 
ค�าอุทธรณ์ต่อ	และนัดฟังค�าพิพากษาในวันที่	15	พฤศจิกายน	2561	ที่ผ่านมา	ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาว่า	ให้บริษัทฯ	ต้อง
ช�าระเงินจ�านวน	347,514.66	บาท	พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับตั้งแต่วันฟ้อง	(13	กันยายน	2559)	ตามสัญญาจ้างงาน	ซึ่ง
เป็นการแก้ไขสัญญาจ้างงานฉบับหลัก	
	 ปัจจุบันคดีน้ีอยู่ในระหว่างที่คู่ความสามารถย่ืนฎีกา	หรือค�าร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาได้	 ผลคดีดังกล่าวจึงยังไม่ถึงที่สุด
และอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย
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รายชื่อผู้ถือหุ้น	 จ�านวน	(หุ้น)	 ร้อยละ

1	 กลุ่มทาคูนิ1

	 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด 102,599,000 36.64

	 ครอบครวตรีวีรานุวัฒน์ 8,236,247 2.94

รวมกลุ่มทาคูนิ	 110,835,247	 39.58

2 นายซุง ซิก ฮอง 31,418,800 11.22

3 นายหวัง ยอบ จี 14,530,400 5.19

4 นายยอง ชอล ชอย 13,675,200 4.88

5 นายบูม วุค คว๊าก 11,353,000 4.05

6 นายสันติ อ�่าสวัสดิ์ 11,087,800 3.96

7 นายนพ วิจักขณา 7,000,000 2.50

8 นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล 6,655,700 2.38

9 น.ส.ปรียานุ วงศ์ประภาศ 5,583,700 1.99

10 นายภากร มกรานนท์ 5,521,500 1.97

รวม	 217,661,347	 77.74

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40.00 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงิน
ส�ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้น
อยู่กบัผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจ�าเป็นและความเหมาะ
สมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออกจ�านวน 280,000,000 หุ้นและช�าระแล้วทั้งจ�านวนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 
มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรกตามที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย

หมายเหตุ : 1 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ถือหุ้นโดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 

 โดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ ร้อยละ 51.78 ของหุ้นสามัญทั้งหมด
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	 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะ
กรรมการบริหารสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยคณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	39/2559	
เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับลงวันที่	30	กันยายน	2559	ทุกประการ	ดังนี้		

1 คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ

1.	นายณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร

2.	นายสุทธิ	ธรรมอ�านวยสุข

3.	นายยิ่งยง	เตชะรุ่งนิรันดร์

4.	นายซุง	ซิก	ฮอง

	 (Mr.	Chung	Sik	Hong)

5.	นายประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์	

6.	นางสาวนิตา	ตรีวีรานุวัฒน์

7.	นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว

8.	นางสาวกาญจนา	ริมพณิชยกิจ

9.	นายเจริญชัย	อ�านาจสมบูรณ์สุข

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการ	

กรรมการ	(ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)

กรรมการ	(ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)

กรรมการ	(ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)

กรรมการ	(ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)

กรรมการ	(ตัวแทนจากกลุ่มทาคูนิ)

หมายเหตุ:	โดยมีนางสาว	ณัฐฐิยา	จารุสมบัติ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ	:	 ¹	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2560	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2560

	 ²	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2561

	 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	ซึง่จะท�าหน้าทีเ่ข้าตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษทั
และมีความเป็นอิสระเพ่ือช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้	ทั้งนี้	 กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรม	Director	
Accreditation	Program	(DAP)	เป็นขั้นต�่า	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี	2560	และปี	2561	มี	ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/ จ�านวนการประชุมทั้งหมด

ปี 2560
ได้รับการแต่งตั้ง	ณ	ธันวาคม	2560

ได้รับการแต่งตั้ง	ณ	ธันวาคม	2560

ได้รับการแต่งตั้ง	ณ	ธันวาคม	2560

3/3

-

3/3

3/3

3/3

-

-

1.	 นายณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร¹

2.	 นายสุทธิ	ธรรมอ�านวยสุข¹

3.	 นายยิ่งยง	เตชะรุ่งนิรันดร์¹

4.	 นายซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)

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

6.	 นายประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์	

7.	 นางสาวนิตา	ตรีวีรานุวัฒน์

8.	 นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว

9.	 นางสาวกาญจนา	ริมพณิชยกิจ²

10.	นายเจริญชัย	อ�านาจสมบูรณ์สุข²

ปี 2561
10/10

9/10

10/10

10/10

3/8

10/10

10/10

10/10

1/2

2/2
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	คือ	นาย	ซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นาย	สมชัย	
ก้านบัวแก้ว	หรือ	นางสาว	นิตา	ตรีวีรานุวัฒน์	และประทับตราส�าคัญของบริษัท

2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		มีจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	นายณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร

2.	นายสุทธิ	ธรรมอ�านวยสุข

3.	นายยิ่งยง	เตชะรุ่งนิรันดร์

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง1

1.	นายซุง	ซิก	ฮอง

	 (Mr.	Chung	Sik	Hong)	

2.	นายประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์	

3.	นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:	โดยมีนางสาว	ณัฐฐิยา	จารุสมบัติ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ	:	¹	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2561

หมายเหตุ	:	¹	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	3/2560	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2560

	 กรรมการตรวจสอบท้ัง	3	ท่าน	มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	
โดยนายยิ่งยง	 เตชะรุ่งนิรันดร์	 เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	 (ประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจ
สอบในเอกสารแนบ	1)	ทัง้น้ี	นายณรงค์ฤทธ์ิ	ถาวรวิศษิฐพร	เป็นผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบรษิทั	และนายสทุธิ	ธรรม
อ�านวยสุข	เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
	 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	มีดังนี้

ปี 2561

7/7

7/7

7/7

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ1 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2560

1/1

1/1

1/1

1.	นายสุทธิ	ธรรมอ�านวยสุข

2.	นายณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร

3.	นายยิ่งยง	เตชะรุ่งนิรันดร์

3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

รายงานประจ�าปี 256148



ปี 2561

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

ปี 2560

10/11

9/11

11/11

9/11

11/11

9/11

1.	นายซุง	ซิก	ฮอง

	 (Mr.	Chung	Sik	Hong)

2.	นายประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์	

3.	นางสาวนิตา	ตรีวีรานุวัฒน์

4.	นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว

5.	นางฐิติมา	ธนาปกิจ

6.	นางสาวพรธิภัสร์	ขันธีวิทย์

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1.	นายซุง	ซิก	ฮอง	

	 (Mr.	Chung	Sik	Hong)

2.	นายประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์	

3.	นางสาวนิตา	ตรีวีรานุวัฒน์

4.	นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว

5.	นางฐิติมา	ธนาปกิจ

6.	นางสาวพรธิภัสร์	ขันธีวิทย์

ต�าแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1

1.	นาย	สมชัย	ก้านบัวแก้ว

2.	นาย	สุทธิ	ธรรมอ�านวยสุข

3.	นาย	ณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ	:	¹	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	24	มกราคม	2561

4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
	 คณะกรรมการบริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	6	ท่าน	ประกอบด้วย

	 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน	มีดังนี้

	 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.	นาย	สมชัย	ก้านบัวแก้ว

2.	นาย	สุทธิ	ธรรมอ�านวยสุข

3.	นาย	ณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมการประชมุ/จ�านวนการประชมุท้ังหมด

ปี 2561

1/1

1/1

1/1
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ชื่อ – สกุล.	

1.	นายซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)

2.	นายยอง	ชอล	ชอย	(Mr.	Yeong	Cheol	Choi)

3.	นางสาวพรธิภัสร์	ขันธีวิทย์

4.	นางวิมล	เวหนะรัตน์2

5.	นายหวัง	ยอบ	จี	(Mr.	Wang	Youp	Jhee)

6.	นายบูม	บูค	คว๊าก	(Mr.	Bum	Wook	Kwak)

7.	นายยอง	ชอล	ชอย	(รักษาการ)	(Mr.	Yeong	Cheol	Choi)

8.	นางสาวมะลิวัลย์	ศรีหว้าสะโสม

ต�าแหน่ง1

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	

ผู้จัดการสายงานสนับสนุน

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	และจัดซื้อจัดหา

ผู้จัดการแผนกบัญชี

6 ผู้บริหาร
	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2561	บรษิทัฯ	มผีูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที	่กจ.	17/2551	
ลงวันที่	15	ธันวาคม	2551	(รวมส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	จ�านวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

หมายเหตุ	:		 1	ผูบ้รหิาร	หมายความว่า	ผูจ้ดัการ	หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา	ผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากับผูด้�ารง

ต�าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีท่กุราย	และให้หมายความรวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป

หรือเทียบเท่า	ทั้งนี้	ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ		ปรากฏในเอกสารแนบ
	 2เข้าด�ารงต�าแหน่ง	ในเดือนเมษายน	2561

7 เลขานุการบริษัท
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 1/2561	 เมื่อวันที่	 24	มกราคม	2561	คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง	นางสาว
ณัฐฐิยา	จารุสมบัติ	ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	(ดูคุณสมบัติในเอกสารแนบ	1)	โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญ	ดังนี้
1)	จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร	ดังต่อไปนี้
(ก)	ทะเบียนกรรมการ
(ข)	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัท
(ค)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2)	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย	ที่รายงานโดยกรรมการ	หรือผู้บริหาร
3)	จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย	ตามมาตรา	89/14	ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	ทราบภายใน	

7	 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น	และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร	หรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับการแสดงข้อมูล	และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	และสามารถตรวจสอบได้	ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	
10	ปี	นับแต่วันที่มีการจัดท�าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว	

4)	ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารทีจ่งูใจในระดบัท่ีเหมาะสม	โดยค�านงึถึงผลการด�าเนนิงานของบรษิทั
เป็นหลัก	และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน	รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารแต่ละคน	
	 บริษัทฯ	 ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 โดยเป็นอัตราท่ีแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน	 เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้	 ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่า
ตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น	ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	และผู้บริหาร	
จะสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท	และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน	ทั้งนี้	ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย	จะน�าเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อขอ
อนุมัติทุกปี
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ก.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	10	เมษายน	2561	ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ในปี	2561	ดังนี้

หมายเหตุ	:	1.	 บริษัทฯเริ่มจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2561	ณ	24	มกราคม	2561	

	 2.	บริษัทฯเริ่มจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่	 1/2560	ณ	19	ธันวาคม	2560	 

	 	 เป็นต้นมา	

	 3.		ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี	อาจมีจ�านวนเปลี่ยนแปลงไป	ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในแต่ละปี

	 4.	 นายยอง	 ชอล	 ชอย	 (Mr.	 Yeong	Cheol	Choi)	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	 โดยได้แต่งต้ังนายเจริญชัย	 อ�านาจสมบูรณ์สุข	 แทนเมื่อวันท่ี	 

	 	 5	ตุลาคม	2561

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

	 15,000.00

	 12,500.00

	 12,000.00

	 10,000.00

	 นอกจากน้ี	บรษิทัฯได้ก�าหนดให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการ	และกรรมการชดุย่อยประจ�าปี	2561	เป็นวงเงนิสูงสุดไม่เกิน	1,500,000	
บาท	
	 ค่าตอบแทนของกรรมการในปี	2560	และปี	2561	มีดังนี้	

รายชื่อ

กรรมการ
บรษัิท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ
ตรวจสอบ2

10,000.00

12,500.00

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

12,500.00

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

150,000,00

108,000.00

120,000.00

120,000.00

36,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

12,000.00

24,000.00

70,000.00

87,500.00

70,000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

-

-

-

-

12,500.00

-

-

230,000.00

205,500.00

190,000.00

120,000.00

36,000.00

120,000.00

120,000.00

132,500.00

12,000.00

24,000.00

รวม กรรมการ
บรษัิท1

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พจิารณาค่า
ตอบแทน

รวม

ปี 2560 ปี 2561

1.	 นายณรงค์ฤทธิ์	ถาวรวิศิษฐพร

2.	 นายสุทธิ	ธรรมอ�านวยสุข

3.	 นายยิ่งยง	เตชะรุ่งนิรันดร์

4.	 นายซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)

5.	 นายยอง	ชอล	ชอย	(Mr.	Yeong	Cheol	Choi)4

6.	 นายประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์

7.	 นางสาวนิตา	ตรีวีรานุวัฒน์

8.	 นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว

9.	 นางสาวกาญจนา	ริมพณิชยกิจ

10.	นายเจริญชัย	อ�านาจสมบูรณ์สุข

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 51



ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
-	ไม่ม	ี–

ค. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายการ

เงินเดือน

ค่าล่วงเวลา	(Fixed)

เบี้ยเลี้ยง

เงินประกันสังคม

รวม

จ�านวนคน (คน)

7

7

7

7

ค่าตอบแทน (บาท)

7,374,542

1,108,788

2,413,146

60,000

10,956,476

จ�านวนคน (คน)

7

7

7

7

ค่าตอบแทน (บาท)

6,953,009

1,407,283

2,267,565

54,475

10,682,607

ปี 2560 ปี 2561

ง. ค่าตอบแทนอื่นๆ
-	ไม่มี	–

9 บุคลากร
9.1 จ�านวนพนักงานทั้งหมด
	 จ�านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนทั้ง
สิ้น	186	คน	และ	240	คน	ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดจ�านวนบุคลากร	ตามสายงานดังนี้

ไทย

-

2

1

145

3

4

1

2

1

7

12

178

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60

จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
เกาหลี

-

-

-

3

-

-

-

2

-

-

3

8

รวม

-

2

1

148

3

4

1

4

1

7

15

186

ไทย

1

2

1

187

5

5

0

4

2

6

12

225

เกาหลี

-

-

-

9

-

-

0

2

-

-

4

15

รวม

1

2

1

196

5

5

0

6

2

6

16

240

แผนก

เลขานุการ

ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายการตลาด

แผนกก่อสร้าง

แผนกบัญชี/การเงิน

แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง

แผนกวางแผน

แผนกประมาณราคา

แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

แผนกบุคคลและธุรการ

แผนกเขียนแบบ

รวม

9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
	 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ในปี	2560	และ	ปี	2561	มีจ�านวน	89.10		ล้านบาทและ	115.75	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน	โบนัส	ประกันสังคม	ผลประโยชน์พนักงาน	ค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้แก่
ผู้ที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน	 (Incentive)	 ซึ่งจ่ายจากต้นทุนที่ประหยัดได้เมื่อเทียบกับประมาณการต้นทุนโครงการภายใต้นโยบายที่
บริษัทฯก�าหนด	เป็นต้น
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ไทย

-

2

1

-

23

26

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60

จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
เกาหลี

1

-

-

1

-

2

รวม

1

2

1

1

23

28

ไทย

-

3

2

2

35

42

เกาหลี

1

-

-

1

-

2

รวม

1

3

2

3

35

44

แผนก

กรรมการผู้จัดการ

แผนกบุคคลและทั่วไป

แผนกบัญชี/การเงิน

แผนกควบคุมโครงการ

แผนกก่อสร้าง

รวม

9.3 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 บรษัิทฯ	ได้จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพี	ทสิโก้มาสเตอร์ร่วมทนุ	ซึง่จดทะเบยีนแล้วภายใต้การจดัการของ	บริษทัหลักทรพัย์จดัการ
กองทุนทิสโก้	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน	ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.2530	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม)	โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนั้น	สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ	2	-	15	ของเงินเดือน
ของพนักงานแต่ละราย	ในขณะที่บริษัทฯจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ	3	-	5	(ขึ้นอยู่กับอายุการท�างาน)	ของเงินเดือนของพนักงานเข้า
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ						

9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายจดัอบรมสมัมนาเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของบคุลากร	และให้พนกังานสามารถขอไปอบรมสมัมนา
ภายนอกได้	หรือตามความจ�าเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน

10 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เจ เค อี ซี จ�ากัด
10.1 คณะกรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ 

1.	นายจอง	เคียว	ชอย	(Mr.	Jeong	Kyu	Choi)

2.	นายซุง	ซิก	ฮอง	(Mr.	Chung	Sik	Hong)

3.	นางสาวมะลิวัลย์	ศรีหว้าสะโสม

ต�าแหน่ง

กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ	

กรรมการ	(ตัวแทนจากบริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	)

กรรมการ	(ตัวแทนจากบริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)จ�ากัด	(มหาชน)	)

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	คือ	นาย	จอง	เคียว	ชอย	(Mr.	Jeong	Kyu	Choi)	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นางสาว	
มะลิวัลย์	ศรีหว้าสะโสม	และประทับตราส�าคัญของบริษัท

10.2 จ�านวนพนักงานทั้งหมด
	 จ�านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวนทั้งสิ้น	28	คน	และ	
44	คน	ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดจ�านวนบุคลากร	ตามสายงานดังนี้

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 53



10.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
	 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ในปี	2560	และ	ปี	2561	มีจ�านวน	9.12		ล้านบาทและ	19.09	ล้าน
บาท	ตามล�าดับ	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน	โบนัส	ประกันสังคม	ผลประโยชน์พนักงาน	ค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายให้แก่ผู้ที่มี
ส่วนร่วมปฏิบัตงิาน	(Incentive)	ซึง่จ่ายจากต้นทุนทีป่ระหยัดได้เมือ่เทยีบกับประมาณการต้นทนุโครงการภายใต้นโยบายท่ีบรษิทัฯ
ก�าหนด	เป็นต้น
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร 
   ประธานกรรมการ
   กรรมการตรวจสอบ
   กรรมการอิสระ
   กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 2 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Post Graduate Diploma – 
 Electrical Power Generation and 
 Distribution System, 
 The Norwegian Institute of 
 Technology, University of 
 Trondheim, Norway 

 สมาชิกสภาวิศวกร 
 สามัญวิศวกรไฟฟ้าก�าลัง สฟก 1489

 หลักสูตร Director Certification 
 Program (DCP)  รุ่นที่ 166/2555 

66 2561– 
ปัจจุบัน

2561 – 
ปัจจุบัน

2560 – 
ปัจจุบัน

2559 – 
ปัจจุบัน

2527 – 
2555

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการ 

 ตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหา 

 และพิจารณา 
 ค่าตอบแทน

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการ 

 ตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 

 สรรหาและ 
 พิจารณา 
 ค่าตอบแทน

 ช่วยกรรมการ
อ�านวยการ

บจก. เอสซีที 
คอนกรีตโปรดักท์
 

บมจ. ซัคเซสมอร์ 
บีอิ้งค์

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)  

บจก. ดาคอน 
อินสเป็คชั่น 
เทคโนโลยีส์

บมจ. ไทยออยล์

2. นายสุทธิ ธรรมอ�านวยสุข
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
   กรรมการอิสระ
   กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 Birmingham University, UK

 สมาชิกสภาวิศวกร (วย. 1120)
 สมาชิกสภาวิศวกรทางหลวงแห่ง

 สหราชอาณาจักร 
 (ID : IH 000018943)

 หลักสูตร Director Accreditation 
 Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

71 2560 – 
ปัจจุบัน

2541-
2554

2540-
2550

 ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหา

 และพิจารณา
 ค่าตอบแทน

 ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโรงงาน

 ผู้จัดการโครงการ
 ทั่วไป

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บมจ. ไทยออยล์ 

บจก. ไทยโตไก
คาร์บอนโปรดักท์ 

3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์
   กรรมการตรวจสอบ
   กรรมการอิสระ

 ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
 University of Connecticut, USA

 วุฒิบัตร Certified Public 
 Accountant (CPA)

 หลักสูตร Director Accreditation 
 Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

37 2560- 
ปัจจุบัน

2560 -
ปัจจุบัน

2554-
ปัจจุบัน

 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ

 กรรมการ

 ผู้จัดการทั่วไป
 ผู้จัดการฝ่ายขาย

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บจก.กลางเก่า
กลางใหม่

บจก. ทองเหลืองไทย 

ชื่อ-สกุล/ 
ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม
ประสบกำรณ์ท�ำงำนอำยุ

(ปี) ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 55



4. นาย ซุง ซิก ฮอง
 Mr. Chung Sik Hong)
   กรรมการ 
 (มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
   ประธานกรรมการบริหาร
   กรรมการผู้จัดการ
   ประธานกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 (วิศวกรรมเครื่องกล) Ajou University, 
 Korea

 หลักสูตร Director Accreditation 
 Program (DAP)  รุ่นที่ 146/2561

59 2557 - 
ปัจจุบัน

2560 – 
ปัจจุบัน

2547 - 
2556

2530 – 
2547

2527 – 
2530

 กรรมการ
 ประธานเจ้าหน้าที่

 บริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
 ประธานกรรมการ

 บริหารความเสี่ยง

 กรรมการ 

 กรรมการผู้จัดการ

 หัวหน้าทีมวิศวกร
 วางระบบท่อ 

 ผู้จัดการ
 ฝ่ายก่อสร้าง

 ผู้จัดการโครงการ

 วิศวกร
 ด้านวางระบบท่อ

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บจก. เจเคอีซี 

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง 

SK Engineering & 
Construction

Hyundai 
Engineering

5. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ 
   กรรมการ
   กรรมการบริหาร
   กรรมการบริหารความเสี่ยง

 หลักสูตร Director Accreditation 
 Program (DAP)  รุ่นที่ 103/2556

57 2559 - 
ปัจจุบัน

2550 – 
ปัจจุบัน 

 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหาร 

 ความเสี่ยง

 ประธานกรรมการ 
 บริหาร 

 ประธานกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง 

 ประธานกรรมการ 
 ต่อต้านการทุจริต 
 และคอร์รัปชั่น

 กรรมการ 
 (ที่เป็นผู้บริหาร) 

 ประธานเจ้าหน้าที ่
 บริหาร/กรรมการ 
 ผู้จัดการ 

 รักษาการ
 รองกรรมการ
 ผู้จัดการ 
 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

 รักษาการ
 รองกรรมการ
 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 
 แก๊สและพลังงาน  

 รักษาการ
 รองกรรมการ
 ผู้จัดการ 
 ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง 
 น�้ามันและแก๊ส  

 รักษาการ
 รองกรรมการ
 ผู้จัดการ 
 ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง 
 ทั่วไป

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 

ชื่อ-สกุล/ 
ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม
ประสบกำรณ์ท�ำงำนอำยุ

(ปี) ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

รายงานประจ�าปี 256156



 รักษาการ 
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

6. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ
(มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / 
University of Nottingham 
ปริญญาตรี บัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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

31 2558 - 
ปัจจุบัน

2554 – 
ปัจจุบัน 

2557 – 
ปัจจุบัน

2560 – 
ปัจจุบัน

2553 - 
2554

 กรรมการ
 กรรมการบริหาร

 กรรมการ
 กรรมการบริหาร

 กรรมการ

 กรรมการผู้จัดการ

 วิศวกร

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

บจก. ทาคูนิ 
(ประเทศไทย) 

บจก. ทาคูนิ แลนด์ 

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม 

7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
กรรมการ 
(มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี สาขาอุสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที่ 129/2559

69 2558- 
ปัจจุบัน

2559 – 
ปัจจุบัน

2558 – 
ปัจจุบัน

2558 – 
ปัจจุบัน

2558 – 
ปัจจุบัน

 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

 ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)  

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 

บจก. ทาคูนิ 
(ประเทศไทย) 

บจก. จีแก๊ส 
โลจีสติกส์ 

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556

59 2561 - 
ปัจจุบัน

2555 – 
ปัจจุบัน

2538 – 
2558

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

ชื่อ-สกุล/ 
ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม
ประสบกำรณ์ท�ำงำนอำยุ

(ปี) ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 57



9. นายเจริญชัย อ�านาจสมบูรณ์สุข
   กรรมการ

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

59 2561 - 
ปัจจุบัน

2556 – 
ปัจจุบัน

2538 – 
2558

 กรรมการ

 กรรมการบริหาร

 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

15. นายบูม บูค คว๊าก
 (Mr. Bum Wook Kwak)
   ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ 
 (วิศวกรรมเครื่องกล) Ajou University, 
 Korea

59 2557 – 
ปัจจุบัน

2548 - 
2557

 ผู้จัดการ
 ฝ่ายโรงงาน

 ผู้จัดการ
 ฝ่ายโรงงาน

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)

บจก.ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง  

ชื่อ-สกุล/ 
ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม
ประสบกำรณ์ท�ำงำนอำยุ

(ปี) ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

10. นาย ยอง ซอล ชอย
 (Mr. Yeong Cheol Choi)
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 สายงานปฎิบัติการ
   ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและ
 การจัดซื้อจัดหา (รักษาการ)

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 Chung-Ang University

 หลักสูตร (DAP)  รุ่นที่ 146/2561

54 2557 – 
ปัจจุบัน

2547 – 
2557

 ผู้ช่วยกรรมการ
 ผู้จัดการสายงาน
 ปฏิบัติการ

 ผู้จัดการฝ่าย
 วิศวกรรม และ
 การจัดซื้อจัดหา

 ผู้ช่วยกรรมการ
 ผู้จัดการ

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง

11. นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 สายงานบัญชีและการเงิน 
   กรรมการบริหาร

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)  
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
 ประสานมิตร

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
 Virginia International University

44 2560 – 
ปัจจุบัน

2557 - 
2559

2540 - 
2554

 ผู้ช่วยกรรมการ
 ผู้จัดการสายงาน
 บัญชีและการเงิน

 ที่ปรึกษาด้านภาษี
 และบัญชี 

 ผู้จัดการส่วน
 การเงินและบัญชี

บจก. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บจก. วอน โซลูชั่น 

บมจ. อินเทอร์เน็ต 
(ประเทศไทย) 

12. นางฐิติมา ธนาปกิจ
   กรรมการบริหาร

 ปริญญาตรี สาขาบัญชีมหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์

 อบรมหลักสูตร Strategic CFO รุ่น 4

37 2558- 
ปัจจุบัน

2556 – 
ปัจจุบัน

2554 - 
2555

 กรรมการบริหาร

 รองกรรมการ
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 การเงิน 

 ผู้ตรวจสอบ
 ภายใน

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

Baker Tilly Risk 
Management Ser-
vices Co., Ltd

13. นางวิมล เวหนะรัตน์
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 สายงานสนับสนุน

 ปริญญาตรี บัญชี
 มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี

 ปริญญาโท การบัญชีบริหาร
     มหาวิทยาลัยบูรพา

46 ม.ย. 
2561 – 
ปัจจุบัน

2547 - 
2561

 ผู้จัดการสายงาน
 สนับสนุน

 ผู้จัดการแผนก
 บัญชี

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง

14. นายหวัง ยอบ จี
 (Mr. Wang Youp Jhee)
   ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ 
 (วิศวกรรมโยธา) Sungkyunkwan 
 University, Korea

47 2557 – 
ปัจจุบัน

2548 - 
2557

 ผู้จัดการฝ่าย
 ก่อสร้าง

 ผู้จัดการโครงการ

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง

รายงานประจ�าปี 256158



16. นางสาวมะลวัิลย์ ศรีหว้าสะโสม
   ผู้จัดการแผนกบัญชี

 ปริญญาตรี บัญชี
 มหาวิทยาลัยบูรพา

38 2557 – 
ปัจจุบัน

2560 – 
ปัจจุบัน

2544 - 
2555

 ผู้จัดการ
 แผนกบัญชี

 กรรมการ 
 (ผู้มีอ�านาจลงนาม
 ผูกพันบริษัท)

 เจ้าหน้าที่
 ฝ่ายบัญชี

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย)

บจก. เจเคอีซี จ�ากัด

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง

17. นางสาวณัฐฐยิา จารสุมบตัิ 
   เลขานกุารบรษิทัฯ 
   นกัลงทนุสมัพันธ์

 ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 หลักสูตร Company Secretary 
 Program (CSP) รุ่น 88 / 2018

35 2558 – 
ปัจจุบัน

2554 - 
2558

 เลขานุการบริษัท
 นักลงทุนสัมพันธ์

 เจ้าหน้าที่วางแผน
 กลยุทธ์

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง

ชื่อ-สกุล/ 
ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม
ประสบกำรณ์ท�ำงำนอำยุ

(ปี) ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท

1. นาย ซุง ซิก ฮอง
 (Mr. Chung Sik Hong)
   กรรมการ 
     

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 Ajou University, Korea

 หลักสูตร Director Accreditation 
 Program (DAP)  รุ่นที่ 146/2561

59 2557 - 
ปัจจุบัน

2560 – 
ปัจจุบัน

2547 - 
2556

2530 – 
2547

2527 - 
2530

 กรรมการ
 ประธานเจ้าหน้าที่

 บริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
 ประธานกรรมการ

 บริหารความเสี่ยง

 กรรมการ 

 กรรมการผู้จัดการ

 หัวหน้าทีมวิศวกร
 วางระบบท่อ 

 ผู้จัดการ
 ฝ่ายก่อสร้าง

 ผู้จัดการโครงการ

 วิศวกร
 ด้านวางระบบท่อ

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บจก. เจเคอีซี 

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง 

SK Engineering 
& Construction

Hyundai 
Engineering

2. นางสาวมะลวัิลย์ ศรหีว้าสะโสม
   กรรมการ 
 (ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
 บริษัท)

 ปริญญาตรี บัญชี
  มหาวิทยาลัยบูรพา

38 2557 – 
ปัจจุบัน

2560 – 
ปัจจุบัน

2544 - 
2555

 ผู้จัดการ
 แผนกบัญชี

 กรรมการ 

 เจ้าหน้าที่
 ฝ่ายบัญชี

บมจ. ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) 

บจก. เจเคอีซี

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง

3. นายจอง เคียว ฉ่อย
 (Mr. Jeong Kyu Choi)
   กรรมการ 
 (ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
 บริษัท)
   กรรมการผู้จัดการ

 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
 Kum-Oh National Institute 
 of Technology, Korea

44 2559 – 
ปัจจุบัน

2554 - 
2558

 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ

 ผู้จัดการ
 แผนกก่อสร้าง

บจก. เจเคอีซี 

บจก. ไทย วู รี 
เอ็นจิเนียริ่ง

ชื่อ-สกุล/ 
ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี	(Code	of	Best	Practice)	เนื่องจากเห็นว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินธุรกิจท่ีท�าให้บริษัทฯ	มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	และเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ	 ให้มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป	อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	ในระยะยาว	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	
ตามหลกัการการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ส�าหรบับรษิทัฯ	จดทะเบยีนทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใช้ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ		คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงาน
ทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม	อันมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการส�าคัญ	ดังนี้

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว	บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมดัระวัง	
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 ดูแล 
ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง

 ด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส	มีคุณธรรม	สามารถตรวจสอบได้	เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 ด�าเนนิธรุกจิด้วยความระมดัระวงั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านความเสีย่ง	โดยให้มกีารประเมนิ	วางกลยทุธ์	แก้ไข		และตดิตาม
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น	 เพื่อให้กรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ	
ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	กล่าวคอื	ก�าหนดนโยบายและทิศทางในการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทัฯ		โดยให้ความส�าคัญกับระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน	ก�ากับดแูลฝ่ายบริหารให้ด�าเนิน
การตามนโยบายอย่างมปีระสทิธิภาพ	เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุน้ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านและฝ่ายบรหิารเข้ารบัการอบรมกับสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(Thai	
Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	และสถาบันอื่น	ๆ 	ในหลักสูตรทีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความ
รู้ด้านต่าง	ๆ	เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

	 เพื่อให้บริษัทฯ	ด�าเนินกิจการได้ในระยะยาว	บริษัทฯ	จึงก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยแบ่งออกเป็น	5	หมวด	ดังนี้
 หมวดที่ 1 :	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(Rights	of	Shareholders)
 หมวดที่ 2 :	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(Equitable	Treatment	of	Shareholders)
 หมวดที่ 3 :	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(Roles	of	Interested	Persons)
 หมวดที่ 4 :	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)	
 หมวดที่ 5 :	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Responsibilities	of	the	Board	of	Directors)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance)

รายงานประจ�าปี 256160



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยจะไม่ท�าการใดๆ	 อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	
บริษัทฯ	จะเคารพในสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นและดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิ
ในการรับใบหุ้น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	 สิทธิในการแสดงความคิด
เห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีส�าคัญของบริษัท	 สิทธิในการแต่งต้ังและ
ถอดถอนกรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	
การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	และการลดทุนหรือเพิ่มทุน	เป็นต้น	
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้บริษัทฯ	 ถือปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยครอบคลุมหลักการ 
ดังต่อไปนี้
	 1.	สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	
	 2.	คณะกรรมการมคีวามมุง่มัน่ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้บรษิทัฯ	บรหิารงานด้วยความรอบคอบ	และค�านึงถึงความเสีย่งอยู่เสมอ	 
	 	 เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
	 3.	การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
	 4.	การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจเป็นส�าคัญ

	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท	และพยายามรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิอันชอบธรรมส�าหรับการด�าเนินการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น
	 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
มีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท	

2. สิทธิในการรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัท
	 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท	โดยบริษัทฯ	
ได้จัดท�าเอกสารประกอบค�าอธิบายผลการด�าเนินงานประจ�าปีที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระส�าคัญที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานท่ี 
ผ่านมาของบริษัทอย่างชัดเจนและครบถ้วนแล้ว

3. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
	 ในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปีทกุครัง้	ผูถื้อหุน้ของบริษทัมสีทิธิในการพิจารณาและอนุมตังิบการเงนิของบริษทั		โดยบรษิทัฯ	
ได้จัดท�างบการเงินที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	และครอบคลุมสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันท่ัวไปในประเทศไทยและตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	โดยงบการเงนิของบรษิทัได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบ
บัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัท 
	 ในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	ผูถื้อหุน้ของบรษิทัมสีทิธิในการพิจารณาและอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั	โดย
บริษัทฯ	 ได้จัดท�ารายละเอียดการค�านวณเงินปันผลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	และครอบคลุมเนื้อหาสาระส�าคัญต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น	เช่น	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
	 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจริงกับนโยบายท่ีประกาศจ่าย	 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีท่ีผ่านมา	 โดย
บริษัทฯ	จะอธิบายถึงเหตุผลและความจ�าเป็นหากบริษัทฯ	 ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
บรษิทัเคยประกาศไว้ได้	โดยเงินปันผลท่ีจะถูกเสนอต่อผูถ้อืหุ้นเพ่ืออนมุตันิัน้ได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวังรอบคอบ	
และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท	ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	ทั้งนี้	คณะกรรมการ
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อาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไปเป็นครัง้คราวในเมือ่เหน็ว่าบรษิทัฯ	มผีลก�าไรสมควรพอทีจ่ะท�าเช่นน้ัน	และรายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

5. สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
5.1 การแต่งตั้งกรรมการ
	 ผูถื้อหุน้ของบรษิทัมสีทิธิในการพิจารณาและแต่งต้ังกรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคล	โดยบรษิทัฯ	จะจดัท�ารายละเอยีดและประวัติ
ย่อของกรรมการบรษิทัแต่ละคนทีถู่กเสนอชือ่เพ่ือเข้ารบัการแต่งตัง้อย่างถูกต้อง	ชดัเจน	และครอบคลมุเนือ้หาสาระส�าคญัต่างๆ	ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถื้อหุ้น	เช่น	ชือ่	ประวัต	ิจ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งและผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบรษิทั	
ท่ีผ่านมา	(กรณีแต่งตัง้กรรมการรายเดมิ)	ต�าแหน่งกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้	หลกัเกณฑ์และวิธีสรรหา	อตัราส่วนการถือหุน้ในบรษิทั		
การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั	เป็นต้น	และก�าหนดค�านยิามกรรมการ
อสิระในกรณีทีม่กีารแต่งต้ังกรรมการอสิระโดยกรรมการทีถู่กเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้นัน้จะผ่านการพิจารณากลัน่กรอง
อย่างระมัดระวังรอบคอบ	และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5.2 การถอดถอนกรรมการ
	 ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนดและ 
ข้อบังคับของบริษัท	โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
	 ในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 โดยบริษัทฯ	จะจัดท�ารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ที่ถูกต้อง	
ชัดเจน	และครอบคลมุเนือ้หาสาระส�าคญัทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้อืหุน้	เชน่	นโยบายการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ	
องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามต�าแหน่งและ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ	ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
กรรมการในปีที่ผ่านมา	วิธีการเสนอค่าตอบแทน	เป็นต้น	โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ที่ถูกเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือก�าหนดน้ันได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ
บรษิทั		โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนทีจ่ะเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อยต่างๆ

7. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี
	 ในทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปีทกุครัง้	ผูถื้อหุ้นของบริษทัมสีทิธิในการพิจารณาแต่งต้ังผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษัท	ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้	
	 โดยบรษิทัฯ	จะจดัท�ารายละเอียดข้อมลูท่ีถูกต้อง	ชดัเจน	และครอบคลุมเน้ือหาสาระส�าคญัต่างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น	เช่น	ชื่อและเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้สอบบัญชี	ส�านักงานสอบบัญชีที่สังกัด	ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	
จ�านวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ		(กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม)	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแบ่งแยก
อย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	(ถ้ามี)	และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา	เป็นต้น	โดย
ผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชทีีถู่กเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมตันิัน้จะผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี	 และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท	ก่อนที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	 เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท		ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงอย่างมีสาระส�าคัญของบริษัท	 	 โดยการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	หรือ
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บรษิทัย่อยน้ันจะค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั	และผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั	และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

9. สิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
	 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ	เช่น	การซื้อขายหรือโอนหุ้น	สิทธิในการรับใบหุ้น	การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ	เป็นต้น	รวมถึง	สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบรษิทั		เช่น	การก�าหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธิ	และการลดทนุหรอืเพ่ิมทุน	เป็นต้น	ซึง่บรษิทัฯ	จะจดัท�า
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวที่ถูกต้อง	ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส�าคัญต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น	
โดยเรื่องดังกล่าวจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ	และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท	ก่อนที่
จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equitable Treatment of Shareholders)

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	และบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน	ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	 รวมท้ังผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างชาติ	 และผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย	บริษัทฯ	จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	 ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัทฯ	
อย่างเท่าเทียมกัน	การได้รับข่าวสาร	ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในเรือ่งต่างๆ	เช่น	การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ	การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ีเป็นต้น	และเรือ่ง
ที่มีผลกระทบต่อบริษัท	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	
และการอนุมัติรายการพิเศษต่างๆ	เป็นต้น	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
	 1.1	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน	 ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทโดยผู้ถือหุ้น 
คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	ซึ่งท�าให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ	
	 1.2	บรษิทัฯ	เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบรษิทัให้แก่ผูถื้อหุน้โดยสม�า่เสมอ	โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ		
	 1.3	บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมสีทิธิในการเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ	และเสนอชือ่บคุคลเพ่ือพิจารณารบัเลอืก
ตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	1	 เดือนก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�าหนด
	 1.4	บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ	 รวมท้ังความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทในทุกวาระ		โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	7	วัน	เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้เป็น
อย่างอืน่	และเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมทัง้เอกสารข้อมลูประกอบการประชมุทางเว็บไซต์ของบริษทัล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	1	เดอืน	เพ่ือให้ผูถื้อหุน้มเีวลาศกึษาข้อมลูได้อย่างละเอยีดและสามารถตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสม	โดยมข้ีอมลู
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ	จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร	ทั้งน้ี	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดท�าเป็นฉบับภาษาไทยและ 
เผยแพร่พร้อมกับค�าแปลฉบับภาษาอังกฤษทั้งฉบับ	
	 1.5	บริษัทฯ	แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม	และแจ้งวิธีการและ
ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ	วิธีนับคะแนนเสยีงของผูถื้อหุ้นท่ีต้องลงมตใินแต่ละวาระ	รวมท้ังสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละ
ประเภทของหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม	รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะให้มีการก�าหนด
เป็นล�าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน	มีการน�าเสนอ	ซักถาม	ออกเสียงลงคะแนน	และสรุปมติท่ีประชุมอย่างชัดเจน	 รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม	บริษัทฯ	 ได้อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยให้ผู้ถือ
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หุ้นสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชมุอย่างน้อย	1	ชัว่โมง	และต่อเน่ืองจนกว่าการประชมุจะแล้วเสรจ็		
	 1.6	บริษัทฯ	 จะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทท่ีต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ	 และการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	 ไม่แจกเอกสารท่ีมีข้อมูลส�าคัญเพ่ิมเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน	 ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ	โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	ไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย	เป็นต้น	
	 1.7	บริษัทฯ	 ได้อ�านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่น	การประชุมด�าเนินตามล�าดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	มิให้ผู้บริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ี
ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	 โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส�าคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ	เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถแสดงความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	รวมทัง้ซกัถาม
ในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม	และเพียงพอ	ในการเลอืกตัง้กรรมการ	ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
ได้เป็นรายบุคคล	
	 1.8	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง	บริษัทฯ	ได้อ�านวยความสะดวกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บคุคลอืน่ใดเข้าร่วมประชมุแทนได้	โดยการจดัส่งแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉนัทะแบบ	ข.	ซึง่เป็นรปูแบบทีผู่ถื้อหุ้นสามารถระบคุวาม
เหน็ในการลงคะแนนเสียงได้	โดยผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ	สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ไดท้ี่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทัง้นี้	
บริษัทฯ	จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ	อย่างน้อย	1	คน	ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
	 1.9	ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง	โดยจะแนบแผนที่	ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม	รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม	และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ	ทั้งนี้	เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายที่จะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	
	 1.10	บรษิทัฯ	จดัให้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุทีช่ดัเจนถูกต้องครบถ้วน	เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได้	ซึง่บรษิทัฯ	จะ
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาด�าเนินการในด้านต่างๆ	 โดยได้พิจารณาเก่ียวกับการขจัด
ปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซ่ือสัตย์สจุริตอย่างมเีหตมุผีลและเป็นอสิระ	ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ 
ที่ดี	เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	โดยรวมเป็นส�าคัญ
	 ดังนั้น	 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	บริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	และผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ	โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท	และมีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท	 ให้คณะกรรมการบริษัททราบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	 
ค�าสัง่หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	อกี
ทัง้	ในการประชมุคณะผู้บรหิารและคณะกรรมการบรษิทั	บรษิทัฯ	ก�าหนดให้บคุคลทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการเข้าท�ารายการใดๆ	หรอื
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว
	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	ไดม้ีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่
เก่ียวโยงกันซ่ึงให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับรายชือ่และความสมัพันธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน	นโยบายการก�าหนดราคา	และมลูค่าของ
รายการ	 รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการท�ารายงานดังกล่าว	 โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีใช้บังคับการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันอย่าง
เคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน
	 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัทน้ันจะค�านึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ	 และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาและการแข่งขันทางการค้า
โดยทั่วไป	โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ	เสมือนท�ารายการกับบุคคลทั่วไป	(Arms-Length	Basis)	รายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด	จากนั้นคณะกรรมการตรวจ
สอบจะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวก่อนการเข้าท�ารายการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	
ประกาศ	ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทฯ	จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	ทั้งนี้	เว้นแต่เป็นการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทหรือ
บรษิทัย่อยอนัมลีกัษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกับทีวิ่ญญูชนจะพึงกระท�ากับคูสั่ญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกัน	
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ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องและเป็น 
ข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว	ฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ	หรือบริษัทฯ	ย่อยสามารถด�าเนินการได้ตามปกติและจัดท�ารายงานสรุปเพ่ือรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส
	 อีกทั้งบริษัทฯ	 จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 รายงานประจ�าปี 
ของบริษัทฯ	(แบบ	56-2)	และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

3. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 จึงก�าหนดนโยบายเรื่องการ
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	เพื่อมิให้บุคลากรของบริษัท	ทั้งกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	น�าข้อมูลภายในองค์กรไป
เปิดเผยให้แก่ผูอ้ืน่หรอืน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรอืเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอืน่หรอืกระท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์	โดยด�าเนินการแจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	ทราบว่า	
	 3.1	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	จะต้องรักษาความลับ	และ/หรือ	ข้อมูลภายในของบริษัท	และจะต้องไม่
น�าความลับ	และ/หรือ	ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
แล้ว
	 3.2	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบริษทัทราบว่า	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบริษทัทีไ่ด้รบัทราบ
ข้อมลูทางการเงนิของบรษิทั	และ/หรอื	ข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์จะต้องหลกีเลีย่ง
การซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัอย่างน้อย	1	เดอืนก่อนทีง่บการเงนิหรอืข้อมลูภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และควรรอคอย
อย่างน้อย	24	ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวแก่สาธารณชนแล้ว	รวมท้ังห้ามมใิห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระส�าคัญน้ันต่อ
บุคคลอื่น	ทั้งนี้	 ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทด้วย	 โดย 
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรง	บริษัทฯ	จะท�าหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	และหากพบว่ามีการปฏิบัติอีกครั้ง	
จะท�าการให้ออกโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Roles of Interested Persons)

	 บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคัญในสทิธิและการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิงานของบรษิทั	
ทั้งภายในได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ผู้บริหาร	และพนักงาน	และภายนอก	เช่น	หุ้นส่วนทางธุรกิจ	คู่ค้า	ลูกค้า	เป็นต้น	โดยคณะกรรมการบริษัท	
ได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ	เงื่อนไข	ข้อกฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆ	
เพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัการดูแลและปฏิบตัด้ิวยดี	คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาให้มกีระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอื
ระหว่างบริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ	ในระบบการก�ากับดูแลกิจการมี
ผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่ส�าคัญ	ได้แก่	ลูกค้า	พนักงาน	หุ้นส่วนทางธุรกิจ	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	หรือผู้ลงทุน	ผู้บริหาร	เจ้าหนี้	และชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่	สังคม	หรือภาครัฐ	และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ได้แก่	คู่แข่ง	และผู้สอบบัญชีอิสระ	เป็นต้น	โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตาม
ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ผู้ถือหุ้น :	บริษัทฯ	มุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 โดยค�านึงถึง
การเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว	ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง	รวมทั้งการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
และเชื่อถือได้

 พนักงาน :	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่าง	 ๆ	 ของบริษัทสามารถบรรลุ 
เป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ได้	บริษัทฯ	จึงปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	พร้อมทั้ง
พัฒนา	เสริมสร้างวัฒนธรรม	และบรรยากาศการท�างานที่ดีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
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และทรพัย์สนิของพนักงานส่งเสรมิการท�างานเป็นทมี	เพ่ือสร้างความมัน่ใจและเป็นขวัญก�าลงัใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตัิ
งานกับบริษัทด้วยความมั่นคงในอาชีพ

 ผู้บริหาร :	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหาร	ในฐานะผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานต่าง	 ๆ	 รวมทั้งควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบ	ทิศทาง	และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก�าหนดไว้โดย
คณะกรรมการบริษัท		บริษัทฯ	จึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม	เป็นธรรม	เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรง
จูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯ	จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ได้

 หุ้นส่วนทางธุรกิจ :	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทในการที่ช่วยสนับสนุนและ
ผลกัดนัให้การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัสามารถเจรญิเตบิโตและบรรลเุป้าทางธุรกิจทีก่�าหนดไว้ได้	บริษทัฯ	จงึปฏิบตัต่ิอหุน้ส่วน
ทางธุรกิจของบริษัทโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย	และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าที่ตกลง
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด

 ลูกค้า :	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอและ
มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลง	หรือเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม	และให้ความ
ส�าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	และไม่น�าข้อมูลดังกล่าวโดยให้ความส�าคัญแก่ลูกค้ามา
ใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง	และ/หรือ	ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ

 คู่ค้า :	บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม	ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด	ทั้งจะไม่
เรียกร้อง	ไม่รับ	และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต	

 คู่แข่ง :	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคณุภาพของการให้บรกิารไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วย
วิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที่จะท�าลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพิงกล่าวร้ายหรือด�าเนินการใดๆ	 ที่ไม่
สุจริตที่เป็นการท�าลายคู่แข่งของบริษัท	

 สิ่งแวดล้อม :	บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม	โดยไม่กระท�าการใดๆ	ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม	ปฏิบตัแิละให้ความร่วมมอื	หรอืควบคุมให้มกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบ
ที่ออกโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

 ชุมชน/สังคม :	บริษัทฯ	ค�านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชนรวมถึง
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับและให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม	โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม

 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :	บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท	หน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก�ากับดูแลที่มีต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 	บริษัทฯ	จึงมีความต้ังใจและให้
ความร่วมมอืในการปฏิบตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	รวมท้ังกฎหมายต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบรษิทั		ทัง้นีเ้พ่ือ
เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้น	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบ
ทานการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	 รวมท้ังกฎหมายต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท	และผู้ตรวจสอบ
ภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่าง	 ๆ	ที่เก่ียวข้องและรายงาน
ผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี

	 บริษัทฯ	 ได้มีนโยบายที่จะสร้างความคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามที่ระบุข้างต้น	 เนื่องจากแรงสนับสนุนจาก 
ผู้มส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ	มส่ีวนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับบริษทั		อกีทัง้ยังถือเป็นการสร้างความ
ส�าเร็จให้กับบริษัทในระยะยาว	บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยบริษัทฯ	 จะปฏิบัติตามข้อก�าหนด
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ	ที่ท�าขึ้นระหว่างกัน	 รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือให ้
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และไม่ด�าเนินการใดๆ	อันจะเป็นการลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
	 บริษัทฯ	ยังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน	หรือข้อคิดเห็น	หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับผลกระทบ	หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทเกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ	รวมถึงพฤติกรรมที่อาจ
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ส่อถึงการทุจรติ	การปฏิบตัอิย่างไม่เท่าเทยีมกัน	หรอืการกระท�าท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ	ซึง่สามารถแจ้งหรอื
สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัได้โดยตรง	โดยตดิต่อผ่านทางเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษทัฯ	จะด�าเนินการ 
สอบสวนตามขัน้ตอนการรบัเรือ่งร้องเรยีนท่ีก�าหนดไว้ไม่เปิดเผยซึง่ผูแ้จ้งเบาะแส	และถือปฏบิตัเิป็นความลบั	เพ่ือคุม้ครองผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การต่อต้านการทุจริต
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท	เช่นจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์	จรรยาบรรณ
ว่าด้วยการรกัษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน	และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรอืรบัของขวัญ	หรอืทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่
ใด	เป็นต้น	โดยห้ามมใิห้พนักงานทกุคนเรยีกร้องของขวัญหรือทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีส่อไปในทางจงูใจให้ปฏบิตัหิรอืละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรือการกระท�าใดๆ	ที่อาจน�าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)

1. การเปิดเผยข้อมูล
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท	
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	น่าเชื่อถือ	ทั่วถึง	ทันเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 โดยผ่าน 
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	สือ่สิง่พิมพ์ต่างๆ	แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	 
รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	
	 บรษิทัฯ	ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐฐยิา	จารสุมบตั	ิเป็นผูร้บัผดิชอบในส่วนของงานด้านนักลงทนุสมัพันธ์	(Investor	Relation)	 
เพ่ือท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการบริษัทเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน	และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการท�าบัญชีสากล	ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชอีสิระ	โดยเลอืกใช้นโยบายทางบญัชี
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดท�าอย่างระมัดระวัง	 อีกทั้ง	 มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน	โดยให้ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทรวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการ
เงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีกับบริษทัฯ		เก่ียว
กับความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	น่าเชือ่ถือ	ทัว่ถึง	และทันเวลา	ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปตลอดจนข้อมลูส�าคญั	
โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ	เพ่ือให้ผูล้งทนุ	นกัวิเคราะห์และผูส้นใจโดยท่ัวไปได้รบัทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู
ต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือ	สิ่งพิมพ์ต่างๆ	รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท	(www.caz.co.th)	โดยผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนสามารถติดต่อในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่นางสาวณัฐฐิยา	จารุสมบัติ	โทรศัพท์	038-606-242	หรือที่	E-mail:	info@
caz.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้	 ทักษะ	และประสบการณ์ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ได้กับบริษัทฯ	 โดยเป็นผู้
มีบทบาทส�าคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด�าเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการด�าเนินงานเป็นราย
ไตรมาส	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดย
รวม	ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทจะค�านึงถึงจริยธรรม	ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	นอกเหนือจากผลประกอบการทางการ
เงินของบริษัท	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวน	9	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	3	ท่าน	
โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	อันมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการบริษัทฯ	ทั้งหมด	เพื่อท�าหน้าที่ถ่วงดุลใน
การออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 เพ่ือช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นจ�านวน	4	ชุด	คือ	 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	โดยบรษิทัฯ	ได้มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะ
กรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเพ่ือความเป็นอิสระในการ 
ตัดสินใจและน�าเสนอวิสัยทัศน์	

 คณะกรรมการตรวจสอบ :	บริษัทฯ	มีคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	ท่าน	เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้ระบุไว้

 คณะกรรมการบริหาร :	บริษัทฯ	มีคณะกรรมการบริหารจ�านวน	6	ท่าน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวโดย
มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง :	บรษิทัฯ	มคีณะกรรมการบริหารจ�านวน	3	ท่านเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารบรหิาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	เพื่อให้บริษัทฯ	มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :	บริษทัฯ	มคีณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจ�านวน	3	ท่าน	
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องสรรหาบุคคลที่เหมาะสมต่อการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	กรรมการบริหาร	และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	มีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน	
เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด	 โดยคณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
	 ท้ังน้ี	บรษิทัฯ	มเีลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั		ซึง่ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
	 บรษิทัฯ	ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจนตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกั
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัจิากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	(Annual	
General	Meeting	of	Shareholders	(AGM))	ทกุปี	กรณีทีก่รรมการของบรษิทัได้รบัมอบหมายให้มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพ่ิม
มากขึ้น	 เช่น	การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย	 เป็นต้น	จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย	ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย
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3. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	3/2561	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2561	โดยบริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
นโยบายก�ากับดแูลกิจการเนือ่งจากเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัและจะส่งเสรมิให้บรษิทัฯ	มคีวามมัน่คงและเจรญิ
เติบโตได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว	ส�าหรบัการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานน้ัน	บริษทัฯ	ให้ความส�าคญัเร่ืองการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมกีารประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในร่วมกันเป็นประจ�า
ทุกปี	เพื่อให้บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�านอกจากน้ี	ภายหลัง
จากท่ีหุ้นสามญัของบรษิทัฯ	เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์	เอม็	เอ	ไอ	(MAI)	ได้แล้ว	บริษทัฯ	จะถือปฏบิตัติามกฎและข้อบงัคบั
ต่างๆ	ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

4. จรรยาบรรณธุรกิจ
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงาน	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัหน้าทีต่ามภารกิจของบรษิทัฯ	ด้วยความซือ่สตัย์	สจุรติ	และเท่ียงธรรม	ทัง้การปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่	
ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ	ในการด�าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เท่านั้น	และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์	 โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว	และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน	รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น	ๆ
	 คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	 ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดในเรื่องการก�าหนดราคาและ
เงื่อนไขต่างๆ	 กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะ
เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน	รายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ด้วย

6. รายงานของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 รวมท้ังสารสนเทศที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�าปี	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	และงบการเงิน	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน	 ระบบควบคุมภายใน	และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	การจัดท�างบการเงินของบริษัท	จะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส�านักงาน	กลต.	ให้
ความเห็นชอบ	 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการท�าบัญชีสากล	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง	และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีส�าคัญ	ทั้งข้อมูลทางการเงินและท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน	 โดยจะด�าเนินการบน 
พื้นฐานความถูกต้องครบถ้วน	สมเหตุสมผล	เชื่อถือได้	และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม

7. การประชุมคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส	และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม
ความจ�าเป็น	 โดยก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 โดยในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้จะมเีลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้จดัท�าวาระต่างๆ	ของการประชมุและด�าเนินการจดัส่ง
เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ		อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
ก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันได้	 อีกทั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 69



แก่กรรมการบริษัทฯ	 เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม	ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท	อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
	 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	ประธานกรรมการบริษัทซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท	แสดง
ความเห็นอย่างอิสระ	 ท้ังนี้	 ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของจ�านวนกรรมการท่ีมาเข้า
ร่วมประชุม	 โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น	ทั้งนี้	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ทั้งนี้ในปี	2560	
บริษัทฯ	จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	3	ครั้ง	และ	ปี	2561	จ�านวน	10	ครั้ง	

8. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงาน	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่	 อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน	มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์	 และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ติดตาม	 
ผู้ควบคุม	และผู้ประเมินผลออกจากกัน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังจัดให้มีผู้ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	ซึ่งมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจ
สอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก	 (Outsource)	 ให้ท�าการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 เพ่ือ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั	โดยได้แต่งตัง้บรษิทั	ตรวจสอบภายในธรรมนิต	ิจ�ากัด	โดย	นายศกัดิศ์ร	ี 
อ�าพวัน	 เป็นผู้ตรวจสอบภายในป	ี2558	 ถึง	กรกฎาคม	2560,	นางสาวลภัสรดา	 เลิศภานุโรจ	 เป็นผู้ตรวจสอบภายในป	ี ตุลาคม	
2560	ถึง	เมษายน	2561	และนางสาวกรกช	วนสวัสดิ์	เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี	กรกฎาคม	2561	ถึง	ปัจจุบัน	เพื่อท�าการสอบทาน
ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิผล	มกีารควบคมุทางด้านการเงนิ	และมกีาร
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้ง	การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	

9. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
	 โครงสร้างการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั	และคณะกรรมการชดุย่อย	4	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดยมีการ
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	

10 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน
	 หากบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง	บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยี	บรษิทัฯ	มนีโยบายท่ีจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกับความจ�าเป็น
และความเหมาะสมของรายการนัน้	ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจ
เกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ	ผู้ประเมินราคาอิสระ	หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท	 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ารายการ	
	 ทั้งนี้	 การเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยอันมีลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะ
เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	หรือเป็น
ไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว	 ฝ่ายบริหารของบริษัทหรือบริษัท	 ย่อยสามารถด�าเนินการได้ตามปกติและจัดท�า
รายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ารายการระหว่างกันสามารถจ�าแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 กล่าวคือ	 รายการทางการค้าท่ีบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยท�าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบธุรกิจท่ีมเีงือ่นไขการค้าทัว่ไปหรอืเป็นรายการทีท่�าเพ่ือสนับสนุนรายการธุรกิจปกตทิีม่เีง่ือนไขการค้าทัว่ไป	อาท	ิการ
ซื้อและขายสินค้า	ซื้อวัตถุดิบ	การให้บริการ	การว่าจ้างขนสินค้า	การว่าจ้างท�าโฆษณา	สัญญาว่าจ้างบริหาร	การรับความ
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ช่วยเหลือทางเทคนิค	เป็นต้น	บริษัทฯ	มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผล
และความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดงักล่าว	โดยมเีงือ่นไขการค้าทีม่รีาคาและเงือ่นไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์	เมื่อเทียบเคียงกับการท�ารายการระหว่างบริษัทฯ	หรือบริษัท	ย่อยและบุคคลทั่วไป	หรือการท�ารายการระหว่าง
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกันกบับคุคลท่ัวไป	หรอืการท�ารายการในลกัษณะเดยีวกันของผูป้ระกอบการอืน่ในธุรกิจท�านองเดยีวกัน	ทัง้นี	้
หากมคีวามจ�าเป็นบรษิทัฯ	อาจว่าจ้างทีป่รกึษาเฉพาะทางในการประเมนิราคาทีเ่ป็นธรรม	หรอืผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกับรายการ
ระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้ความ
เหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุ้นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมตัริายการดงักล่าวก่อนการเข้าท�ารายการ	อกีทัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่งหรือ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการ 
ปฏิบัติการของบริษัทฯ	จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	อาทิ	การรับหรือให้กู้ยืมเงิน	การค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน	 การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เก่ียวโยง	 การจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงที่
ค�้าประกันการกู้ยืม	 เป็นต้น	จะต้องเป็นไปด้วยความจ�าเป็น	มีความสมเหตุสมผล	มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม	ตลอด
จนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	 	 ส�าหรับรายการค�้าประกันอันเนื่องมาจากความจ�าเป็นในการขอวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน	 เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ	
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค�้าประกัน	บริษัทฯ	ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค�้าประกัน	และต้องไม่
ท�าให้บริษัทฯ	เสียประโยชน์แต่อย่างใด	ส�าหรับรายการรับการค�้าประกัน	จะต้องเป็นไปตามความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ	
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ส�าหรับรายการให้และรับการค�้าประกัน	โดยให้ท�า
รายการเสมอืนท�ากับบคุคลภายนอก	ทัง้น้ี	บรษิทัฯ	มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นเกีย่ว
กับเหตผุลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการรบัหรือให้ความช่วยเหลอืทางการเงินดงักล่าว	รวมถึงพิจารณาราคาทีเ่ป็นธรรม
ในการท�ารายการ	และปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่หรอื
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ
การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 รายการอ่ืน	ๆ 	อาท	ิรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	รายการเก่ียวกับทรพัย์สนิหรอืบรกิารอืน่	บรษิทัฯ	มนีโยบายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตผุลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดงักล่าวและปฏบิติัให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าส่ัง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	 ประกาศ	
ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทฯ	 จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 เพ่ือให้การตัดสินใจ
เข้าท�ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้นทุกราย	 ซึ่งผู ้ที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ารายการระหว่างกันน้ันๆ	 อีก
ท้ัง	 บริษัทฯ	 จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 56-1)	 รายงานประจ�าป ี
ของบริษัทฯ		(แบบ	56	-	2)	และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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1 นโยบายภาพรวม
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถึงความส�าคญัของการด�าเนนิธุรกิจให้เตบิโตอย่างย่ังยืนภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	
Responsibilities)	โดยมุง่เน้นการประกอบกิจการด้วยความดแูลเอาใจใส่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี	เศรษฐกิจ	สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่าง
มีคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	ซึ่งบริษัทฯ	หวังว่าการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	ควบคู่กันไปด้วย	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อให้
เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของพนักงานทุกคน	โดยแบ่งเป็น		8	หมวด	ดังนี้

1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เป็นธรรม	มีจรรยาบรรณ	และตั้งมั่นท่ีจะแข่งขันทางการค้าตาม
หลักจริยธรรมในการประกอบการค้า	กฎหมาย	และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค	รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดก็ตาม
ท่ีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 เช่น	 การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	 การเรียก	 รับ	และไม่ให้
ผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร	เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น	 โดยบริษัทฯ	ก�าหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	อาทิ	 การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	เป็นต้น	อีกทั้ง	บริษัทฯ	มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส�านึก
ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ	ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

1.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริษัทฯ	บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส	มีจริยธรรม	ยึดมั่นในหลักการการก�ากับดูแลกิจการ	และปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน	โดยบริษัทฯ	ได้
ก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	กระบวนการท�างาน	และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้
มีความชัดเจน	เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย

1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน	โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	ชุมชน	และ
สงัคมรอบข้าง	ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์	ค�านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเ่ท่าเทยีมกัน	ไม่ละเมดิสทิธิข้ัน
พื้นฐาน	และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ภาษา	สีผิว	เพศ	อายุ	การศึกษา	สภาวะทางร่างกาย	
หรอืสถานะทางสงัคม	รวมถึงจดัให้มกีารดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัฯ	เข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องกับการละเมดิสทิธิมนุษยชน	เช่น	การใช้
แรงงานเด็ก	และการคุกคามทางเพศ	เป็นต้น	อีกทั้งบริษัทฯ	มีการว่าจ้างแรงงานคนพิการ	เพื่อให้โอกาสคนพิการได้ท�างานที่เทียบ
เท่าคนปกติ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชน	โดยจัดให้ผู้มีส่วนได้เสีย
มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็	และช่องทางในการรอ้งเรยีนส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รับความเสยีหายจากการถกูละเมิดสิทธอินัเกดิจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และด�าเนินการเยียวยาตามสมควร
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1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บรษิทัฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์และปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม	อนัเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยเพ่ิม
มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ในอนาคต	ทั้งนี้	บริษัทฯ	
ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ	ดังนี้
	 1.4.1	เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน	และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
	 1.4.2	จัดให้มีกระบวนการสรรหา	ว่าจ้าง	และเงื่อนไขการจ้างงาน	รวมถึงก�าหนดค่าตอบแทน	และการพิจารณาผลงานความดี
ความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�างานที่เป็นธรรม
	 1.4.3	ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร	โดยจัดให้มีการจัดอบรม	สัมมนา	ฝึกอบรม	รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา	และฝึกอบรม
วิชาการด้านต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาความรู	้ความสามารถศักยภาพของบคุลากร	รวมถึงปลูกฝังทัศนคตทิีด่	ีมคีณุธรรม	จรยิธรรม	
และการท�างานเป็นทีมแก่บุคลากร
	 1.4.4	จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง	 ๆ	ส�าหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 เช่น	ประกันสังคม	 เป็นต้น	และนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายก�าหนด	เช่น	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	การให้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ	แก่พนกังาน	เช่น	เงนิสงเคราะห์กรณเีสียชวิีต	เป็นต้น
	 1.4.5	ด�าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี	 โดยจัดให้มีมาตรการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ	และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย	รวมถึงจัดการฝึกอบรม	และส่งเสริมให้พนักงานมีสุข
อนามัยที่ดี	และดูแลสถานที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ	มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
	 4.6	เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น	หรือร้องเรียนเก่ียวกับปฏิบตัอิย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�าท่ีไม่ถูกต้อง
ในบริษัทฯ	รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ	 เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า	และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ
รบัผดิชอบและความซือ่สตัย์	โดยการดแูลให้กระบวนการผลติสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพเพ่ือส่งมอบสนิค้าได้ตาม
ปรมิาณและภายในระยะเวลาทีต่กลงกับลกูค้า	และหากมกีารปรับปรงุแผนการผลติท่ีมคีวามส�าคญัซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการส่ง
มอบสินค้า	บริษัทฯ	จะหารือร่วมกับลูกค้าเพื่อดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	โดยบริษัทฯ	ด�าเนินการและควบคุมให้มีการ
ปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะในกระบวนการให้บรกิารผลติและประกอบ	
บรษิทัฯ	ได้ปรบัเปลีย่นวธีิการท�างานให้กระทบต่อสิง่แวดล้อมให้น้อยทีส่ดุ	ยกตวัอย่างเช่น	การขดัพ่นท่อด้วยเศษผงเหลก็	แทนการ
ขัดด้วยทราย	เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในชุมชน	รวมถึงสามารถน�าผงเหล็กกลับมาใช้ซ�้าได้อีกหลาย
ครั้ง	และน�าไปก�าจัดตามระบบอย่างถูกต้อง

1.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	 บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน	ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โดยการดูแลเอาใจ
ใส่สิ่งแวดล้อมในชุมชน	และให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนร่วมกัน	ทั้งนี้	โดยปกติการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท	จะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงใด	ๆ	ต่อชุมชนโดยรอบ

1.8  การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	ตระหนักความรับผิดชอบของสังคม	ต่อการใช้นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงาน	โดยบริษัทฯ	ได้ใช้นวัตกรรม	ในการ
ด�าเนินงานให้สอดคล้องต่อความรบัผดิชอบของสงัคมอย่างเคร่งครดั	ยกตวัอย่างเช่น	การออกแบบและรบัเหมาก่อสร้างระบบ	ผลติ
น�้าเย็นที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลวที่ถูกขนส่งมาทางท่อ	(โครงการ	PTT	LNG	Cold	Water	ที่ประมูล
ได้ในปี	 2560)	 เพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ในระบบหล่อเย็นของหน่วยผลิดไฟฟ้าในโรงงานอีกครั้งหนึ่ง	 ท�าให้ลดการใช้พลังงานที่
ใช้ในการผลิดไฟฟ้าและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิดไฟฟ้าได้มากขึ้น
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2  การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน (CSR in Process)
	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม	และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญ
เติบโตของบรษิทัฯ	จงึน�านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาเป็นแนวทางในการก�าหนดกระบวนการปฏิบตังิาน	และเพ่ือให้มัน่ใจ
ได้ว่าพนักงานทุกระดบัตระหนักถึงและปฏิบติัหน้าทีภ่ายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมปีระสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	
	 โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจัดการอบรมความปลอดภัยในการท�างานในหลักสูตรต่างๆ	ให้กับพนักงาน	ดังนี้

2.1 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับพนักงานเข้าใหม่

2.2 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า

2.3การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานในสถานที่อับอากาศ
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2.4 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับหัวหน้างาน

2.5 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้บริหาร

2.6 การอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

2.7 การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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	 ทัง้น้ี	บรษิทัฯ	ยังได้ประกาศนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านช่องทางการสือ่สารของบรษิทัฯ	ทัง้ในรปูแบบการประชมุระดบั
ผู้บริหาร	การประชุมระดับฝ่าย	บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ	พร้อมทั้งก�าหนดให้เป็นหัวข้อในการปฐมนิเทศพนักงานใหม	่
รวมถึงการจัดอบรมพนักงานอย่างสม�่าเสมอ	
	 บริษัทฯ	น�าระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001	มาก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติในการท�างานของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
และค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่กระบวนการผลิตและวิธีการปฏิบัติงาน	ไปจนถึงการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน	เช่น

 ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โรงงาน	และจัดเป็นพื้นที่สีเขียวให้มีทัศนียภาพสวยงาม
 ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ท้ังหมด	 โดยได้รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดทรัพยากรทั้งด้าน 
น�้าใช้	ไฟฟ้า	และกระดาษ

 การใช้นวตักรรมซึง่ได้จากการด�าเนนิงาน	โดยบรษิทัฯ	ได้ใช้นวตักรรม	ในการด�าเนนิงานให้สอดคล้องต่อความรับผดิชอบของ
สงัคมอย่างเคร่งครดั	โดยการน�าเครือ่งจกัรในการขดัสนิมท่ีเป็นระบบปิดมาใช้งานและด�าเนินการหมนุเวียนในการน�าเมด็โลหะ
ขัดสนิมมาใช้ใหม่	ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานและลดโอกาศในการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่

3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก	จึงประกอบกิจการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	
โดยมเีป้าหมายในการด�าเนนิธุรกิจร่วมกับชมุชนอย่างมคีวามสขุ	มุง่มัน่ท่ีจะส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกิีจกรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน	ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ	ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา
สังคมอย่างสม�่าเสมอ	โดยสามารถแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	คือ	การศึกษา	ศาสนา	สิ่งแวดล้อม	และกิจกรรมชุมชน	ดังนี้	

3.1 การศึกษา 
	 บริษัทฯมีแผนงานโครงการในการสนับสนุนด้านการศึกษา	โดยจัดมอบทุนการศึกษากับบุตร	ธิดา	ของพนักงานที่มีผลการเรียน	
และความประพฤติดี	โดยจะเริ่มด�าเนินการตามแผนงานในไตรมาสที่	4	ของปี	2561
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3.2 ศาสนา 
	 บริษัทฯได้เข้าร่วมในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์	 ร่วมกับกลุ่ม	บริษัท	ปตท.	 เนื่องในโอกาศ 
วันสงกรานต์

3.3 สิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพในกรณีฉุกเฉิน	เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

3.4 กิจกรรมชุมชน
	 บริษัทฯได้เข้าร่วมในกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชนโดยรอบ	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
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	 บริษัทได้เข้าร่วมกับลูกค้าในการบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการเก็บขยะบริเวณชายหาดโดยรอบพื้นที่

	 บรษิทัได้เข้าร่วมกับชมุชนในพ้ืนที	่ในการบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการเก็บท�าความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบชมุชนพ้ืนท่ี	
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจ�าปี	2561

	 บริษัทได้เข้าร่วมกับสมาคมความปลอดภัยฯระยองในการบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการเก็บท�าความสะอาดบริเวณถนน
โดยรอบชุมชน
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4 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะด�าเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และมีส่วนร่วมใน
การรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยบรษิทัฯ	ยึดมัน่ในหลกัการทีจ่ะต่อต้านการกระท�าทจุริตและการตดิสนิบนในทกุรปูแบบท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม	จึงได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ	ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้
1.	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานของบรษิทัในทกุส่วนงานจะต้องปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติ	โดยการด�าเนนิการใด	ๆ 	 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจรตินัน้ให้ใช้แนวปฏิบตัติามทีก่�าหนดในคูม่อืจรรยาบรรณของบริษทั	รวมถึงคู่มอืการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่บริษัทจัดท�า	ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะก�าหนดขึ้นต่อไป

2.	 การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด�าเนินการตามระเบียบขั้นตอน	การปฏิบัติงานของบริษัท	และมีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้
3.	 การให้เงินสนับสนุนใด	ๆ	ก็ตาม	จะต้องกระท�าโดยระบุชื่อในนามของบริษัทเท่านั้น	และจะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน

ของบริษัท
4.	 บริษัทจะสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานในทุก

ระดับของบริษัทและบริษัทย่อย	 เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	พนักงาน
ทุกคนของบริษัทฯ	มีหน้าที่ท�าความเข้าใจ	และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน	หากพบการกระท�าใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้	ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

5 การจัดท�ารายงานความยั่งยืน
	 บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานผลกระทบและผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและ
ลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจการ	แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือจัดให้มีกรอบ
แนวทางในการท�างาน	 งบประมาณ	และความเหมาะสมการด�าเนินงานของบริษัท	 โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปีของบริษัท

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 79



 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบควบคุมภายในท่ีดีซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่สอบทานระบบควบคุม
ภายในให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพ่ืออนุมติัรายการทีเ่ก่ียวข้องกับระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ มผีูส้อบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้บรหิารเข้าร่วมประชมุ เพ่ือน�าข้อมลูเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพิจารณารบัทราบ 
ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันท่วงที
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในท่ีเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยแต่งต้ัง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 
จ�ากัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2558 โดยในปี 2561 มี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มกราคม - เมษายน 
2561 และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ได้มีการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพ่ิมเติมส�าหรับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมกับ 
ข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าว ได้น�าเสนอข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล ออกมาในรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การ
ควบคุมภายในช่วยสกัดกั้นความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ

1.
การควบคุมภายใน

องค์กร
(Control 

Environment) 

4.
ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารข้อมูล
(Information & 

Communication)

2.
การประเมิน
ความเสี่ยง

(Risk Assessment)

5.
ระบบการติดตาม

(Monitoring
Activities)

3.
การควบคุม

การปฏิบัติงาน
(Control Activities)

การควบคุมภายใน
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 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังบริษัทฯมีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานท่ีจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ�านาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอในการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

2 การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน
 บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติิ จ�ากัด ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ได้ประเมนิ ตรวจสอบและติดตาม
การปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 โดยประเมินความเสี่ยง จัดท�าแผนการตรวจสอบระบบ
การควบคมุภายในประจ�าปี ด�าเนนิการตรวจสอบ ตลอดจนตดิตามผลการปรบัปรงุระบบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือประเมนิประสทิธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายใน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ 
บรษิทัฯ ผูต้รวจสอบภายในได้ด�าเนินการตรวจสอบให้ความเชือ่มัน่ต่อระบบควบคมุภายในซึง่ครอบคลมุถึงการประเมนิองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมินความเส่ียงจากระบบควบคุมภายในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานขาย
และประมลูโครงการ ระบบงานบรหิารและจดัการโครงการ ระบบงานการจดัท�างบประมาณ ระบบงานการจดัซือ้และจดัจ้าง ระบบ
งานการบรหิารทรพัยากรบคุคล ระบบงานบญัช ีระบบงานการเงนิ ระบบงานเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่าย ระบบงานการควบคมุ
ทรพัย์สนิ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคมุทัว่ไป) งานความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม โดยในแต่ละครัง้ของการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในประจ�าไตรมาสควบคู่กับการรายงานการตรวจสอบ
ภายในแบบติดตามประเด็นความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบในครั้งก่อน (Follow up Audit) และรายงานทุกฉบับได้ถูกน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเป็นการก�ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และเพื่อให้การท�างานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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1. ลักษณะความสัมพันธ์

	 บรษิทัฯ	มกีารท�ารายการกับบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งต่าง	ๆ 	โดยรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นการท�ารายการกับกรรมการ	
ผู้บริหาร	และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	รวมถึงการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ	ผู้บริหาร	และ/หรือผู้ถือ
หุ้น	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(TAKUNI)

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (TT)

บรษัิท จีแก๊ส โลจิสตกิส์ จ�ากัด (GG)

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ากัด 

(RE)

นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)

นายยอง ชอล ชอย
(Mr. Yeong Cheol Choi) 

นายหวัง ยอบ จี
(Mr. Wang Youp Jhee)

ลักษณะความสัมพันธ์

TAKUNI	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	โดยถือหุ้นผ่านบริษัท	ทาคูนิ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	ในสดัส่วนร้อยละ	51.30	ของทุนจดทะเบยีนและช�าระแล้ว	และมคีณุนิตา	ตรี
วีรานุวัฒน์	และคุณประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	TAKUNI

TT เป็นบริษัทย่อยของ	TAKUNI	และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	โดยถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ	51.30	ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว	และมี	คุณนิตา	
ตรีวีรานุวัฒน์	และคุณสมชัย	ก้านบัวแก้ว	เป็นกรรมการ	ซึ่งทั้ง	2	ท่านเป็นกรรมการ
ของบริษัท

GG	เป็นบริษัทย่อยของ	TAKUNI	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	และมีคุณสมชัย	
ก้านบัวแก้ว	เป็นกรรมการ	ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

RE	เป็นบริษัทย่อยของ	TAKUNI	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	และมีคุณสมชัย	
ก้านบัวแก้ว	เป็นกรรมการ	ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

เป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหารของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นใหญ่	
โดยถือหุ้นของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	15.71	ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

เป็นผูบ้รหิารของบริษทัฯ	และผูถื้อหุน้	โดยถือหุน้ของบรษิทัฯ	ในสดัส่วนร้อยละ	6.84	
ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

เป็นผูบ้รหิารของบริษทัฯ	และผูถื้อหุน้	โดยถือหุน้ของบรษิทัฯ	ในสดัส่วนร้อยละ	7.27	
ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
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2. ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ	มีการท�ารายการระหว่างกันอันเน่ืองมาจากการด�าเนินธุรกิจกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและ
มูลค่าของการท�ารายการระหว่างกัน	โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ	และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม	ดังนี้

1.	 บริษัท	ทาคูนิ	
	 กรุ๊ป	จ�ากัด
	 (มหาชน)	
	 (TAKUNI)

30,000,000
-ไม่มี-	

30,000,000
-ไม่มี-	

574,041

-ไม่มี-	
-ไม่มี-	
-ไม่มี-	
-ไม่มี-	

-ไม่มี-

	 ในระหว ่างป ี 	 2560	
บริษัทมีการช�าระคืนเงินกู้
ยืมจาก	 TAKUNI	 รวมท้ัง
ส้ิน	 30	ล้านบาท	 รายการ
กู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
ความจ�าเป็นในการน�าเงิน
มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ระยะสั้นในการด�า เนิน
โครงการก่อสร้าง	ซึ่งวงเงิน
สินเชื่อที่บริษัทได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย ์ นั้นไม ่
เพียงพอ	 โดยบริษัทมีเงินกู้
จากธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึง่ในอตัราดอกเบีย้	MLR	

 ร้อยละ	 0.5	 ซึ่งต�่ากว่า
อัตราดอกเบี้ยท่ีบริษัทจ่าย
ให้กับTAKUNI	ร้อยละ	0.5	
ในระหว ่างงวดสิบสอง
เดือนปี	 2561	 บริษัทไม่มี
เงินกู้ยืมจาก	TAKUNI

เงินกู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กัน
	 บริษัทมีการกู ้ยืมเงิน

จาก	 TAKUNI	 เพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 รายละเอียด
มีดังนี้	
	 •	 ต้นงวด
	 •	 กู้เพิ่มระหว่างงวด
	 •	 ช�าระคืนระหว่างงวด
	 •	 ยอดคงเหลอืปลายงวด

 ดอกเบ้ียจ่าย	 (อัตรา
ดอกเบีย้	MLR	ของธนาคาร
พาณิชย์	2	แห่ง	โดยมอีตัรา
ดอกเบีย้เฉลีย่อยู่ท่ี	6.20%	)	

	 คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว ่ารายการดัง
กล ่าว เ กิด ข้ึนเนื่ องจาก
ความจ�าเป ็นเ พ่ือก ่อให ้
เกิดประโยชน์ต ่อบริษัท
ในการน�ามาใช ้เป ็นเงิน
ทุ น ห มุ น เ วี ย น เ พ่ื อ ใ ห ้
สามารถด�าเนินธุรกิจได้
ตามแผนงานและเป ้ า
หมายของบริษัทฯ

	 รับทราบรายงานผล
การไม่มีเงินกู้ยืมกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน

-ไม่มี-

-ไม่มี-
-ไม่มี-
-ไม่มี-

5,949,809

54,602,100
2,041,200
85,904,191

	 ในงวดสิบสองเดือน
บริษัทฯ	 ได้ท�าสัญญารับ
เหมาก่อสร ้างแบบครบ
วงจรกับบริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	
จ�ากัด	(มหาชน)	ภายใต้ชื่อ
โครงการ	 Bangpa-Kong	
LPG	 Terminal	 Phase	
3	 (WP	 Ball	 Tank)	 โดย
มีมูลค่าสัญญาอยู่ที่	 204	
ล้านบาท	อายุโครงการ	16	
เดือน

รายได้จากการให้บริการ
	 บรษิทัมรีายได้จากการ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
แบบครบวงจรโครงการ	
Bangpa-Kong	LPG	Ter-
minal	Phase	3	(WP	Ball	
Tank)	ให้กับ	บริษัท	ทาคูนิ	
กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	 รายได้จากการให้
	 	 บริการ

ยอดคงค้าง
	 •	 ลูกหนี้การค้า
	 •	 เงินประกันผลงาน
	 •	 รายได้รับล่วงหน้า

	 คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว ่ารายการดัง
กล่าวเป็นธุรกิจปกติ	 ของ
บริษัทท้ังสอง	 นโยบาย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไข
ท า ง ก า ร ค ้ า ต า มปกต	ิ
โดย	 TAKUNI	 ได้มีการ
เปรียบเทียบราคากับผู้รับ
เหมารายอื่นแล ้ว	 และ	
CAZ	 ได้เสนอราคาเป็น
ไปตามเงื่อนไขปกติของ	
CAZ	 ที่เสนอให้กับลูกค้า	
รายอื่น	 โดยสรุปเงื่อนไข
การท� ารายการของทั้ ง	
TAKUNI	 และ	CAZ	 เป็น
ไปตามเงือ่นไขการค้าท่ัวไป		
นอกจากนี้การท�ารายการ
ดังกล่าว	พบว่า	 ราคาขาย
และเงือ่นไขการค้าของงาน
ที่	 CAZ	 ท�าให้บริษัทย่อย
ของ	 TAKUNI	 เมื่อเทียบ
กับงานที่	CAZ	ท�าให้ลูกค้า 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2561
(บาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 83



2.	บริษัท	ทาคูนิ	
	 (ประเทศไทย)	
	 จ�ากัด	(TT)

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

-ไม่มี-	

2,889,444

            

-ไม่มี-

-ไม่มี-	
-ไม่มี-	
-ไม่มี-	
-ไม่มี-	

-ไม่มี-

-ไม่มี-

	 ในระหว ่างป ี 	 2560	
บริษัทได้ช�าระคืนเงินกู้ยืม
จาก	TT	รวมทั้งสิ้น	162.50	
ล้านบาท	 รายการกู้ยืมดัง
กล ่าวเกิดขึ้นจากความ
จ�าเป็นในการน�าเงินมาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะ
ส้ันในการด�าเนินโครงการ
ก่อสร้าง	 ซึ่งวงเงินสินเชื่อ
ที่บริษัทได้รับจากธนาคาร
พาณิชย์นัน้ไม่เพียงพอ	โดย
บริษัทมีเงินกู้จากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหน่ึงในอัตรา
ดอกเบี้ย 	 MLR	 –	 ร ้อย
ละ	 0.50	 ซึ่งต�่ากว่าอัตรา
ดอกเบีย้ทีบ่รษิทัจ่ายให้กับ	
TT	ร้อยละ	0.50

 ในระหว่างงวดสิบสอง
เดือนปี	 2561	 บริษัทไม่มี
เงินกู้ยืมจาก	TT

เงินกู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กัน
	 บริษัทมีการกู ้ยืมเงิน

จากบริษัทแม่เพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 รายละเอียด
มีดังนี้	
	 •	 ต้นงวด
	 •	 กู้เพิ่มระหว่างงวด
	 •	 ช�าระคืนระหว่างงวด
	 •	 ยอดคงเหลอืปลายงวด

	 ดอกเบ้ียจ่าย	 (อัตรา
ดอกเบีย้	MLR	ของธนาคาร
พาณิชย์	2	แห่ง	โดยมอีตัรา
ดอกเบีย้เฉลีย่อยู่ท่ี	6.20%	)

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	

 	คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว ่ารายการดัง
กล ่าว เ กิด ข้ึนเนื่ องจาก
ความจ�าเป ็นเ พ่ือก ่อให ้
เกิดประโยชน์ต ่อบริษัท
ในการน�ามาใช ้เป ็นเงิน
ทุ น หมุ น เ วี ย น เ พ่ื อ ใ ห ้
สามารถด�าเนินธุรกิจได้
ตามแผนงานและเป ้ า
หมายของบริษัทฯ

	 รบัทราบรายงานผลการ
การไม่มีเงินกู้ยืมกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน

3.	บริษัท	จีแก๊ส	
	 โลจิสติกส์	
	 จ�ากัด	(GG)

2,475,994

335,135

2,112,829

577,500

 	รายการดังกล่าวเกิด
ขึ้นจากการท่ีบริษัทได้ใช้
บริการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
จาก 	 GG	 ซึ่ ง เป ็ นการ
ประกอบธุรกิจตามปกต	ิ
โดยมีอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขทางการค้าเทียบ
เท่ากับผู้ให้บริการรายอื่น	
ๆ	 อีก	 2	 ราย	 ซึ่งคิดอัตรา
ค่าบริการเป็นรายเดือน	
เดือนละ	70,000	บาท	และ
ค่าล่วงเวลาซ่ึงเป็นค่าใช้
จ่ายที่เกิดข้ึนจริงคิดเป็น	
ชม.ละ	291.67	ต่อชม.	โดย
อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข
ทางการค้าเทียบเคียงกับผู้
ให้บริการรายอื่น	 ๆ	 อีก	 2	
ราย	เฉลี่ยราคาอยู่ที่	 เดือน
ละ	70,000	บาท

ค ่ า ใช ้ จ ่ ายจากการรับ
บริการ
	 บริษัทมีการใช้บริการ

ขนส่งวัสดุก่อสร้างที่จาก	
GG	 โดยเป ็นอัตราค ่ า
บริการเดียวกันกับที่บริษัท
จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างทั่วไป
ค่าใช้จ่ายจากการรับ	
•	บริการ

 ยอดคงค้าง
	 •	 เจ้าหนี้การค้า	

 	คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว ่ารายการดัง
กล่าวเป็นธุรกิจปกติ	 ของ
บริษัททั้ งสอง	 นโยบาย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกต	ิดงันัน้
จึงเห็นว่าการท�ารายการมี
ความเหมาะสม	 และสม
เหตุสมผล

บุคคลภายนอกแล ้ว	 ม	ี
margin	 ใกล้เคียงกันและ
เงื่อนไขการค้าไม่แตกต่าง

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2561
(บาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 256184



7,268,941

1,312,606
-ไม่มี-

144,000
73,853

24,414

70,000

8,162,215

          

1,991,587
431,805

144,000
127,766

69,474

-ไม่มี-	

	 รายการดังกล่าวเกิด
ขึ้นจากการท่ีบริษัทได้ใช้
บริการทดสอบแบบไม ่
ท�าลาย	Non-Destructive	
Testing	 (NDT)	 ทางด้าน
วิศวกรรม	NDT	ซึ่งเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามปกต	ิ
โดยมีอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขทางการค้าเทียบ
เท่ากับผูใ้ห้บรกิารรายอืน่	ๆ 	 
อีก	2	ราย	

	 บรษิทัฯ	ให้	RE	เช่าพ้ืนที่
เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้งส�านักงาน	
มีพ้ืนที่ใช้สอย	204	ตาราง
เมตร	 อยู ่ภายในบริเวณ
พ้ืนที่อาคารโรงงานของ
บริษัท	 เพ่ือความสะดวก
และ	 รวดเร็วในการตรวจ
สอบงาน	NDT	ของบริษัทฯ	
โดยการท�าสัญญาเช่าเป็น
แบบต ่ ออา ยุ อั ต โนมั ติ
ทุกปี	 (หากไม่มีการแจ้ง
ยกเลิกเป ็นลายลักษณ์
อักษร)	 บริษัทฯ	 ก�าหนด
อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตร
เท่ากับ	59	บาท	/	เดือน	ซึ่ง
เท่ากับราคาที่ประเมินโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระ	 (59	
บาท/ตารางเมตร)	 และมี
เงือ่นไขการคดิราคาของค่า
สาธารณูปโภคตามมูลค่า
เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง	

 บริษัทฯ	 ได ้ขายวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีบริษัทไม่ได้ใช้
งานให้แก่บรษิทั	ราชพฤกษ์
วิศวกรรม	 จ�ากัด	 ในราคา
เทียบเคียงกับราคาตลาด

ค ่ า ใช ้ จ ่ ายจากการรับ
บริการ
	 บริษั ทมี ค ่ า ใช ้ จ ่ าย

จากการใช้บริการทดสอบ
แบบไม่ท�าลายทางด้าน
วิศวกรรม	 Non-Destruc 
tive	 Testing	 –	 (“NDT”)	
ที่จ่ายให้	 RE	 แก่โดยเป็น
อัตราค่าบริการเดียวกัน
กับที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างทั่วไป
	 •	 ค่าใช้จ่ายจากการ
	 	 รับบริการ
ยอดคงค้าง
	 •	 เจ้าหนี้การค้า
	 •	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าเช่าส�านักงาน	
และค่าสาธารณูปโภค
	 บ ริ ษั ทมี ร าย ได ้ ค ่ า

เช ่าส�านักงาน	 และค ่า
สาธารณูปโภค	จากบริษัท	
ราชพฤกษ์	วิศวกรรม	จ�ากัด	
โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไป
ตามราคาตลาด	 และค่า
สาธารณูปโภค	 อัตราค่า
สาธารณูปโภค	ตามใบแจ้ง
หนี้ของการไฟฟ้า
	 •	 รายได้ค่าเช่าส�านักงาน
	 •	 รายได้ค่า
	 	 สาธารณูปโภค

ยอดคงค้าง	
ลูกหนี้การค้า	

รายได้อื่น	ๆ
	 บรษิทัมรีายได้จากการ

ขายวัสดุอุปกรณ์ที่บริษัท
ไม่ได้ใช้งานให้แก่บริษัท	
ราชพฤกษ์วิศวกรรม	จ�ากัด	
ในราคาเทยีบเคยีงกับราคา
ตลาด

 	คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว ่ารายการดัง
กล่าวเป็นธุรกิจปกติ	 ของ
บริษัททั้ งสอง	 นโยบาย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าตามปกต	ิดงัน้ัน
จึงเห็นว่าการท�ารายการมี
ความเหมาะสม	 และสม
เหตุสมผล

 	คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว่าการให้บริษัท	
ราชพฤกษ ์ 	 วิศวกรรม	
จ�ากัด	 เช ่าสินทรัพย ์ดัง
กล่าว	เป็นการน�าสินทรัพย์	
ที่ไม ่ได ้ใช ้ในการด�าเนิน
การของบริษัทมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์	โดยอัตราค่าเช่า
และค่าสาธารณูปโภค	 มี
ความสมเหตุสมผล	เป็นไป
ตามราคาตลาด	 และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

 	คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว่าการขายวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีบริษัทไม่ได้ใช้
ง านแล ้ ว ให ้ แก ่ บ ริ ษั ท	
ราชพฤกษ ์ 	 วิศวกรรม	
จ�ากัด	ดังกล่าว	เป็นการน�า
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการ
ด�าเนินการของบริษัทมา
ท�าให้เกิดประโยชน์	 โดย
ราคามีความสมเหตุสม
ผล	เป็นไปตามราคาตลาด	
และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4.		บริษัท
	 ราชพฤกษ์
	 วิศวกรรม	
	 จ�ากัด	(RE)

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2561
(บาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 85



3. รายละเอียดค�้าประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารของบุคคล/
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.	 ธนาคาร
	 ไทยพาณิชย์

220,000,000
187,856,000

250,000,000
205,300,000

5,000,000
-ไม่มี-

607,000,000
362,330,687

250,000,000
169,540,000

5,000,000
ไม่มี

	 ท่ี ดิ น พ ร ้ อ ม ส่ิ ง
ปลูกสร ้าง 	 โฉนดเลขท่ี	
111802,11803,11804	
และ	 น.ส.3	 ตั้งอยู่ที่	 เลข
ที่	 383	ต.ห้วยโป่ง	อ.เมือง
ระยอง	 จ.ระยอง	 ซึ่งเป็น
กรรมสิทธ์ิของ	บริษัท	 ซีเอ
แซด	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	 จดจ�านองเป็น
หลักประกัน

รายการค�้าประกัน
	 วงเงินหนังสือ

	 	 ค�้าประกัน	
	 •	 วงเงินที่ใช้ไป

	 วงเงินสินเชื่อ	
	 •	 วงเงินที่ใช้ไป

	 วงเงินเบิกเกินบัญชี
	 •	 วงเงินที่ใช้ไป

	 บรษิทั	ทาคนู	ิกรุป๊	จ�ากัด 
	 (มหาชน)	(“TAKUNI”)
	 นายซุง	ซิก	ฮอง

	 (Mr.Chung	Sik	Hong)

(เดือนกุมภาพันธ์	 2562	
บริษัทฯ	อยู่ในระหว่างการ
ด�าเนินการของธนาคาร
เพ่ือปลด	 TAKUNI	 จาก
การเป็นผู้ค�้าประกัน	 หลัง
บริษัทฯ	 จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์ 	 MAI	
เรียบร้อยแล้ว)

2.	 ธนาคาร
	 ทหารไทย

200,000,000
22,275,000

200,000,000
2,000,000

	 ส� าหรั บ งวดสิบสอง
เดื อน ส้ิน สุด 	 วันที่ 	 31	
ธันวาคม 	 2560 	 ได ้มี
การน�าบัญชีเงินฝากออม
ทรพัย์	จ�านวน	50,000,000	
บาท	ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ	
บริษัท	 ทาคูนิ	 กรุ๊ป	 จ�ากัด
(มหาชน)	 จดจ�านองเป็น
หลักประกัน
	 ส� าหรั บ งวดสิบสอง

เดื อน ส้ิน สุด 	 วันที่ 	 31	
ธันวาคม	2561	ได้มีการน�า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	
จ�านวน	660,000	บาท	ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธ์ิของ	 บริษัท	
ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด(มหาชน)	
จดจ�านองเป็นหลักประกัน

รายการค�้าประกัน
	 วงเงินหนังสือ

	 	 ค�้าประกัน	
	 •	 วงเงินที่ใช้ไป

	 บริษัท	ทาคูนิ	
	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 (“TT”)
	 นายซุง	ซิก	ฮอง

	 (Mr.Chung	Sik	Hong)
	 นายยอง	ชอล	ชอย

	 (Mr.Yeong	Cheol	
	 Choi)
	 นายหวัง	ยอบ	จี

	 (Mr.Wang	Youp	Jhee)

(สัญญาค�้าประกันวงเงิน
ในโครงการ	PTT	LNG	IPG	
Civil	 work	 Project	 โดย	 
ณ	 กุมภา พันธ ์ 	 2562	
บริษัทฯ	 ได้คืนหนังสือค�้า
ประกันนี้กับธนาคารแล้ว)

3.	 ธนาคาร
	 กสิกรไทย

400,000,000
232,044,000

10,000,000
-ไม่มี-

-ไม่มี-

400,000,000
400,000,000

10,000,000
-ไม่มี-

301,385

	 ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง	
โฉนดเลขที่	
11943,	 72755,	 72756,	
72757,	 72758,	 72759,	
72760,	 72761,	 72762,	
114774,	114777,	114778,	
114779,	114780,	114781,	
120079,	 133885,	 ต�าบล
บางแค	 (หลกัสอง)	อ�าเภอ
ภาษเีจรญิ	กรงุเทพมหานคร	
ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบรษิทั	
ทาคนิู	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
จดจ�านองเป็นหลกัประกัน

รายการค�้าประกัน
	 วงเงินหนังสือ

	 	 ค�้าประกัน	
	 •	 วงเงินที่ใช้ไป

	 วงเงินเบิกเกินบัญชี
	 •	 วงเงินที่ใช้ไป

	 ค่าธรรมเนียม
	 	 หนังสือค�้าประกัน

	 บรษิทั	ทาคนู	ิกรุป๊	จ�ากัด 
	 (มหาชน)	(“TAKUNI”)
	 บริษัท	ทาคูนิ	

	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 (“TT”)
	 บรษิทั	จแีก๊ส	โลจสิตกิส์	

	 จ�ากัด	(“GG”)
	 บริษัท	ราชพฤกษ์

	 วิศวกรรม	จ�ากัด	(“RE”)
	 นายซุง	ซิก	ฮอง

	 (Mr.Chung	Sik	Hong)

ธนาคาร มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
(บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์
ค�้าประกัน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

รายชื่อผู้ค�้าประกัน

รายงานประจ�าปี 256186



(เดือนกุมภาพันธ์	 บริษัทฯ	
น�าเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่	 ประมาณ	100	 ล้าน
บาทมาค�า้ประกันแทน	โดย
อยู่ในระหว่างการด�าเนิน
การของธนาคาร)

(เดือนกุมภาพันธ์	 บริษัทฯ	
อยู่ในระหว่างการด�าเนิน
ก า ร ข อ ง ธน าค า ร เ พ่ื อ
ปลด	 TAKUNI	 จากการ
เป ็นผู ้ ค�้ าประ กัน 	 หลั ง
บริษัทฯ	 จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์ 	 MAI	
เรียบร้อยแล้ว)

4. ธนาคาร
กสิกรไทย

160,000,000
-ไม่มี-

160,000,000
40,507,270

	 ท่ี ดิ นพ ร ้ อมสิ่ ง ปลู ก
ส ร ้ า ง 	 โ ฉนดที่ ดิ น เ ลข
ที่	 30696	 30697	 ต�าบล
บ้านปทุม	 อ�าเภอสามโคก	 
จ . 	 ปทุ มธานี 	 ซึ่ ง เ ป ็ น
กรรมสิท ธ์ิ ของ 	 บริษั ท	 
ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด(มหาชน)	
จดจ�านองเป็นหลักประกัน

(เดือนกุมภาพันธ์	 บริษัทฯ	
น�าเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่	 ประมาณ	100	 ล้าน
บาทมาค�า้ประกันแทน	โดย
อยู่ในระหว่างการด�าเนิน
การของธนาคาร)

รายการค�้าประกัน
วงเงินหนังสือ
ค�้าประกัน	

• วงเงินที่ใช้ไป

บริษัท	ทาคูน	ิ
กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
(“TAKUNI”)
บริษัท	ทาคูน	ิ
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(“TT”)
บริษัท	ราชพฤกษ์
วิศวกรรม	จ�ากัด	(“RE”)
นายซุง	ซิก	ฮอง
(Mr.Chung	Sik	Hong)

(เดือนกุมภาพันธ์	 2562	
บริษัทฯ	อยู่ในระหว่างการ
ด�าเนินการของธนาคาร
เพ่ือปลด	 TAKUNI	 จาก
การเป็นผู้ค�้าประกัน	 หลัง
บริษัทฯ	 จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์ 	 MAI	
เรียบร้อยแล้ว)

5. ธนาคาร
กสิกรไทย 100,000,000

-ไม่มี-
100,000,000
13,177,756

รายการค�้าประกัน
วงเงินสินเชื่อ		

• วงเงินที่ใช้ไป

บริษัท	ทาคูน	ิ
กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
(“TAKUNI”)
บริษัท	ทาคูน	ิ
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(“TT”)
นายซุง	ซิก	ฮอง
(Mr.Chung	Sik	Hong)

(เดือนกุมภาพันธ์	 2562	
บริษัทฯ	อยู่ในระหว่างการ
ด�าเนินการของธนาคาร
เพ่ือปลด	 TAKUNI	 จาก
การเป็นผู้ค�้าประกัน	 หลัง
บริษัทฯ	 จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์ 	 MAI	
เรียบร้อยแล้ว)

ธนาคาร มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
(บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์
ค�า้ประกัน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

รายชื่อผู้ค�้าประกัน

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 87



7. ธนาคาร
กรุงเทพ 20,000,000

15,680,000
20,000,000
12,800,000

	 โครงการขอสินเชื่อโดย
มีบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมค�้า
ประกัน

รายการค�้าประกัน
วงเงินสินเชื่อ	

• วงเงินที่ใช้ไป

บริษัท	ทาคูนิ	
กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
(“TAKUNI”)
นายซุง	ซิก	ฮอง
(Mr.Chung	Sik	Hong)

(มีการปลดผู้ค�้าประกันท้ัง	
2	ท่าน	ณ	วนัที	่29	สงิหาคม	
2561	เรียบร้อยแล้ว)

6. ธนาคาร
กสิกรไทย -ไม่มี-

-ไม่มี-
72,714,000
72,713,893

	 ส� าหรั บ งวดสิบสอง
เ ดือน ส้ิน สุด 	 วั นที่ 	 31	
ธั นวาคม 	 2561 	 ได ้มี
การน�าบญัชเีงนิฝากประจ�า	
จ�านวน	20,789,750	บาท	
ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ	บรษิทั	
ซีเอแซด	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด(มหาชน)	จดจ�านอง
เป็นหลักประกัน

โดยแบ่งเป็น	1.	สัญญาค�้า
ประกันวงเงิน	59,342,000	
บาท 	 และ เ งิ นประ กัน
จ�านวน	 7,417,750	 บาท	
ส� า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร โ ร ง
โอเลฟินส์ใหม่	กิจกรรมงาน
ผลิตขึ้นรูปโครงสร้างเหล็ก	
(PTTGC	ORP	Structure	
Fabrication)	 ซึ่งหนังสือ
ค�้าประกันจะส้ินสุดลงวัน
ที่ 	 29	 กุมภาพันธ์	 2563	
และ	2.	 สัญญาค�้าประกัน
การประมูลงานโครงการ
หนึ่ง	 วงเงิน	 13,372,000	
บาท	 (เงินประกันจ�านวน	
13,372,000	 บาท)	 โดย
หนงัสอืค�า้ประกันจะสิน้สดุ
ลงวันที	่28	มกราคม	2562)

รายการค�้าประกัน
วงเงินสินเชื่อ		

• วงเงินที่ใช้ไป

บริษัท	ทาคูนิ	
กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
(“TAKUNI”)
นายซุง	ซิก	ฮอง

			(Mr.Chung	Sik	Hong)

(เดือนกุมภาพันธ์	 2562	
บริษัทฯ	อยู่ในระหว่างการ
ด�าเนินการของธนาคาร
เพ่ือปลด	 TAKUNI	 จาก
การเป็นผู้ค�้าประกัน	 หลัง
บริษัทฯ	 จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์ 	 MAI	
เรียบร้อยแล้ว)

ธนาคาร มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560
(บาท)

มูลค่ารายการ
งวดสิบสองเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
(บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์
ค�า้ประกัน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

รายชื่อผู้ค�้าประกัน

รายงานประจ�าปี 256188



4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 เน่ืองจากในปี	2560	ผ่านมา	บรษิทัฯ	มสีถานะเป็นบริษทัจ�ากัด	การเข้าท�ารายการระหว่างกันในอดตีจงึไม่ได้ปฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยในอดีต	กรรมการหรือผู้บริหาร
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลัก	
	 อย่างไรก็ตาม	ภายหลังจากที่บริษัทฯ	 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรพัย์ฯ	ในปี	2561	แล้วน้ัน	ขัน้ตอนการอนุมตักิารท�ารายการระหว่างกันของบริษทัฯ	จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 อีกท้ัง	บริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�านโยบายการท�ารายการระหว่างกันข้ึนมาเพ่ือรองรับการท�า
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามเหตุจ�าเป็นและความสมควร

5. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 บริษัทฯ	 อาจมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 โดยหากเป็นรายการ
ระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้าโดยท่ัวไป	บริษัทฯ	จะด�าเนินการตาม
มาตรการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันท่ีระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าท�ารายการ	 กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 อนุมัติไว้แล้วตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลง 
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด	พร้อมทั้งก�าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง	ๆ 	ให้ชัดเจน	เป็นธรรม	และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน	์
	 ในกรณีทีมี่การท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	บริษทัฯ	จะด�าเนินการตามมาตรการการอนมุตัริายการระหว่างกันดงัทีก่ล่าวไว้
แล้วข้างต้น	ทัง้น้ี	หากมรีายการระหว่างกันท่ีจ�าเป็นต้องได้รับความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน	บริษัทฯ	จะด�าเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยว
กับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันน้ัน	ทั้งน้ี	บริษัทฯไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว	ยกเว้นเป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯทีเ่กีย่วกับการให้สวัสดกิาร
พนักงาน	หรือตามระเบียบอ�านาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่
ตามสัดส่วนการถือหุ้น	นอกจากนี้	ในกรณีที่บริษัทฯมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น	
บริษัทฯจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน	และในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนนั้น	บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู	้
ความช�านาญพิเศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ	เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กัน	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ	จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณ	ีเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยักย้าย	หรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งของบรษิทัฯ	แต่เป็นการท�ารายการทีบ่รษิทัฯได้ค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion 
and Analysis: MD&A)

1. ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม	การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ	์และการบริหารจัดการงาน
รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มพลังงาน	เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน	ทั้งการให้บริการตรงจากบริษัท
เจ้าของโครงการ	(Project	Owner)	และจากบริษทัผูร้บัเหมาหลกั	(Main	Contractor)	โดยการให้บริการส่วนใหญ่เป็นงานท่ีมคีวาม
ซบัซ้อน	และมมีาตรการเก่ียวกบัความปลอดภัยท่ีเข้มงวด	จงึต้องอาศยัความช�านาญ	ทัง้นี	้ด้วยประสบการณ์และความเชีย่วชาญ
จากการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ที่ประสบความส�าเร็จท่ีผ่านมาในหลายโครงการในประเทศไทย	พร้อมท้ังมีฝ่ายบริหารจัดการ
ต้นทุน	มีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมท่ีด	ีบริษัทฯ	 จึงสามารถบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามก�าหนดเวลา	ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า	
	 ในปี	2560	บริษัทฯ	มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�านวน	1,019.29	ล้านบาท	และเพิ่มสูงขึ้นเป็น	1,387.08	ล้านบาทใน
ป	ี2561	ถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด	นอกจากภาวะเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้มีการลงทุนในภูมิภาคตะวันออก	ตามนโยบาย
ของรัฐบาลแล้ว	ยังเกิดจากคุณภาพในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า	ส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถชนะ
การประมลูในโครงการต่าง	ๆ 	ของลกูค้ากลุม่เป้าหมายได้ตามแผนการท่ีวางไว้	โดยผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ	ในช่วงทีผ่่านมา 
มีดังนี้
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2. วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

	 ผลการด�าเนินงานบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ถึงงวดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2561	มีรายละเอียด
ดังนี้

รายได้  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
แยกตามกลุ่มลูกค้า มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศสัญชาติเกาหลี	 273.65	 42.02	 131.90	 12.94	 800.20	 57.69

กลุ่มลูกค้าอื่น	 377.65	 57.98	 887.39	 87.06	 586.88	 42.31

รวม 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,387.08 100.00

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 
	 รายได้จากการให้บรกิารก่อสร้างของบรษิทัฯ	มาจากงานรบัเหมาก่อสร้างในโรงงานอตุสาหกรรมหนกัเป็นหลกั	ซึง่ประกอบด้วย
มลูค่างานเมือ่เริม่แรกตามทีต่กลงไว้ในสญัญา			บวกมลูค่างานทีเ่ก่ียวข้องกับการเปลีย่นแปลงสญัญาอนัเกิดจากการเพ่ิมขอบเขต
งาน	การดัดแปลงงาน	หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย		หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ		โดยรายได้และต้นทุนบริการตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสัดส่วนของขั้นความส�าเร็จ
ของงาน	ซึ่งอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จ	ค�านวณจากการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวด	กับ
ต้นทนุงานบรกิารก่อสร้างทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสญัญา	ซึง่ตามปกตลิกัษณะการรับรู้รายได้จากความก้าวหน้า
ของโครงการ	คือ	ในช่วงต้นและปลายโครงการจะมีปริมาณงานก่อสร้างค่อนข้างน้อย	เนื่องจากช่วงต้นโครงการงานส่วนใหญ่เป็น
งานที่เก่ียวกับการเตรียมการจัดการพ้ืนท่ี	ส่วนปลายโครงการเป็นช่วงของการเก็บรายละเอียดงานที่ใกล้แล้วเสร็จ	 ในช่วงกลาง
โครงการปริมาณงานก่อสร้างที่ท�ามีมากกว่าส่วนอื่น	 ๆ	 จึงรับรู้รายได้มากกว่า	 โดยรายได้จากการให้บริการก่อส้าง	 สามารถแบ่ง
ตามประเภทการให้บริการได้ดังนี	้
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กราฟแสดงสัดส่วนรายได้ตามประเภทการให้บริการปี 2559 - ปี 2561

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างและระบบงาน

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา

งานให้บริการผลิตและบริการอื่น

หน่วย	:	เปอร์เซ็นต์หน่วย	:	ล้านบาท

1) งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร	(EPC	Service)
2) การบรกิารรบัเหมาก่อสร้างตดิตัง้โครงสร้างและระบบ	(Construction:	Structural	Mechanical	Piping	(SMP)	and	Electrical

and	Instrument	Service)
3) งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา	(Civil	and	Building	Service)
4) งานให้บริการผลิต	และบริการอื่น	(Fabrication	and	Other	Service)

	 บริษัทฯ	มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างในป	ี2560	–	2561	จ�านวน	1,019.29	ล้านบาท	และจ�านวน	1,387.08	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราการร้อยละ	36.08	จากปี	2560
	 ในป	ี2560	บริษัทฯ	มีรายได้จากการบริการเท่ากับ	1,019.29	ล้านบาท	เกิดจาก	Backlog	ของงานที่ได้รับการว่าจ้างในป	ี2559	
และงานใหม่ที่ประมูลในปี	 2560	 เช่น	PTT	LNG	Cold	Water	 (กิจกรรมก่อสร้างหน่วยผลิตน�า้เย็น	 ในโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า
เพื่อใช้ภายในสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว)	ซึ่งมีมูลค่าโครงการ	642.40	ล้านบาท	และ	PTT	Wongnoi	Compressor	Station	
(โครงการสถานเีพ่ิมความดันก๊าซธรรมชาตวัิงน้อย	บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตริาชบรีุ-วังน้อย)		มมีลูค่าโครงการประมาณ	356.00	
ล้านบาท	จงึท�าให้ปี	2560	บรษิทัฯ	มกีารรบัรูร้ายได้ตามความส�าเรจ็ของงานสงูขึน้	โดยสดัส่วนรายได้จากการให้บรกิารประเภท	EPC	
ส�าหรับปี	2560	คิดเป็นร้อยละ	53.98	ของรายได้จากการก่อสร้างรวม	รองลงมาเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้าง
และระบบ	และการให้บริการงานวิศวกรรมโยธา	คิดเป็นร้อยละ	35.30	และร้อยละ	8.50	ตามล�าดับ
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจ�านวน	1,387.08	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	
โดยรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากการรับรู้รายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงานโครงการท่ีอยู่ในมือ	 (Backlog)	ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่า
จ้างตั้งแต่ปี	2559	รวมกับโครงการใหม่ที่ได้ชนะประมูลในปี	2561	จ�านวน	11	โครงการ	โดยมีรายได้หลัก	ๆ	ได้แก่	โครงการ	PTT	
TANK,	PTT	LNG	Cold	Water	และ	PTT	Wongnoi	Compressor	Station
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รายละเอียด 2559 2560 2561

มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้	ต้นงวด	 230.31	 670.69	 941.70

มูลค่างานได้รับระหว่างงวด	 1,091.68	 1,290.30	 2,917.72

มูลค่างานที่รับรู้รายได้ในงวด	 651.30	 1,019.29	 1,387.08

มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้	สิ้นงวด		 670.69	 941.70	 2,472.34

รายได้อื่น 
	 บริษัทฯ	มีรายได้อื่นในปี	2560	–	2561	จ�านวน	2.69	ล้านบาท	และ	2.79	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.26	และ
ร้อยละ	0.20	ของรายได้รวม	และในปี	2561	บริษัทฯ	มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน	0.10	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	3.66	เมื่อ
เทียบกับปีก่อน	 โดยรายได้อ่ืนของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	 รายได้จากค่าเช่าพ้ืนที่ส�านักงาน	และรายได้จากการขายเศษโลหะหรือ	
ทรัพย์สินอื่นๆ	ได้แก่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว	เป็นต้น

ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 
	 ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ค่าวัสดุและสินค้า	ค่าผู้รับเหมาช่วง	 เงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับพนักงาน	ค่าตอบแทนอื่น	(Incentive)	รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ	
	 จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานก่อสร้างของทีมวิศวกร	 รวมทั้งระบบโปรแกรมควบคุมการผลิตแบบ
เบ็ดเสร็จ	(Integrated	Production	Control	System)	ที่พัฒนาโดยบริษัทฯ	เพื่อใช้ควบคุม	วิเคราะห์	และปรับปรุงต้นทุนโครงการ
ให้มปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้	ท้ังในส่วนของการเบกิใช้วสัดอุปุกรณ์	และจ�านวนชัว่โมงการท�างานของวิศวกร
โครงการ	อีกทั้งบริษัทมีการควบคุมและตรวจสอบงบประมาณต้นทุนอย่างสม�า่เสมอ	(Indicative	Target	Cost	or	ITC)	เพื่อให้เป็น
ไปตามแผนงานท่ีวางไว้ในแต่ละโครงการ		ท�าให้บรษิทัฯ	สามารถควบคมุต้นทุนการให้บรกิารก่อสร้างให้อยู่ในอตัราทีใ่กล้เคยีงกัน
ในแต่ละป	ีโดยทีมผู้บริหารจะมีการประชุมภายในทุกเดือน	เผื่อติดตามสถานะค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ	และทุกไตรมาสจะมี
การปรบัปรงุอตัราค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้เป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ	โดยแต่ละไตรมาสอาจจะมปีรบัปรงุงบประมาณ	ของแต่ละ
โครงการผ่าน	ITC	หากมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าใช้จ่าย	เช่น	การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสด	ุเป็นต้น	
	 โดยในปี	2560–	2561	บริษัทฯ	มีต้นทุนจากการก่อสร้างจ�านวน	917.54	ล้านบาท	และจ�านวน	1,241.09	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
คดิเป็นร้อยละ	90.02	และร้อยละ	89.48	ของรายได้จากการให้บรกิารก่อสร้าง	โดยในปี	2561	มอีตัราต้นทุนก่อสร้างลดลงเมือ่เทียบ
กับปีก่อน	เนื่องจากการควบคุม	ตรวจสอบ	และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ		ทั้งนี	้ต้นทุนจากการก่อสร้างของบริษัทฯ	ในปี	
2561	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	จ�านวน	323.55	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ	35.26	ซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน	ได้แก	่เงินเดือนพนักงานฝ่ายบริหาร	โบนัส
และผลตอบแทนอื่น	ค่าตรวจสอบบัญชี	 ค่าอบรมสัมมนา	ค่าเสื่อมราคา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเบี้ยประกัน	 โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในป	ี2560	–	2561	มีจ�านวน	58.54	ล้านบาท	และจ�านวน	66.10	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	5.74	และ
ร้อยละ	4.77	ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมา
	 ในปี	2561	ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี	2560	จ�านวน	7.56	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.92	
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเน่ืองจากจ�านวนพนักงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับงานโครงการท่ีมี
จ�านวนเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 	ที่เพิ่มขึ้น	ได้แก	่ค่าอบรมและสัมมนา	ค่าตรวจสอบบัญช	ีค่าตอบแทนกรรมการ	และ
ค่าสาธารณูปโภค	เป็นต้น

ต้นทุนทางการเงิน
	 ต้นทุนทางการเงิน	 เป็นดอกเบี้ยจ่ายจากการจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยบริษัทฯ	 ใช้การกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินตั้งแต่ไตรมาส	3	ปี	2559	 เพื่อลงทุนซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ	์ 	ทั้งนี้	ปี	2561	บริษัทฯ	ต้นทุนทางการเงินรวม
จ�านวน	12.90	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2560	จ�านวน	3.75	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	22.54	เนื่องจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวในระหว่างงวด
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ปี 2560 ปี 2561 
ความสามารถในการท�าก�าไร มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ก�าไรขั้นต้น	 101.75	 9.98	 145.99	 10.52

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 22.91	 2.24	 52.98	 3.81

ความสามารถในการท�าก�าไร
ก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิในปี	2560	–	2561		สรุปได้ดังนี้

	 ก�าไรขั้นต้นในปี	2560	 -	2561	มีจ�านวน	101.75	ล้านบาท	และจ�านวน	145.99	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นอัตราก�าไร 
ขั้นต้นร้อยละ	9.98	และร้อยละ	10.52	ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	 ถือเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีค่อนข้างคงที	่ เน่ืองจาก 
บริษัทฯ	ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดท้ังโครงการว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ก�าหนดไว้หรือไม่	 มี
การสอบทานและติดตามผลการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด	 ตลอดจนวางแผนงานก่อสร้าง	 การจัดสรรบุคลากรในงานก่อสร้างให ้
เหมาะสม	จึงท�าให้บริษัทฯ	สามารถบริหารจัดการต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	ปี	2560	-	2561	มีจ�านวน	22.91	ล้านบาท	และ	52.98	ล้านบาทตามล�าดับ	หรือคิดเป็น
อัตราก�าไรสุทธิร้อยละ	2.24	และร้อยละ	3.81	ของรายได้รวม	อัตราก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการต้นทุนในการก่อสร้าง	และจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เหมาะสม	ประกอบกับอตัราการเติบโตของรายได้อย่าง 
ต่อเนื่องที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงท�าให้อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทมีจ�านวนเพิ่มขึ้น		

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานการเงิน	(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 35.22	 91.98	 (56.76)	 (61.71)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 208.40	 165.67	 42.74	 25.80	

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ	 273.72	 88.85	 184.87	 208.08	

สินค้าคงเหลือ	 135.92	 2.52	 133.40	 5,299.93	

ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่ายรอคืน	 -	 17.05	 (17.06)	 (100.00)	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 6.85	 4.83	 2.02	 41.70	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 660.11 370.90 289.21 77.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�า้ประกัน	 20.79	 -	 20.79	 100.00	

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์	 357.14	 314.79	 42.35	 13.45	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 11.65	 9.13	 2.52	 27.64	

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	 37.25	 5.49	 31.76	 578.06	

ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	 61.31	 27.45	 33.86	 123.35	

เงินมัดจ�า	 0.85	 0.95	 (0.10)	 (10.29)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 0.67	 0.42	 0.25	 58.34	

รายงานประจ�าปี 256194



รายการ 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560  เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 489.65  358.23  131.42  36.69 

รวมสินทรัพย์ 1,149.76  729.13  420.63  57.69 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	 59.18		 -	 	59.18	 100.00	

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 286.57		 171.60		 114.98		 67.01	

	 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	 422.43		 163.81		 258.62		 157.88	

	 ส่วนของกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึง

 ก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 38.64		 38.64		 -	 -

	 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการที่

 ถึงก�าหนดเงินช�าระภายใน	1	ปี	 1.45		 1.23		 0.22		 17.64	

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 22.16		 21.45		 0.71		 3.33	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 830.43  396.73  433.71  109.32 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	 143.70		 182.34		 (38.64)	 (21.19)

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	 3.00		 1.27		 1.73		 135.55	

	 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	 7.96		 5.49		 2.47		 45.08	

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 3.07		 1.79		 1.28		 70.90	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 157.72  190.89  (33.17) (17.38)

รวมหนี้สิน 988.16  587.62  400.54  68.16 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น	 140.00		 100.00		 40.00		 40.00	

	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	 100.00		 100.00		 -	 	-

	 ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	–	ส�ารองตามกฎหมาย	 5.09		 1.13		 3.96		 350.61	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 44.31		 29.98		 14.33		 47.80	

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนที่เป็นเจ้าของ

	 -	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 8.45		 6.37		 2.08		 32.70	

รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 157.85  137.48  20.37  14.82 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 3.75		 4.03		 (0.28)	 (6.84)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 161.60  141.51  20.09  14.20 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,149.76  729.13  420.63  57.69

สินทรัพย์
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2561	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมจ�านวน	729.13	ล้านบาท	และจ�านวน	1,149.76	ล้านบาท	ตาม
ล�าดบั	โดยการเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัย์รวมในปี	2561	เมือ่เทียบกับสนิทรพัย์รวมในปี	2560	จ�านวน	420.63	ล้านบาท	โดยรายละเอยีด
สินทรัพย์ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลง	สามารถสรุปได้ดังนี้
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1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ	มีจ�านวน	91.98	ล้านบาท	และ	35.22	ล้าน
บาทตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมท้ังหมดอยู่ที่ร้อยละ	12.61	และร้อยละ	3.06	ตามล�าดับ	 โดยเงินสดและ
รายการเทยีบเท่าเงินสดในปี	2561	ลดลงจากปี	2560	จ�านวน	56.76	ล้านบาท	บรษิทัฯ	มกีารซือ้สนิทรพัย์ถาวรเพ่ือใช้ในการด�าเนิน
การ	ได้แก่	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง	รวมทั้งปรับปรุงขยายโรงงานบางส่วนเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ๆ		อีกทั้ง
ยังมีการช�าระเงินแก่เจ้าหนี้การค้าที่ครบก�าหนดของบริษัทฯ	รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี	

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 บริษัทฯ	 จะบันทึกลูกหนี้การค้าตามใบแจ้งหนี้ที่ออกเพ่ือเรียกเก็บตามงวดงานท่ีแล้วเสร็จภายหลังการส่งมอบ	 ซึ่งโดยท่ัวไป
บริษัทฯ	มีนโยบายให้เครดิตเทอมให้แก่ลูกค้าประมาณ	30-45	วัน	ดังนั้น	หากพิจารณาจากตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าของบ
ริษัทฯ	จะพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระหรือมีอายุการช�าระน้อยกว่า	3	เดือน	ทั้งนี้	ส�าหรับ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	มีจ�านวน	165.67	ล้านบาท	และ	208.41	ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	22.72	และร้อยละ	18.13	ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดตามล�าดับ

	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิของบริษัท	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	จ�านวน	42.74	ล้านบาท	ถือ
เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	25.80	เนื่องจากโครงการที่บริษัทฯ	ให้บริการก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	เมื่อเรียกเก็บเงินจึงมียอดลูกหนี้การ
ค้าคงค้างเพิม่ขึน้	โดยส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าในกลุม่ปิโตรเคมทีีม่คีวามสามารถในการช�าระหนี	้และอาจมขีัน้ตอนในการตรวจ
รับ	รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอน	ส่งผลให้การจ่ายช�าระเงินหนี้อาจมีความล่าช้า	

	 ทั้งนี้ส�าหรับรายละเอียดอายุของลูกหนี้การค้าสามารถแสดงได้	ดังนี้

 ปี 2560 ปี 2561 
อายุลูกหนี้การค้า มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ

 กิจการอื่น	 148.14	 99.48	 106.11	 59.32

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 0.02	 0.01	 54.63	 30.54

เกินก�าหนดช�าระ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ	3	เดือน

 กิจการอื่น	 -	 -	 17.89	 10.00

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 0.05	 0.03

มากกว่า	3	–	6	เดือน

 กิจการอื่น	 0.55	 0.37	 -	 -

มากกว่า	6	–	12	เดือน	 -	 -	 -	 -

มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป	 0.20	 0.14	 0.20	 0.11

รวมลูกหนี้การค้า 148.91 100.00 178.88 100.00

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 0.20	 	 0.20

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 148.71  178.68
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	 ส�าหรับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น	ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับช�าระเงินที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้าง	และสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น	โดยบริษัทฯ	มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้

 ค้างช�าระเกินก�าหนด (เดือน) สดัส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (ร้อยละ)

	 12	–	18	 25.00

	 18	–	24	 50.00

	 มากกว่า	24	 100.00

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	0.20	ล้านบาทเป็นลูกหนี้รายหนึ่งที่มียอดค้างช�าระเกิน	24	เดือน	
บริษัทฯ	 ได้ติดตามทวงถามแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากลูกหนี้รายดังกล่าว	บริษัทฯ	อยู่ในข้ันตอนด�าเนินการตามขั้นตอนของ
การตัดจ�าหน่ายหน้ีสงสัยจะสูญรายนี้เป็นหนี้สูญตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรต่อไป	ทั้งนี้	 นอกจากรายการดังกล่าวบริษัทฯ	
ไม่เคยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรายการอื่น	เนื่องจากบริษัทฯ	สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนทุกรายการ

3. สินค้าคงเหลือ
	 เน่ืองจากลักษณะธุรกิจของบริษัทจะเป็นการให้บริการก่อสร้างตามค�าสั่งลูกค้า	บริษัทฯ	 จึงไม่มีสินค้าคงเหลือในรูปของงาน
ส�าเร็จรูป	สินค้าคงเหลือของบริษัทจะมีเพียงวัตถุดิบ	ซึ่งได้แก่	วัสดุและอุปกรณ์ที่รอการติดตั้ง	อาทิเช่น	แผ่นเหล็ก	ท่อเหล็กที่ใช้ใน
การประกอบงานระบบท่อ	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2560	-	2561	มีจ�านวน	2.52	ล้านบาทและ	
135.92	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.35	และร้อยละ	11.82	ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ	
	 โดย	ณ	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือจ�านวน	135.92	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	11.82	ของสินทรัพย์รวม	เนื่องจา
กบรษิทัฯ	มกีารสัง่ซือ้วัตถุดบิ	(ผลติภัณฑ์เหลก็เผือ่แปรรูป)	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าคงเหลอืส�าหรับโครงการหลกั	2	โครงการทีบ่รษิทัฯ	
จึงต้องน�าเหล็กมาขึ้นรูปที่โรงงานของบริษัทฯ	ตามแบบท่ีลูกค้าก�าหนดและจะน�าไปติดตั้งให้ลูกค้าได้เมื่อแปรรูปแล้วเสร็จ	ซึ่งใช้
ระยะเวลาประมาณอย่างน้อย	90	–	150	วัน	จึงท�าให้บริษัทฯ	มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2560	ที่มีสินค้าคง
เหลือเพียงจ�านวน	2.52	ล้านบาท

4. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 
	 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ	คือ	มูลค่าของรายได้ตามความส�าเร็จของงานที่ยังไม่ได้เรียกช�าระเงินจากลูกค้า	ซึ่งประกอบไปด้วย
งานท่ีส่งมอบและยังไม่ได้ส่งมอบให้กับผูว่้าจ้างตรวจรบั	โดยปกตแิล้วบรษิทัฯ	จะมมีลูค่างานตามสญัญาทียั่งไม่เรยีกช�าระจากลกูค้า	
เนื่องจากระยะเวลาในความคืบหน้าของการท�างานและระยะเวลาของการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าแตกต่างกัน	 โดย
กระบวนการออกใบแจ้งหน้ีของบรษิทัฯ	จะสามารถท�าได้เมือ่บริษทัฯ	ส่งมอบงานและลกูค้าลงลายมอืชือ่ตรวจสอบข้ันความส�าเรจ็
ของงาน	(Certificate	of	progression	แบ่งออกเป็น	MC	(Mechanic	Certificate),	PAC	(Performance	Acceptant	Certificate),	
IAC	(Initial	Acceptant	Certificate),	and	FAC	(Final	Acceptant	Certificate))	พร้อมทั้งอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตาม	Mile	stone	
ที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ	7-14	วัน	 (หลังจากที่บริษัทฯ	ส่งเอกสารการส่งมอบงานทุก
สิ้นเดือน)	 จากน้ันบริษัทจึงจัดท�าใบแจ้งหน้ีให้ลูกค้าลงลายมือชื่อและส่งส�าเนาให้กับแผนกบัญชี	 เพ่ือบันทึกรายได้และติดตาม
การทวงหนี้ตามเครดิตเทอม	ซึ่งกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวท�าให้	Revenue	by	Progress	(ค�านวณจาก	Actual	costs)	ในทุก
สิ้นเดือนโดยส่วนใหญ่จะมีจ�านวนมากกว่าใบแจ้งหนี้ที่ออกให้กับลูกค้าในตอนสิ้นเดือน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	บริษัทฯ	มีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ	จ�านวน	88.85	ล้านบาท	และ	273.72	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	คิดเป็นร้อยละ	12.19	และร้อยละ	23.81	ของสินทรัพย์รวม	ตามล�าดับ	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีมูลค่ารวมของราย
ได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระมากกว่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีสาเหตุเกิดจากการท�างานระหว่างท�าที่มีทั้งงานที่ส่งมอบแล้วและยัง
ไม่ได้ส่งมอบซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	
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5. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
	 ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่ายรอคืน	คือ	 เงินภาษีหัก	ณ	 ท่ีจ่ายที่บริษัทฯ	 โดนหักไปล่วงหน้าเมื่อได้รับช�าระเงินค่าบริการก่อสร้าง
จากลูกค้า	 เมื่อน�ามาค�านวณรวมกับภาษีนิติบุคคลประจ�าปีแล้วเกิดผลต่างท่ีสามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้	 บริษัทฯ	 ได้จัด
ประเภทภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่ายรอขอคืน	อยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนเนื่องจากเป็นภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่ายรอขอคืนที่อยู่
ในกระบวนการตรวจสอบซึง่ใช้ระยะเวลาในการขอคืนภายใน	1	ปี	ในขณะทีภ่าษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่ายทียั่งไม่ได้อยู่ในกระบวนการ
ตรวจสอบ	บริษัทฯ	จะจัดประเภทอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่ายที่จัดอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	มีจ�านวน	27.45	ล้านบาท	และ	
61.31	ล้านบาทตามล�าดับ	สาเหตุที่ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่ายเพิ่มขึ้น	 เป็นไปตามมูลค่าสัญญาค่าบริการก่อสร้างของบริษัทที่มี
ทิศทางเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	โดยการจ่ายเงินค่าบริการรับเหมาก่อสร้างจะมีการหัก	ณ	ที่จ่ายทุกครั้งเมื่อลูกค้าช�าระค่าบริการ	
	 ทั้งนี้	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอขอคืนจ�านวน	17.05	ณ	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	ได้ขอคืนแล้วเสร็จทั้งจ�านวนในระหว่างปี	
2561	บริษัทฯ	จึงไม่มีภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอขอคืนสิ้นปี	2561

6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ทีส่�าคัญได้แก่	ทีดิ่น	โรงงาน	อาคารส�านักงาน	ยานพาหนะ	เครือ่งจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้าง	รวมถึงอปุกรณ์
ตรวจวัดในงานวิศวกรรม	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560		-	2561	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท	มีจ�านวน	314.79	ล้านบาท	
และ	357.14	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ	43.17	และร้อยละ	31.06	ตามล�าดับ	
ปี	2561	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเนื่องจาก	บริษัทฯ	มีการซื้อเครื่องจักร	เครื่องมือ	และรถบรรทุกเพื่อรองรับการให้บริการ
ก่อสร้างของโครงการใหม่	ๆ	ที่เข้ามามากขึ้น

7. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
	 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	เป็นเงินที่บริษัทฯ	ถูกลูกค้าหักเงินเป็นค่าประกันผลงานตามอัตราที่ตกลงในสัญญาการให้บริการ	โดย
บริษัทฯ	จะได้รับเงินประกันผลงานคืนเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ	เป็นไปตามข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	โดยเงื่อนไขการหักเงิน
ประกันผลงานของบรษิทัฯ	ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีประมาณ	10.00%	ของมลูค่าสญัญา	และการรับคนืเงินประกันผลงานดงักล่าวจะมขีัน้
ตอนดังนี้

5.00%	 แรกลูกค้าจะจ่ายคืนหลัง	Initial	Acceptant	Certificate	(IAC)	คือหลังผ่านการทดสอบ	
	 	 และเริ่มนับวันรับประกันผลงาน

5.00%	 ที่เหลือลูกค้าจะจ่ายคืนหลัง		Final	Acceptant	Certificate	(FAC)		คือจ่ายคืนหลังจาก	
	 	 มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่าโครงการและระบบการท�างานต่าง	ๆ	ที่ติดตั้งไม่มีปัญหาตลอดอายุรับประกัน	
	 	 และได้หมดระยะเวลารับประกันผลงาน	

	 โดยเมื่อการวางบิลเรียกเก็บเงินประกันผลงานคืนของบริษัทฯ	จะท�าได้เมื่อบริษัทฯ	ได้รับ	IAC	หรือ	FAC	จากลูกค้า	และการวาง
บิลจะเป็นไปตามรอบตามรอบการวางบิลของลูกค้าต่อไป
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	บริษัทฯ	มีลูกหนี้เงินประกันผลงานสุทธิเท่ากับจ�านวน	5.49	ล้านบาท	และ	37.25	ล้านบาท	
คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดร้อยละ	0.75	และร้อยละ	3.24	ตามล�าดับ		ลูกหนี้เงินประกันผลงานสุทธิ	ปี	2561	เพิ่ม
ขึ้น		จ�านวน	31.76	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	ถูกหักเงินประกันผลงานเมื่อส่งมอบงวดงานของโครงการต่างๆ	ในระหว่างปี	2561	
ตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น

รายงานประจ�าปี 256198



หนี้สิน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมจ�านวน	587.62	ล้านบาทและ	988.16	ล้านบาท		คิดเป็นร้อยละ	80.59	
และร้อยละ	85.94	ของหนีส้ินและส่วนของเจ้าของรวมตามล�าดับ	ทั้งนี้	การเพิม่ขึน้ของหนีส้ินรวมจากปี	2560	จ�านวน	400.54	ล้าน
บาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	68.16

รายละเอียดของรายการหนี้สินส�าคัญของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 มีดังนี้

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
	 เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารจ�านวน	59.18	ล้านบาท	เป็นการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากธนาคารเพ่ือใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวียนในบรษิทั	
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้จ่ายช�าระคืนแล้วในเดือนมกราคม	2562

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ของบรษิทัประกอบด้วย	เจ้าหนีก้ารค้าค่าวัสด	ุค่าผูร้บัเหมาช่วง	ต้นทนุค้างจ่าย	เงนิส�ารองค่าใช้จ่าย
ความเสียหายจากการให้บริการ	(Defect)	หลังส่งมอบงานโดยตั้งขึ้นถ้าหากบริษัทมีการฟ้องร้อง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	
-	2561	บริษัทฯ	มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	จ�านวน	286.57	ล้านบาท	และจ�านวน	171.60	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ	67.01	เนือ่งจากการสั่งซื้อสินค้าและวสัดุงานก่อสรา้ง	และการจ้างผู้รับเหมาชว่งซึ่งเป็นไปตามการขยายงานของบริษัทฯ	ที่
รับงานก่อสร้างมากขึ้น		ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีก�าหนดเครดิตการจ่ายช�าระเจ้าหนี้การค้าภายใน	45	–	90	วัน

3. เงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
	 เงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	คือ	 เงินค่าบริการที่บริษัทฯ	 ได้รับช�าระตามงวดช�าระท่ี
ระบุไว้ในสัญญาการก่อสร้าง	แต่ยงัไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีอัตราส่วนของความส�าเร็จได้		หรือ	เงินรับล่วงหน้าที่ระบุไว้ใน
สัญญา	เช่น	เงินรับล่วงหน้าที่สามารถเรียกเก็บได้ทันทีเมื่อมีการลงนามสัญญา	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561		บริษัทฯ	
มีเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	จ�านวน	422.43	ล้านบาท	และจ�านวน	163.81	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	จ�านวน	258.62	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	157.88	เป็นผลจากการเงินรับล่วงหน้าที่บริษัทได้รับ
เมื่อเริ่มงานโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน		
	 ทั้งนี้	หากบริษัทฯ	ก่อสร้างงานโครงการได้เสร็จตามอัตราส่วนของความส�าเร็จ	บริษัทฯ	จะท�าการบันทึกรายได้ค่ารับบริการล่วง
หน้า	เปลี่ยนเป็นรายได้	ตามอัตราส่วนของความส�าเร็จที่เกิดขึ้น	

4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
	 หน้ีสนิหมนุเวียนอืน่	ได้แก่	ภาษขีายยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	ภาษเีงนิได้หัก	ณ	ทีจ่่ายรอน�าส่ง	และเงนิกองทนุประกันสงัคมค้างจ่าย	
เป็นต้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทมีจ�านวน	21.45	ล้านบาท	และ	22.16	ล้านบาทตาม
ล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมร้อยละ	2.94	และร้อยละ	1.93	ตามล�าดับ	โดยหนี้สินหมุนเวียนอื่น	
ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2561	มากเนื่องจากภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	และเจ้าหนี้กรมสรรพากร	ตามลูกหนี้การค้าและเงินค่า
บริการรับล่วงหน้าทีเพิ่มขึ้น	

5. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
	 บรษิทัฯ	มกีารจดัหาเงินทุนโดยการกู้เงนิระยะยาวจากธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่ในประเทศไทย	จ�านวน	250	ล้านบาท	ซึง่มอีตัรา
ดอกเบี้ย	MLR-0.50%	เพื่อซื้อที่ดิน	โรงงาน	อาคารส�านักงาน	ยานพาหนะ	และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารของบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจ�านวน	182.34	ล้าน
บาท	และ	143.70	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งลดลงจากปีก่อนจ�านวน	38.64	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของรวมร้อยละ	25.01		และร้อยละ	12.50	ตามล�าดับ	เนื่องจากการช�าระหนี้ที่เป็นไปตามสัญญาและก�าหนดระยะเวลา
	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	ส่วนของกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปีของบริษัทฯ	มีจ�านวน	
38.64	ล้านบาท	และ	38.64	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมร้อยละ	5.30	
และร้อยละ	3.36	ตามล�าดับ
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	157.85	ล้านบาท	เพิ่มสูงขึ้นจากป	ี2560	จ�านวน	20.37	
ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	14.82	 เกิดจากผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิส�าหรับปีจ�านวน	52.98	ล้านบาท	
ประกอบกับในระหว่างปี	2561	กลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล	จ�านวน	34.87	ล้านบาท		
	 ทั้งนี้ในเดือนมกราคม	2562	บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ�านวน	 80,000,000	หุ้น	 โดย
การขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ	3.90	บาท	 เป็นจ�านวนเงินรวม	312.00	ล้านบาท	และหุ้นของบริษัทเริ่มการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ในวันที	่22	มกราคม	พ.ศ.	2562	โดยบริษัทน�าเงินที่ได้รับใช้เป็นหลักทรัพย์ค�า้ประกันกับธนาคาร	จ�านวน	100.00	
ล้านบาท	ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนจ�านวน	172.00	ล้านบาท	และใช้ลงทนุซือ้อปุกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจจ�านวน	40.00	ล้าน
บาท

การจ่ายเงินปันผล
	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2560	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	26.33	บาทต่อหุ้น	รวม
เป็นเงินจ�านวน	7.50	ล้านบาท	ส�าหรับงวดการด�าเนินงาน	1	มกราคม	2557	ถึง	31	ธันวาคม	2557	โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่	18	ธันวาคม	2560	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2560	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	21.46	บาทต่อหุ้น	รวม
เป็นเงินจ�านวน	6.12	ล้านบาท	ส�าหรับงวดการด�าเนินงาน	1	มกราคม	2558	ถึง	31	มีนาคม	2558	โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวในวันที่	18	ธันวาคม	2560	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2560	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	13.52	บาทต่อหุ้น	รวม
เป็นเงินจ�านวน	7.37	ล้านบาท	ส�าหรับงวดการด�าเนินงาน	1	เมษายน	2558	ถึง	31	ธันวาคม	2558	โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที	่18	ธันวาคม	2560	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	10	เมษายน	2561	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	27.83	บาทต่อหุ้น	รวมเป็น
เงินจ�านวน	27.83	ล้านบาท	ส�าหรับงวดการด�าเนินงาน	1	มกราคม	2559	ถึง	31	ธันวาคม	2560	โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวในวันที่	9	พฤษภาคม	2561	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.03518	บาท ต่อ 
หุ้นรวมเป็นเงินจ�านวน	 7.04	 ล้านบาท	ส�าหรับงวดการด�าเนินงาน	 1	มกราคม	 2561	 ถงึ	 31	มีนาคม	 2561 	 โดยบริษัทฯ	 ได้จ่าย   
 เงินปันผลดังกล่าวในวันที่	8	มิถุนายน	2561	เป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

กระแสเงินสด ปี 2560 ปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	(ใช้ไป)	 211.16	 33.29

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(ใช้ไป)	 (27.95)	 (73.16)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(ใช้ไป)	 (98.71)	 (16.89)

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 84.50	 (56.76)

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ส�าหรับงวดสิบสองเดือน	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	ในกิจกรรมด�าเนินงาน

รวมจ�านวน	211.16	ล้านบาท	และ	33.29	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยในป	ี2561	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดใช้ไปส่วนใหญ่เกิดจากการ
ซื้อสินค้าคงเหลือ	รวมกับมีจ�านวนลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระเงินได	้และใช้ไปกับการเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค�้าประกัน	
	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดได้มาจากการรับเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างจากการเซ็นสัญญาให้บริการฉบับใหม่ในระหว่างป	ี
2561	และประกอบกับได้รับเงินภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายคืนในระหว่างงวดสิบสองเดือนนี้ด้วยเช่นกัน

หน่วย	:	ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2561100



2.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	 บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิได้มา	 (ใช้ไป)	 	 ในกิจกรรมลงทุนส�าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 -	 2561	
เท่ากับจ�านวน	(27.95)	ล้านบาท	และ	(73.16)	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้รายการลงทุนหลักๆ	ของบริษัทฯได้แก่	การซื้ออุปกรณ์
และเครื่องจักร	รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มเติม	เพื่อรองรับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
	 บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงินในปี	2560	-	2561	เท่ากับจ�านวน	(98.71)	ล้านบาท		และ	(16.89)	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยเกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	20.99	และจ�านวน	38.64	ล้านบาท	ในปี	2560	และปี	2561	ตามล�าดับ	
นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร	และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลักอีกเช่นกัน	

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2560	-	2561	อัตราส่วนสภาพคล่องซึ่งค�านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท	อยู่ที่	0.93	เท่า	และ	0.79	
เท่า	ตามล�าดับ	และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	ที่เท่ากับ	0.65	เท่า	0.29	เท่า	ตามล�าดับ	ทั้งนี้สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องขอ
งบริษัทฯ	ลดลง	เป็นผลจากการที่บริษัทฯ	น�าเงินสดไปช�าระหนี้ให้แก่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	และช�าระเงินแก่เจ้าหนี้การค้าที่
ครบก�าหนด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีเจ้าหนี้การค้าที่สูงขึ้น	เนื่องจากบริษัทฯ	มีงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้น	ท�าให้บริษัทฯ	มีเจ้าหนี้ค่าวัสดุเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อรองรับการท�างานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

2. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
	 ปี	2560	-	2561	บริษัทฯ	มีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	ร้อยละ	19.78	และ	ร้อยละ	35.88	ตามล�าดับ	ซึ่งในปี	2561	
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	มีสาเหตุส�าคัญ		มาจากก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัท	ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน	

3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
	 ปี	2560	-	2561	บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ	ร้อยละ	7.11	และร้อยละ	8.80	โดยปี	2561	มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจากการประกอบการที่ดีขึ้นและจากก�าไรจากการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
ที่ผ่านมา
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ	บริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งจัด
ท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.	2543	และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและ
แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
	 คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล	จดัให้มแีละด�ารงไว้ซ่ึงระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน	เพ่ือให้มคีวาม
มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนป้องกันไม่
ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน	ประเมินระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดง
ไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้
ว่า	งบการเงินของ	บริษัท	ซี	เอ	แซด	(ประเทศไทย)		จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และ
กระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

(นายณรงค์ฤทธิ์		ถาวรวิเศษฐพร)
ประธานกรรมการ

(นายซุง	ซิง	ฮอง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
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รำยงำนของผู้สอบบัญชี
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
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