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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธก์ารดาํเนินงาน และเป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 
วสิยัทศัน์ 
 “เป็นหน่ึงในผูนํ้าธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพในการแขง่ขนั และเป็นสว่นหน่ึงทีส่รา้ง

ใหป้ระเทศไทยเจรญิเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื” 
พนัธกจิ 
� ให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้างอย่างมอือาชีพ และมศีกัยภาพในการเป็นผู้ให้บรกิารแปรรูป ประกอบและติดตัง้

ผลติภณัฑเ์หลก็ 
� พฒันาขดีความสามารถในการใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม มุง่หน้าเขา้สูต่ลาดต่างประเทศ  
� มุง่มัน่สูก่ารเป็นผูนํ้าในการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรทีแ่ขง็แกรง่ในระดบัภมูภิาคเอเชยี แปซฟิิก 
กลยทุธก์ารดาํเนินงาน 
‐ พฒันาและสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งอยา่งมอือาชพี 
‐ ความเป็นเลศิในการดําเนินงานโครงการ ยกระดบัความสามารถงานบรกิารดา้นวศิวกรรมที่มมีาตรฐาน ไดร้บั

การรบัรองคุณภาพจากสมาคมวศิวกรรมเครื่องกลแห่งอเมรกิา (American Society Mechanical Engineers: 
ASME) ซึง่เป็นสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัสากล 

‐ วางแผนและบรหิารตน้ทุนการดาํเนินการอยา่งใกลช้ดิและต่อเน่ืองเพือ่การเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  
เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
- ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง (EPC) โครงการขนาดใหญ่ระดบัสามพนัลา้นบาท ดว้ยคุณภาพทีเ่ป็นทีย่อมรบัทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ
- ขยายฐานลกูคา้ไปยงัภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
- จดัหาเครือ่งมอืทีท่นัสมยัและพฒันาความสามารถของบุคลากร เพือ่รองรบัการเตบิโตในอนาคต 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สาํคญั 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ”) หรอื (“CAZ”) ประกอบธุรกจิการให้บรกิารด้านการ
ออกแบบวศิวกรรม การจดัหาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการงานรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (Engineering, 
Procurement and Construction : EPC) นําทมีการบรหิารโดย นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) และทมีงานวศิวกรที่
มคีวามชํานาญและประสบการณ์ที่กวา้งขวางจนเป็นที่ยอมรบัและเป็นที่รูจ้กักนัดใีนฐานะผูร้บัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรใน
กลุม่อุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีโดยบรษิทัฯ มกีารประวตัคิวามเป็นมา ดงัน้ี 
ปี 2557  

 วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ”) หรอื (“CAZ”) จดัตัง้ขึน้ดว้ยทุนจด
ทะเบยีนเริม่ตน้ 23.00 ลา้นบาท มลูค่าทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท เป็นจํานวน 230,000 หุน้ จดัตัง้โดยนายซุง ซกิ 
ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็นวศิวกรที่มปีระสบการณ์ในด้านธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งใหลู้กคา้ในอุตสาหกรรม
น้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีมากกว่า 30 ปี และยงัเคยเป็นกรรมการผู้จดัการที่บรษิทั ไทย วู ร ีเอ็นจเินียริง่ จํากดั 
(TWRE) โดยบรษิทัฯ เริม่ตน้รบังานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งเป็น subcontractor ประเภทงานโยธา (Civil) เป็นหลกั  

ปี 2558 

 วนัที่ 20 มนีาคม บรษิทัฯ ดําเนินการออกหุน้เพิม่ทุนจดทะเบยีน จํานวน 260,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิ 26.00 ลา้น
บาท  โดยขายให ้บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากดั (“TT”) ในฐานะผูร้่วมลงทุน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 47.72 ของ
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ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ ทาํใหบ้รษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้ทัง้สิน้เป็นจาํนวน 54.50 ลา้นบาท มลูค่าทีต่ราไว้
เป็นหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 545,000 หุน้ 

ปี 2559 

 วนัที่ 7 เมษายน บรษิทัฯ ได้ออกหุ้นเพิม่ทุนจดทะเบียน จํานวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 100 บาท 
มูลค่า 4.00 ล้านบาท ให้กบั TT เพื่อเพิม่สดัส่วนการถอืหุ้นในบรษิทัฯ จากรอ้ยละ 47.72 เป็นรอ้ยละ 51.30 ทําให้
สถานะของบรษิทัฯ เปลีย่นจากบรษิทัร่วมเป็นบรษิทัย่อยของ TT และบรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีนชําระแลว้ทัง้สิน้เป็น
จาํนวน 58.50 ลา้นบาท มลูคา่ทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 585,000 หุน้  

 วนัที ่27 เมษายน บรษิทัฯ ไดซ้ือ้ทีด่นิ พรอ้มสาํนกังานและโรงงาน  มพีืน้ทีร่วม 108 ไร ่และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นมลูคา่
ทัง้สิ้น 285.00 ล้านบาท ซึ่งตัง้อยู่ที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150  จาก 
บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ จาํกดั (TWRE) เน่ืองจากเจา้ของทีข่องพืน้ทีเ่ช่าเดมิมปัีญหาทางการเงนิ ทาํใหบ้รษิทัฯ 
ไม่สามารถเช่าต่อได ้ประกอบกบัโรงงานเดมิมขีนาดเลก็ ไม่เพยีงพอต่อการใชง้านทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยบรษิทัฯ 
ได้กู้ยืมเงินจาก TT จํานวน 35.00 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํานวน 250.00 ล้านบาท 
ระยะเวลากู ้7 ปี ซึง่รวมเงนิกูย้มืทัง้หมดจาํนวน 285.00 ลา้นบาท 

 วนัที ่1 มถุินายน บรษิทัฯ เขา้ลงทุนในบรษิทั เจเคอซี ีจาํกดั (“JKEC”) ซึง่ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งประเภทงาน
โยธาและฐานราก จดัตัง้โดยนายจอง เคยีว ฉ่อย (Mr. Jeong Kyu Choi) ซึ่งเป็นวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ในงานดา้น
วศิวกรรมโยธา มากกว่า 7 ปี โดยบรษิทัฯ เขา้ร่วมลงทุนในบรษิทั JKEC จํานวน 21,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
51.22 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ําระแลว้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการบรหิารต้นทุนดา้นงานโยธาและรากฐานของโครงการต่าง ๆ 
ของบรษิทัฯ  

ปี 2560 

 วนัที ่19 ธนัวาคม บรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้เพิม่ทุน จํานวน 41.50 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการและ
เพือ่เป็นการรองรบัการประมลูงานโครงการใหม ่ๆ ทาํใหบ้รษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้ทัง้สิน้เป็นจาํนวน 100.00 
ลา้นบาท มลูคา่ทีต่ราไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 1,000,000 หุน้ 

ปี 2561 

 วนัที่ 3 พฤษภาคม บรษิทัฯ ได้แปลงสภาพจาก บรษิทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั เป็น บรษิทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) พรอ้มทัง้ไดด้ําเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 40.00 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการ
เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ทําให้บรษิัทฯ มทุีนจดทะเบียนทัง้สิ้นจํานวน 140.00 ล้านบาท 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มหีุน้จดทะเบยีนจาํนวน 280,000,000 หุน้ โดยมทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้ทัง้สิน้เป็นจาํนวน 100.00 
ลา้นบาท มหีุน้จดทะเบยีนและชาํระแลว้จาํนวน 200,000,000 หุน้ 

 วนัที ่28 กนัยายน บรษิทัฯ ไดม้กีารซือ้หุน้บรษิทั JKEC จากนายชาง กู คมิ (Mr. Chang Goo Kim) จํานวนทัง้หมด 
9,000 หุน้ ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ JKEC เพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 73.17 

ปี 2562 

 วนัที่ 11-15 มกราคม  บรษิทัไดเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจํานวน 80,000,000 หุน้ 
โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.90 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 312.00 ล้านบาท  โดยบริษัทจด
ทะเบยีนการเพิม่ทุนทีช่าํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่17 มกราคม 2562 และหุน้ของบรษิทัเริม่การซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยว์นัที ่22 มกราคม พ.ศ. 2562  
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 วนัที่ 30 สงิหาคม บรษิทัซื้อที่ดนิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พื้นที่รวม 79 ไร่ 47 ตารางวาจํานวน 
100.00 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการผลติสาํหรบัโครงการทีเ่พิม่ขึน้ในปัจจุบนัและอนาคต 

 บรษิทัไดล้งทุนซือ้หุน้สามญัของ JKEC (บรษิทัยอ่ย) เพิม่จาํนวน 43,902 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่รา 100 บาท รวมเป็นเงนิ
จํานวน 4,390,200 บาท  และยงัคงรกัษาสดัส่วนการลงทุนในบรษิทัย่อยในอตัรารอ้ยละ 73.17 เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 
2562 

ปี 2563 

 เดอืนเมษายน บรษิทัขยายกําลงัการผลติงานโครงสรา้งเหลก็ที่ได้รบัการเซ็นต์สญัญาตัง้แต่ไตรมาส 1/2563 ไปที่
โรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หลงัจากทีด่าํเนินการปรบัปรงุทีด่นิ อาคารและโรงงาน แลว้เสรจ็  

 วนัที ่19 ตุลาคม บรษิทัเซน็ตส์ญัญางานก่อสรา้งโครงการพลงังานสะอาด มขีอบเขตงานในการจดัหา ผลติขึน้รปูและ
ตดิตัง้ งานโครงสรา้ง งานเครื่องกล งานท่อ รวมมูลค่า 1,608 ล้านบาท ถอืเป็นโครงการที่มมีูลค่าสูงสุดตัง้แต่เริม่
จดัตัง้บรษิทั และสง่ผลใหม้ลูค่างานโครงการก่อสรา้งในมอื (Backlog) ณ 31 ธนัวาคม 2563 มมีลูค่า 3,816 ลา้นบาท 
ซึง่ถอืวา่เป็นจาํนวนทีส่งูสดุตัง้แต่เริม่จดัตัง้บรษิทัมาดว้ยเชน่กนั  

 
ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งใหลู้กคา้ในอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีโดยลกัษณะงานและการ
บรกิารของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

1. บรกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC) โดยขอบเขตการ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะครอบคลุมทัง้ในส่วนของงานออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering) งานจดัหาวตัถุดบิ, เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ในการผลติ (Procurement) และงานบรหิารการจดัการการก่อสรา้ง (Construction) รวมถงึกระบวนการทดสอบการ
ทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการทํางานทัง้ระบบก่อนใชง้านจรงิ ตามความตอ้งการของลูกคา้ภายใต้
สญัญาบรกิารเดยีว  

2. บรกิารรบัเหมาก่อสร้างติดตัง้โครงสร้างและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and 
Instrument (E&I) Service) บรษิทัฯ ให้บรกิารรบัเหมาติดตัง้โครงสร้างเหลก็ ตดิตัง้ระบบท่อและระบบเครื่องกล งานติดตัง้
เครื่องจกัร และอุปกรณ์ งานไฟฟ้า ระบบวดัคุม รวมถงึ กระบวนการทดสอบการทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการ
ทดสอบการทาํงานทัง้ระบบก่อนใชง้านจรงิ  

3. บรกิารงานด้านวศิวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and Building Service) บรษิทัฯ ให้บรกิารงานวศิวกรรมโยธา 
เชน่ งานเสาเขม็ งานฐานราก งานโครงสรา้งอาคาร งานส ี

4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น (Fabrication and Other Service) บริษัทฯ ให้บริการผลิตและประกอบ
โครงสรา้งเหลก็ ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความรอ้น ถงับรรจุภณัฑ์ งานแปรรูปภาชนะบรรจุ และภาชนะบรรจุความดนั 
รวมถงึบรกิารจดัหาวตัถุดบิ และจดัหาแรงงาน 

ทัง้น้ี ดว้ยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จากการดําเนินงานของบรษิทัฯ ทีป่ระสบความสาํเรจ็ทีผ่่านมาในหลาย
โครงการในประเทศไทย พร้อมทัง้มฝ่ีายบรหิารจดัการต้นทุน และระบบการจดัการควบคุมที่ด ีบรษิทัฯ จงึสามารถบรหิาร
จดัการและควบคุมตน้ทุนการก่อสรา้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถสง่มอบงานไดต้รงตามกาํหนดเวลา ประกอบกบั บรษิทัฯ 
ได้รบัใบรบัรองมาตรฐานทัง้ทางด้านการจดัการด้านคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางวิศวกรรมระดบัสากล 
โดยเฉพาะมาตรฐาน ASME จากสหรฐัอเมรกิา จงึสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจอยา่งสงูจากลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
น้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีไม่ว่าจะเป็นธุรกจิโรงกลัน่น้ํามนั ธุรกจิโรงงานปิโตรเคม ีธุรกจิโรงไฟฟ้า ธุรกจิแก๊สธรรมชาต ิเช่น 
บรษิทั ปตท จํากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยออย จํากดั (มหาชน)  บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) บรษิทั ไออาร์
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พซีี จํากดั (มหาชน) บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน)  และกลุ่มบรษิทัก่อสร้างชัน้นําของโลก เช่น China 
Petroleum Pipeline Bureau, Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd., Posco Engineering Co., Ltd., IHI Corporation, 
Hyundai Engineering Co., Ltd., Sinopec Engineering Group (Thailand) Co., Ltd., Samsung-ITD Joint Venture เป็นตน้ 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกล ุ่มบริษทัฯ 

 

ณ  31  ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงัน้ี 

 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ CAZ” ) 

73.17% 

 
บริษทั เจเคอีซี จาํกดั (“ JKEC” ) 

 

บรษิทั เจเคอซี ีจํากดั (“JKEC”) จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 2.00 ลา้น
บาท (จาํนวนหุน้ 20,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 4.10 ลา้นบาท (จาํนวนหุน้ 41,000 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท)  เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 โดยบรษิทัฯ เขา้ไปลงทุนใน JKEC ดว้ยการซือ้หุน้จาํนวน 
21,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นในการถอืหุน้รอ้ยละ 51.22 ทาํให ้JKEC มสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ และวนัที ่28 กนัยายน 
2561 บรษิทัฯ ได้มกีารซื้อหุ้นบรษิทั JKEC จากนายชาง กู คมิ (Mr. Chang Goo Kim) จํานวนทัง้หมด 9,000 หุ้น รวมกบั
จํานวนหุน้ที่ถอืเดมิเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 30,000 หุน้ ทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ JKEC เพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 
73.17  

เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2562  JKEC จดทะเบยีนเพิม่ทุนจาก 4,100,000 บาท (จาํนวนหุน้ 41,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้
ละ 100 บาท) เป็น 10,100,000 บาท(จาํนวนหุน้ 101,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) บรษิทัฯ ยงัคงรกัษาสดัสว่นการ
ลงทุนในบรษิทัยอ่ยในอตัรารอ้ยละ 73.17  โดยลงทุนซือ้หุน้สามญัของ JKEC เพิม่จาํนวน 43,902 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่รา 100 บาท 
รวมเป็นเงนิจาํนวน 4,390,200 บาท   
 
1.4 ความสมัพนัธก์บัธรุกิจของผ ูถ้ือหุ้นใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ แบง่ออกเป็น 
1. กลุม่ผูบ้รหิาร ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 19.55 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 
2. บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน

รอ้ยละ 36.64 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้โดยกลุม่บรษิทัในเครอื TAKUNI มโีครงสรา้งธุรกจิทีส่าํคญั ดงัน้ี 
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การประกอบธุรกจิของบรษิทัต่าง ๆ ในเครอืบรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั การประกอบกจิการ 
บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั  ธุรกจิตดิตัง้แก๊สรถยนตแ์ละธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งระบบท่อแก๊ส 
บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จาํกดั   ธุรกจิขนสง่ทางบก 
บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม จาํกดั ธุรกจิตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรม 
บรษิทั ทาคนิู แลนด ์จาํกดั ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั ทาคนิู เทรดดิง้ จาํกดั ธุรกจิประกอบและจดัจาํหน่ายจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 
บรษิทั เอก็ซแ์ซคท ์เรยีลเอสเตท จาํกดั ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั ชอรบ์ เอนจเินียริง่ จาํกดั  ธุรกจิจาํหน่ายและตดิตัง้เครือ่งมอืเครือ่งจกัร   
บรษิทั เชอรแ์มช จาํกดั ธุรกจิบรกิารซ่อมและบาํรงุรกัษาเครือ่งมอืเครือ่งจกัร 
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)  จํากัด 
(มหาชน) 

ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ํามนั ปิโตรเคมี
และก๊าซ 

บรษิทั เจ เค อ ีซ ีจาํกดั ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งงานโยธาและฐานราก 
บรษิทั Yihao Motor Co., Ltd. ธุรกจิผลติและประกอบมอเตอรไ์ซดไ์ฟฟ้า  

 

CAZ มสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของ TAKUNI โดย TAKUNI และยงัจดัทาํงบการเงนิรวม  
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1.4.1 แนวทางการป้องกนัที่อาจเกิดขึน้จากการทาํธรุกิจที่แข่งขนักนัระหว่างกล ุ่ม TAKUNI และบริษทัฯ 

ธุรกิจในกลุ่ม TAKUNI และบรษิทัฯ ที่อาจมคีวามคล้ายคลงึกนั คอื การให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม 
ธุรกจิของทัง้สองบรษิทัมคีวามแตกต่างกนัในแงข่องความชาํนาญและมาตรฐานของงาน ดงันัน้ ลกูคา้จะเป็นฝ่ายเลอืกใชบ้รกิาร
จากบรษิทัใดขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของงาน 

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป็น
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีลกัษณะงานทีร่บัเหมาตอ้งใชป้ระสบการณ์ เน้นคุณภาพ
ทัง้มาตรฐานของวตัถุดบิ กระบวนการผลติทีร่ดักุม มทีมีงานวศิวกรทีม่คีวามชาํนาญและความเขา้ใจในผลติภณัฑต่์างๆ สาํหรบั
ใหค้าํแนะนําแก่ลูกคา้ มทีมีช่างฝีมอืทีไ่ดร้บัประกาศนียบตัรช่างเชื่อมตามทีม่าตรฐานของผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทกําหนด ทาํ
ให้บรกิารของบรษิัทฯ มมีาตรฐานสูง โดยได้รบัการตรวจสอบคุณภาพในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิตและการติดตัง้ 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงซึง่จะมเีจา้หน้าทีจ่ากแต่ละสถาบนัเขา้
มาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เชน่ ASME NBIC เป็นตน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ มตีน้ทุนในการใหบ้รกิารสงู  

บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั (“TT”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ TAKUNI มกีารดาํเนินธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง
เช่นเดยีวกบั CAZ แต่เป็นการรบัเหมาก่อสรา้งระบบท่อก๊าซ LPG เท่านัน้ เช่น ศูนยก์ารคา้ โรงพยาบาล รา้นอาหาร อกีทัง้
มาตรฐานการในก่อสรา้ง วตัถุดบิและคุณภาพแรงงาน อยูใ่นระดบัทีก่ฎหมายกาํหนด ซึง่ TT ไมส่ามารถทาํงานทีเ่ป็นมาตรฐาน
เดยีวกบั CAZ ได้เพราะขอ้จํากดัหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของ
วศิวกร มาตรฐานแรงงานทีต่อ้งมคีวามสามารถเฉพาะทาง เป็นตน้ 

อยา่งไรกด็ ีหากในอนาคต กลุ่ม TAKUNI จะมกีารวา่จา้ง CAZ หรอืบรษิทัยอ่ยของ CAZ ในเรื่องใด ทัง้ TAKUNI และ 
CAZ จะมกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาตลาด และเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป รวมทัง้พจิารณาความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ Internal Audit ของทัง้กลุม่ TAKUNI และ CAZ จะเขา้มาตรวจสอบการทาํรายการระหวา่งกนั
ดงักลา่ว เพือ่เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทัว่ไปไดท้ราบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเกณฑร์ายการเกีย่วโยงกนั 

 
1.4.2 ด้านรายการระหว่างกนัที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  

แนวทางสาํหรบัรายการระหว่างกนัในอนาคตของบรษิทัฯ และเครอืกลุ่ม TAKUNI หากเป็นรายการระหวา่งกนัทีเ่ป็น
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมเีงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป บรษิทัฯ จะดําเนินการตามมาตรการ
ควบคุมการทํารายการระหว่างกนัตามหลกัการที่คณะกรรมการบรษิัทฯ อนุมตัิไว้แล้วตามที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และให้ปฏบิตัติามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั พรอ้มทัง้กําหนดราคาและเงื่อนไข
รายการต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทประโยชน์  ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญ
ในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้บุีคคลทีม่คีวามรู ้ความชาํนาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอื
ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเป็นอสิระ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญพเิศษ จะถกูนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้
แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ทํารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ 
หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ แต่เป็นการทํารายการที่บรษิทัฯ ไดค้ํานึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ รวมถงึ
การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดซ้ึง่แบ่งตามลกัษณะงานและการบรกิารของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ตัง้แต่ปี 2561 – 2563 มี
รายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

โครงสร้างรายได้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร  
(EPC Service) 

563.97 40.58 434.44 21.29 44.97 2.01 

2. งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง  
(Construction SMP & E&I) 

343.49 24.71 778.26 38.14 1,037.53 46.39 

3. งานใหบ้รกิารงานดา้นวศิวกรรมโยธา  
(Civil and Building Service)  

341.85 24.60 540.30 26.48 808.40 36.15 

4. งานใหบ้รกิารผลติและบรกิารอื่น  

(Fabrication and Other Service) 
137.77 9.91 281.46 13.79 342.16 15.30 

รวมรายไดจ้ากการบรกิาร 1,387.08 99.80 2,034.46 99.70 2,233.06 99.85 
รายไดอ้ื่น1/ 2.79 0.20 6.19 0.30 3.37 0.15 
รายไดร้วม 1,389.87  100.00 2,040.65 100.00 2,236.43 100.00 

หมายเหตุ: 1/ รายได้อืน่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าพื้นทีสํ่านักงานและรายได้จากการขายเศษโลหะหรือทรัพย์สินอืน่  ๆทีไ่ม่ได้งานแล้ว 

 
2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ  

บรกิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสามารถแบง่ตามลกัษณะงานไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั คอื 

1. บริการรบัเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) โดยขอบเขตการ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะครอบคลุมทัง้งานออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering) งานจดัหาวตัถุดบิ, เครื่องจกัร และอุปกรณ์
ในการผลิต (Procurement) และงานบริหารการจดัการการก่อสร้าง (Construction) รวมถึงกระบวนการทดสอบการ
ทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการทํางานทัง้ระบบก่อนใช้งานจรงิ ตามความต้องการของลูกค้า
ภายใตส้ญัญาบรกิารเดยีว 
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โดยการใหบ้รกิารสามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี 

1.1 งานออกแบบทางวิศวกรรม  (Engineering) คอื การรบัจ้างออกแบบทางวศิวกรรมตามความต้องการ
ของลูกคา้ โดยบรษิทัฯ มทีมีวศิวกรทีม่คีวามรูแ้ละความชํานาญในงานวศิวกรรมทุกสาขา ไดแ้ก่ งานโยธา 
งานโครงสรา้ง งานอาคาร งานเครื่องกล งานระบบท่อ และไฟฟ้า และงานระบบวดัคุม ประกอบกบัมคีวาม
เขา้ใจในขัน้ตอนและกระบวนการผลติต่าง ๆ สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถรบัออกแบบทางวศิวกรรมโครงสรา้ง
โยธาและระบบสาธารณูปโภคในโรงงานได้อย่างครบวงจร ทําให้บรษิทัสามารถบรหิารต้นทุนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสุด โดยสามารถลดค่าใชจ้่ายในการจา้งบุคคลภายนอกสาํหรบัการออกแบบหรอืค่าใชจ้่าย
ในการประสานงานระหวา่งทมีงานออกแบบภายนอกและทมีงานก่อสรา้งของบรษิทั 

1.2 งานจดัหาวสัด ุและอ ุปกรณ์ (Procurement) คือ งานการจดัหาวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ มาเพื่อก่อสรา้งและตดิตัง้ตามแผนดาํเนินงานทีว่างไว ้บรษิทัฯ มกัไดร้บัการวา่จา้งให้
ดาํเนินการงานประเภทน้ีพรอ้มกบังานก่อสรา้ง โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูด้าํเนินการจดัซือ้จดัหาเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ทัง้หมดที่จําเป็นต่อโครงการ ตัง้แต่การเจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการสัง่ซื้อและการส่งมอบ 
ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบตัขิองเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของลกูคา้ทีร่ะบุไวต้าม
สญัญา รวมถึงประสานงานให้มีการจดัส่งตรงตามกําหนดการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานรวมของ
โครงการ โดยสว่นใหญ่ลกูคา้ของบรษิทัฯ มกัจะกําหนดคุณสมบตั ิ(Specification) ของวตัถุดบิและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ พรอ้มระบุรายชื่อผูจ้ดัจําหน่ายที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ลูกคา้กําหนด (Approved 
Vendor List) เท่านัน้ โดยกลุ่มลูกค้าหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ บรษิทัในกลุ่มบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 
(“กลุ่ม ปตท.”) ทัง้น้ีลูกค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการกลัน่
ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีซึง่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์สง่เสรมิการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุน (Board of Investment, “BOI”) ทําให้บรษิทัฯ มคีวามรูแ้ละความชํานาญในกระบวนการจดัซื้อและ
นําเขา้เครือ่งจกัรจากต่างประเทศใหแ้ก่ลกูคา้ตามเงือ่นไขของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  

1.3 งานก่อสร้าง (Construction) คอื งานบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง และตดิตัง้ระบบงานวศิวกรรมจรงิหลงัจาก
ที่ได้มกีารออกแบบทางวศิวกรรมและจดัซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเรยีบร้อยแล้ว โดยบรษิัทฯ จะจดั
ทีมงานก่อสร้างที่มีความชํานาญและเหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท เพื่อเข้ารบัผิดชอบในการ
ดําเนินการ ซึ่งแต่ละทมีจะประกอบด้วยวศิวกรผู้ควบคุมงานในแต่ละระดบัจากสาขาวศิวกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง โดยจะต้องทํางานร่วมกนัในการรบัผดิชอบการดําเนินการของโครงการนัน้ ๆ ตัง้แต่การวาง
แผนการดาํเนินงาน การประสานงานกบัลกูคา้หรอืตวัแทนของลกูคา้ ผูร้บัเหมาชว่ง ผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่าย
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และวศิวกรผู้ออกแบบ การควบคุมตรวจสอบงานก่อสรา้งให้ได้คุณภาพและแล้ว
เสรจ็ตามแผนทีก่าํหนดไว ้การบรหิารโครงการทัง้ในดา้นตน้ทุนและการเบกิจา่ยเงนิ รวมไปถงึการดแูลเรื่อง
ความปลอดภยัในการทาํงาน โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัเหมาตัง้แต่งานโยธา งานอาคาร งานผลติและตดิตัง้
โครงสรา้งเหลก็ (Fabrication Work) งานประกอบและตดิตัง้ระบบท่อ (Piping work) งานตดิตัง้เครื่องมอื 
(Mechanical Work) งานระบบไฟฟ้าและระบบวดัคุม (E&I Work) ไปจนถึงงานติดตัง้นัง่ร้านและงานสี 
(Scaffolding & Painting) 
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ตวัอย่างผลงานการให้บริการงานรบัเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC Service) 

 

ชื่องาน: WP BangPa-kong LPG Terminal Phase 3 
 

 

ชื่องาน: PTT Tank Terminal Propylene Spherical Tank 

 

ชื่องาน: BCP Enclosed Ground Flare (EGF) 
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2. บริการ ร ับ เหม าก่อ ส ร้า งติ ด ต ัง้ โค ร งส ร้า งแล ะร ะบบ  (Structural Mechanical Piping (SMP) Service and 
Electrical & Instrument (E&I) Service) บรษิทัฯ ให้บรกิารรบัเหมาติดตัง้โครงสร้างเหล็ก ติดตัง้ระบบท่อและระบบ
เครื่องกล งานตดิตัง้เครื่องจกัร และอุปกรณ์ งานไฟฟ้า ระบบวดัคุม รวมถงึกระบวนการทดสอบการทาํงานของระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการทาํงานทัง้ระบบก่อนใชง้านจรงิ 

 
โดยการใหบ้รกิารสามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี 

2.1 งานโครงสร้างเหลก็ (Steel Structure) บรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ปรรปูโครงสรา้ง จดัหาวสัดุ จดัทาํการประกอบ 
และติดตัง้โครงสร้างเหล็กภายในอาคารและภายนอกอาคารสําหรบัรองรบัท่อ (Pipe Bridge and Pipe 
Rack) และ โครงสรา้งเหลก็เพื่อเป็นฐานรองรบัเครื่องจกัรขนาดใหญ่ (Equipments and Machineries) ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อาท ิเชน่ โรงกลัน่น้ํามนั โรงงานปิโตรเคม ีโรงงานผลติไฟฟ้า ตามแบบทีล่กูคา้กาํหนด
ก่อนนําไปตดิตัง้หน้างาน 

2.2 งานติดต ัง้อปุกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจกัร และระบบไฟฟ้า (Mechanical) บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุ 
จดัทาํการประกอบ และตดิตัง้อุปกรณ์ เครือ่งจกัร ตามแบบทีล่กูคา้กาํหนด 

2.3 งานประกอบและติดต ัง้ระบบท่อ (Piping) ไดแ้ก่ การประกอบ ตดิตัง้ และเชื่อมท่อที่ใชใ้นการลําเลยีง
ของเหลวและก๊าซ เช่น น้ํามัน และสารทําละลายต่าง ๆ เป็นต้น ตามแบบที่กําหนดให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม อาทเิช่น โรงงานปิโตรเคม ีโรงกลัน่น้ํามนั และโรงงานผลติไฟฟ้า โดยสว่นใหญ่ลกูคา้จะเป็น
ผูจ้ดัเตรยีมท่อตามความต้องการใช ้โดยจะสัง่จากต่างประเทศหรอืผูนํ้าเขา้ เน่ืองจากท่อทีใ่ชส้ว่นใหญ่ยงั
ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ และเป็นท่อโลหะที่มคีุณสมบตัิพเิศษ คือเป็นท่อไร้ตะเขบ็ที่มขีนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ และความหนามากว่าท่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยทัว่ไป ตัง้แต่ท่อ
เหล็กกล้า (Carbon Steel) ท่อเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ไปจนถึงท่อโลหะผสม (Alloy) ที่ใช้โลหะ
ผสมหลากหลายตัง้แต่ เหล็กกล้า นิเกิล สแตนเลส ไทเทเนียม ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน จาก
คุณสมบตัขิองท่อทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ การประกอบและตดิตัง้ท่อ จงึตอ้งใชเ้ทคนิคและความชาํนาญพเิศษ 
เช่น หลงัจากการเชื่อมประกอบเสรจ็จะต้องทําการตรวจสอบโดยการเอ็กซ์เรย ์หรอืใชก้ารอบความร้อน
เพื่อคลายความตงึเครยีดของท่อวสัดุ เพื่อใหไ้ดช้ิน้งานทีไ่ดม้าตรฐาน เน่ืองจากท่อดงักล่าวถูกนําไปใชใ้น
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อุตสาหกรรมหนกั ดงันัน้จะตอ้งคาํนึงถงึระดบัแรงดนั ความรอ้น ความเป็นกรดเป็นด่าง การทนต่อการกดั
กรอ่น หากมชีิน้งานทีไ่มไ่ดม้าตรฐานอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกระบวนการผลติโดยรวมได ้ 

2.4 งานติดต ัง้อ ุปกรณ์  เครื่อ งมือ  และระบบวงจรควบค ุมไฟฟ้า  (Electrical & Instrument Service) 
บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุ จดัทําการประกอบ และตดิตัง้อุปกรณ์ เครื่องมอื และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า 
ตามแบบทีล่กูคา้กาํหนด รวมถงึการทดสอบการทาํงานทัง้ระบบก่อนการใชง้านจรงิ 

ตวัอย่างผลงานการให้บริการงานรบัเหมาก่อสร้างติดต ัง้โครงสร้างและระบบ 
 

 

 

 

 

ชื่องาน: PTT LNG Cold Water Generation Facilities ชื่องาน: PTT LNG Receiving Terminal Expansion 
 

3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil & Building Service) บรษิทัฯ ใหบ้รกิารงานวศิวกรรมโยธา เชน่ 
งานเสาเขม็ งานฐานราก งานโครงสรา้งอาคาร งานส ี

 

 

 

 



  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2563 

สว่นที ่1 หน้า 12 
       

 

 ตวัอย่างผลงานการให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา 

 
ชื่องาน: PTTGC Propylene Oxide        ชื่องาน: BCP CCR 

4. บริการผลิต  ประกอบ และบริการอื่น  (Fabrication and Other Service) บริษัทฯ ให้บริการผลิตและประกอบ
โครงสรา้งเหลก็ ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น ถงับรรจุภณัฑ ์งานแปรรปูภาชนะบรรจุ และภาชนะบรรจุความ
ดนั รวมถงึบรกิารจดัหาวตัถุดบิ และจดัหาแรงงาน  

โดยการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 

4.1 งานแปรร ูปผลิตภณัฑ์เหล ็ก (Shop Fabrication) บริษัทฯ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็น
ชิน้สว่นโครงสรา้งเหลก็ประเภทต่าง ๆ โดยนําเหลก็รปูพรรณ ท่อเหลก็ และเหลก็แผน่ ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกั
ในการผลติมาตดั ดดั เชื่อม และประกอบ ตามแบบทีลู่กคา้กําหนด โดยบรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารรบัจา้ง
ผลติตามแบบลกูคา้ไดห้ลากหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

i.งานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) บริษัทฯ จะเป็นผู้แปรรูปโครงสร้าง จัดหาวสัดุ จัดทําการ
ประกอบ และสง่มอบใหล้กูคา้  

ii.งานประกอบระบบท่อ (Piping) ไดแ้ก่ การตดั ดดั หรอืเชื่อมใหไ้ดข้นาดตามแบบ และประกอบท่อ ให้
พรอ้มตดิตัง้ตามแบบทีข่องลกูคา้ตอ้งการ ทัง้น้ีหลงัจากการเชื่อมประกอบเสรจ็ จะตอ้งทาํการตรวจสอบ
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โดยการเอก็ซเ์รยโ์ดย third party หรอืมกีารอบความรอ้นเพื่อคลายความตงึเครยีดของท่อวสัดุ เพื่อให้
ไดช้ิน้งานทีไ่ดม้าตรฐานก่อนสง่มอบใหล้กูคา้ 

4.2 งานแปรรปู ประกอบถงับรรจ  ุ(Tanks Fabrication) บรษิทัฯ รบัจา้งผลติถงับรรจุของเหลว หรอืก๊าซที่
ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม อาทเิช่น ถงัโลหะ ถงัลกูโลกทรงกลม (Sphere Tank) เป็นตน้ โดยการนําเหลก็
รูปพรรณ ท่อเหลก็ และเหลก็แผ่น มาตดั ดดั มว้น แลว้เชื่อมประกอบแผ่นโลหะเป็นถงับรรจุตามแบบที่
ลกูคา้กาํหนด ซึง่สว่นใหญ่จะมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กนิ 30 เมตร  

4.3 งานแปรรปูภาชนะความดนั (Pressure Vessel Fabrication) โดยการนําเหลก็มาตดัและประกอบตาม
แบบทีล่กูคา้กําหนด ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นภาชนะแรงดนัและชิน้สว่นทนแรงดนัทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
และก๊าซซึ่งตอ้งไม่มกีารรัว่ไหลหรอืก่อใหเ้กดิอนัตราย การผลติจงึมคีวามซบัซอ้น ตอ้งอาศยัความรูค้วาม
ชํานาญดา้นวศิวกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพตามที่มาตรฐานความปลอดภยักําหนด เช่น
งานโครงสรา้งเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสรา้งอุปกรณ์กําเนิดความรอ้น (Furnace & Heater) บรษิทัฯ 
ใหบ้รกิารแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็เป็นชิน้สว่นโครงสรา้งเตาเผา ซึ่งจะถูกนําไปใชเ้ป็นอุปกรณ์กําเนิดความ
รอ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาท ิเชน่ โรงกลัน่น้ํามนั โรงงานปิโตรเคม ีโรงงานผลติไฟฟ้า เป็นตน้ 

 

ตวัอย่างผลงานการให้บริการแปรรปู 

 
งานแปรรปูโครงสรา้งเหลก็  
 

งานโครงสรา้งเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสรา้ง
อุปกรณ์กาํเนิดความรอ้น 

 
 

งานดดัขึน้รปูเหลก็แผน่ งานเจาะและตดัเหลก็รปูพรรณ 
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งานแปรรปูทอ่ลาํเลยีงความรอ้น งานประกอบทอ่ถ่ายเทความรอ้น 
 

ทัง้น้ี ปัจจยัสาํคญัในงานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็นัน้ คอื ความสามารถของวศิวกรผูคุ้มงานและช่างฝีมอืในงาน
ประเภทโครสรา้งเหลก็ ไดแ้ก่ การตดั (Cutting) การดดั (Bending) การเจาะ (Drilling) และการเชื่อม (Welding) เพื่อให้
พร้อมสําหรบัการก่อสร้างให้ได้ตามแบบที่กําหนด โดยบรษิัทฯ มทีีมงานวศิวกรที่มคีวามชํานาญและความเขา้ใจใน
ผลติภณัฑต่์าง ๆ สาํหรบัใหค้ําแนะนําแก่ลูกคา้ ตลอดจนมทีมีช่างฝีมอืทีไ่ดร้บัประกาศนียบตัรช่างเชื่อมตามทีม่าตรฐาน
ของผลติภณัฑ์แต่ละประเภทกําหนด ทําให้บรกิารของบรษิทัฯ มมีาตรฐานสูง โดยได้รบัการตรวจสอบคุณภาพในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการผลติและการตดิตัง้ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ จากสถาบนั
ทีม่ชีื่อเสยีงซึง่จะมเีจา้หน้าทีจ่ากแต่ละสถาบนัเขา้มาตรวจสอบทุก ๆ 3 ปี  
 
มาตรฐานและประกาศนียบตัร 

บรษิทัฯ ไดร้บัประกาศนียบตัรจากสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงเป็นมาตรฐานสากล มรีายละเอยีดดงัน้ี  
เครื่องหมาย
มาตรฐาน 

คาํอธิบายเกี่ยวกบัมาตรฐาน สถาบนัที่ให้การรบัรอง
มาตรฐาน 

ประเทศ 

S มาตรฐานดา้นการผลติ ประกอบและตดิตัง้หมอ้ไอน้ํา 
Fired Pressure Vessels 

The American Society of 
Mechanical Engineers 
(ASME) 

สหรฐัอเมรกิา 

U มาตรฐานดา้นการผลติและตดิตัง้ภาชนะความดนั
ประเภท Unfired Pressure Vessel 

U2 มาตรฐานดา้นการผลติและตดิตัง้ภาชนะความดนั
ประเภท Unfired Pressure Vessel ระดบั 2 ซึง่มี
ระดบัสงูกวา่ U 

R มาตรฐานในการซ่อมแซมและปรบัปรงุหมอ้ไอน้ําและ
ภาชนะความดนั 

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

สหรฐัอเมรกิา 

 
บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเรื่องความปลอดภยัในการทํางาน โดยอบรมบุคลากรในเรื่องความปลอดภยัก่อนเริม่

ปฎิบตัิงาน และจดัให้มอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสําหรบัพนักงานอย่างเพยีงพอ รวมไปถึงจดัให้มเีจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภยัในทุกโครงการของบรษิทัฯ จงึทาํใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในดา้นระบบการจดัการ ซึง่เป็น
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ระดบัสากล ทัง้บรษิทัฯ ยงัไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้วา่มคีวามปลอดภยัคอ่นขา้งสงูจากการดาํเนินงานในโครงการต่าง ๆ 
ทีผ่า่นมา  

ตารางแสดงสถติดิา้นการทาํงานในเรือ่งความปลอดภยั ตัง้แต่ปี 2561 – ปี 2563 

ปี สถิติ IFR LTIR ชัว่โมงการ
ทาํงาน MTC LTI FC 

2561 2 0 0 0.09 0 4,353,957 
2562 3 0 0 0.09 0 6,986,502 
2563 3 0 0 0.04 0 10,654,610 

 
หมายเหตุ:  
MTC – Medical Treatment Case / กรณีมีการรักษาโดยแพทย์ทีม่ากกว่าการให้ยา เช่น เย็บแผล เข้าเฝือกจากกระดูกหกั 
LTI – Lost Time Incident Case / กรณีต้องมีการหยุดงานเนือ่งจากการรักษาพยาบาลต่อเนือ่งมากกว่า 1 วนั 
FC – Fatalities Case / กรณีเสียชวิีต 
IFR – Incident Frequency Rate / ความถีใ่นการเกิดอุบติัเหตุ 
LTIR – Lost Time Incident Frequency Rate / ความถีใ่นการเกิดอุบตัเหตุถงึขัน้หยุดงาน 

ดา้นความสาํคญัของคุณภาพเป็นอกีหน่ึงเรื่องทีบ่รษิทัมุ่งเน้นใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก โดยตลอดช่วงระยะ
การออกแบบ การจดัซื้อจดัหา และก่อสร้าง บรษิทัฯ มฝ่ีาย QA (Quality Assurance) ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบรษิทัคอยเป็นผู้ควบคุมเรื่องคุณภาพของงาน โดยจะตรวจสอบและตดิตามผลงานใน   
ทุก ๆ ขัน้ตอน  ตัง้แต่การคดัเลอืกทมีวศิวกรและช่างเชื่อมทีม่คีุณสมบตัติรงกบัมาตรฐานของงานแต่ละโครงการทีลู่กคา้
กําหนด รวมถงึทดสอบฝีมอืช่างเชื่อมเพื่อใหไ้ดช้่างเชื่อมทีม่คีุณสมบตัติรงตามขอ้กําหนดของลูกคา้แต่ละราย จากนัน้จงึ
ออกใบประกาศนียบตัร (WQT Certificate & Card Test) ให ้ถงึจะพรอ้มอนุญาตใหเ้ชื่อมงานได ้ตลอดจนการตรวจสอบ
ชิน้งานแต่ละชิน้อย่างเขม้งวดเพื่อใหม้ ัน่ใจว่างานในทุกรายละเอยีดมคีุณภาพและปลอดภยั ตรงตามมาตรฐานและความ
ต้องการของลูกค้าก่อนนําไปประกอบและตดิตัง้จรงิ โดยบรษิทัฯ จะประเมนิคุณภาพของผลงานก่อสรา้งรวมไปถงึทมี
วศิวกรและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งทุกครัง้เพื่อนําไปปรบัปรุงและพฒันาระบบในการทํางานและคุณภาพของชิ้นงานในครัง้  
ต่อ ๆ ไป  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มในการทาํงาน โดยเฉพาะปัญหายาเสพตดิ จงึมุง่มัน่
ในการควบคุมโรงงานและสถานประกอบกจิการใหเ้ป็นเขตปลอดยาเสพตดิเพื่อสง่เสรมิคุณภาพชวีติของผูใ้ชแ้รงงานและ
พนักงานในโรงงานและสถานประกอบกจิการ โดยปฏบิตัติามมาตรการของกองสวสัดกิารแรงงาน กรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานตามโครงการ “โรงงานสขีาว”  
 

 ระบบการทาํงาน การควบคมุ และการบริหารโครงการ 
สําหรบังานโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีข ัน้ตอนในการบริหารจดัการเริ่มตัง้แต่ข ัน้ตอนการประมูลงาน

จนกระทัง่โครงการเสรจ็สิน้และสง่มอบใหก้บัลกูคา้ โดยใชม้าตรการทีเ่รยีกวา่ “Risk Management Gate” ซึง่แบง่ออกเป็น 
6 ขัน้ตอน ดงัรปูภาพดา้นลา่ง 
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การควบคุมงาน บรษิทัฯ มกีารลงทุนโดยการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช ้เริม่ตัง้แต่ระบบวตัถุดบิ 
การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบ จนไปถงึการตดิตามขัน้ความสาํเรจ็ของชิน้งานในทุกขัน้ตอนการผลติผ่าน
ระบบบารโ์คด้ Bar code และระบบ GPS โดยเริม่จากวตัถุดบิทีส่ ัง่ซือ้เขา้มา บรษิทัฯ ใชร้ะบบการควบคุม การจดัการและ
ตรวจสอบวตัถุดิบ เครื่องมือ และอุปการณ์ ที่เรียกว่า “ระบบ TCMS (Tools, Assets & Consumable Management 
System)” หลงัจากนัน้เมื่อวตัถุดิบถูกส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตทัง้ในส่วนของงานโครงสร้าง (Structure) และงานท่อ 
(Piping) บรษิทัฯ จะมใีชร้ะบบในการตดิตามความคบืหน้าในการทาํงานของชิน้งาน รวมไปถงึการขนยา้ยชิน้งานไปในแต่
ละขัน้ตอนการผลิต จนกระทัง้ชิ้นงานนัน้ ๆ ได้ถูกส่งไปติดตัง้ให้กับลูกค้าที่ปลายทางเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม 
Structure Production Control Stystem (SPCM) แล ะ  ร ะบบ  Spool Tracking Management System (STMS)  ทั ้ง น้ี
สําหรบัขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อมของชิ้นงานในแต่ละจุดเชื่อม บรษิทัฯ ใช้ระบบ CWCS (Welding 
Control System) มาช่วยในการติดตามและการตรวจสอบให้ได้งานตามคุณภาพที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งระบบการทํางาน
ดงักล่าวทัง้ 4 ระบบน้ีมสีว่นช่วยใหก้ารทํางานของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงการเป็นไปอย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ แม่นยาํและลด
ความลา่ชา้ของงานไดเ้ป็นอยา่งด ี

2.3 สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั 

– ไมม่ ี– 

2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.4.1 นโยบายและลกัษณะการตลาด 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตร
เคม ีซึ่งมกีารขยายตวัตามภาวะเศรษฐกจิ บรษิทักําหนดนโยบายการลงทุนเพื่อพฒันาความสามารถในการผลติ และ
พฒันาบุคลากรโดยเฉพาะช่างฝีมอืที่ต้องมคีวามสามารถและความชํานาญสงู เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัใน
ปัจจุบนั ตลอดจนรกัษามาตรฐานในการให้บรกิารเพื่อรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลูกค้าในระยะยาว พร้อมทัง้พฒันา
ความสามารถในการผลติอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และคุณภาพการทาํงานในหลากหลาย
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มติ ิสามารถสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดม้คีุณภาพไดต้รงต่อเวลา บรษิทัฯ ไดก้ําหนดกลยุทธแ์ละนโยบายในการดําเนิน
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

1) ด้านคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละการบริการที่ได้มาตรฐาน 

บรษิทัฯ มุ่งเน้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร โดยมจีรรยาบรรณที่ดแีละซื่อสตัยต่์อวชิาชพี โดยจะ
เลอืกใชว้สัดุทีม่มีาตรฐานเป็นไปตามขอ้กําหนด และใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็น
อยา่งมาก โดยกาํหนดใหม้รีะบบการดแูลตรวจสอบการควบคุณภาพงานในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลติและการตดิตัง้ 
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่างานในทุกรายละเอยีดไดม้าตรฐาน มปีระสทิธภิาพ ตรงตามคุณสมบตัทิีก่ําหนดไว ้เกดิความปลอดภยัต่อ
ผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย เน่ืองจากผลติภณัฑ์และการให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ อยู่ใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดงันัน้คุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานจงึมคีวามจาํเป็นและสาํคญัอยา่งมาก 
โดยระบบควบคุมคุณภาพของบรษิทัฯ ครอบคลุมตัง้แต่การสอบทานแบบทีไ่ดร้บัใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ และ
จะมกีารตรวจสอบวสัดุที่ใช้ในการก่อสรา้งว่ามคีุณสมบตัเิป็นไปตามแบบที่กําหนดไวห้รอืไม่ โดยจะมผีู้ควบคุมงานทํา
หน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพวสัดุที่ใชร้่วมกบัผูอ้อกแบบ รวมถงึการตรวจสอบคุณภาพการผลติ ตดิตัง้และการ
ทดสอบระบบทุกขัน้ตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กําหนด ทําให้มัน่ใจได้ว่า
คุณภาพงานเป็นไปตามทีไ่ดต้กลงไดก้บัลกูคา้  

ทัง้น้ี บริษัทฯ ยังได้ร ับรองมาตรฐานด้านคุณภาพจาก ASME ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับสากล 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร โดยใชว้ธิทีําการทดสอบโดยไม่ทําลาย 
(Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรบัรองคุณภาพ (Inspection and Certification) ตามมาตรฐานสากล
และขอ้กาํหนดทีล่กูคา้ตอ้งการ รวมทัง้ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัได้ดําเนินการปรบักระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุผลสําเรจ็เพิม่มากขึน้ 
โดยบรษิทัฯ มกีารนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าปรบัใชใ้นกระบวนการทาํงาน อาทเิชน่ ระบบคอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยัทีบ่รษิทัฯ 
นํามาใชใ้นกระบวนการผลติบางขัน้ตอน เช่น การวดัขนาด การตดั การเจาะร ูเป็นตน้ ซึ่งทําใหช้่วยลดระยะเวลาในการ
ทาํงานและมคีวามผดิพลาดน้อยลง ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารบาํรุงรกัษาเครือ่งจกัรใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่อียูเ่สมอ รวมไป
ถึงการเพิ่มการพฒันาศกัยภาพบุคลากร โดยเน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและปลูกฝังการทํางานเป็นทีมอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

2) ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ที่ผ่านมาบรษิทัฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร และได้สรา้งความพงึพอใจและ
ความสะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีปัจจุบนับรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งไดห้ลากหลายประเภท
ตามทีก่ล่าวในหวัขอ้  “2.2 ลกัษณะสนิคา้และบรกิาร”  โดยทีผ่่านมาผลงานของบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัทัง้จากลกูคา้ซึง่เป็น
เจ้าของโครงการและผู้รบัเหมาหลกั โดยเฉพาะลูกค้าแ/ใ/ละผู้รบัเหมาหลกัซึ่งเป็นบรษิทัชัน้นําขนาดใหญ่ ได้ให้ความ
ไวว้างใจและกลบัมาใชบ้รกิารของบรษิทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ีในปี 2563 บรษิทัฯ ไดก้ารขยายกําลงัการผลติสาํหรบังานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ไปยงัที่ดนิ อาคาร
และโรงงานที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อรองรบัการเตบิโตของรายไดจ้ากการโครงการก่อสรา้งงานโครงสรา้งเหล็กใน
ปัจจุบนั รวมถงึยงัเป็นการขยายฐานลกูคา้รายใหม ่ๆ ในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมบรเิวณใกลเ้คยีง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สาํหรบั
ในอนาคตอกีดว้ย 
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3) ด้านระยะเวลาการส่งมอบช้ินงานและบริการที่ตรงตามเป้าหมาย 
บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการส่งมอบชิ้นงานและบรกิารใหไ้ดต้ามเวลาที่กําหนด เน่ืองจากเป็นปัจจยัสาํคญัที่

ลกูคา้ใชพ้จิารณาและตดัสนิใจในการเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งและผูร้บัจา้งผลติ ทัง้น้ี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บรษิทัฯ จะสามารถสง่
มอบชิน้งานไดต้รงเวลา บรษิทัฯ จงึมกีารตรวจสอบระยะเวลาการสัง่ซื้อวตัถุดบิ ประมาณระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละขัน้ตอน 
ก่อนที่บรษิทัฯ จะรบังานจากลูกค้า เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถทํางานและส่งมอบชิ้นงานให้กบัลูกค้าได้ทนัตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  โดยทัว่ไปแล้ว บรษิทัฯ ใช้ระยะเวลาตัง้แต่ทําสญัญากบัลูกค้าจนสามารถส่งมอบงานให้กบัลูกค้า 
ประมาณ 4-24 เดอืน ขึน้อยู่กบัขนาดและความซบัซ้อนของงานในแต่ละโครงการ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมฝ่ีายควบคุม
การผลติเพื่อใหก้ารดําเนินการแต่ละขัน้ตอนเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กําหนด ประกอบกบัการนําเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาปรบัใช้ในกระบวนการทํางาน เพิม่การพฒันาศกัยภาพบุคลากร โดยเน้นการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและ
ปลูกฝังการทํางานเป็นทมีอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทํางานและลดขอ้ผดิพลาดที่อาจจะ
เกดิขึน้ เพือ่ใหส้ามารถสง่มอบชิน้งานทีไ่ดท้ัง้คุณภาพและไดต้ามเวลาทีล่กูคา้ตอ้งการ  

4) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจดัการและระบบควบคุมต้นทุนที่ดี โดยมีการนําระบบโปรแกรมที่ทนัสมยัช่วย
ควบคุมงานโครงการทัง้ระบบ โดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการบริหารจดัการที่เพิ่ม
ประสทิธภิาพในการบรหิารงานและลดการทํางานซํ้าซ้อน โดยระบบดงักล่าวจะสามารถตรวจสอบ ควบคุมปรมิาณการ
สัง่ซื้อวสัดุและควบคุมต้นทุนของโครงการ ทําให้ผู้บรหิารและผู้จดัการโครงการสามารถตรวจสอบข้อมูลต้นทุนการ
ก่อสร้างได้ทนัต่อเวลา นอกจากน้ี ยงัช่วยให้วศิวกรโครงการสามารถควบคุมการเบกิและใช้วสัดุในแต่ละโครงการให้
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด ประกอบกบัการใชเ้ทคโนโลยทีี่เป็นระบบบารโ์คด้และระบบ GPS สามารถทําใหบ้รษิทัฯ 
ตรวจสอบความคบืหน้าของงาน ประหยดัค่าใชจ้่ายและเวลาในการทํางาน และไดช้ิ้นงานที่มคีุณภาพตามแบบที่ลูกค้า
ตอ้งการ และสามารถสง่มอบงานไดต้รงตามเวลาทีล่กูคา้กาํหนด   

5) ด้านการพฒันาบคุลากร 

บรษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางถงึคุณภาพงานและการสง่มอบงานทีต่รงต่อเวลาทีก่ําหนด ซึง่เป็นผล
มาจากการบรหิารงานของผูบ้รหิารและทมีวศิวกรโครงการทีม่คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์ ในแวดวงธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง
ในกลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้และไดร้บังานใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากร โดยมนีโยบายมุง่เน้นเสรมิสรา้งศกัยภาพของบุคลากรในทุกระดบั
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการพฒันาและเสรมิสรา้งทัง้ในดา้นความรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน และรกัษาบุคลากรที่มี
ความรูค้วามสามารถใหท้าํงานกบับรษิทัในระยะยาว บรษิทัฯ มกีารจดัอบรมอยา่งสมํ่าเสมอในเรือ่งความรูเ้ฉพาะดา้นและ
เทคนิคต่าง ๆ ซึง่มกีารจดัทาํแผนการฝึกอบรมประจาํปี โดยคาํนึงถงึการจดัการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบังานในแต่ละสาย
งาน รวมไปถงึการพฒันาในดา้นการบรหิาร การจดัการ การสรา้งทมีงาน การอยูร่ว่มกนั ตลอดจนสง่เสรมิใหพ้นกังานและ
ผูบ้รหิารไดม้คีวามรูใ้นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน 

 
2.4.2 กล ุ่มลกูค้าเป้าหมาย และช่องทางการจาํหน่าย 

บรษิัทฯ ให้บรกิารแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ี ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงกลัน่น้ํามนัดิบ 
โรงงานปิโตรเคม ีโดยเฉพาะลกูคา้ในกลุ่มปตท. ซึง่มธีุรกจิหลากหลาย เช่น ธุรกจิขดุเจาะและผลติก๊าซธรรมชาต ิโรงกลัน่
น้ํามนั และผลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีโดยสดัส่วนของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปีขึ้นอยู่การเปิด
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ประมูลงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการรบังานของบริษัทฯ โดยสดัส่วนการให้บริการลูกค้าตามแต่ละลกัษณะ
โครงการในปี 2561 – 2563 เป็นดงัน้ี  

 
ตารางแสดงสดัส่วนงานของบริษทัฯ แยกตามลกัษณะโครงการ 

หน่วย: ลา้นบาท 
รายได้ 

แยกตามลกัษณะโครงการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 
ปิโตรเคม ี 419.73 30.26 1,842.06 90.54 1,748.62 78.31 
 บรษิทั ปตท.และบรษิทัยอ่ย1 357.95 25.81 1,249.01 61.39 1,748.62 78.31 
 บรษิทัอื่น ๆ2 61.78 4.45 593.05 29.15 - - 
ก๊าซ 807.45 58.21 163.93 8.06 484.44 21.69 
 บรษิทั ปตท.และบรษิทัยอ่ย1 807.45 58.21 163.93 8.06 484.44 21.69 
 บรษิทัอื่น ๆ2 - - - - - - 
โรงไฟฟ้า 159.90 11.53 28.47 1.40 - - 
 บรษิทั ปตท. และบรษิทัยอ่ย1 159.90 11.53 28.47 1.40 - - 
 บรษิทัอื่น ๆ2 - - - - - - 
อื่น ๆ - - - - - - 
รวม 1,387.08 100.00 2,034.46 100.00 2,233.06 100.00 

หมายเหตุ: 1บริษทั ปตท.และบริษทัย่อย ได้แก่ PTT, PTTGC, PTTLNG, PTT TANK, Thai Oil, IRPC 
2 บริษทัอืน่  ๆได้แก่ ทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี, ก๊าซ, และโรงไฟฟ้า 

 

2.4.3 การจดัหางานและการคดัเล ือกโครงการ 

สายงานสนบัสนุนธุรกจิจะทาํหน้าทีใ่นการคดัเลอืกโครงการทีน่่าสนใจ โดยการตดิตามประกาศโครงการประมลู
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ ประกาศทางหนังสอืพมิพ์ สื่อโทรทศัน์ อีเมลเชิญชวนจากคู่ค้า โทรศพัท์เพื่อ
สอบถาม เป็นตน้ การประกวดราคาในบางครัง้จะไดร้บัการแนะนําจากลูกคา้ทีเ่ชื่อถอืในผลงาน รวมทัง้ไดร้บัการแนะนํา
จากคูค่า้ของบรษิทัฯ และพนัธมติรทางการคา้ บรษิทัฯ ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง ผา่นชอ่งทางหลกั 2 ชอ่งทาง ดงัน้ี  

 

(1) ผูร้บัเหมาโครงการหลกั (Main Contractor) 

 บรษิทัฯ ใช้ช่องทางดงักล่าวเป็นช่องทางหลกัในการเขา้หาลูกค้าสําหรบังานรบัเหมาก่อสร้าง (Construction 
Work) โดยรบังานในลกัษณะของผูร้บัเหมาช่วง (Sub-contractor) จากผูร้บัเหมาโครงการหลกั ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกจิ
รบัเหมาโครงการขนาดใหญ่ โดยผูร้บัเหมาโครงการหลกัจะดาํเนินการเขา้ประมลูงาน ในลกัษณะสญัญาเดยีวจากเจา้ของ
โครงการ ซึ่งจะครอบคลุมตัง้แต่งานออกแบบ งานจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ และงานก่อสรา้ง ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ แลว้แบง่สว่นงานใหก้บับรษิทัฯ หรอืผูร้บัเหมาโครงการชว่งรายอื่น ๆ ต่อไป โดยปัจจุบนั ลกูคา้สว่นใหญ่ของบรษิทัฯ 
มาจากชอ่งทางน้ี  

ผูร้บัเหมาโครงการหลกัเหลา่น้ีมกัจะมรีายชื่อผูร้บัเหมาทีส่ามารถใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งและสามารถสง่มอบ
ชิน้งานทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานตามทีก่าํหนดในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (Approved Vendor List) ซึง่บรษิทัฯ มกัมชีื่อ
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อยูใ่นรายชื่อดงักลา่ว เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัในดา้นการผลติและการบรกิารทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐานทีย่อมรบั
ในระดบัสากล ประกอบกบัคุณภาพงานของบรษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บังานและยงัไดร้บั
การแนะนําจากผูร้บัเหมาโครงการหลกัเหลา่น้ีใหเ้ขา้รว่มนําเสนองานอยา่งต่อเน่ือง ผูร้บัเหมาโครงการหลกัเหลา่น้ีไดแ้ก่ 
Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd., China Petroleum Pipeline Bureau, Posco Engineering Co., Ltd, กจิการ
รว่มคา้ Petrofac Southeast Asia Pte.,: Saipem Singapore Pte. Ltd.,: Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.,) 
, และ กจิการรว่มคา้ SPCC Joint Venture เป็นตน้ ซึง่ถอืเป็นผูร้บัเหมาโครงการหลกัรายใหญ่ชัน้นําในประเทศไทยและ
ระดบัสากลทีม่ปีระวตัแิละผลงานทีส่รา้งชื่อเสยีงมาอยา่งยาวนาน 

(2) เจา้ของโครงงาน (Project Owner)   

บรษิทัฯ มชี่องทางในการตดิต่อกบัเจา้ของโครงการโดยตรงซึ่งเป็นผูป้ระกอบการที่มแีผนการขยายการลงทุน
ขยายสาขา ขยายกําลงัผลติ และ/หรอื ปรบัปรุงโครงการเดมิ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบับรษิทัฯ เป็น
ลูกค้าเดมิที่เคยใช้บรกิารในโครงการก่อนหน้าน้ี ในการคดัเลอืกผู้รบัเหมานัน้ โดยปกติจะผ่านการประมูลซึ่งเจ้าของ
โครงการพจิารณาจากผลงานทีผ่่านมาและตดิต่อมายงับรษิทัฯ เพื่อยื่นซองประมลู ซึ่งในปัจจุบนั บรษิทัฯ มุ่งเน้นการรบั
งานโดยตรงกบัเจา้ของโครงการมากขึน้ เพือ่เพิม่ความสามารถในการทาํกาํไร 

ตารางแสดงสดัส่วนการให้บริการตามช่องทางการจดัหาลกูค้าในปี 2561 – 2563  
หน่วย: ลา้นบาท 

รายได้  
แยกตามช่องทางการจดัหา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

ผา่นผูร้บัเหมาโครงการหลกั 829.06 59.77 1.785.30 87.75 2,201.05 98.57 
ผา่นเจา้ของโครงการ 558.02 40.23 249.16 12.25 32.01 1.43 

รวม 1,387.08 100.00 2,034.46 100.00 2,233.06 100.00 
 

 

2.4.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
2.4.4.1  ภาวะอตุสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านพลงังาน และแนวโน้มตลาด 

 จากแผนปฏริูปประเทศดา้นพลงังาน สาํหรบัปี 2561 – ปี 2565 ดา้นน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีมกีารประเดน็
ปฏิรูป โดยแบ่งแผนงานไว้เป็น 2 ระยะ คือ แผนงานระยะสัน้ช่วงปี 2561 -2562 มุ่งเน้นการปรบัปรุงการบรหิารจดั
การพลงังาน สรา้งแผนจดัหาพลงังาน ส่งเสรมิพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน และกําหนดทศิทางการพฒันาและ
การลงทุนเทคโนโลยใีหม่ของประเทศ อาทเิช่น  สรา้งโรงไฟฟ้าที่แทจ้รงิสนับสนุนการลงทุนในประเทศ, การสรา้งศูนย์
สารสนเทศพลงังานแห่งชาต,ิ  มพีืน้ทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าทีป่ระชาชนเสนอเองเป็นครัง้แรก, ปรบัแผนการจดัหาพลงังานใหมท่ัง้
ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาต ิและน้ํามนั, ปรบัโครงสรา้งบรหิารกจิการไฟฟ้าและส่งเสรมิกจิการไฟฟ้าเสรทีีใ่ชพ้ลงังานทดแทน, 
ศกึษาโอกาสพฒันาเป็น Regional LNG Trading Hub  และแผนงานระยะปานกลางชว่งปี 2563-2565 การบรหิารจดัการ
ด้านพลงังานมธีรรมาภิบาล มกีารลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานตามแผนการจดัหาที่ปรบัปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้าน
พลงังาน และเพิม่ขดีความสามารถของประเทศไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั อาทเิชน่ มโีรงไฟฟ้า สายสง่ ระบบทอ่ ตามแผนลงทุน
และจดัหาโครงสรา้งพื้นฐาน, เริม่สรา้งฐานลงทุนใหม่จากปิโตรเคมรีะยะที่ 4, อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน ยานยนต์
ไฟฟ้า และระบบกกัเกบ็พลงังาน เป็นตน้ เหลา่น้ีจะชว่ยผลกัดนัใหไ้ทยมโีอกาสกา้วสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้ทีม่รีายไดต่้อหวั
เฉลีย่มากกวา่ 15,000 บาท ซึง่จะสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ตามทีท่างภาครฐัไดว้างไว ้
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อยา่งไรกต็าม จากผลกระทบของ COVID-19 ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัทัว่โลกลดลงเป็นอยา่งมากและถงัเกบ็
น้ํามนัทีส่าํคญัในตลาดโลกมไีม่เพยีงพอ ร่วมกบัความผนัผวนดา้นราคาและการควบคุมปรมิาณการผลติและการส่งของ
ของประเทศผู้ผลติน้ํามนั ส่งผลให้ภาพรวมการใช้พลงังานลดลงเป็นประวตักิารณ์และทําให้ราคาน้ํามนัโลกไปแตะจุด
ตํ่าสุดในช่วงเดือนเมษายน 2563 ทําให้การดําเนินธุรกิจในหลายธุรกิจได้รบัผลกระทบอย่างต่อเน่ือง และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศหยุดชะงกั โดยสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน รายงานสถานการณ์พลงังานในประเทศไทยสาํหรบั
ครึง่ปีแรกของ 2563 ของการใชพ้ลงังานขัน้ต้นลดลงรอ้ยละ 10.1 จากการใชน้ํ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิแมว้่าหลงัจากที่มี
การพฒันาวคัซนีป้องกนัเชื้อไวรสั COVID-19 ทําใหส้ถานการณ์การใชพ้ลงังานในหลายประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศ
ไทยเริม่คลีค่ลายและมกีารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ แต่คาดวา่แนวโน้มปรมิาณการใชพ้ลงังานของไทยจะค่อยปรบัตวัเพิม่ขึน้
ภายใน 1-2 ปีขา้งหน้า จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิและประชากร รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยทีี่ใช้พลงังานมากขึน้ 
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทลั รวมทัง้การขบัเคลื่อนนโยบาย “Thailand 4.0” ผ่านการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยเฉพาะโครงการที่กําลงัจะเริม่ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ โครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อมสามสนามบนิช่วงสุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา 
โครงการพฒันาท่าเรอืมาบตาพุดและแหลมฉบงัระยะที่ 3 และโครงการพฒันาสนามบนิอู่ตะเภา ด้วยมูลค่าลงทุนรวม
ประมาณกว่า 6.0 หมื่นล้านบาทในปี 2564 (จากมูลค่ารวมกว่า 6.8 แสนล้านบาทตลอดทัง้โครงการ) ประกอบกบั
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติที่ได้รบัการอนุมตัิแล้ว ตามแผนพฒันากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power 
Development Plan: PDP) (Gas Plan 2015) สาํหรบัโครงการ LNG Terminal ไดแ้ก่ 

- โครงการ LNG Terminal แห่งใหม่ จงัหวดัระยอง (บา้นหนองแฟบ) มกีําลงัการแปลสภาพ LNG เป็นก๊าซ 
7.5 ลา้นตน้ต่อปี (สามารถขยายไดถ้งึ 15 ลา้นตนัต่อปี) กาํหนดแลว้เสรจ็ปี 2565 

- โครงการ  FSRU ในพืน้ที่อ่าวไทยตอนบน มกีําลงัการแปลสภาพ LNG เป็นก๊าซ 5 ลา้นตนัต่อปี กําหนด
แลว้เสรจ็ปี 2567 

- โครงการ LNG Terminal พืน้ที่ท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตพุดระยะที่ 3  ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(EEC) จงัหวดัระยอง กําลงัการแปลสภาพ LNG เป็นก๊าซ 10.8 ลา้นตนัต่อปี (สามารถขยายไดถ้งึ 16 ลา้น
ตนัต่อปี) กาํหนดแลว้เสรจ็ปี 2570 

นอกจากน้ี การพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่4 ซึง่เป็นการดาํเนินการต่อจากแผนพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่1-3 (2523-
2561) ถือเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ผ่านโครงการพฒันาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC : Eastern Economic Corridor) มแีนวทางในการพฒันาอุตหกรรมแปรรูปพลาสตกิและเคมภีณัฑ์เพื่อ
สรา้งมูลค่าเพิม่ และยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสตกิและเคมภีณัฑ์ของไทย 
พรอ้มเสรมิความเขม็แขง็ของผูป้ระกอบการแปรรปูพลาสตกิและเคมภีณัฑ์ขนาดกลางและขนาดย่อมใหข้ยายไปสู่ตลาด
ใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม) รวมถงึการกําหนดพืน้ที่ใหม่สาํหรบัการพฒันาอุต
หกรรมปิโตรเคมรีะยะยาวภายในปี 2565 เพื่อส่งเสรมิการกระจายรายได้ไปสู่ภูมภิาคอื่นเพิม่เติมนอกเหนือจากพื้นที่
ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก ซึง่มแีนวทางหลาย ๆ อยา่งดงัน้ี 

- การพฒันาคอมเพลก็ซ์โรงกลัน่และโรงงานปิโตรเคมเีขา้ดว้ยกนั ใหม้กีําลงัการผลติขนาดเทยีบเคยีงกําลงั
การผลติขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) เพือ่ใหเ้กดิการประหยดัเชงิขนาด (Economy of Scale) 

- การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมต่ีอเน่ืองใหเ้ป็นกลุ่มทีเ่ชื่อมโยงกนั (Cluster) และการพฒันาตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของผลติภณัฑ์ปิโตรเคมตีัง้แต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้ต้น ขัน้กลาง ขัน้ปลาย และผูป้ระกอบการ
แปรรปูพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์และใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัการพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์และยาง เพื่อผลติ
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เชื้อเพลงิชวีภาพ และพฒันาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมคีอล อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมพลาสติก
ชวีภาพ 

- การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นได้แก่ ผงัเมอืง ระบบสาธารณูปโภค ระบบ โลจสิติกส์ การบรหิาร
จดัการสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

ทีม่า:  คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก สกพอ./ กระทรวงพลังงาน 
 แผนบริหารจดัการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 – 2580. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2563. กระทรวงพลังงาน. 
 “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร เรือ่ง ประกาศแผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)” (2564, 23 กุมภาพนัธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 138 ตอน

พเิศษ 44 ง หน้า 1. 
 กรุงเทพธุรกิจ (2 กันยายน 2563). เปิดแผนปฏรูิปพลังงาน ฟังความเหน็ปิโตรเคมีระยะที ่4. 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/896136 (3 มีนาคม 2564). 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (11 มกราคา 2564), แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2564 – 2566. 

https://www.krungsri.com/th/research/industry/Industry-Horizon/industry-summary-outlook-2021-2023. (13 มีนาคม 
2564) 

2.4.4.2 ภาวะการแข่งขนั 

โดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมงานรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (EPC) ในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ 
และปิโตรเคมมีแีขง่ขนัไม่รุนแรง เน่ืองจากลูกคา้เลอืกผูร้บัเหมาทีม่ชีื่ออยู่ใน vendor list ของลูกคา้อยู่แลว้ ทําใหก้าร
เขา้มาของผูร้บัเหมารายใหม่เป็นไปไดย้าก ทัง้น้ีหากผูร้บัเหมารายใหม่มคีวามต้องการทีจ่ะเขา้อยู่ในรายชื่อ vendor 
list อาจจะเริม่จากถูกจา้งงานในฐานะ Sub-contractor เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้หน็ประสทิธภิาพในการทํางาน สรา้งคุณภาพ
ของผลงานที่เชื่อถอืได ้การส่งมอบงานตรงเวลาตามกําหนด รวมถงึความสามารถในการควบคุมความปลอดภยัใน
ระหวา่งการดาํเนินงานระดบัมาตรฐานสากล ใหช้ื่อเสยีงบรษิทัฯ เป็นทีไ่วว้างใจในวงการก่อสรา้งในกลุ่มอุตสาหกรรม
น้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีโดยปัจจุบนั บรษิทัฯ มรีายชื่อ vendor list ในกลุ่มปตท. เช่น PTT LNG, IRPC, PTTGC, 
THAI OIL, BCP เป็นตน้ 

สําหรบัธุรกจิใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป (Construction Work) ถอืว่าการแข่งขนัของธุรกจิอยู่ในระดบัสงู 
เน่ืองจากเป็นงานทีม่ผีูร้บัเหมาทีม่ศีกัยภาพและมปีระสบการณ์ทีห่ลากหลายอยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะการแขง่ขนัใน
งานรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไปทีม่มีูลค่าโครงการไม่มากนัก เน่ืองจากงานในลกัษณะดงักล่าวใชเ้งนิลงทุน เทคโนโลย ีความ
ชํานาญและการบรหิารจดัการที่น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบังานขนาดใหญ่ จงึทําให้อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด (Barriers to 
entry) ค่อนขา้งตํ่า ในขณะทีง่านก่อสรา้งทีม่มีลูค่าโครงการขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ จะมกีารแขง่ขนัทีน้่อยกวา่เน่ืองจาก
มกัตอ้งอาศยัขนาดเงนิลงทุน ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะในการก่อสรา้ง ดงันัน้ การทีบ่รษิทัฯ จะสามารถ
แข่งขนัผู้รบัเหมารายอื่นๆได ้จงึจําเป็นที่จะต้องมปีระสบการณ์การทํางาน มกีารควบคุมคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน มี
อํานาจในการเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจําหน่ายวสัดุอุปกรณ์ใหไ้ดร้าคาและเงื่อนไขที่ด ีรวมถงึต้องมฐีานะการเงนิที่เขม้แขง็ 
เพือ่ทีจ่ะสามารถเพิม่โอกาสในการชนะการประมลูงาน ทัง้น้ี ผลงานและประสบการณ์ทาํงานของบรษิทัฯ ในอดตีทีผ่า่นมา 
ไดร้บัความพงึพอใจและความไวว้างใจจากลูกคา้ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้นําจาํนวนมาก ซึง่นอกจากการรกัษามาตรฐานของการ
บรกิารแลว้ ปัจจุบนับรษิทัฯ มุ่งเน้นการรบังานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งตามความต้องการของลูกคา้เป็นหลกั เพื่อเพิม่
โอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิของบรษิทัฯ อยา่งมัน่คงในระยะยาว 
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2.4.5 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การสรรหาแรงงาน 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการจดัหาแรงงานโดยใช้การว่าจ้างผู้รบัเหมาจดัหาแรงงานภายนอก (Outsource) โดย
แรงงานทีบ่รษิทัฯ ว่าจา้ง Outsource สว่นใหญ่เป็นแรงงานฝีมอืทีใ่ชใ้นงานก่อสรา้งประเภทโยธา และงานก่อสรา้งทัว่ ๆ
ไป อาทเิช่น งานส ีงานแปรรูปโครงสรา้งเหลก็ งานฉนวน เป็นต้น ซึ่งการว่าจา้ง Outsource ถอืเป็นการบรหิารต้นทุน
แรงงานที่ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายมากกว่าการจดัตัง้แผนกขึน้มาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมคี่าใช้จ่ายในรูปแบบของ
ค่าจ้างพนักงาน และสวสัดกิารต่าง ๆ ทัง้น้ี บรษิทัฯ มวีศิวกรและทมีงานควบคุมงานที่เป็นพนักงานประจําซึ่งผ่านการ
อบรมและไดร้บัใบอนุญาตจากสภาวศิวกรรมควบคุมการตดิตัง้ เป็นผูค้วบคุมในทุกขัน้ตอนการดาํเนินงาน บรษิทัฯ จงึใช้
นโยบายการวา่จา้ง Outsource เพือ่ลดปัญหาดา้นตน้ทุนและคุณภาพแรงงานได ้ 

ทัง้น้ี ในการจดัหาแรงงานโดยการว่าจ้าง Outsource แต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะทําการคดัเลอืกจากประสบการณ์ 
ชื่อเสยีง และผลงานในอดตีทีผ่่านมา โดยเฉพาะผลงานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัโครงการของบรษิทัฯ ความเรยีบรอ้ยของ
งานก่อสรา้ง ความตรงต่อเวลาในการสง่มอบงาน รวมทัง้ยงัพจิารณาถงึความพรอ้มในการทาํงานและสถานะการเงนิของ
บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสรา้ง นอกจากน้ีบรษิทัฯ มกีารจดัทํารายชื่อผูร้บัเหมา (Supplier List) เพื่อเป็นฐานขอ้มูลมใิหพ้ึง่พงิ
ผูร้บัเหมารายใดรายหน่ึงมากจนเกนิไป  
 
การส ัง่ซื้อและการควบคมุการเบิกใช้วสัดแุละอปุกรณ์ 

ในแต่ละโครงการ ลูกคา้จะเป็นผูก้ําหนดลกัษณะ ประเภทของวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะนํามาใช ้ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่มี
นโยบายในการเกบ็วสัดุและอุปกรณ์ไวเ้ป็นระยะเวลานาน แต่จะใชว้ธิกีารสัง่ซือ้เป็นครัง้ ๆ ตามความจาํเป็นในการใชง้าน 
เพื่อบรหิารตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี การเกบ็วสัดุคงคลงัของบรษิทัฯ สว่นใหญ่จะเป็นเหลก็ ซึ่งเป็นวสัดุหลกัในการ
แปรรูปผลติภณัฑ์เหล็กต่าง ๆ อาทเิช่น เหล็กแผ่น (Steel Plate) เหล็กรูปพรรณหรอืเหล็กโครงสร้าง (Steel Section) 
เป็นตน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดระยะเวลาในการผลติ และเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิตัง้แก่ลกูคา้  

ในการพจิารณาจดัหาวตัถุดบิสาํหรบัใชใ้นแต่ละโครงการนัน้ จะเริม่ตน้ตัง้แต่ในขัน้ตอนของการเสนอราคางาน 
คอื ก่อนทีจ่ะมกีารตกลงเซน็สญัญากบัลกูคา้ บรษิทัฯ จะเจรจาตกลงในเรื่องขอบขา่ยของการจดัหาวตัถุดบิ ซึง่ปกตลิกูคา้
จะเป็นผูก้ําหนดขนาด ลกัษณะ ประเภทวตัถุดบิ และชัน้คุณภาพ (Grade/ Specification) รวมถงึรายชื่อของผูจ้ําหน่าย
วตัถุดบิทีผ่่านเกณฑต์ามกระบวนการคดักรองคุณสมบตัผิูจ้าํหน่ายของลกูคา้ (Supplier Approved List)  โดยบรษิทัฯ จะ
มกีารสอบราคาเบือ้งตน้จากผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิ (Supplier) เมือ่เซน็สญัญากบัลกูคา้  

การสัง่ซือ้วตัถุดบิของบรษิทัฯ มทีัง้ส ัง่ซือ้โดยตรงจากผูผ้ลติและสัง่ซือ้ผา่นตวัแทนจาํหน่าย สาํหรบัการสัง่ซือ้จาก
ต่างประเทศจะมเีพยีงเหลก็หรอืวตัถุดบิบางประเภททีลู่กคา้กําหนดคุณสมบตัเิป็นพเิศษและไม่สามารถหาไดใ้นประเทศ
เท่านัน้ โดยการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ทัง้หมดจะเป็นสัง่ซื้อจากสว่นกลาง ผ่านแผนกจดัซื้อของบรษิทัฯ โดยเจา้หน้าทีแ่ผนก
จดัซือ้จะดาํเนินการจดัซือ้ตามขัน้ตอนภายใตง้บประมาณทีก่ําหนด ซึง่จะตรวจสอบวตัถุดบิกบัผูจ้าํหน่ายวตุัดบิหลายราย
ทัง้ในดา้นปรมิาณ ราคา และความสามารถในการจดัสง่วตัถุดบิใหไ้ดต้รงตามทีก่ําหนด ทัง้น้ี การรบัมอบสนิคา้จากผูจ้ดั
จาํหน่ายทุกครัง้ ฝ่ายคลงัสนิคา้และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC) ของบรษิทัฯ และตวัแทนของลกูคา้จะร่วมกนัตรวจสอบ
ปรมิาณและคุณภาพของวตัถุดบิและวสัดุอุปกรณ์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกคา้กําหนด ก่อนนํามาใชใ้นกระบวนการ
ผลติขัน้ต่อไป นอกจากน้ีฝ่ายบรหิารจะประเมนิการดําเนินงานและตดิตามควบคุมงบประมาณก่อสรา้งอย่างสมํ่าเสมอ 
เพือ่ควบคุมตน้ทุนการสัง่ซือ้วสัดุและอุปกรณ์ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 
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บรษิทัฯ กําหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืก และประเมนิผูจ้ดัจําหน่ายหรอืผูใ้หบ้รกิารในดา้น คุณภาพ ราคา ความ
ตรงต่อเวลาในการสง่มอบ บรกิารหลงัการขาย ประวตัผิูข้าย เพื่อนํามาประกอบการพจิารณาในการจดัซือ้ครัง้ต่อไป โดย
จะกาํหนดใหม้กีารประเมนิผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

สาํหรบัการควบคุมการเบกิวสัดุและอุปกรณ์ของผูร้บัเหมา บรษิทัฯ กําหนดใหผู้ร้บัเหมาแจง้เจา้หน้าทีค่ลงัสนิคา้
หน้างาน เพื่อระบุชนิดและปรมิาณของวสัดุอุปกรณ์ทีต่อ้งการเบกิใชใ้นแต่ละวนั เจา้หน้าทีค่ลงัสนิคา้จะบนัทกึการเบกิใช้
วสัดุและอุปกรณ์ในใบเบกิของหน่วยงาน ก่อนสง่ใหโ้ฟรแ์มนตรวจสอบการเบกิของผูร้บัเหมาวา่มปีรมิาณ และรายการเบกิ
ถูกต้องหรอืไม่ เมื่อโฟรแ์มนตรวจสอบแลว้จงึใหผู้ร้บัเหมาลงนามเป็นผูร้บัวสัดุอุปกรณ์เขา้หน่วยงาน รวมทัง้กําหนดให้
จะต้องบนัทกึความคบืหน้าของงาน ในขณะที่วศิวกรโครงการจะทําหน้าที่จะควบคุมการเบกิจ่ายวสัดุและอุปกรณ์ให้
สอดคลอ้งกบัแผนงานการก่อสรา้งของบรษิทัฯ ตรวจสอบคุณภาพของงานและปรมิาณงานทีเ่บกิเพื่อเปรยีบเทยีบการเบกิ
ใชว้สัดุอุปกรณ์กบัแผนงานก่อสรา้ง อย่างไรกด็ ีในกรณีทีผู่ร้บัเหมาไม่สามารถดําเนินการตดิตัง้วสัดุและอุปกรณ์ใหเ้สรจ็
สิน้ภายในวนัได ้จะต้องทําการแจง้โฟรแ์มนถงึปัญหาที่เกดิขึน้ เพื่อที่จะไดก้นัสถานที่สาํหรบัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ที่เหลอืซึ่ง
แยกส่วนกบัสนิค้าคงคลงั โดยความรบัผดิชอบต่อความเสยีหายและสูญเสยีของวสัดุและอุปกรณ์ดงักล่าวยงัคงถอืเป็น
ความรบัผดิชอบของผูร้บัเหมา ทัง้น้ี การควบคุมการเบกิวสัดุอุปกรณ์ของผูร้บัเหมาทีเ่ขม้งวดดงักล่าว ถอืเป็นกลไกสาํคญั
ที่จะช่วยลดปัญหาการจ่ายค่าแรงเกนิ การจ่ายเงนิซํ้าซ้อน การลดของเสยีลงได้ รวมทัง้ในกรณีที่เกิดการสูญหายจาก
ผูร้บัเหมา ผูจ้ดัการโครงการจะทาํการแจง้ฝ่ายบญัชแีละการเงนิเพือ่ใหท้าํการหกัเงนิงวดทีจ่า่ยแก่ผูร้บัเหมาทนัท ี 
 
การติดต่อจดัหางานประมลู 

สนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นงานโครงการทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัไป โดยบรษิทัฯ จะตอ้งนําเสนอ
งานโดยตรงให้กบัลูกค้าเพื่อรบัการพจิารณาเป็นราย ๆ ไป สําหรบัการเขา้ร่วมประมูลจะมลีกัษณะเป็นแบบเปิด คอื
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการจะเปิดประมูลให้แก่ผู้สนใจทัว่ไป ที่ผ่านมาจํานวนผู้เขา้ร่วมประมูลจะขึน้อยู่กบัความ
ซบัซอ้นและขนาดของแต่ละโครงการ ในกรณีทีเ่ป็นการจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิพีเิศษ หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของโครงการจะสง่
จดหมายเชญิเพยีงบางบรษิทัใหเ้ขา้ร่วมประมลู โดยคดัเลอืกจากความสามารถ ประวตักิารขายและบรกิาร ทัง้น้ี บรษิทัฯ 
มีสายงานสนับสนุนธุรกิจซึ่งมหีน้าที่ติดตามประกาศการประมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ แล้วส่งให้ฝ่ายประเมินราคาและ
ประมาณราคาดาํเนินการประกวดราคา การประกวดราคาในบางครัง้จะไดร้บัการแนะนําจากลกูคา้ทีเ่ชื่อถอืในผลงานของ
บรษิทัฯ รวมทัง้คาํแนะนําจากคูค่า้ของบรษิทัฯ และพนัธมติรทางการคา้  

ในการเสนองานประมลู บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นหลกัประกนัการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond) ในวงเงนิประมาณ
รอ้ยละ 10 ของราคากลาง เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืกจากลูกคา้แลว้ บรษิทัฯจะตอ้งทําสญัญาจดัซื้อจดัจา้งกบัลูกคา้
โดยตอ้งวางหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา (Performance Bond) และหลกัประกนัเงนิล่วงหน้า (Advanced Payment 
Bond) ทีผู่ร้บัจา้งขอเบกิจากเจา้ของโครงการในวงเงนิประมาณรอ้ยละ 10 ของมลูค่างานตามสญัญา ซึ่งเป็นหลกัประกนั
การปฏบิตัติามสญัญาและหลกัประกนัการชํารุดบกพร่องที่ผูร้บัจา้งยื่นต่อเจา้ของโครงการ ทัง้น้ีเพื่อเป็นหลกัประกนัว่า
บรษิทัฯ จะชําระคนืเงนิล่วงหน้าใหก้บัลูกคา้ตามเงื่อนไขการชําระคนืที่กําหนดไว ้โดยลูกคา้จะมกีารหกัเงนิบางสว่นเป็น
เงนิประกนัผลงาน (Retention) ออกจากเงนิงวดที่ลูกค้าพงึชําระให้กบับรษิัทฯ เพื่อเป็นการประกนัผลงานในวงเงนิ
ประมาณรอ้ยละ 10 ของมลูคา่เงนิงวดทีล่กูคา้พงึชาํระใหก้บับรษิทัฯ ในแต่ละงวด โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัหลกัประกนัคนืเมือ่
พน้ขอ้ผกูพนัตามสญัญานัน้ ๆ แลว้ ซึง่สว่นใหญ่จะมกีําหนดเวลาประมาณ 1 - 2 ปี หลงัสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ดงันัน้ใน
การเสนองานแต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะตอ้งมเีงนิทุนหมุนเวยีนหรอืวงเงนิสนับสนุนจากธนาคารเพยีงพอเพยีงรองรบักบัการ
ใชเ้ป็นหลกัประกนัดงักลา่วดว้ย 
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ข ัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ขัน้ตอนการรบังานธุรกจิใหบ้รกิารผูร้บัเหมา  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงก่อนการเข้าประมูลโครงการ บริษัทฯ จะทําการประสานงานและติดต่อลูกค้าเพื่อขอรับเอกสาร
ประกอบการประมูลโดยมรีายละเอยีดที่สาํคญั อาทเิช่น TOR (Term of Reference) ,หลกัเกณฑ,์ แบบก่อสรา้ง เป็นต้น 
เพื่อใชใ้นการศกึษาขอ้มลู โดยผูบ้รหิารจะมอบหมายใหฝ่้ายประมาณราคาของบรษิทัฯ ทาํการศกึษาและถอดแบบเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการกาํหนดราคาเพือ่เสนองานเบือ้งตน้ โดยจะตอ้งทาํการถอดแบบทัง้ในแงข่องปรมิาณและราคาต่อหน่วย
จนไดข้อ้สรุป หลงัจากนัน้จงึนําแบบที่ถอดเบื้องต้นมานําเสนอใหท้มีทํางานและผูบ้รหิารทําการพจิารณาร่วมกนัอกีครัง้ 
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจวา่จะเขา้รว่มประกวดราคาหรอืไม ่ในกรณีเขา้รว่มประมลูจะรว่มกนัพจิารณาและกําหนดราคาเพื่อใชใ้น

1. รบัจดหมายเชญิเพือ่ประกวดราคา หรอืเพือ่เขา้เจรจาเสนอราคาจากลกูคา้ 

เขา้ประกวดราคาดว้ยตนเอง 

2. พจิารณาลกัษณะการเขา้ประกวดราคา 

2.1 เจรจากบัพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่ประกวดราคารว่มกนั 

2.2 แบง่สว่นงานกบัพนัธมติรใหช้ดัเจนเพือ่ทาํงาน     
ตามความเชีย่วชาญ 

3. ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ วเิคราะหค์วามเสีย่ง ประมาณการตน้ทุน เพือ่เขา้
ประกวดราคา หรอื เพือ่เจรจาเสนอราคา 

4. ยืน่ซองเพือ่ประกวดราคา หรอืเสนอราคา 

5. วเิคราะหแ์ละเตรยีมขอ้มลูเพือ่ต่อรองราคา ก่อนลงนามในสญัญา 

6. วางแผนงานกบัลกูคา้ จดัทาํตารางกาํหนดการทาํงานและวางแผนการใช้
กาํลงัคนและวตัถุดบิ 

7. จดัทาํการงบประมาณโครงการ 

8. เริม่โครงการ 

9. ตรวจสอบความคบืหน้าโครงการประจาํเดอืน และจดัทาํรายงาน 
ปรบัเปลีย่นงบประมาณโครงการ (ถา้ม)ี 

10. สง่มอบโครงการใหแ้ก่ลกูคา้ 
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การประมลูโครงการ ทัง้น้ี ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ทราบผลวา่เป็นผูช้นะการประมลูโครงการ บรษิทัฯ จะมกีารประชุมรว่มกนักบั
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งอาทเิช่น ทีป่รกึษาโครงการ ทมีวศิวกร ผูบ้รหิารบรษิทัฯ เพื่อกําหนดแผนในการทาํงาน ซึง่บรษิทัฯ จะ
นําผลจากการประชุมดงักล่าวมากําหนดแนวทางในการวางแผนการก่อสรา้งและวางแผนการจดัซือ้วสัดุ/อุปกรณ์ตลอดจน
วางแผนการวา่จา้งแรงงานใหส้อดคลอ้งกบักาํหนดการทาํงานทีว่างแผนไวจ้นกระทัง่สง่มอบการบรกิารแก่ลกูคา้เสรจ็สิน้  

โดยทัว่ไปแลว้ บรษิทัฯ จะใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการใหบ้รกิารนับตัง้แต่การตดิต่อลูกคา้จนกระทัง่ส่งมอบ
บรกิารให้แก่ลูกค้าเสรจ็สิน้เฉลี่ยประมาณ 6 เดอืน ถงึ 2 ปี ขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการและความต้องการของเจ้าของ
โครงการเป็นสาํคญั 

2.4.6 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการบรหิารจดัการเพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ไม่สง่ผลกระทบในเชงิลบต่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ไดว้างแนวนโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามกฏระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

 ดา้นการตรวจวดั ความรอ้น แสง ส ีเสยีง - บรษิทัฯ มนีโยบายในการตรวจตามขอ้ 15 ในกฎกระทรวงเรื่อง 
กําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานเกีย่วกบัความรอ้น แสดงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2559  

 ด้านการอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทางานเกีย่วกบั
การป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555 ขอ้ 27, 29 และ 30 

 ดา้นการตรวจสอบคุณสมบตัน้ํิาทิง้ทีร่ะบายออกจากโรงงาน ตามพระราชบญัญตั ิสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 

 ดา้นการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ดาํเนินการนําระบบการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(ISO 14001:2015) มาเป็นมาตรฐานในการจดัการและควบคุมดา้นสิง่แวดลอ้ม และเน่ืองจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 บรษิทัคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสรจ็และไดร้บัใบรบัรองภายในปี 2564 

อีกทัง้ มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขนัโดยการเพิ่มผลผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมทีม่กีารสง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้
เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเน้นการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัและความรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคูก่นั  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไม่เคยมขีอ้พพิาทหรอืถูกยื่นฟ้องเกี่ยวกบัการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากหน่วยงาน
ของรฐั 
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4.7 มลูค่างานที่ยงัไม่รบัร ู้เป็นรายได้รบัเหมาก่อสร้างของบริษทัฯ (Backlog) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  

 
ชื่อโครงการ 

ลกัษณะ
งาน 

ประเภท
งาน 

ปีที่เริ่มงาน 
ปีที่คาดว่า 
จะเสรจ็ 

มลูค่า
โครงการ 

(ลบ.) 
 

ความ
คืบหน้า
ของ

โครงการ 
(%) 

มลูค่างาน
ที่รบัร ู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

 

มลูค่างาน
ที่ยงัไม ่
รบัร ู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

1 โครงการตดิตัง้หอเผาระดบัพืน้ดนิ 
(ณ 31 ธ.ค. 2563 มีการขยายขอบเขต
การทํางานและขยายระยะเวลาสัญญา
โดยอยู่ในระหว่างการเจรจากบัลูกค้า) 
 

Main 
Contractor 

EPC เม.ย. 2561 
– 30 ม.ิย.
2562  

271.83 98.00 266.40 5.43 

2 โครงการงานติดตัง้ โครงสร้าง , งาน
เครื่ อ งกลงานท่อ , งานสี และ  งาน
โครงสรา้งโมดลูของรายการเหมาที ่2, 3, 
4 และ 5  สําหรบัโครงการโรงโอเลฟินส์
ใหม่ (ณ 31 ธ.ค.  2563 อยู่ในขัน้ตอน 
Commissioning)  
 

Sub 
Contractor 

SMP พ.ค. 2561 – 
ก.ค. 2563 
 

1,463.68 99.62 1,458.12 5.56 

3 โครงการงานผลติขึน้รูปโครงสรา้งเหล็ก 
สําหรบัโครงการโรงโอเลฟินสใ์หม่ (เป็น
งานต่อเนือ่งกบัสัญญาในลําดับที ่2 ทีจ่ะ
ส่งมอบงานแล้วเสร็จพร้อมกนั) 
 

Sub 
Contractor 

Fabrication 
and Other 
Service 

เม.ย. 2561 
– ม.ค. 2563 

304.91 96.61 294.58 10.33 

4 โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานี
รบั-จ่าย ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ 
รายการเหมาที ่2 ขอบเขตงานไฟฟ้า 

Sub 
Contractor 

E&I ส.ค.2562 – 
ม.ีค.2564 

84.34 27.69 23.36 60.98 

5 โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานี
รบั-จ่าย ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ 
รายการเหมาที ่2 

Sub 
Contractor 

Civil and 
E&I 

ก.ค. 2562 – 
ม.ีค. 2564 

643.68 56.77 365.42 278.26 

6 โครงการโรงกลัน่ น้ํ ามันไทยออยล์  
โครงการพลงังานสะอาด 

Sub 
Contractor 

Civil พ.ย. 2562 – 
พ.ค. 2565 

808.12 46.72 377.53 430.59 

7 โครงการหน่วยผลติไฟฟ้าสําหรบัสถานี
รบั-จา่ยก๊าซธรรมชาตเิหลว (IPG) 

Main 
Contractor 

EPC ม.ิย. 2563 – 
พ.ค. 2564 

36.80 52.00 19.14 17.66 

8 โครงการพลงังานสะอาด Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 
Service 

พ.ค. 2563 – 
ก.ค. 2564 

378.81 15.97 60.50 318.31 

9 โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานี
รบั-จา่ย ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ 

Sub 
Contractor 

Structure 
and 
Mechanical 

ม.ิย. 2563 – 
ส.ค. 2564 

401.00 18.88 75.70 325.30 

10 โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานี
รบั-จา่ย ก๊าซธรรมชาตเิหลว 

Sub 
Contractor 

Piping ม.ิย. 2563 – 
ส.ค. 2564 

863.00 12.45 107.42 755.58 

11 โครงการพลงังานสะอาด Sub 
Contractor 

SMP ต.ค. 2563 – 
เม.ย. 2565 

1,608.47 3.51 56.42 1,552.05 
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ชื่อโครงการ 

ลกัษณะ
งาน 

ประเภท
งาน 

ปีที่เริ่มงาน 
ปีที่คาดว่า 
จะเสรจ็ 

มลูค่า
โครงการ 

(ลบ.) 
 

ความ
คืบหน้า
ของ

โครงการ 
(%) 

มลูค่างาน
ที่รบัร ู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

 

มลูค่างาน
ที่ยงัไม ่
รบัร ู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

 12 โครงการอื่น ๆ  Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 
Service 

 203.77  147.38 56.39 

รวม    7,068.41  3,251.97 3,816.44 

หมายเหตุ : เมือวนัที  มกราคม 2564 บรษัิทไดเ้ซน็ตส์ญัญาเพิม  โครงการ ไดแ้ก่ โครงการพลงังานสะอาด  มลูคา่ .  
ลา้นบาท จะเรมิสญัญาในเดือนมกราคม  รวมมลูคา่งานทียงัไมร่บัรูเ้ป็นรายไดร้ายรวมจาํนวน 3,923.02 ลา้น
บาท 
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3. ปัจจยัความเสี่ยง 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของ 
บรษิทัฯ ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญัสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 

ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจดัการ 

3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผ ูบ้ริหาร 

เริม่แรกบรษิทัก่อตัง้จากกลุ่มผู้บรหิารหลกั ได้แก่ 1.นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นายยอง 
ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) และ 3. นายหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) ซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ รวมถงึความน่าเชื่อถอืที่ไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ี
รวมถงึลกูคา้ทีเ่ป็นกลุ่มบรษิทัสญัชาตเิกาหล ีดงันัน้การรบังานในช่วงเริม่ตน้ อาจจะใชค้วามน่าเชื่อถอืในผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ ในการรบังาน โดยส่วนมากจะเป็นลกัษณะการรบัเหมาช่วง (Subcontract) จากลูกคา้กลุ่มดงักล่าว สาํหรบั
ปัจจุบนับรษิทัฯ มคีวามสามารถในการได้รบังานในโครงการใหญ่ ๆ อย่างต่อเน่ืองจากลูกค้าที่มชีื่อเสยีง เน่ืองจาก
บรษิทัฯ ใช้ระยะเวลา ความพรอ้ม ความรู ้เทคโนโลย ีมาตรฐานคุณภาพ และองค์ประกอบโดยรวมของทัง้บรษิทัฯ 
เพือ่ใหไ้ดม้รีายชื่อใน Vendor list ของลกูคา้ เพือ่เป็น Main Contractor เชน่ กลุม่ปตท. ไทยออยล ์ บมจ.บางจาก เป็น
ตน้ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมกีารรบังานในลกัษณะแบบ Subcontractor ซึ่งผ่านการแนะนําของลูกคา้ในอดตีและลกูคา้
ปัจจุบนัทีเ่หน็ผลสาํเรจ็ของผลงานทีผ่่านมา ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถรบังานไดท้ัง้สองแบบโดยไมต่อ้งอาศยัชื่อเสยีงจาก
ตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงเพือ่ใหไ้ดง้านดงัเชน่ในอดตีทีผ่า่นมา 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม
ผู้บรหิารหลกั ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการสูญเสยีลูกค้าสญัชาติเกาหลีและลูกค้าที่มคีวามเชื่อถือในผู้บรหิารหลกัใน
อนาคต และเพือ่เป็นการลดความเสีย่งเรื่องการพึง่พงิผูบ้รหิารและสรา้งความยัง่ยื่นใหแ้ก่บรษิทัฯ  บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทาํ
สญัญาขอ้ตกลงการจา้งงานกบัผูบ้รหิารคนสาํคญั ไดแ้ก่ 1. นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นายยอง ชอล 
ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) 3. นายหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) โดยจะต่อสญัญาจา้ง 5 ปี หลงัจากเขา้จด
ทะเบยีน ร่วมกบัจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่งที่สําคญัเพื่อลดความเสีย่งในการพึง่พงิบุคคล โดยระบุหน้าที่ ตําแหน่ง 
ลกัษณะงาน และตวับุคคลที่จะมาดําเนินงานแทน ประกอบกบัการให้ความสําคญัในการพฒันาพนักงาน โดยส่ง
พนกังานเขา้อบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ และมนีโยบายสรรหาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพือ่ลดการพึง่พงิผูบ้รหิาร 

 ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มจีาํนวนพนกังานทัง้หมด โดยไมร่วมผูบ้รหิารจาํนวน 312  คน โดยแบ่งเป็น
พนักงานสญัชาตไิทย 290 คน และพนักงานสญัชาตเิกาหล ี19 คน สญัชาตฟิิลปิปินส ์3 คน ทัง้น้ี แผนกก่อสรา้งและ
แผนกเขยีนแบบซึ่งเป็นแผนกที่สาํคญัของบรษิทัฯ มวีศิวกรทัง้สิน้ 270 คน แบ่งเป็นพนักงานสญัญาตไิทย 254 คน 
พนักงานสญัญาตเิกาหล ี13 คน และพนักงานสญัญาตฟิิลปิปินส ์3 คน ในขณะทีพ่นักงานแผนกอื่น ๆ มจีํานวนรวม 
42 คน ซึง่เป็นพนกังานสญัญาตไิทย 36 คน และพนกังานสญัชาตเิกาหล ี6 คน  

 ในปัจจุบนับรษิทัฯ เขา้ร่วมประมลูงานกบักลุ่มลูกคา้บรษิทัอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มบรษิทัสญัชาตเิกาหลเีพิม่มาก
ขึน้ เพื่อลดการพึง่พงิของกลุ่มดงักล่าว โดยมรีายไดแ้ยกตามกลุ่มลูกคา้สญัชาตเิกาหล ีและลูกคา้สญัชาตกิลุ่มอื่น ๆ 
ดงัน้ี 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กลุม่บรษิทัในเครอืเกาหล ี 800.20 57.69 1,451.60 71.35 1,090.81 48.85 
กลุม่อื่น ๆ 586.88 42.31 582.86 28.65 1,142.25 51.15 

รวม 1,387.08 100.00 2,034.46 100.00 2,233.06 100.00 
       

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

3.2 ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ  

ตามข้อกําหนดของวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รบัจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง กําหนดให้บริษัทฯ ดํารง
อตัราส่วนหน้ีสนิที่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio; D/E) ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหน่ึง) ตัง้แต่ปี 
2562 จนถงึสิน้สดุอายุสญัญาสนิเชื่อ และดาํรงอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR : Debt Service Coverage 
Ratio) ในอตัราส่วนไม่น้อยกว่า 1.2 (หน่ึงจุดสอง) เท่าตลอดอายุสญัญาสนิเชื่อ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัไิด้ตาม
เงื่อนไขของวงเงนิสนิเชื่อ อาจส่งผลกระทบต่อสญัญาสนิเชื่อ โดยธนาคารอาจยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อทัง้หมด บรษิทัฯ ถูก
ระงบัการพจิารณาวงเงนิสนิเชื่อใหม่ มปีระวตัิด้านการรกัษาเงื่อนไขสนิเชื่อตามสญัญาที่ไม่ด ีส่งผลกระทบต่อการขอ
สนิเชื่อใหม่ในอนาคต ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงจดัให้มกีารบรหิารทางการเงนิและประเมนิความสามารถในการปฏิบตัิตาม
เงือ่นไขการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้ดาํเนินการขออนุโลมผอ่นผนัขอ้กาํหนดเงือ่นไขทางการเงนิ
ดงักล่าวกบัทางธนาคารพาณิชยแ์ห่งนัน้ เมื่อพบวา่แนวโน้มอตัราสว่นดงักล่าวจะไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา
สาํหรบังบการเงนิสาํหรบังวดปีนัน้ๆ 
 
3.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบัชาํระค่าบริการจากผ ูว้ ่าจ้าง 

 ในกรณีที่บรษิทัฯ รบังานจากผูร้บัเหมาโครงการหลกั ซึ่งเป็นลูกคา้เอกชน อาจมคีวามเสีย่งในการรบัชําระเงนิ
เน่ืองจากผู้รบัเหมาโครงการหลกัประสบปัญหาทางการเงนิและไม่สามารถชําระค่าบรกิารจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนีัยสาํคญัได ้ทําใหบ้รษิทัฯ ตอ้งดํารงกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานใหเ้พยีงพอต่อการ
ดาํเนินกจิการ  

บรษิทัฯ จงึมมีาตรการทีเ่ขม้งวด โดยก่อนทีจ่ะมกีารรบังานประมลูทุกครัง้ บรษิทัฯจะพจิารณาถงึความน่าเชื่อถอื
และฐานะทางการเงนิของผูว้่าจา้งก่อนเขา้ประมูลงาน ตรวจสอบงบการเงนิของผู้ว่าจ้างตลอดจนสอบถามเครดติของผู้
ว่าจา้งจากคู่คา้ และบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะรบังานก่อสรา้งจากผูว้่าจา้งทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและฐานะทางการเงนิดเีท่านัน้ 
โดยหากพบวา่ผูว้า่จา้งรายใดมคีวามเสีย่งสงูกจ็ะปฏเิสธในการเขา้รว่มประมลูงาน ปัจจุบนัการรบังานก่อสรา้งของบรษิทัฯ 
จะเป็นการรบังานผา่นผูร้บัเหมาหลกั ซึง่มคีวามน่าเชื่อถอืและฐานการเงนิด ีเชน่ Samsung Engineering (Thailand) Co., 
Ltd., กจิการรว่มคา้ Petrofac Southeast Asia Pte.,: Saipem Singapore Pte. Ltd.,: Samsung Engineering (Thailand) 
Co., Ltd.,) , และ กจิการร่วมค้า SPCC Joint Venture. เป็นต้น ซึ่งถอืเป็นผู้รบัเหมาโครงการหลกัรายใหญ่ชัน้นําใน
ประเทศไทยและระดบัสากลทีม่ปีระวตัแิละและฐานะทางการเงนิทีด่แีละน่าเชื่อถอื  ซึง่การรบังานก่อสรา้งเหล่าน้ีเป็นของ
เจา้ของโครงการทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและฐานะทางการเงนิดเีชน่กนั ไดแ้ก่ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) บรษิทั พทีที ีแอลเอน็จ ีจํากดั เป็นต้น เหล่าน้ีช่วยลดผลกระทบจากปัญหาไม่ได้รบั
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ชําระค่าก่อสรา้งจากผูว้่าจา้งไดใ้นระดบัหน่ึง จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา บรษิทัฯ มสีดัส่วนรายไดจ้ากการรบัเหมา
ผ่านเจา้ของโครงการเพิม่ขึน้ ดงัรายละเอยีดในตารางสดัส่วนงานของบรษิทัฯ แยกตามช่องทางการจดัหาลูกคา้ (ตามที่
แสดงไวใ้นสว่นที ่1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ขอ้ 2.4.3) 

 
3.4 ความเสี่ยงด้านเงินทนุหมนุเวียนไม่เพียงพอ 

ในการดําเนินธุรกจิมคีวามจําเป็นต้องใช้เงนิทุนหมุนเวยีนสูง โดยเฉพาะในกรณีเป็นโครงการใหญ่และอาจใช้
ระยะเวลานานกว่าจะสรา้งแล้วเสรจ็ ดงันัน้หากประสบปัญหาในการหาแหล่งเงนิทุนสนับสนุนทางการเงนิ ก็อาจทําให้
โครงการมปัีญหา เน่ืองจากระยะเวลาในการเรยีกชาํระเงนิจากลกูคา้เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญา อาจไมส่มัพนัธ์
กบัขัน้ความสาํเรจ็ของงานที่ทําไดจ้รงิ ทําใหบ้รษิทัฯ ประสบปัญหาการเบกิเงนิล่าช้ากว่าเงนิลงทุนที่ได้ลงทุนไป ส่งผล
กระทบต่อสภาพคลอ่งหมุนเวยีนของบรษิทั ทีบ่รษิทัฯ อาจตอ้งจดัหาแหลง่เงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้จากวงเงนิสนิเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิซึง่ทาํใหเ้กดิตน้ทุนทางการเงนิตามมา 

บรษิทัฯ เขา้ใจและเหน็ถงึปัญหาดงักล่าวเป็นอย่างด ีจงึได้หาแนวทางป้องกนัโดยการเตรยีมขออนุมตัิวงเงนิ
สนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิใหเ้พยีงพอ เพือ่เพิม่โอกาสและสภาพคลอ่งในการดาํเนินธุรกจิ รวมถงึการ
ลดความเสีย่งเรื่องการเสยีโอกาสในการเขา้รบังานโครงการใหม่ๆ  หากวงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนังานโครงการทีไ่ดท้าํไวก้บั
ธนาคารพาณิชยเ์กนิกวา่วงเงนิทีธ่นาคารพาณิชยอ์นุมตัไิว ้รวมทัง้วางแผนและบรหิารการสัง่ซือ้และระยะเวลาการจา่ยเงนิ 
supplier ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ทัง้น้ี หลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดด้ําเนินการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้สามญั
แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) แลว้เสรจ็เมื่อเดอืนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทําใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการเพิม่
ช่องทางการจดัหาเงนิสําหรบัการดําเนินงานภายในกิจการจากสถาบนัการเงนิได้เพิม่ขึ้น ส่งผลให้ลดความเสี่ยงด้าน
เงนิทุนหมนุเวยีนไมเ่พยีงพอได ้

 
ความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจ 

3.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขนัและความต่อเน่ืองของรายได้จากการประมลู 

 ในการดาํเนินธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นการออกแบบวศิวกรรม การจดัหาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการรบัเหมา
ก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction) และธุรกิจรบัเหมาติดตัง้โครงสร้างและระบบ  
งานบรกิารด้านวศิวกรรมโยธา ตลอดจนการผลติและประกอบเหลก็และระบบท่อสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ บรษิทัฯ 
จะต้องเขา้ไปประมูลงานกบัเจ้าของโครงการ รายได้ของบรษิทัฯ จงึมคีวามผนัผวนตามความสามารถในการชนะการ
ประมูลโครงการ ในกรณีที่บรษิทัฯ ไม่สามารถประมูลงานใหม่ได้ตามแผนงานที่วางไว ้โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจ
ตกตํ่าหรือมีการแข่งขนัด้านราคาในการประมูล อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย บรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งเพื่อรกัษาความต่อเน่ืองของรายได ้โดยการรกัษาคุณภาพของ
งานและการให้บรกิารแก่ลูกค้า ทัง้ในด้านความถูกต้องตามหลกัวศิวกรรม ความคุ้มค่า ตรงเวลา พร้อมทัง้รบัประกนั
ผลงานก่อสรา้ง โดยมสีญัญาการชดใชค้่าเสยีหายของผลงาน ภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากก่อสรา้งแลว้เสรจ็  เพื่อสรา้ง
ความพงึพอใจและความไวว้างใจใหแ้ก่ลูกคา้ ส่งผลให้ลูกค้ารายเดมิกลบัมาใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง และจะ
พจิารณาคดัเลอืกบรษิทัฯ ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารในโครงการอื่นต่อไป ตลอดจนใหค้ําแนะนําลูกคา้รายอื่นใหม้าใชบ้รกิารแก่
บรษิทัฯ อกีดว้ย 
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ดชันี 2553=100 
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3.6 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวสัดแุละอปุกรณ์ที่ใช้ในการติดต ัง้ 

ตน้ทุนวสัดุก่อสรา้งและวสัดุประกอบการถอืเป็นตน้ทุนสาํคญัในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยวตัถุดบิหลกั 
ไดแ้ก่ แผ่นเหลก็ ลวดทองแดง เป็นต้น กรณีที่ราคาวตัถุดบิมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยสาํคญัในช่วงระยะเวลาการ
ดาํเนินโครงการของบรษิทัฯ อาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่ออตัราการทาํกาํไรของบรษิทัฯ ราคาวสัดุก่อสรา้งจะผนัผวนขึน้ลง
ตามภาวะตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยอา้งองิจากขอ้มลูดชันีราคาวสัดุก่อสรา้งของสาํนกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์พบวา่ ราคาวสัดุก่อสรา้งในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาระหวา่ง ปี 2559 – ปี 2563 มอีตัราการผนัผวน (ใชฐ้านปี 
2553 = 100) ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 : ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง ปี 2559 - ปี 2563 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 
บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายรองรบัเพื่อลดความเสีย่งของความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้ง โดยบรษิทัฯ จะ

ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างก่อนการเสนอราคาเพื่อเขา้ประมูลก่อสร้างในแต่ละโครงการ การพจิารณาต้นทุนค่า
ก่อสรา้งจะมาจากฐานขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และขอ้มลูตน้ทุนจากการใหบ้รกิารงานก่อสรา้งแก่ลกูคา้ในอดตี ตลอดจน
วางแผนกําหนดราคาวสัดุไวล้่วงหน้า โดยการออกใบสัง่ซื้อล่วงหน้าแก่คู่ค้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการปรบัตวัของ
ราคาวสัดุ ทําใหบ้รษิทัฯ สามารถคํานวณต้นทุนการให้บรกิารไดค้่อนขา้งแม่นยํา ในอดตีที่ผ่านมา บรษิทัฯ จงึไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการปรบัตวัของราคาวสัดุและอุปกรณ์ดงักลา่วมากนกั  
 
3.7 ความเสี่ยงจากการประมาณการต้นทนุงานก่อสร้างผิดพลาด 

การประมาณการตน้ทุนเป็นสิง่สาํคญัในการดาํเนินธุรกจิ เน่ืองจากบรษิทัฯ จะตอ้งการทาํสญัญาในลกัษณะเหมา
จา่ย หรอืเป็นสญัญาทีม่กีารตกลงราคาไวต้ัง้แต่ไดร้บังานประมลูแลว้ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารประเมนิตน้ทุนและควบคุมตน้ทุน
ใหเ้ป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดก้ําหนดไว ้ดงันัน้การประมาณการตน้ทุนจงึมคีวามสาํคญัต่อผลกําไรของบรษิทัฯ โดยการ
ประมาณการที่แม่นยําจะทําใหฝ่้ายบรหิารสามารถตดัสนิใจดําเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลใหผ้ลประกอบการ
ของบรษิทัฯ มกีําไร แต่หากการประมาณการตน้ทุนงานผดิพลาดอาจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ พลาดหวงัจากการไดร้บังานใหมใ่น
อนาคต เน่ืองจากการเสนอราคาประมลูทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ หรอืผลประกอบการขาดทุน เน่ืองจากตน้ทุนการก่อสรา้งทีป่ระมาณ
ไวต้ํ่ากวา่ทีต่น้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ เป็นตน้  



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2563 

สว่นที ่1 หน้า 33 
 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างด ีจงึไดก้ําหนดแนวทางในการประมาณการ
ต้นทุนจากการให้บรกิารก่อสรา้ง ซึ่งจะประกอบด้วย ค่าวสัดุและสนิคา้ ค่าผู้รบัเหมาช่วง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัพนักงาน 
รวมถงึค่าใชจ้่ายการผลติต่าง ๆ โดยอาศยัประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานก่อสรา้งของทมีวศิวกร 
ประกอบกบัฐานข้อมูลการคํานวณต้นทุนงานก่อสร้างในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในอดีตที่ผ่านมา รวมทัง้ระบบ
โปรแกรมควบคุมการผลติแบบเบด็เสรจ็ (Integrated Production Control System) ที่พฒันาโดยบรษิทัฯ เพื่อใชค้วบคุม 
วเิคราะห ์และปรบัปรุงตน้ทุนโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นปัจจุบนัเสมอเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ทัง้ใน
สว่นของการเบกิใชว้สัดุอุปกรณ์ และจํานวนชัว่โมงการทํางานของวศิวกรโครงการ ทําใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุน
การใหบ้รกิารก่อสรา้งใหอ้ยูใ่นอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนัในแต่ละปี โดยทมีผูบ้รหิารจะมกีารประชุมภายในทุกเดอืน เผื่อตดิตาม
สถานะค่าใชจ้่ายของแต่ละโครงการ และทุกไตรมาสจะมกีารปรบัปรุงอตัราค่าใชจ้่ายของแต่ละโครงการใหเ้ป็นปัจจุบนั 
โดยแต่ละไตรมาสอาจจะมปีรบัปรุงงบประมาณ ของแต่ละโครงการผ่าน Indicative Target Cost หรอื ITC ทีเ่ป็นรายงาน
การแสดงสถานะตน้ทุนของแต่โครงการ หากมกีารเพิม่ขึน้หรอืลดลงของค่าใชจ้่าย จงึทําใหค้วามเสีย่งจากการประมาณ
การตน้ทุนงานก่อสรา้งผดิพลาดลดลง 
 
3.8 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน   

บรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้วสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องจกัรมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพวกวสัดุพวกเหลก็ทีต่อ้งนําเขา้
จากประเทศเกาหล ีอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และญี่ปุ่ น เช่น วสัดุลวดเชื่อม (Welding Consumable) หรอื วสัดุแผ่นเหล็ก
แผ่นรดีเยน็ (Steel Plate) ทีต่อ้งไดร้บัมาตรฐานสากลของ Japanese Industrial Standards : JIS, American Society for 
Testing and materials : ASTM เป็นต้น ส่งผลให้บรษิทัฯ มคีวามเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ เกดิผลกระทบต่อต้นทุนโครงการ ในกรณีที่ค่าเงนิบาทอ่อนตวัลง ทําใหมู้ลค่าวสัดุก่อสรา้งที่นําเขา้มมีูลค่า
สูงขึ้น อตัรากําไรของโครงการจะลดลง บรษิัทฯ จึงมแีนวทางการลดความเสี่ยงด้วยการวเิคราะห์แนวโน้มของอตัรา
แลกเปลีย่นในอนาคตก่อนทีจ่ะทาํการจดัซือ้วสัดุ 
 
3.9 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

 การดําเนินธุรกิจให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้างของบรษิัทฯ จําเป็นต้องอาศยับุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ
เฉพาะทาง ตอ้งมปีระสบการณ์ในการดาํเนินงาน การสญูเสยีหรอืการขาดแคลนบุคลากรเหล่าน้ีถอืเป็นอกีหน่ึงความเสีย่ง
ของบรษิทัฯ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ในอนาคต 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึทรพัยากรด้านบุคคลเป็นสําคญัจงึมนีโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ด้วยการพฒันา
บุคลากรในดา้นความรู ้ความสามารถพรอ้มกบัการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดรีะหว่างบุคลากรในองค์กร ทัง้น้ี ตัง้แต่อดตีที่
ผา่นมา บรษิทัฯ มอีตัราหมนุเวยีนของบุคลากรในสว่นของกลุม่วศิวกรผูค้วบคุมงานคอ่นขา้งตํ่า กลุม่ทีเ่ป็นแรงงานหลกัใน
การดําเนินงานจะเป็นพนักงานรายวนั และพนักงานทีจ่า้งตามรายโครงการ ซึ่งมอียู่ประมาณสองพนักว่าคน ซึ่งบรษิทัฯ 
จะจา้งงานตามปรมิาณงานที่ไดร้บั มกีารกําหนดอตัราค่าแรงใหใ้กล้เคยีงกบัค่าแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั มกีาร
จ่ายเงนิทีต่รงเวลาสมํ่าเสมอ ประกอบกบัทาํเลทีต่ ัง้ของบรษิทัฯ อยูใ่กลก้บันิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซึง่
มบุีคลากรกลุ่มแรงงานอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก อกีทัง้มกีารบอกต่อกนัปากต่อปากภายในกลุ่มแรงงานดงักล่าว จงึทําให้
บรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัผลกระทบในการสรรหาแรงงานมากหนกั 
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3.10 ความเสี่ยงต่อความปลอดภยั ชีวอนามยั และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมข้างเคียง 

การดาํเนินงานก่อสรา้งโครงการ หากมคีวามผดิพลาดซึง่สง่ผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ไมว่า่จะเป็นผลกระทบ
ในดา้นของอนัตรายจากความผดิพลาดในการก่อสรา้งทีท่ําใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ดา้นชวีติและทรพัยส์นิ หรอืผลกระทบ
จากการดาํเนินงานต่อสิง่แวดลอ้ม อาท ิมลภาวะทางเสยีง ฝุ่ นควนัฟุ้งกระจายจากการก่อสรา้ง การทรุดตวัของพืน้อาคาร
ขา้งเคยีง นอกจากจะมคีวามเสีย่งของการเสื่อมเสยีชื่อเสยีง และความน่าเชื่อถอืของบรษิทัฯ ในฐานะผูใ้หบ้รกิารก่อสรา้ง
แลว้ อาจยงัเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ถกูดาํเนินคดใีนชัน้ศาลในกรณีทีถ่กูเรยีกรอ้งคา่เสยีหายเป็นจาํนวนมาก 

บรษิทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของความปลอดภยัในการให้บรกิาร จงึได้มกีารฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั
ตัง้แต่ผูบ้รหิารจนถงึคนงานใหเ้ขา้ใจและคาํนึงถงึความปลอดภยัของการดาํเนินงานในทุกขัน้ตอน เชน่ การจดับุคลากรเขา้
อบรมดา้นความปลอดภยัในการทํางานของกรมสวสัดกิารทุกระดบั กําหนดใหเ้จา้หน้าที่ความปลอดภยัระดบัวชิาชพีให้
ความรูด้า้นความปลอดภยัแก่พนกังานก่อนเริม่งาน การใหส้วสัดกิารตรวจสขุภาพของลกูจา้งทีท่าํงาน มกีารจดัอบรมซอ้ม
ดบัเพลงิขัน้ต้น และการฝึกซ้อมหนีไฟหากเกดิสถานการณ์ไม่คาดคดิ ซึ่งบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าหากพนักงานเขา้ใจถงึการ
ป้องกนัและใส่ใจความปลอดภยัในการดําเนินงานก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบุคคลภายนอกได้ สําหรบัผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มดา้นมลภาวะฝุ่ นควนัฟุ้งกระจายนัน้ บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัการเรื่องมลภาวะทางเสยีง โดยหลกีเลีย่งการทํางานในช่วงนอก
เวลางาน หากมกีรณีที่ต้องมกีารดําเนินงานที่อาจส่งเสยีงรบกวนคนในชุมชน บรษิทัฯ กจ็ะแจง้ใหบุ้คคลในชุมชนทราบ
ก่อนลว่งหน้าผา่นตวัแทนชุมชนทีบ่รษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ป็นสือ่กลางในการสือ่สารทาํความเขา้ใจ 

 ในระหว่างปี 2563 บรษิทัฯ อยู่ในระหว่างดําเนินเกี่ยวกบัมาตรฐานสากลเพื่อการจดัการอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั (OH&S) (ISO 45000 : 2018) ทัง้น้ีเพื่อช่วยลดการสญูเสยี การบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุและป้องกนัสขุภาพที่ทรุด
โทรมของพนักงานจากการปฏิบตัิงาน อีกทัง้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบตัิงานที่ดีขึ้นสําหรบัพนักงานในสถาน
ประกอบการ และคาดวา่จะไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานสากลดงักลา่วภายในปี 2564  
 
3.11 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลกูค้าไม่ทนักาํหนดเวลา 

 บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งในเรื่องค่าปรบัและภาระคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการสง่มอบสนิคา้ไม่ทนักําหนดการ ซึง่
อาจเกดิขึน้ไดจ้ากหลายสาเหตุ ไมว่า่จะเป็นความลา่ชา้ของผูว้า่จา้งหรอืเจา้ของโครงการ ทัง้การเปลีย่นแปลงแบบก่อสรา้ง
และตดิตัง้ การเปลี่ยนแปลงสญัญา/เงื่อนไขระหว่างดําเนินโครงการ การขาดแคลนเงนิทุนและสภาพคล่องของผูว้่าจ้าง
โครงการ หรอือาจเกดิปัญหาจากการส่งมอบวสัดุล่าชา้จากผูจ้ดัจําหน่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ จากการที่ถูก
เจา้ของโครงการปรบัคา่เสยีหาย หรอืก่อใหเ้กดิตน้ทุนสว่นเพิม่นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯ ประเมนิตามแผนงานก่อสรา้งไว ้ 

 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว โดยนําระบบ IT เขา้มาช่วยในการตรวจสอบขัน้ตอนและ
ความเรยีบรอ้ยของงาน เช่น โปรแกรม SPCM ทีม่คีวามสามารถตรวจสอบการปฏบิตังิาน ตัง้แต่รบัวสัดุจากผูจ้ดัจาํหน่าย 
นํามาประกอบ พน่ส ีเชื่อมโลหะ และนําออกจากโรงงานเพื่อไปตดิตัง้ โดยผูจ้ดัการในแต่ละโครงการจะสามารถตรวจสอบ
สถานะการปฏบิตังิานผ่านโปรแกรมดงักล่าว รวมทัง้กําหนดใหม้กีําหนดประชุมและรายงานผลความคบืหน้าของทุก ๆ
โครงการกบัผูบ้รหิารทุกเดอืน จงึทาํใหบ้รษิทัฯ ทราบความคบืหน้าของโครงการเป็นระยะ เมือ่พบปัญหาผูจ้ดัการโครงการ
สามารถรายงานปัญหาที่เกดิขึน้ได้ทนัท่วงท ีเพื่อใหไ้ดร้บัคําแนะนําจากผูบ้รหิารสาํหรบัแก้ไขปัญหา ทัง้น้ี ตัง้แต่อดตีที่
ผา่นมาบรษิทัฯ ยงัไมเ่คยถกูปรบัจากการสง่มอบงานลา่ชา้ใด ๆ 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2563 

สว่นที ่1 หน้า 35 
 

 
3.12 ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า ที่อาจทาํให้บริษทัฯ ต้องรบัผิดชอบหากผ ู้ร ่วมค้าไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลง 

เน่ืองจากการรบังานบางครัง้ อาจเป็นโครงการทีใ่ชเ้งนิลงทุนหรอืความน่าเชื่อถอืมาก บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้ง
เขา้ร่วมในกจิการร่วมคา้กบันิตบุิคคลอื่นเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ประมลูงานและทํางานโครงการได ้ในการร่วมงานใน
กจิการร่วมค้าอยู่ภายใต้เกณฑ์การรบัผดิชอบร่วมกนั ขอ้ตกลงร่วมกนั หรอืแทนกนั (Joint Venture) โดยความร่วมมอื
ดงักล่าวจะสาํเรจ็กต่็อเมือ่ทัง้สองฝ่ายปฏบิตัติามพนัธะสญัญาของตน หากผูร้ว่มคา้ในกจิการรว่มคา้ไมส่ามารถกระทาํตาม
ขอ้ตกลงในสญัญาร่วมคา้ได ้บรษิทัฯ อาจไดร้บัความเสีย่งที่จะต้องเขา้รบัผดิชอบในส่วนของผูร้่วมคา้ เช่น อาจต้องเขา้
รบัผิดชอบในการจดัหาเงนิทุนในส่วนของผู้ร่วมค้าที่ไม่สามารถหาเงนิมาลงทุนได้ หรือความเสี่ยงในการที่ต้องเข้า
รบัผดิชอบงานในสว่นของผูร้ว่มคา้ใหบ้รรลุแลว้เสรจ็ตามแผนงาน อกีทัง้กรณีทีโ่ครงการไดร้บัความเสยีหายผูว้า่จา้งมสีทิธิ ์
ในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการไมป่ฏบิตัติามสญัญาจากบรษิทัฯ หรอือาจตอ้งรบัผดิในสว่นของผูร้ว่มคา้ในกจิการรว่ม
คา้ดว้ย สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย และสรา้งความเสยีหายแก่บรษิทัฯ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัไม่มกีารดําเนินธุรกจิในรปูแบบกจิการร่วมคา้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการป้องกนั
ความเสีย่งดงักล่าวที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยจะทําการวเิคราะห์ผูร้่วมคา้ ซึ่งพจิารณาจากประวตั ิผลงานที่ผ่านมา 
สถานะทางการเงนิของผูร้ว่มคา้ ก่อนทีจ่ะตกลงรว่มงานกนั ทาํใหม้คีวามมัน่ใจวา่ผูร้ว่มคา้จะสามารถเขา้รบัผดิชอบในสว่น
งานไดห้ากเกดิปัญหาขึน้ ชว่ยลดทอนความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลต่อบรษิทัฯ ได ้

 
3.13 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัฯ ไดถู้กฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายในขอ้หาผดิสญัญาจา้งทําของจากบรษิทัแห่งหน่ึง (“โจทก์”) เป็นจํานวน
เงนิ 18.31 ลา้นบาท โดยไดร้บัหมายเรยีกจากศาลแพง่ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 และบรษิทัฯ ไดย้ืน่คาํใหก้ารพรอ้ม
การฟ้องแยง้เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2563 โดยไดฟ้้องรอ้งค่าเสยีหายจากโจทก ์ในขอ้หาผดิสญัญาจา้งทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บั
ความเสยีหายเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 17.1 ลา้นบาท  ทัง้น้ี ผลการพจิารณาคดขีองศาลชัน้ตน้เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2563 
เหน็วา่โจทกแ์ละจาํเลยต่างสมคัรใจยกเลกิสญัญาจา้งต่อกนัโดยปรยิายนบัแต่วนัที ่27 กนัยายน 2562 โดยบรษิทัฯ ตอ้งรบั
ผดิชําระเงนิค่าจ้างแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที่ 3 พฤศจกิายน 2562 และโจทก์ต้องคนืค่าจ้าง
ล่วงหน้าแก่บรษิทัฯ คงเหลอืเงนิที่บรษิทัฯ จะต้องชําระแก่โจกท์รวมเป็นเงนิ 3.12 ล้านบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึบนัทกึ
ประมาณการหน้ีสนิดว้ยจาํนวนเงนิตามคาํพพิากษาของศาลชัน้ตน้ 

อยา่งไรกต็าม เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพพิากษา ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
ของศาลอุทธรณ์  พร้อมกนัน้ีบรษิทัฯ ยื่นคําร้องขอทุเลาการบงัคบัคดเีพื่อไม่ให้ถูกบงัคบัคดีตามคําพพิากษาระหว่าง
ดาํเนินการอุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลชัน้ตน้ และปัจจุบนันอกเหนือจากคดดีงักล่าวบรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมาย
อื่นอกี 
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4. ทรพัยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอยีดไดด้งัน้ี : 

รายการ มลูค่าทางบญัชีสทุธิ 
 (ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิทธิ์  

ภาระผกูพนั 

ณ วนัที่ 31 
ธ .ค. 62 

ณ วนัที่ 31 
ธ .ค. 63 

1. ทีด่นิ ซึง่ไดแ้ก่ โฉนดทีด่นิ 
111802, 111803, 111804, 
นส.3 ก ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอ
เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง  

260.32 262.052/ 
 
 

บรษิทัฯ ถกูนําไปใชว้างหลกัประกนั
เงนิกูย้มืธนาคาร 1/ 

2. อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคาร 93.42 116.98 บรษิทัฯ ถกูนําไปใชว้างหลกัประกนั
เงนิกูย้มืธนาคาร 1/ 

3. สนิทรพัยโ์ครงการก่อสรา้ง 0.55 - บรษิทัฯ ไมม่ ี
4. เครือ่งจกัร เครื่องมอืและ

อุปกรณ์3/ 
130.97 138.79 บรษิทัฯ ไมม่ ี

5. เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 0.97 1.33 บรษิทัฯ ไมม่ ี
6. อุปกรณ์สาํนกังาน 4.74 12.27 บรษิทัฯ ไมม่ ี
7. ยานพาหนะ 7.45 9.63 บรษิทัฯ ไมม่ ี
8. ยานพาหนะสาํหรบัโครงการ

ก่อสรา้ง 
17.38 12.80 บรษิทัฯ ไมม่ ี

9. สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้ 12.16 3.54 บรษิทัฯ ไมม่ ี
รวม 527.97 557.39   

หมายเหตุ :  1/ บริษทัฯได้จํานองทีดิ่น พร้อมสิง่ปลูกสร้างบนทีดิ่น ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ ภายใต้วงเงนิจํานองรวมประมาณ 355 ล้านบาทไว้กับ
สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงตัง้แต่ปี 2559 
2/ รวมสิทธ์ิการใช้ทีดิ่นรวมจํานวน 1.73 ล้านบาท, 

 3/ รวมสิททรัพย์สิทธิการใช้จํานวน 39.33 ล้านบาท (ปี 2562: ภายในสญัญาเช่าการเงนิ 14.14 ล้านบาท) 

 
4.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ซึ่งได้แก่ ระบบโปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการดาํเนินธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี : 
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รายการ มลูค่าทางบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 62 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 63 

1. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 11.28 10.47 
2. โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหวา่งตดิตัง้ - 2.75 

รวม 11.28 13.22 
  
4.3 รายละเอียดของสญัญาที่สาํคญั  

4.3.1) สญัญาก ู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและบคุคลอื่น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสัน้จํานวน 7 สัญญา จํานวนคงเหลือรวม 
529,103,580 บาท และสญัญาเงนิกู้ยมืเงนิระยะยาวจํานวน 3 สญัญา จํานวนคงเหลือรวม 122,940,000 บาท   โดย 
บรษิทัฯ ไดกู้ย้มืกบัสถาบนัการเงนิภายในประเทศ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี  
สญัญาก ู้ยืมเงินกบัธนาคาร (ต ัว๋สญัญาใช้เงิน) 
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จาํนวนเงนิกูย้มื จาํนวน 50,000,000 บาท  
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
วนัทีท่าํสญัญา 21 สงิหาคม 2562 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้อตัราตลาด (ปัจจุบนั รอ้ยละ 4 ต่อปี) 
การคํ้าประกนั -ไมม่-ี 

 
สญัญาก ู้ยืมเงินกบัธนาคาร (ต ัว๋สญัญาใช้เงิน) 
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จาํนวนเงนิกูย้มื จาํนวน 50,000,000 บาท  
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
วนัทีท่าํสญัญา 14 ธนัวาคม 2563 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 ต่อปี  
การคํ้าประกนั เงนิสดคํ้าประกนัจาํนวนเงนิ 7.5 ลา้นบาท 

 

สญัญาก ู้ยืมเงินกบัธนาคาร (ต ัว๋สญัญาใช้เงิน) 
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จาํนวนเงนิกูย้มื จาํนวน 200,000,000 บาท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
วนัทีท่าํสญัญา 29 และ 30 ธนัวาคม 2563 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR – 0.50% ต่อปี และ MLR – 0.75 ต่อปี 
การคํ้าประกนั นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมการบรษิทั,  

บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2563 

สว่นที ่1 หน้า 38 
 

สญัญาก ู้ยืมเงินกบัธนาคาร (ต ัว๋สญัญาใช้เงิน) 
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จาํนวนเงนิกูย้มื จาํนวน 209,103,580 บาท  
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
วนัทีท่าํสญัญา 1 ตุลาคม 2563 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้ MLR ต่อปี 
การคํ้าประกนั นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมการบรษิทั,  

บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

สญัญาก ู้ยืมเงินกบับคุคลอื่น (ต ัว๋สญัญาใช้เงิน) 
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จาํนวนเงนิกูย้มื จาํนวน 20,000,000 บาท  
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
วนัทีท่าํสญัญา 5 ตุลาคม 2563 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้ 5.75 ต่อปี 
การคํ้าประกนั เชค็คํ้าประกนัจาํนวนเงนิ 20 ลา้นบาท 

 

สญัญาก ู้ยืมเงินกบัธนาคาร (ต ัว๋สญัญาใช้เงิน) 
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จาํนวนเงนิกูย้มื จาํนวน 10,000,000 บาท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะยาว 
วนัทีท่าํสญัญา 15 มกราคม 2559 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี  
ขอ้กาํหนด ชาํระคนืเงนิตน้ทุก 6 เดอืน จาํนวน 720,000 บาท รวมทัง้หมด 14 งวด 
การคํ้าประกนั นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมการบรษิทั และ 

บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั 
สญัญาก ู้ยืมเงินกบัธนาคาร (ต ัว๋สญัญาใช้เงิน) 
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จาํนวนเงนิกูย้มื จาํนวน 10,000,000 บาท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะยาว 
วนัทีท่าํสญัญา 15 มกราคม 2559 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ต่อปี 
ขอ้กาํหนด ชาํระคนืเงนิตน้ทุก 6 เดอืน จาํนวน 720,000 บาท รวมทัง้หมด 14 งวด 
การคํ้าประกนั นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมการบรษิทั และ 

บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั 
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สญัญาก ู้ยืมเงินกบัธนาคาร 
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญา ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จาํนวนเงนิกูย้มื จาํนวน 250,000,000 บาท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะยาว 
วนัทีท่าํสญัญา 10 สงิหาคม 2559 
อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ - สาํหรบัปีแรกนบัตัง้แต่วนัทีเ่บกิเงนิกู ้อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 0.75% ต่อปี  

- สาํหรบังวดถดัไป อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 0.50% ต่อปี  
ขอ้กาํหนด ชาํระคนืเงนิตน้เดอืนละ 2,980,000 บาท รวมทัง้หมด 84 งวด 
การคํ้าประกนั - คํ้าประกนัโดย นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมการบรษิทั 

- คํ้าประกนัโดย บรษิทั ทาคนิู กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- คํ้าประกนัทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง โฉนดทีด่นิ 111802, 111803, 111804, นส.3 
ก ตัง้อยู่ที่ 239 ตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง มูลค่าจํานอง 
355,000,000 บาท ของบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เงือ่นไข - อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเ่กนิ 2:1 ตัง้แต่ปี 2562 จนถงึ
สิน้สุดอายุสญัญาเงนิกู ้ปี 2566 โดยใหน้ับรวมเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
เป็นสว่นทุนได ้
- อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไมต่ํ่า
กวา่ 1.2 : 1 เทา่ ตลอดอายสุญัญาเงนิกู ้

หมายเหตุ - วนัที ่27 เมษายน 2563 บรษิทัแกไ้ขสญัญาวงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิ
แหง่หน่ึง โดยพกัการชาํระเงนิตน้เป็นระยะเวลา 6 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายน
จนถงึเดอืนกนัยายน 2563 โดยงวดสดุทา้ยของการชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิดงักลา่วจะครบกาํหนดในเดอืนกุมภาพนัธ ์2567 
- ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัการผ่อนผนัจากธนาคารใหผ้ดิเงื่อนไขการ
คงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน (D/E) ไม่เกนิ 2:1 และ DSCR ไม่ตํ่ากว่า 1.2 : 1 ของ
งบการเงนิสาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่ถอืเป็นการผดิเงื่อนไข
สญัญาแต่อยา่งใด 

 
 
4.3.2) หนังสือค ํา้ประกนัวงเงินสินเชื่อธนาคาร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนงัสอืคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อธนาคารภายในประเทศจาํนวน 7 สญัญา โดย
มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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หนังสือค ํา้ประกนัวงเงินสินเชื่อธนาคาร 
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์
รายละเอยีดวงเงนิคํ้าประกนั Letter of Guarantee: จาํนวน 1,036,600,000 บาท 

Loan: จาํนวน 250,000,000 บาท 
Overdraft: จาํนวน 5,000,000 บาท 

วนัทีท่าํสญัญา 10 สงิหาคม 2559 
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง โฉนดเลขที ่111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตัง้อยู่ที่ 

เลขที ่239 ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง  
เจา้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“CAZ”) 
ผูค้ํ้าประกนั - บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“TAKUNI”) 

- นายซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างการดําเนินการของธนาคารที่จะปลด TAKUNI จากการเป็นผู้คํ้า

ประกนั  
 
หนังสือค ํา้ประกนัวงเงินสินเชื่อธนาคาร 
ธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย 
รายละเอยีดวงเงนิคํ้าประกนั Letter of Guarantee: จาํนวน 400,000,000 บาท 

Overdraft: จาํนวน 10,000,000 บาท 
วนัทีท่าํสญัญา 1 มถุินายน 2559 
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 11943, 72755, 72756, 72757, 72758, 

72759, 72760, 72761, 72762, 114774, 114777, 114778, 
114779, 114780, 114781, 120079, 133885, ตําบลบางแค(หลกัสอง) อําเภอ
ภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร  

เจา้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั (“TT”) 
ผูค้ํ้าประกนั - บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“TAKUNI”) 

- บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั (“TT”) 
- บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จาํกดั (“GG”) 
- บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม จาํกดั (“RE”) 
- นายซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมายเหตุ ณ กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัไดนํ้าทีด่นิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
จํานวน 79 ไร่ 47 ตารางวา วางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนักบัธนาคารเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยเงื่อนไขการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็นผูค้ํ้าประกนั
จะต้องรอจนหนังสอืคํ้าประกนัที่มอียู่ในปัจจุบนัครบกําหนดก่อนธนาคารจงึจะ
ดาํเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็นผูค้ํ้าประกนั 
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หนังสือค ํา้ประกนัวงเงินสินเชื่อธนาคาร 
ธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย 
รายละเอยีดวงเงนิคํ้าประกนั Letter of Guarantee: จาํนวน 160,000,000 บาท 
วนัทีท่าํสญัญา 18 มกราคม 2560 
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง โฉนดทีด่นิเลขที ่30696 30697 ตําบลบา้นปทุม อําเภอ

สามโคก จ. ปทุมธานี 
เจา้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“TAKUNI”) 
ผูค้ํ้าประกนั - บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“TAKUNI”) 

- บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั (“TT”) 
- บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม จาํกดั (“RE) 
- นายซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมายเหตุ ณ กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัไดนํ้าทีด่นิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
จํานวน 79 ไร่ 47 ตารางวา วางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนักบัธนาคารเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยเงื่อนไขการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็นผูค้ํ้าประกนั
จะต้องรอจนหนังสอืคํ้าประกนัที่มอียู่ในปัจจุบนัครบกําหนดก่อนธนาคารจงึจะ
ดาํเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็นผูค้ํ้าประกนั 

 
สญัญาวงเงิน Factoring 
ธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย 
รายละเอยีดวงเงนิคํ้าประกนั Factoring: จาํนวน 100,000,000 บาท 
วนัทีท่าํสญัญา 21 กรกฎาคม 2559 
ผูค้ํ้าประกนั - บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“TAKUNI”)   

- บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั (“TT”) 
- นายซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 

หมายเหตุ ณ กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัไดนํ้าทีด่นิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
จํานวน 79 ไร่ 47 ตารางวา วางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนักบัธนาคารเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยเงื่อนไขการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็นผูค้ํ้าประกนั
จะต้องรอจนหนังสอืคํ้าประกนัที่มอียู่ในปัจจุบนัครบกําหนดก่อนธนาคารจงึจะ
ดาํเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็นผูค้ํ้าประกนั 

 
 
 
 
 
 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2563 

สว่นที ่1 หน้า 42 
 

หนังสือค ํา้ประกนัวงเงินสินเชื่อธนาคาร 
ธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย 
รายละเอยีดวงเงนิคํ้าประกนั Letter of Guarantee: จาํนวน 23,698,800 บาท 
วนัทีท่าํสญัญา 17 สงิหาคม 2563 
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั บญัชเีงนิฝากประจาํ จาํนวน 2,369,880 บาท 
เจา้ของหลกัทรพัย ์ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“CAZ”) 
ผูค้ํ้าประกนั - บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“TAKUNI”) 

- นายซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมายเหตุ สญัญาคํ้าประกนัวงเงนิ 118,494,000 บาท สาํหรบัโครงการก่อสรา้งโรงงานผลติ

เมด็พลาสตกิโพลโีพรพลินี สายการผลติที ่4  
 
หนังสือค ํา้ประกนัวงเงินสินเชื่อธนาคาร 
ธนาคาร ธนาคารทหารไทย 
รายละเอยีดวงเงนิคํ้าประกนั Letter of Guarantee: จาํนวน 200,000,000 บาท 

Overdraft: จาํนวน 10,000,000 บาท 
วนัทีท่าํสญัญา 21 สงิหาคม 2562 
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั ไมม่ ี

 
หนังสือค ํา้ประกนัวงเงินสินเชื่อธนาคาร 
ธนาคาร ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
รายละเอยีดวงเงนิคํ้าประกนั Letter of Guarantee: จาํนวน 200,000,000 บาท 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ: จาํนวน 50,000,000 บาท 
วนัทีท่าํสญัญา 12 มถุินายน 2562 
หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั คํ้าประกนัเป็นเงนิฝากประจาํ 15% ของยอดการใชว้งเงนิแต่ละครัง้ 
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4.4 นโยบายการลงทนุในบริษทัร่วมหรือบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนเฉพาะในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทีบ่รษิทัฯ เหน็วา่จะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์รว่ม หรอืสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่ช่องทางในการหารายได ้และเพิม่ความสามารถในการ
ทํากําไรของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ในการบรหิารงานของบรษิทัร่วมหรอืย่อยดงักล่าว บรษิทัฯ จะแต่งตัง้ตวัแทนจากบรษิทัฯ เขา้
ไปร่วมเป็นกรรมการในบรษิทันัน้ ๆ ในสดัส่วนที่เหมาะสม เพื่อกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัย่อย ให้เป็นไปใน
ทศิทางทีเ่หมาะสม และเกดิประโยชน์ตอบแทนสงูสดุแก่บรษิทัฯ ในภาพรวม 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดล้งทุนในบรษิทัย่อย คอื บรษิทั เจเคอซี ีจํากดั (“JKEC”)  โดยปัจจุบนับรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 
73.17 ของบรษิทัยอ่ย และไดแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัยอ่ยดงักลา่ว  

 
รายชื่อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายจอง เคยีว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
2. นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมการ (ตวัแทนจากบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
3. นางสาวมะลวิลัย ์ศรหีวา้สะโสม กรรมการ (ตวัแทนจากบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน) 
4. นายหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) กรรมการ (ตวัแทนจากบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน) 

*หมายเหตุ: กรรมการทัง้สองท่านเป็นกรรมการทีท่าง CAZ ส่งเพือ่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อย 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัฯ ไดถู้กฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายในขอ้หาผดิสญัญาจา้งทําของจากบรษิทัแห่งหน่ึง (“โจทก์”) เป็นจํานวน
เงนิ 18.31 ลา้นบาท โดยไดร้บัหมายเรยีกจากศาลแพง่ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 และบรษิทัฯ ไดย้ืน่คาํใหก้ารพรอ้ม
การฟ้องแยง้เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2563 โดยไดฟ้้องรอ้งค่าเสยีหายจากโจทก ์ในขอ้หาผดิสญัญาจา้งทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บั
ความเสยีหายเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 17.1 ลา้นบาท  ทัง้น้ี ผลการพจิารณาคดขีองศาลชัน้ตน้เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2563 
เหน็วา่โจทกแ์ละจาํเลยต่างสมคัรใจยกเลกิสญัญาจา้งต่อกนัโดยปรยิายนบัแต่วนัที ่27 กนัยายน 2562 โดยบรษิทัฯ ตอ้งรบั
ผดิชําระเงนิค่าจ้างแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัที่ 3 พฤศจกิายน 2562 และโจทก์ต้องคนืค่าจ้าง
ล่วงหน้าแก่บรษิทัฯ คงเหลอืเงนิที่บรษิทัฯ จะต้องชําระแก่โจกท์รวมเป็นเงนิ 3.12 ล้านบาท ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึบนัทกึ
ประมาณการหน้ีสนิดว้ยจาํนวนเงนิตามคาํพพิากษาของศาลชัน้ตน้ 

อยา่งไรกต็าม เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพพิากษา ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
ของศาลอุทธรณ์  พร้อมกนัน้ีบรษิทัฯ ยื่นคําร้องขอทุเลาการบงัคบัคดเีพื่อไม่ให้ถูกบงัคบัคดีตามคําพพิากษาระหว่าง
ดาํเนินการอุทธรณ์คาํพพิากษาของศาลชัน้ตน้ และปัจจุบนันอกเหนือจากคดดีงักล่าวบรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมาย
อื่นอกี 
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6. ข้อมลูท ัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอื่น 

6.1 ข้อมลูท ัว่ไป 

บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107561000145 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : บรกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร  บรกิารรบัเหมาตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ 

บรกิารงานดา้นวศิวกรรมโยธา ใหบ้รกิารผลติประกอบ และบรกิารอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ี

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ตาํบลหว้ยโป่ง  
  อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 
โทรศพัท ์ : 038-606-242 
โทรสาร : 038-606-166 
เวบ็ไซด ์ : www.caz.co.th 
E-Mail : info@caz.co.th 
ทุนจดทะเบยีน : 140,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยสีส่บิลา้นบาทถว้น) 
ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ : 140,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยสีส่บิลา้นบาทถว้น) 
(ณ วนัที ่17 มกราคม 2562) 
มลูคา่หุน้ทีต่ราไวต่้อหุน้ : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 

6.2 ข้อมลูของบคุคลอ้างอิงอื่น ๆ  

6.2.1 ผูส้อบบญัช ี : บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 
              เลขที ่ชัน้ 50 เอม็ไพรท์าวเวอร ์เลขที ่1 ถนนสาทรใต ้
   กรงุเทพมหานคร 10120 
              โทรศพัท ์02-677-2000 
 

6.2.2 ผูต้รวจสอบภายใน : บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั 
   เลขที ่178 อาคารธรรมนิต ิชัน้ 5 โซน  ซอยประชาชื่น 20 ถนนประชาชื่น 
    แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 10800  
   โทรศพัท ์02-596-0500 
 

 

6.2.3 นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
หุน้สามญั   อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เลขที ่62  
    ถนนรชัดาภเิษก เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  

    โทรศพัท ์: 02-229-2800, โทรสาร : 02-359-1259  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 
 

ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
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7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถ้ือหุ้น 

7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียน และทนุชาํระแล้วของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มี ดงันี้ 
ทุนจดทะเบยีน  : 140,000,000 บาท 
ทุนทีเ่รยีกชาํระแลว้ : 140,000,000 บาท 
แบง่เป็นหุน้สามญั  : 280,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไว ้  : 0.50 บาท 

 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

บรษิัทฯ มทุีนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัที่ออกจํานวน 280,000,000 หุ้นและชําระแล้วทัง้จํานวนเมื่อวนัที่ 17 
มกราคม 2562 รวมมลูค่าทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้จาํนวน 140,000,000 บาท มลูค่าทีต่ราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ รายชื่อ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 10 รายแรกตามทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สดุ ณ วนัที ่18 มนีาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 ลาํดบั รายชื่อผ ูถ้ือห ุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่ทาคนิู1   

 บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั 102,599,000 36.64 

 ครอบครวัตรวีรีานุวฒัน์ 8,236,247 2.94 

 รวมกล ุ่มทาคนิู 110,835,247 39.58 

2 นายซุง ซกิ ฮอง 31,418,800 11.22 

3 UBS AG LONDON BRANCH 16,163,900 5.77 

4 นายยอง ชอล ชอย 13,675,200 4.88 

5 NOMURA PB NOMINEES LTD. 12,246,800 4.37 

6 นายบมู วคุ ควา๊ก 11,353,000 4.06 

7 นายหวงั ยอบ จ ี 9,669,000 3.45 

8 นายวริตัน์ ภทัรเมธากุล  5,000,000 1.79 

9 นายควง จุน ย ู 4,960,800 1.78 

10 นายนพ วจิกัขณา 2,250,000 0.80 

  217,572,747 77.70 

หมายเหตุ : 1 บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด ถอืหุ้นโดย บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99  
โดย บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีผู้ถอืหุ้นใหญ่คือครอบครัวตรีวีรานุวฒัน์ ร้อยละ 51.80 ของหุ้นสามัญทัง้หมด 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 40.00 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล และ
หลงัหกัเงนิสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบรษิทัฯ ได้กําหนดไว้จากงบการเงนิเฉพาะกิจการ และการ
จ่ายเงนิปันผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว
อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคลอ่งของบรษิทัฯ แผนการขยาย
ธุรกจิ ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ เหน็สมควร ซึ่งการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์
สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
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8.  การจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการ ณ 31 ธนัวาคม 2563  
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โครงสร้างองค์กรของบรษิัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออก
ใหม ่ฉบบัลงวนัที ่30 กนัยายน 2559 ทุกประการ ดงัน้ี   

 
8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีาํนวน 9 ทา่น ประกอบดว้ย  
รายชื่อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายนท ีทบัมณี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นายซุง ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการ (ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการ (ตวัแทนจากกลุม่ทาคนิู) 
6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ (ตวัแทนจากกลุม่ทาคนิู) 

7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 
กรรมการ (ตวัแทนจากกลุม่ทาคนิู) 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

8. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ กรรมการ (ตวัแทนจากกลุม่ทาคนิู) 
9. นายยอง ชอล ชอย1 กรรมการ (ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

หมายเหตุ: 1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ครัง้ที ่1/2563  แต่งตัง้ นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) เป็นกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่29 
  กุมภาพนัธ์ 2563  
  2 โดยมี นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบติั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งจะทําหน้าที่เขา้ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบรษิทัและมคีวามเป็นอสิระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบรหิารจดัการของบรษิทัได ้ทัง้น้ี กรรมการบรษิทัทุก
ท่านได้ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) เป็นขัน้ตํ่า ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย 
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รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัในปี 2562 และปี 2563 ม ีดงัน้ี 

รายชื่อคณะกรรมการ 
จาํนวนคร ัง้ที่เข้าร ่วมการประชมุ/ จาํนวนการประชมุท ัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 7/7 5/5 
2. นายสทุธ ิธรรมอาํนวยสขุ1 6/7 - 
3. นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ 7/7 5/5 
4. นายซุง ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
4/7 5/5 

5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  7/7 5/5 
6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 7/7 5/5 
7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 7/7 5/5 
8. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ 6/7 5/5 
9. นายนท ีทบัมณี2 0/7 5/5 
10. นายเจรญิชยั อํานาจสมบรูณ์สขุ3 3/7 0/1 
11. นายยอง ชอล ชอย4 - 4/4 

หมายเหตุ :  1 ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของบริษทั โดย
ให้มีผลบงัคับตัง้แต่ วนัที ่15 สิงหาคม 2562 
2 ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2562 

 3 ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการของบริษทั โดยให้มีผลบงัคับตัง้แต่ วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2563 
4 ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีผลบงัคับตัง้แต่วนัที ่ 
   29 กุมภาพนัธ์ 2563 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ คอื นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลายมอืชื่อรว่มกบั 
นายสมชยั กา้นบวัแกว้ หรอื นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

 
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  มจีาํนวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 
1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
2. นายนท ีทบัมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

หมายเหตุ: โดยมี นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบติั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน มคีุณสมบตัิในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาด

หลกัทรพัยก์ําหนด โดยนายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ีม่คีวามรูท้างดา้นบญัชแีละการเงนิ (ประวตัิ
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เพิม่เตมิของกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 1) ทัง้น้ี นายณรงค์ฤทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร เป็นผูท้ี่ดํารงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการบรษิทั และนายนท ีทบัมณี เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 และปี 2563 มดีงัน้ี 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนคร ัง้ที่เข้าร ่วมการประชมุ/จาํนวนการประชมุท ัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายสทุธ ิธรรมอาํนวยสขุ1 4/6 - 
2. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 6/6 3/4 
3. นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ 6/6 4/4 
4. นายนท ีทบัมณี2 0/6 4/4 

หมายเหตุ : ¹ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของบริษทั โดยให้
มีผลบงัคับตัง้แต่ วนัที ่15 สิงหาคม 2562 

 2 ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2562 
 

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีาํนวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตาํแหน่ง 

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

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีาํนวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตาํแหน่ง 
1. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายนท ีทบัมณี1 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
หมายเหตุ : ¹ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 

2562 
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รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิาณาคา่ตอบแทน มดีงัน้ี  
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
จาํนวนคร ัง้ที่เข้าร ่วมการประชมุ/จาํนวนการประชมุท ัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 2/2 2/2 
2. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 2/2 2/2 

3.  นายสทุธ ิธรรมอาํนวยสขุ1 1/2 - 

4. นายนท ีทบัมณี2 0/2 2/2 

หมายเหตุ :  ¹ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของบริษทั โดย
ให้มีผลบงัคับตัง้แต่ วนัที ่15 สิงหาคม 2562 

 2 ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่7/2562 เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 
2562 

 

8.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีาํนวน 6 ทา่น ประกอบดว้ย 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายซุง ซกิ ฮอง  ประธานกรรมการบรหิาร 

 (Mr. Chung Sik Hong)  

2. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการบรหิาร 

4. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการบรหิาร 

5. นางฐติมิา ธนาปกจิ กรรมการบรหิาร 

6. นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงนิและบญัช ี

 
รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรหิาร มดีงัน้ี 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
จาํนวนคร ัง้ที่เข้าร ่วมการประชมุ/จาํนวนการประชมุท ัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 
1. นายซุง ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
6/6 5/5 

2. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  6/6 5/5 
3. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 6/6 5/5 
4. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 6/6 5/5 
5. นางฐติมิา ธนาปกจิ 6/6 5/5 
6. นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ 6/6 5/5 
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8.6 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 
17/2551 ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมสว่นทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) จาํนวน 6 ทา่น ประกอบดว้ย 

 

ชื่อ – สกลุ ตาํแหน่ง1 
1. นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน (รกัษาการ) 
2. นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิาร 

ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมและจดัซือ้ จดัหา (รกัษาการ) 
3. นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ  

4. นางวมิล เวหนะรตัน์ ผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุน 

5. นายหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง 

6. นางสาวมะลวิลัย ์ ศรหีวา้สะโสม ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี
หมายเหตุ : 1 ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จดัการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีร่ายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จดัการลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทยีบเท่า

กับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายทีสี่ทุ่กราย และให้หมายความรวมถงึผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชหีรือการเงนิทีเ่ป็นระดับ
ผู้จดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทยีบเท่า ทัง้น้ี ข้อมูลของผู้บริหารของบริษทัฯ  ปรากฏในเอกสารแนบ 

 
8.7 เลขานุการบริษทั 
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีติ
แต่งตัง้ นางสาวณฐัฐยิา จารุสมบตั ิใหด้ํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั (ดูคุณสมบตัใินเอกสารแนบ 1) โดยมหีน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1) จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบยีนกรรมการ 
(ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บรษิทั 
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร 
3) จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่บรษิทัได้รบัรายงานนัน้ และบรษิทัต้องจดัใหม้รีะบบการ
เก็บรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรกัษาให้ถูกต้อง 
ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารจดัทาํเอกสารหรอื
ขอ้มลูดงักลา่ว  

4) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดบัที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ

ดําเนินงานของบรษิทัเป็นหลกั และความสอดคลอ้งกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารแต่ละคน  
 บรษิทัฯ ใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม โดยเป็นอตัราทีแ่ขง่ขนัได้
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรกัษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความ
รบัผดิชอบเพิม่ขึ้นจะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัเพิม่ขึ้น สําหรบัการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร และผู้บรหิาร จะสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบรษิัท และผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บรหิารแต่ละคน ทัง้น้ี สําหรบัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะนําเขา้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่ขอมตเิหน็ชอบ และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเพือ่ขออนุมตัทุิกปี 

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ก. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มมีติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบรษิทัในปี 2563 เป็นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 2,000,000 บาท ดงัน้ี  

คณะกรรมการ ปี 2563 
ค่าตอบแทน 
รายเดือน / คน 

ปี 2564 
ค่าเบีย้ประชมุ 
ต่อคร ัง้ / คน 

ประธานกรรมการบรษิทั 35,000 ไมม่ ี

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 ไมม่ ี

กรรมการอสิระ 25,000 ไมม่ ี

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไมม่ ี 12,500 

กรรมการบรษิทั  ไมม่ ี 12,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไมม่ ี ไมม่ ี
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คา่ตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2563 มดีงัน้ี       

                                           หน่วย : บาท 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจํานวนเปลีย่นแปลงไป ข้ึนอยู่กับมติของทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ ในแต่ละปี 

 
ข. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 

- ไมม่ ี– 
 

ค. คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รวมจาํนวน 7 คน ไดแ้ก่ เงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่น ๆ ในปี 2562 

และ 2563 จาํนวน 19.51 ลา้นบาท และจาํนวน 15.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ง. คา่ตอบแทนอื่น ๆ 
- ไมม่ ี– 

8.9 บคุลากร 
8.9.1 จาํนวนพนักงานทัง้หมด 

จาํนวนพนกังานทัง้หมดของบรษิทัฯ (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
มจีาํนวนทัง้สิน้ 360 คน และ 312 คน ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดจาํนวนบุคลากร ตามสายงานดงัน้ี  

 

 

 

รายชื่อ 

 ปี 2562  ปี 2563 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 
กรรมกา
รบริษทั1 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบ 
แทนราย
เดือน 

รวม 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 105,000 60,000 20,000 185,000 - - - 420,000 420,000 
2. นายสทุธ ิธรรมอาํนวยสขุ 72,000 50,000 10,000 132,000 - - - - - 
3. นายนท ีทบัมณี - - - - - - - 360,000 360,000 
4. นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ 84,000 60,000  144,000 - - - 300,000 300,000 
5. นายซุง ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
48,000 - - 48,000 60,000 - - - 60,000 

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

- - - - 48,000 - - - 48,000 

7. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 84,000 - - 84,000 60,000 - - - 60,000 
8. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 84,000 - - 84,000 60,000 - - - 60,000 
9. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 84,000 - 25,000 109,000 60,000 - 25,000 - 85,000 
10. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ 72,000 - - 72,000 60,000 - - - 60,000 
11. นายเจรญิชยั อาํนาจสมบรูณ์สขุ 36,000 - - 36,000 - - - - - 
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แผนก 
 จาํนวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัที่ 31 ธ .ค. 62 ณ วนัที่ 31 ธ .ค. 63 
 ไทย เกาหล ี ฟิลปิปินส ์ รวม ไทย เกาหล ี ฟิลปิปินส ์ รวม 
เลขานุการ 1 - - 1 1 - - 1 
ฝ่ายสารสนเทศ 2 - - 2 3 - - 3 
ฝ่ายการตลาด - 1 - 1 - - - - 
แผนกก่อสรา้ง 306 11 2 319 254 13 3 270 
แผนกบญัช/ีการเงนิ 5 - - 5 5 - - 5 
แผนกจดัซือ้และจดัจา้ง 5 - - 5 5 - - 5 
แผนกวางแผน 2 - - 2 - - - - 
แผนกประมาณราคา - 2 - 2 2 2 - 4 
แผนกคลงัสนิคา้และจดัสง่ 2 - - 2 1 - - 1 
แผนกบุคคลและธุรการ 7 - - 7 9 - - 9 
แผนกเขยีนแบบ 10 4 - 14 10 4 - 14 

รวม 340 18 2 360 290 19 3 312 
 

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบรษิทัฯ (ไม่รวมผู้บรหิาร) ในปี 2562 และ ปี 2563 มจีํานวน 161.59  ล้าน
บาทและ 198.91 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงนิเดอืน โบนัส ประกนัสงัคม ผลประโยชน์พนักงาน 
ค่าตอบแทนอื่นทีจ่่ายใหแ้ก่ผูท้ีม่สีว่นรว่มปฏบิตังิาน (Incentive) ซึง่จ่ายจากตน้ทุนทีป่ระหยดัไดเ้มื่อเทยีบกบัประมาณการ
ตน้ทุนโครงการภายใตน้โยบายทีบ่รษิทัฯ กาํหนด เป็นตน้ 
 
 

8.9.3 กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ทสิโกม้าสเตอรร์ว่มทุน ซึง่จดทะเบยีนแลว้ภายใตก้ารจดัการของ บรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทสิโก ้จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัจดัการกองทุน ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ.2530 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยพนกังานทีเ่ขา้รว่มกองทุนสาํรองเลีย้งชพีนัน้ สามารถเลอืกจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนใน
อตัรารอ้ยละ 2 - 15 ของเงนิเดอืนของพนักงานแต่ละราย ในขณะทีบ่รษิทัฯจะจ่ายเงนิสมทบรอ้ยละ 3 - 5 (ขึน้อยู่กบัอายุ
การทาํงาน) ของเงนิเดอืนของพนกังานเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี       

    
8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน 
 

8.9.5 นโยบายการพฒันาบคุลากร  

บรษิทัฯ มนีโยบายจดัอบรมสมัมนาเพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของบุคลากร และใหพ้นกังานสามารถขอ
ไปอบรมสมัมนาภายนอกได ้หรอืตามความจาํเป็นและเหน็สมควรของหวัหน้างาน 
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8.10 โครงสร้างการจดัการของบริษทั เจ เค อี ซี จาํกดั 

8.10.1 คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นายจอง เคยีว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
2. 

นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 
กรรมการ (ตวัแทนจากบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 

3. 
นางสาวมะลวิลัย ์ศรหีวา้สะโสม 

กรรมการ (ตวัแทนจากบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน) 

4. 
นายหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) 

กรรมการ (ตวัแทนจากบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)
จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ คอื นายจอง เคยีว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) ลงลายมอืชื่อ

รว่มกบั นางสาวมะลวิลัย ์ศรหีวา้สะโสม และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
 

8.10.2 จาํนวนพนกังานทัง้หมด 
จาํนวนพนกังานทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีาํนวนทัง้สิน้ 

62 คน และ 71 คน ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีดจาํนวนบุคลากร ตามสายงานดงัน้ี 
 
 

แผนก 
  จาํนวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัที่ 31 ธ .ค. 62 ณ วนัที่ 31 ธ .ค. 63 
 ไทย เกาหล ี รวม ไทย เกาหล ี รวม 
กรรมการผูจ้ดัการ - 1 1 - 1 1 
แผนกบุคคลและทัว่ไป 10 - 10 6 - 6 
แผนกบญัช/ีการเงนิ 2 - 2 2 - 2 
แผนกควบคุมโครงการ 4 - 4 4 1 5 
แผนกก่อสรา้ง 45 - 45 57 - 57 
รวม 61 1 62 69 2 71 

 

8.10.3 คา่ตอบแทนพนกังาน 

คา่ตอบแทนรวมของพนกังานของบรษิทัฯ (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ในปี 2562 และ ปี 2563 มจีาํนวน 24.65  ลา้นบาท
และ 33.62 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสงัคม ผลประโยชน์พนักงาน 
ค่าตอบแทนอื่นทีจ่่ายใหแ้ก่ผูท้ีม่สีว่นรว่มปฏบิตังิาน (Incentive) ซึง่จ่ายจากตน้ทุนทีป่ระหยดัไดเ้มื่อเทยีบกบัประมาณการ
ตน้ทุนโครงการภายใตน้โยบายทีบ่รษิทัฯ กาํหนด เป็นตน้ 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles) 

บรษิทัฯ มนีโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี่ด ี(Code of Best Practice) เน่ืองจากเหน็ว่ามคีวามสําคญั 
และจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจที่ทําให้บรษิัทฯ มรีะบบการบรหิารงานที่มปีระสทิธิภาพ และเป็นส่วนสําคญัในการ
สง่เสรมิกจิการของบรษิทัฯ  ใหม้กีารขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและมัน่คงต่อไป อนัจะก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่ผูถ้อืหุน้ ผู้
ลงทุน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ ในระยะยาว บรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรบับริษัทฯ จด
ทะเบยีนทีก่ําหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ  
คณะกรรมการไดเ้ผยแพร่นโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่ใีหก้รรมการและพนักงานทุกระดบัเขา้ใจและถอืปฏบิตัติาม 
อนัมเีน้ือหาครอบคลุมหลกัการสาํคญั ดงัน้ี 

 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการสรา้งมลูคา่เพิม่แก่กจิการในระยะยาว บรหิารงานดว้ยความรอบคอบ

และระมดัระวงั รบัผดิชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสามารถและประสทิธิภาพที่เพยีงพอ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ดแูลไมใ่หเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ
และการกระทาํของตนเอง 

 ดําเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 ดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านความเสี่ยง โดยให้มกีารประเมนิ วางกลยุทธ์ 
แกไ้ข  และตดิตามการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกําหนดจรรยาบรรณของบรษิทัขึน้ เพื่อใหก้รรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน
ทุกคนถอืปฏบิตั ิตลอดจนเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคอื กําหนด
นโยบายและทศิทางในการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ  โดยใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน กาํกบัดแูลฝ่ายบรหิารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์ในระยะ
ยาวของผูถ้อืหุน้ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านและฝ่ายบรหิารเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบนัอื่น ๆ ในหลกัสูตรทเีกี่ยวขอ้งอย่าง
ต่อเน่ือง เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูด้า้นต่าง ๆ เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการและฝ่ายบรหิาร 

เพื่อให้บรษิทัฯ ดําเนินกิจการได้ในระยะยาว บรษิทัฯ จงึกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 : สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 
หมวดที ่2 : การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
หมวดที ่3 : บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Interested Persons) 
หมวดที ่4 : การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency)  
หมวดที ่5 : ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
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โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผ ูถ้ือหุ้น (Rights of Shareholders) 

บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยจะไมท่าํการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอน
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเคารพในสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้และดูแลรกัษาสทิธดิงักล่าวโดยเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นการ
ซื้อขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการรบัใบหุ้น การมสี่วนแบ่งในกําไรของกจิการ การได้รบัข่าวสารขอ้มูลของกจิการอย่าง
เพยีงพอ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรว่มตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงนโยบาย
ทีส่าํคญัของบรษิทั สทิธใินการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีและ
เรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เชน่ การจดัสรรเงนิปันผล การกาํหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและ
การลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ครอบคลุมหลกัการดงัต่อไปน้ี 

1. สทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  
2. ณะกรรมการมคีวามมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้บรษิัทฯ บรหิารงานด้วยความรอบคอบ และคํานึงถึง 

ความเสีย่งอยูเ่สมอ เพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 
3. การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น 
4. การดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึจรยิธรรมทางธุรกจิเป็นสาํคญั 

บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่กบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และพยายามรกัษาไวซ้ึง่สทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธอินัชอบธรรมสาํหรบัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. สทิธใินการออกเสยีงแสดงความเหน็ 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินการออกเสยีงแสดงความเหน็อย่างเท่าเทยีมกนัดงัที่ได้ระบุไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั
โดยผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง ซึ่งจะทําใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใน
เรือ่งสาํคญัของบรษิทั  

2. สทิธใินการรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

ในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบรษิัทมสีทิธิในการรบัทราบถึงผลการดําเนินงาน 
ของบรษิทั โดยบรษิทัฯ ได้จดัทําเอกสารประกอบคําอธบิายผลการดําเนินงานประจําปีที่ครอบคลุมเน้ือหา
สาระสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานทีผ่า่นมาของบรษิทัอยา่งชดัเจนและครบถว้นแลว้ 

3. สทิธใินการพจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทั  

ในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบรษิัทมสีทิธิในการพจิารณาและอนุมตัิงบการเงนิ 
ของบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัทํางบการเงนิที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถอืได ้และครอบคลุมสาระสาํคญั 
ตามมาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ 
และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

4. สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินการพจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปัน
ผลของบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํรายละเอยีดการคาํนวณเงนิปันผลทีถู่กตอ้ง ชดัเจน และครอบคลุมเน้ือหา
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สาระสําคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลจรงิกบันโยบายทีป่ระกาศจ่าย ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลกบั 
ปีทีผ่่านมา โดยบรษิทัฯ จะอธบิายถงึเหตุผลและความจาํเป็นหากบรษิทัฯ ไมส่ามารถจ่ายเงนิปันผลใหเ้ป็นไป 
ตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลทีบ่รษิทัเคยประกาศไวไ้ด ้โดยเงนิปันผลทีจ่ะถกูเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตันิัน้
ได้ผ่านการพจิารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบ และมมีติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบรษิัท   
ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทัง้น้ี คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปเป็นครัง้คราวในเมื่อเหน็วา่บรษิทัฯ มผีลกําไรสมควรพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

5. สทิธใินการพจิารณาแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล 

5.1 การแต่งตัง้กรรมการ 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินการพจิารณาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล โดยบรษิทัฯ จะ
จดัทํารายละเอียดและประวตัิย่อของกรรมการบรษิทัแต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และครอบคลุมเน้ือหาสาระสาํคญัต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของผู้
ถอืหุน้ เช่น ชื่อ ประวตั ิจํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งและผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทั ทีผ่่าน
มา (กรณีแต่งตัง้กรรมการรายเดิม) ตําแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ หลกัเกณฑ์และวธิีสรรหา 
อตัราสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื่นทัง้ทีเ่กี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ และกําหนดคาํนิยามกรรมการอสิระในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการ
อสิระโดยกรรมการทีถู่กเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้นัน้จะผ่านการพจิารณากลัน่กรองอยา่ง
ระมดัระวงัรอบคอบ และมมีตเิหน็ชอบแลว้จากคณะกรรมการบรษิทัโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ 

 5.2 การถอดถอนกรรมการ 

 ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระใหเ้ป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนดและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยต้องใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ที่
ถอืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

6. สทิธใินการพจิารณาและอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั  

ในที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครัง้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินการพจิารณาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยบรษิทัฯ จะจดัทํารายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั
และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ชดัเจน และครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคญัที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตาม
ตาํแหน่งและ/หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ ขอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนกรรมการในปีทีผ่่าน
มา วธิกีารเสนอค่าตอบแทน เป็นตน้ โดยค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ทีถู่กเสนอ
ต่อผูถ้อืหุน้เพื่อกําหนดนัน้ไดผ้่านการพจิารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบแลว้และมมีตเิหน็ชอบแลว้
จากคณะกรรมการบรษิทั โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนก่อนทีจ่ะเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
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7. สทิธใินการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ี

ในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี
และกําหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทั ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชผีู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชคีนเดมิอีกก็ได้  
โดยบรษิัทฯ จะจดัทํารายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชดัเจน และครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคญัต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ เชน่ ชื่อและเลขทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตของผูส้อบบญัช ีสาํนกังานสอบ
บญัชทีี่สงักดั ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีจํานวนปีที่ผู้สอบบญัชรีายนัน้เป็นผู้สอบบญัชใีห้กบับริษัทฯ  
(กรณีเสนอแต่งตัง้รายเดมิ) ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีซึ่งแบ่งแยกอย่างชดัเจนระหว่างค่าสอบบญัชแีละ
ค่าบรกิารอื่น ๆ (ถา้ม)ี และจดัใหม้กีารเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชกีบัปีทีผ่่านมา เป็นตน้ โดยผูส้อบบญัชแีละคา่
สอบบญัชทีี่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัินัน้จะผ่านการพจิารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจาก
คณะกรรมการบรษิทั ก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

8. สทิธใินการพจิารณาและอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินการพจิารณาและอนุมตัิ
การเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่มีลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงอยา่งมสีาระสาํคญัของบรษิทั  โดยการเขา้ทาํ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ยนัน้จะคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และผูถ้อืหุน้เป็น
สาํคญั และผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้หมด 

9. สทิธพิืน้ฐานอื่น ๆ ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผู้ถอืหุ้นของบรษิทัมสีทิธพิื้นฐานอื่น ๆ เช่น การซื้อขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการรบัใบหุ้น การได้รบัข่าวสาร
ขอ้มลูของกจิการอย่างเพยีงพอ เป็นตน้ รวมถงึ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้น เพื่อร่วมตดัสนิใจในเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิัท เช่น การกําหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสอื
บรคิณห์สนธ ิและการลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นต้น ซึ่งบรษิทัฯ จะจดัทํารายละเอยีดในเรื่องดงักล่าวที่ถูกต้อง 
ชดัเจนและครอบคลุมเน้ือหาสาระสาํคญัต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ โดยเรื่องดงักล่าว
จะผ่านการพจิารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบ และมมีติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท 
ก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผ ูถ้ือห ุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

คณะกรรมการบรษิทั ไดต้ระหนกัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้
ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้สญัชาติ
ไทยหรอืต่างชาต ิและผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรอืผู้ถือหุ้นรายย่อย บรษิทัฯ จงึมนีโยบายปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทยีมกนั รวมถงึปกป้องและรกัษาสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ทุกรายจงึมสีทิธเิทา่เทยีมกนั ในการซือ้ขาย
หรอืโอนหุน้ การมสีว่นแบ่งในกําไรของบรษิทัฯ อย่างเท่าเทยีมกนั การไดร้บัขา่วสาร ขอ้มลูของกจิการอย่างเพยีงพอ 
การเขา้รว่มประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีเป็นตน้ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปัน
ผล การกําหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษต่าง ๆ 
เป็นตน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
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1. การประชมุผ ูถ้ือหุ้น 

1.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดงัที่ได้ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบับรษิทัโดยผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง ซึ่งทําใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วน
รว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษิทัฯ  

1.2 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสมํ่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทัง้เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   

 1.3 บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นมสีทิธใินการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพจิารณารบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจําปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ตามหลกัเกณฑ์ที่
บรษิทัฯ กาํหนด 

1.4 บรษิทัฯ จดัสง่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสารขอ้มลูประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ รวมทัง้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในทุกวาระ  โดยสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 
7 วนั เวน้แต่กรณีที่ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น และเผยแพร่
หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและ
สามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมขีอ้มลูเหมอืนกบัขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ จะสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบ
เอกสาร ทัง้น้ี หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้จะจดัทําเป็นฉบบัภาษาไทยและเผยแพร่พรอ้มกบัคําแปล
ฉบบัภาษาองักฤษทัง้ฉบบั  

1.5 บรษิัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญ
ประชุม และแจง้วธิกีารและขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิวธินีับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่ต้องลงมต ิ
ในแต่ละวาระ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ในที่ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุม รวมทัง้ในการประชุมผู้ถอืหุ้น บรษิทัฯ จะใหม้กีารกําหนด 
เป็นลําดบัขัน้ตอนอย่างชดัเจน มกีารนําเสนอ ซกัถาม ออกเสยีงลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุม 
อย่างชดัเจน รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม บรษิัทฯ ได้อํานวย 
ความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมไดล้ว่งหน้าก่อนเวลาประชุมอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสรจ็   

1.6 บรษิทัฯ จะไม่ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัทีต่อ้งเปิดเผยตามขอ้กําหนด
ต่าง ๆ และการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น ไมแ่จกเอกสารทีม่ขีอ้มลูสาํคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้อย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลสาํคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้้ถอืหุ้น
ทราบลว่งหน้า ไมจ่าํกดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้  

1.7 บรษิทัฯ ไดอ้ํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้รว่มประชุมใชส้ทิธ ิ
ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การประชุมดาํเนินตามลาํดบัขัน้ตอนทีแ่จง้ไวใ้นหนงัสอื
เชิญประชุม มิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น 
โดยเฉพาะวาระที่มคีวามสําคญัซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจ เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น 
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ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ซกัถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม และเพยีงพอ ในการเลอืกตัง้
กรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล  

1.8 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถมาประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดอ้ํานวยความสะดวกในการมอบฉนัทะ 
ใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขา้รว่มประชุมแทนได ้โดยการจดัสง่แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผูถ้อืหุน้สามารถระบุความเหน็ในการลงคะแนนเสยีงได ้โดยผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ไดท้ี่เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะ
เสนอรายชื่อกรรมการอสิระของบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 คน ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณามอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วม
ประชุม 

1.9 ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะใชส้ถานทีซ่ึง่สะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนที ่ซึง่แสดง
สถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม และจดัสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ ทัง้น้ี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกให้แก่ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

1.10 บริษัทฯ จดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมที่ชดัเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบรษิทัฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายหลงัจากที่ส่ง
รายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจที่จะพจิารณาดําเนินการในด้านต่าง ๆ โดยได้พจิารณา
เกี่ยวกบัการขจดัปัญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติอย่างมเีหตุมผีลและเป็น
อสิระ ภายใตก้รอบจรรยาบรรณทีด่ ีเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมเป็นสาํคญั 

ดงันัน้ เพื่อให้เกดิความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บรษิทัฯ กําหนดให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสยีให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบรษิทั   
และมหีน้าที่รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทัง้ ในการประชุมคณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั
ฯ กําหนดใหบุ้คคลทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในการเขา้ทํารายการใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทังด
ใหค้วามเหน็และงดออกเสยีงลงมตใินรายการดงักลา่ว 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนัซึ่งใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัรายชื่อและความสมัพนัธข์องบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
นโยบายการกําหนดราคา และมลูค่าของรายการ รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกบัการทํารายงานดงักล่าว 
โดยไดถ้อืปฏบิตัติามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัยท์ีใ่ชบ้งัคบัการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเครง่ครดัเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้โดยรวมอยา่งเท่าเทยีม
กนั 

คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการเขา้ทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัโดยการเขา้ทํารายการที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทันัน้จะคาํนึงผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั และเป็นไปตามเงือ่นไขราคาและ
การแขง่ขนัทางการคา้โดยทัว่ไป โดยราคาและเงื่อนไขการคา้ต่าง ๆ เสมอืนทํารายการกบับุคคลทัว่ไป (Arms-Length 
Basis) รายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัจะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2563 

สว่นที ่2 หน้า 19 
 

อสิระทัง้หมด จากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี เพื่อ
พจิารณาอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวก่อนการเขา้ทาํรายการตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัฯ จดทะเบยีนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกนั ทัง้น้ี เว้นแต่เป็นการเข้าทํารายการระหว่างกนัของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยอนัมีลกัษณะเป็น
ขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธพิลในการมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและเป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัหรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการอนุมตัไิวแ้ลว้ ฝ่าย
บรหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัฯ ย่อยสามารถดําเนินการได้ตามปกติและจดัทํารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กบัทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

อีกทัง้บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)  
รายงานประจาํปีของบรษิทัฯ  (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ดว้ย 

3.   การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน จงึกําหนด
นโยบายเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั เพือ่มใิหบุ้คลากรของบรษิทั ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั  
นําขอ้มลูภายในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรอืนําไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรอืกระ
ทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยดาํเนินการแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของ
บรษิทั ทราบวา่  
3.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทั จะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทั  

และจะตอ้งไม่นําความลบั และ/หรอื ขอ้มลูภายในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอื
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ก็
ตาม เวน้แต่ขอ้มลูนัน้บรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

3.2 กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิทัทราบว่า กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัทที่ได้รบัทราบข้อมูลทางการเงนิของบริษัท และ/หรือ ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคญัที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะต้องหลกีเลี่ยงการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนที่งบ
การเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามมใิห้เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 
ทัง้น้ี ใหร้วมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทั
ดว้ย โดยผูใ้ดฝ่าฝืนถอืวา่ไดก้ระทาํผดิอย่างรา้ยแรง บรษิทัฯ จะทาํหนงัสอืตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
หากพบวา่มกีารปฏบิตัอิกีครัง้ จะทาํการใหอ้อกโดยไมจ่า่ยเงนิคา่ชดเชย 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผ ูม้ ีส่วนได้เสีย (Roles of Interested Persons) 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในสทิธแิละการปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบรษิทั ทัง้ภายในไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และภายนอก เชน่ หุน้สว่นทางธุรกจิ คูค่า้ ลกูคา้ 
เป็นตน้ โดยคณะกรรมการบรษิทั ไดต้ระหนกัเป็นอยา่งดถีงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีตามสทิธ ิ
เงือ่นไข ขอ้กฎหมาย และกฎระเบยีบต่าง ๆ เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัการดแูลและปฏบิตัดิว้ยด ีคณะกรรมการบรษิทั
จะพจิารณาใหม้กีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการสรา้งความมัง่คัง่ทาง
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การเงนิและความยัง่ยนืของกิจการ ในระบบการกํากบัดูแลกิจการมผีู้มสี่วนได้เสยีหลายกลุ่มที่สําคญั ได้แก่ ลูกค้า 
พนักงาน หุน้ส่วนทางธุรกจิ คู่คา้ ผูถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทุน ผูบ้รหิาร เจา้หน้ี และชุมชนที่บรษิทัตัง้อยู่ สงัคม หรอืภาครฐั 
และกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น ไดแ้ก่ คู่แขง่ และผูส้อบบญัชอีสิระ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายใหม้ี
การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีม่ี
กบับรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายที่จะสรา้งความคุม้ครองสทิธแิละปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัตามที่ระบุขา้งต้น เน่ืองจาก 
แรงสนับสนุนจากผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ มสี่วนช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งกําไรใหก้บับรษิทั   
อกีทัง้ยงัถอืเป็นการสรา้งความสาํเรจ็ใหก้บับรษิทัในระยะยาว บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม
โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติามขอ้กาํหนดกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ รวมถงึสญัญาและขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีท่าํขึน้ระหวา่ง
กนั รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และไม่ดําเนินการใด ๆ 
อนัจะเป็นการลดิรอนสทิธหิรอืสง่ผลกระทบในดา้นลบกบักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีต่าง ๆ 

บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางรบัแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะใดทีแ่สดงว่า 
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีได้รบัผลกระทบ หรอืมคีวามเสีย่งที่จะไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูม้สี่วนได ้
ส่วนเสยีทุกกลุ่มจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของพนักงานบริษัทเกี่ยวกบัการกระทําผิด
กฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมที่อาจสอ่ถงึการทุจรติ การปฏบิตัอิย่างไม่เท่าเทยีมกนั หรอืการกระทําที่
ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ ซึง่สามารถแจง้หรอืสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดโ้ดยตรง 
โดยตดิต่อผา่นทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ จะดาํเนินการสอบสวนตามขัน้ตอนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน
ที่กําหนดไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส และถือปฏิบตัิเป็นความลบั เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกบัผู้แจ้ง
เบาะแสดงักลา่วและรายงานผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

การต่อตา้นการทุจรติ 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่นจรรยาบรรณว่าด้วยการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรอืรบั
ของขวญั หรอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด เป็นตน้ โดยหา้มมใิหพ้นักงานทุกคนเรยีกรอ้งของขวญัหรอืทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์อื่นใดทีส่อ่ไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางมชิอบหรอืการกระทาํใด ๆ ทีอ่าจนําไปสู่
การแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองหรอืครอบครวั 

หมวดที่  4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
1.      การเปิดเผยข้อมลู 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัของบรษิทัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นได้
เสยีกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเชื่อถอื ทัว่ถงึ ทนัเวลา 
โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สือ่สิง่พมิพต่์าง ๆ แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี รวมถงึผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

 บรษิทัฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐฐยิา จารุสมบตั ิเป็นผู้รบัผดิชอบในส่วนของงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ 
(Investor Relation) เพื่อทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้นักวเิคราะห์และภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี 
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงนิ และขอ้มลูทางการเงนิซึง่จดัทาํขึน้ตามมาตรฐาน
การทําบญัชสีากล ซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และผ่านการตรวจสอบจาก
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ผูส้อบบญัชอีสิระ โดยเลอืกใชน้โยบายทางบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ โดยใชดุ้ลยพนิิจในการจดัทํา
อย่างระมดัระวงั อกีทัง้ มกีารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ทัง้น้ี คณะกรรมการ
บรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบ
ควบคุมภายใน โดยใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวใ้นรายงาน
ประจําปีของบรษิทัรวมทัง้จดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจาํปี 

2.   ความสมัพนัธก์บัผ ูล้งทนุ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี
กบับรษิทัฯ  เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส น่าเชื่อถอื ทัว่ถงึ และทนัเวลา ทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงนิและ
ขอ้มลูทัว่ไปตลอดจนขอ้มลูสาํคญั โดยไดเ้ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่าง ๆ 

 เพื่อใหผู้ล้งทุน นักวเิคราะหแ์ละผูส้นใจโดยทัว่ไปไดร้บัทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื สิง่พมิพต่์าง ๆ รวมทัง้เวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.caz.co.th) โดยผูถ้อืหุน้
และนกัลงทุนสามารถตดิต่อในสว่นของนกัลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ีน่างสาวณฐัฐยิา จารุสมบตั ิโทรศพัท ์038-606-242 หรอืที ่
E-mail: info@caz.co.th 

หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กบั
บรษิทัฯ  โดยเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการใหค้วามเหน็ชอบการวางนโยบายและแผนการดาํเนินธุรกจิและมกีารตดิตาม
ผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส รวมถงึให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผู้ถอืหุ้นโดยรวม ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะคํานึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิของบรษิทั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทัมจีาํนวน 9 ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร
จํานวน 3 ท่าน โดยมคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ อนัมจีํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิัทฯ 
ทัง้หมด เพื่อทําหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัเป็น
จาํนวน 4 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารแบง่แยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่มต่ีอผูถ้อืหุ้นไว้
อยา่งชดัเจนเพือ่ความเป็นอสิระในการตดัสนิใจและนําเสนอวสิยัทศัน์  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการ
บรษิทั พจิารณาหรอืรบัทราบตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีท่ีไ่ดร้ะบุไว ้
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 คณะกรรมการบรหิาร  

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารจาํนวน 6 ท่าน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความคล่องตวัโดยมขีอบเขต
อาํนาจหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารจํานวน 3 ท่านเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้
องคก์ร เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มุง่ไปสูก่ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ท่าน เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมต่อการดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทและ
พจิารณาคา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่งประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็น 
คนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอํานาจโดยไม่จํากัด โดยคณะกรรมการบริษัทตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ําหนดอํานาจหน้าทีแ่ละคดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้ดํารงตําแหน่ง
ดงักลา่ว 

ทัง้ น้ี บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานใหม้กีาร
ปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผ ูบ้ริหาร 

บริษัทฯ ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจนตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องได้รบัการอนุมตัจิากการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี (Annual General Meeting of Shareholders (AGM)) ทุกปี กรณีทีก่รรมการของบรษิทั
ไดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบรว่มดว้ย เป็นตน้ จะไดร้บั
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตาม
ความสามารถของบรษิทัประกอบดว้ย 

3. นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบาย
ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2561 โดยบรษิทัฯ  
ได้ตระหนักถึงความสําคญัของนโยบายกํากับดูแลกิจการเน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
และจะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความมัน่คงและเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ยืนในระยะยาว สําหรบัการกําหนดแนวทาง 
ในการดําเนินงานนัน้ บรษิทัฯ ให้ความสําคญัเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
บรษิทัจะมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในรว่มกนัเป็นประจาํทุกปี เพือ่ใหบ้รษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติาม
หลกัการการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มกีารทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจํา
นอกจากน้ี ภายหลังจากที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้แล้ว  
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บรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 

4. จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัฯ ได้กําหนดหลกัปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน เพื่อให ้
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่ตามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และเที่ยงธรรม  
ทัง้การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นักงานและผูบ้รหิารทุกคนรบัทราบ
และยดึปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั 

5. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่าการตดัสนิใจ 
ใด ๆ ในการดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งทาํเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เทา่นัน้ และควรหลกีเลีย่งการกระทาํ
ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาตอ้งแจง้
ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิ 
รวมถงึไมม่อีาํนาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีม่คีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ่งไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่งเครง่ครดั
ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ด้านผลประโยชน์ให้เสมอืนทํารายการกบั
บุคคลภายนอกและสง่รายงานตามระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด และจะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิ รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

6. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัจะรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศที่
ปรากฏในรายงานประจําปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) และงบการเงนิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส การจดัทํางบการเงนิของบรษิทั จะถูกตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีส่าํนกังาน กลต. ใหค้วามเหน็ชอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการทาํบญัชสีากล ซึง่เป็นที่
ยอมรบัเป็นการทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่าํคญั ทัง้ขอ้มลู
ทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิ โดยจะดําเนินการบนพืน้ฐานความถูกตอ้งครบถว้น สมเหตุสมผล เชื่อถอืได ้
และใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสม 

7. การประชมุคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และมกีารประชุม
พเิศษเพิม่เติมตามความจําเป็น โดยกําหนดวาระการประชุมที่ชดัเจนล่วงหน้าและมีวาระพจิารณาติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็นประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้จะมเีลขานุการคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูจ้ดัทํา
วาระต่าง ๆ ของการประชุมและดําเนินการจดัส่งเอกสารการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มเีวลาพจิารณาและศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอ เวน้แต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนเพื่อ
รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ  อาจแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได ้อกีทัง้
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เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้บนัทึกการประชุมและจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็น
รายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดัเกบ็รายงานการประชุมคณะกรรมการทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการ
บรษิทั อยา่งเป็นระบบและพรอ้มใหค้ณะกรรมการของบรษิทั และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

ในการพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการบรษิทั แสดงความเหน็อย่างอสิระ ทัง้น้ี ในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้ง
มากของจาํนวนกรรมการทีม่าเขา้รว่มประชุม โดยกรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีงในการลงคะแนน กรรมการทีม่สีว่น
ไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมหรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้น้ี ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสยีงเพิม่อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ทัง้น้ีในปี 2561 บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 10 ครัง้ 
ปี 2562 จาํนวน 7 ครัง้ และปี 2563 จาํนวน 5 ครัง้ 

8. ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดบัปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิด 
ความมปีระสทิธภิาพในการดําเนินงาน บรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิานและ
ผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีาร
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ตดิตาม ผู้ควบคุม และผู้ประเมนิผลออกจากกนั นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัจดัให้มผีู้ที่ทํา
หน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งมนีโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทําการ
ตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิทั โดยไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจาํกดั โดย นายศกัดิศ์ร ีอําพวนั เป็นผูต้รวจสอบภายในปี 2558 
ถงึ กรกฎาคม 2560, นางสาวลภสัรดา เลศิภานุโรจ เป็นผูต้รวจสอบภายในปี ตุลาคม 2560 ถงึ เมษายน 2561 และ
นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 ถงึ ปัจจุบนั เพื่อทําการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงนิ และมีการ
ปฏิบตัิงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ขอ้กําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ  

9. คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย  

โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน โดยมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

9.1 ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

ตามมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2561 ไดม้กีารกําหนดขอบเขต
อํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบที่สาํคญัของคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจหน้าที่ตามที่
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั และใหม้อีาํนาจหน้าทีต่ามทีก่าํหนดดงัต่อไปน้ี 

9.1.1  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิี่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยยดึนโยบายเรื่อง “ขอ้พงึปฏิบตัิที่ดสีําหรบักรรมการบรษิทัฯ จดทะเบยีน” ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด  
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9.1.2 จดัให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท  
ทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ 

9.1.3 พจิารณาอนุมตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกจิ กลยุทธ ์
ทางธุรกจิ งบประมาณ นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) และระบบควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสม รวมถงึทบทวนเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ของบรษิทัฯ อยา่งน้อยทุกปี  

9.1.4 ควบคุมและกํากบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิาร 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
รวมถงึกาํหนดคา่ตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสบืทอดงาน  

 9.1.5 พจิารณาอนุมตัโิครงสรา้งองค์กรและอํานาจการบรหิารงาน มอีํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถงึการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ทีแ่ต่งตัง้ ทัง้น้ี 
การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ีก่ําหนดนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจทีท่าํให้
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณา
และอนุมตัริายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบั
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ ทัง้น้ีการกําหนดโครงสรา้งองคก์ร และอํานาจในการ
บรหิารจดัการ จะตอ้งครอบคลุมรายละเอยีดการคดัเลอืก การวา่จา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และ
การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสูง โดยมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัเป็นผูม้อีาํนาจแทนบรษิทัฯ ทีจ่ะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน  

9.1.6 จดัทํารายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทัและรบัผดิชอบการจดัทําและการเปิดเผยงบการเงนิ 
เพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ 

9.1.7 คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอํานาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิาร
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบรษิทั ไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรษิทั 
หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน 
เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร ทัง้น้ี การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้บุคคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่
จะทาํขึน้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย (ถา้ม)ี ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรอืประกาศอื่นใดของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่
เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและ
อนุมตัไิวแ้ลว้  

9.1.8 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรบัผดิชอบและดูแลการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของ
บรษิทัฯ ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  
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9.1.9 พจิารณาการจดัสรรเงนิกําไรเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
และอนุมตั ิ 

9.1.10 แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อร ับผิดชอบดําเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบรษิทั เชน่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาท ิการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 

9.2 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 ประชุมเมื่อวนัที ่24 มกราคม 2561 ไดก้ําหนดขอบเขต 
ความรบัผดิชอบทีส่าํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

9.2.1 สอบทานรายงานทางการเงนิเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ามคีวามถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล 
อย่างเพยีงพอโดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอกและผู้บรหิารที่รบัผดิชอบในการจดัทํา
รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจําปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่าง
เพยีงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9.2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน  
ทัง้น้ี อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่อง
สําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทัง้นําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การปรบัปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สําคญัและจําเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  โดย
สอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืบรษิทัฯ ทีป่รกึษา 
ตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี 

9.2.3 สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรือข้อกําหนดของ 
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้นโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  

9.2.4 พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บรษิทัฯ รวมถงึพจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  โดยคาํนึงถงึความน่าเชื่อถอื ความ
เพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบัมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชขีองบรษิัท เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
วตัถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการ
ตรวจสอบ และประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชเีหน็วา่เป็นสาระสาํคญั  
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9.2.5 พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั ในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกต้องและครบถว้น และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ทํารายการดงักล่าวอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้น ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

9.2.6 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และปฏบิตักิารอื่น
ใดตามที่คณะกรรมการบรษิทั มอบหมายและกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น ทบทวนการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บรหิาร ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการ
บริหารความเสี่ยง ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายการสําคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อ
สาธารณชนตามทีก่ฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

9.2.7 รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทั ทราบอยา่งน้อยปีละ 
4 ครัง้ 

9.2.8 เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่กีรรมการบรหิารเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปี ละ 1 ครัง้ 

9.2.9 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ 
ผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสารที่เหน็
วา่เกีย่วขอ้งหรอืจาํเป็น 

9.2.10 ให้มอีํานาจว่าจ้างที่ปรกึษาหรอืบุคคลภายนอกตามระเบียบของบรษิัทฯ มาให้ความเห็นหรอืให้
คําปรกึษาในกรณีจําเป็น เมื่อเหน็ว่าจําเป็นตามความเหมาะสมของขอบขา่ยงานดว้ยค่าใชจ้่ายของ
บรษิทัฯ ตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

9.2.11 จดัทํารายงานการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี            
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

- ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีน่่าเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แต่ละทา่น 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับจากการปฏิบัติหน้าที ่
ตามกฎบตัร (Charter)  

- รายการอื่นทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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9.2.12 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยการประเมนิตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี  

9.2.13 ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบม ี
ความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความ
รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก  

9.2.14 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระทํา           
ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพื่อดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

  - รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

  - การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมขีอ้บกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน  

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   

 หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งต้น 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

9.2.15 พจิารณาสอบทานและปรบัเปลี่ยนหน้าที่ให้เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรษิทัฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพทีด่ ีคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็นก็ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทั ทัง้น้ี นายยิง่ยง  
เตชะรุง่นิรนัดร ์เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั   

 
9.3 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2561 ไดก้ําหนดใหค้ณะกรรมการ
บรหิารมอีาํนาจหน้าทีภ่ายในขอบเขตทีก่าํหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 

9.3.1 ใหม้อีํานาจตดัสนิใจในเรื่องการดําเนินงานที่สาํคญัของบรษิทัฯ โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรอื
ขนาดของกิจการ วตัถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอํานาจที่ได้รบั
มอบหมาย รวมถงึการกํากบัดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ และต้อง
รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ 

 9.3.2 พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรพัย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั  
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9.3.3 มอีํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกจิการต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อกจิการ 

9.3.4 พจิารณาเรือ่งการระดมทุนของบรษิทัเพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
9.3.5 อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินงานของกจิการ 
9.3.6 ดาํเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานโดยทัว่ไปของกจิการ 
9.3.7 พจิารณาอนุมตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบรษิทัและพจิารณาอนุมตัิคําขอจากฝ่ายงาน   

ต่าง ๆ ของบรษิทัทีเ่กนิอาํนาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้  
9.3.8 คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคน

สามารถดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารตามที่กําหนดไว้ โดย
กรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้ร ับมอบหมายนั ้นโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบรหิาร   

 ทัง้น้ี การมอบอํานาจดงักล่าว ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจนัน้ตอ้งไม่มอีํานาจอนุมตัริายการทีบุ่คคลดงักล่าว
หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามทีก่ําหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบรษิทั
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกําหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรม
การคา้ปกตทิัว่ไปของบรษิทัทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณา
อนุมตัไิว ้

 
9.4 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กําหนดให้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอีาํนาจหน้าทีภ่ายในขอบเขตทีก่าํหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 

9.4.1 กาํหนดนโยบาย กลยทุธ ์แนวทาง และกรอบในการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 
9.4.2 กาํหนดแผนจดัการความเสีย่งของฝ่ายจดัการ รวมทัง้กระบวนการบรหิารความเสีย่งในภาพรวมของ

องคก์ร 
9.4.3 กาํกบัดแูลใหฝ่้ายจดัการปฏบิตัติามนโยบาย กลยทุธ ์และแนวทางในการบรหิารความเสีย่งระดบั

องคก์รอยา่งต่อเน่ือง ตดิตามผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร และรายงาน
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจาํ 

9.4.4 พจิารณาสอบทานและใหค้วามเหน็ชอบความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่
ทราบ 

9.4.5 จดัทาํและสอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ตดิตามความเสีย่งทีม่สีาระสาํคญัและ
ดาํเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ องคก์รมกีารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

9.4.6 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่สําคญั และมหีน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูส้อบทานเพื่อใหม้ ัน่ใจว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมต่อการจดัการ
ความเสีย่ง รวมทัง้การนําระบบการบรหิารความเสีย่งมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสมและมกีารปฏบิตัติาม
ทัว่ทัง้องคก์ร 
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9.4.7 ทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุก ๆ ระยะเวลาทีพ่บวา่ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง 

9.4.8 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

9.5 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2561 ไดก้ําหนดใหค้ณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมอีาํนาจหน้าทีภ่ายในขอบเขตทีก่าํหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
9.5.1 ดา้นการสรรหา  

9.5.1.1 พจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้ง ขนาดและองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการที่คณะกรรมการกําหนดไว้ รวมถึงกําหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม โดยจะ 
ตอ้งพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรม
หลกัของบรษิทั 

9.5.1.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดบัสงูของบรษิทั 

9.5.1.3 พจิารณากลัน่กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดของหน่วยงาน
ทางการของผูท้ีจ่ะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  

9.5.1.4 พจิารณาผลงาน คุณสมบตั ิและความเหมาะสมของกรรมการที่พน้จากตําแหน่งตามวาระและสมควร
ได้รบัเลอืกตัง้ใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

9.5.1.5 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทัฯ  

9.5.1.6 พจิารณาแผนการสบืทอดตาํแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู  
9.5.1.7 พิจารณาแผนการพฒันากรรมการ และแผนสบืทอดงาน (Succession Plan) รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที ่

ในเรือ่งอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

9.5.2 ดา้นกาํหนดคา่ตอบแทน  
9.5.2.1 พจิารณานโยบายการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้แก่คณะกรรมการบรษิัท 

และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้ 
9.5.2.2 พจิารณาอนุมตัริูปแบบ หลกัเกณฑ์ และการกําหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทัง้ส่วนที่เป็นเงนิเดอืน

และผลประโยชน์อื่นที่จ่ายใหแ้ก่กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และที่ปรกึษาระดบั
บรหิารของบรษิทั   

9.5.2.3 พจิารณาหลกัเกณฑก์ารประเมนิคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารสงูสุด พรอ้ม
ทัง้นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

 
9.6 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2561 ได้กําหนดให้กรรมการ
ผู้จดัการมหีน้าที่บรหิารและควบคุมบรษิัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์เบื้องต้นของบรษิัทฯ  โดยกรรมการผู้จดัการ
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จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรบัผดิชอบต่อการดําเนินงานของบรษิทั ทัง้ดว้ยตนเอง หรอืมอบหมายใหผู้บ้รหิารอื่นในระดบั
ถดัไปเป็นผูด้าํเนินการแทน หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการมดีงัต่อไปน้ี 

9.6.1 ดูแลบริหารดําเนินงานอย่างระมดัระวงัด้วยความซื่อสตัย์ และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ 
เพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ 
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ 
ภายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขอบเขตอาํนาจซึง่คณะกรรมการกาํหนด 

9.6.2 ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั 

9.6.3 จดัทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ 
งบประมาณประจําปีของบรษิทัฯ ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ งบประมาณรายงานประจําปี และกําหนด
อํานาจการบรหิารงาน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทัฯ พจิารณา
อนุมตั ิ 

9.6.4 รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิทั มากําหนดทศิทาง แนวทาง กลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกจิ 
เพือ่กาํหนดภารกจิหลกั (Mission) สาํหรบัฝ่ายจดัการนําไปดาํเนินการ  

9.6.5 ควบคุมตรวจสอบ ตดิตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บรหิารและฝ่ายจดัการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั   

9.6.6 ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการและรายงานผลการดาํเนินงานการบรหิารจดัการ
ความคบืหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

9.6.7 มอีํานาจสัง่การ / ออกระเบยีบ / ประกาศและอนุมตักิารใชจ้่ายในการดําเนินการตามปกตธิุรกจิของ
บรษิทัฯ   ตามตารางระเบยีบอาํนาจอนุมตัแิละนโยบายเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  

9.6.8 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการ 

ทัง้น้ี ในการดาํเนินการเรื่องใดทีก่รรมการผูจ้ดัการหรอืผูร้บัมอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกําหนด) มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอื มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 
และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการไมม่อีํานาจอนุมตักิารดาํเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกต ิและเงื่อนไขการคา้ปกตซิึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและ/
หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

กรรมการผูจ้ดัการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คอื นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 
  
9.7 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิาร  

ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาในการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะมาดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ 
ชุดย่อยและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยคณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทัง้ ผูบ้รหิารระดบัสงูทีต่อ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  
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9.7.1 กรรมการบรษิทัฯ  
9.7.1.1 คณะกรรมการบรษิัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวชิาต่าง ๆ มคีวามสามารถและประสบการณ์ที่

เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั มคีวามซื่อสตัยต่์อหน้าที ่มวีสิยัทศัน์ รวมทัง้จะตอ้งอุทศิเวลา
ใหก้บับรษิทัฯ เพื่อจะไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็ที ่และมอีํานาจในการตดัสนิใจอยา่งอสิระเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

9.7.1.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสม
ทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

9.7.1.3 ควรผ่านการอบรมและได้รบัประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตร Directors Accreditation Program 
(DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัฯ ไทย (IOD) หรอืเทยีบเท่าภายใน 12 เดอืนนับ
จากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

9.7.1.4 กรรมการบรษิทัจะไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อยที่ไม่ใช่บรษิทัฯ 
จดทะเบยีนเกนิกวา่ 5 บรษิทั (รวมบรษิทั) ในกรณีทีก่รรมการคนใดคนหน่ึงดาํรงตําแหน่งกรรมการใน
บรษิทัจดทะเบยีนอื่น ๆ เกนิกว่า 5 บรษิทั คณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณาถงึประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทา่นดงักลา่ว  

9.7.1.5 ประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกนักับกรรมการผู้จดัการ (Managing Director) 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงาน ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดัเจน เพือ่มใิหก้รรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการมอีาํนาจบรหิารและ
อนุมตัวิงเงนิไมจ่าํกดั   

9.7.1.6 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ 

9.7.1.7 เป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม จรยิธรรมและประวตักิารทาํงานทีด่ ี
9.7.1.8 สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีมเีหตุจําเป็นหรอื

สดุวสิยั 
9.7.1.9 กรรมการบรษิทัไมส่ามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ

บรษิทัฯ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืกรรมการในนิตบุิคคลอื่นทีป่ระกอบกจิการอื่นมสีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไมว่า่จะทาํเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น
เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9.7.1.10 กรรมการบรษิทัตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาใด ๆ ทีบ่รษิทัฯ ทํา
ขึน้ไมว่า่โดยตรง หรอืโดยออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

9.7.1.11 อายไุมเ่กนิ 75 ปีบรบิรูณ์ 
9.7.1.12 คุณสมบตัอิื่นทีอ่าจกาํหนดเพิม่เตมิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ในภายหลงั 
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9.7.2 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอีํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาคณะหน่ึง 
มจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยคดัเลอืกจากกรรมการอสิระของบรษิทั ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการ
อสิระโดยมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

9.7.2.1 ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ  

9.7.2.2 เป็นกรรมการอิสระที่มคีุณสมบตัิตามที่กําหนด และมคีุณสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัที่กําหนดไว้ใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

(1) ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่  
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้บัรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรกึษาที่ได้รบั
เงนิเดอืนประจาํหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทั
ย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึ
กรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นราชการหรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่ สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการราย
อื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย     

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้
วจิารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอีํานาจ
ควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่  บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัยผูม้อีํานาจควบคุม หรอื
หุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั
รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั
ฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  
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และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิทั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

(8) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั อื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั  หรอืบรษิทัยอ่ย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระ เกี่ยวกบัการดําเนินงาน
ของบรษิทั เช่น หุน้สว่น ธุรกจิ เจา้หน้ี และคู่คา้ เป็นตน้ อนัอาจจะทําใหเ้กดิความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

(10) มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีรวมทัง้มีความรู้ 
ความสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  

(11) กรรมการอสิระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยทนัทหีากเหน็ว่ามเีหตุการณ์  
ใด ๆ ทีอ่าจจะทาํใหต้นตอ้งขาดคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระในฐานะกรรรมการอสิระ 

(12) กรรมการอสิระมวีาระการดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัไมเ่กนิ 9 ปี 

(13) กรรมการอสิระจะตอ้งไมด่าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกวา่ 5 แหง่ 

(14) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทั
ยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ภายหลังได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
กรรมการอสิระ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  
โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

9.7.2.3 เ ป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติห น้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที ่
ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักลา่ว 

9.7.2.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ น้ี  
ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหน่ึงคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้ 

9.7.2.5 เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

9.7.2.6 สามารถอุทศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการดาํเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูค้ดัเลอืกสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหน่ึงทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
ให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกและแต่งตัง้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั โดยควรแจง้เป็น
หนงัสอืล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล และใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการอื่น
ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสําเนาหนังสอืลาออกให ้
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีพ่น้จากตําแหน่งตอ้งรกัษาการในตําแหน่งเพื่อดาํเนินการต่อไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
จะเขา้รบัหน้าที ่ 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บรษิทั  แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพือ่ใหก้รรมการตรวจสอบมี
จํานวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพยีง
วาระที่ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้น้ี ให้บริษัทฯ แจ้งการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบดงักลา่วพรอ้มเหตุผลของการพน้จากตาํแหน่งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทนัท ี 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมวีาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการ
เป็นกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ได้อีก 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะพน้จากการดาํรงตาํแหน่งเมือ่ 

(1)  ตาย  
(2)  ลาออก  
(3)  ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรหรอืตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย  
(4)  พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทัหรอืครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัหรอืถกูถอดถอน 
 

9.7.3 ผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร
โดยคดัเลอืกจากบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ ความสามารถ และมคีวามรูใ้นการบรหิารสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.8 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย 

บรษิทัฯ มนีโนบายการลงทุนในกจิการทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์กบับรษิทั ทัง้น้ีเพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการ
แขง่ขนั โดยการลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัฯ จะตอ้งมอีํานาจควบคุมหรอืกําหนดนโยบายการบรหิาร และมสีทิธใินการ
ส่งตวัแทนของบรษิทัเขา้ร่วมเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถอืหุน้ ส่วนบรษิทัร่วม จะต้องมสีทิธใินการส่งตวัแทนของ
บรษิทัเขา้รว่มเป็นกรรมการตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

10. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ปี 2563 บรษิทัฯ มคี่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีให้แก่ บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั จํานวน  3.2 

ลา้นบาท และคา่บรกิารอื่น  จาํนวน 0.04 ลา้นบาท  
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11. การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ  

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั 

หากบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง บุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืมสี่วนได้ส่วนเสยี บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญ
ในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระ ผูป้ระเมนิราคาอสิระ หรอืผูส้อบ
บัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผู้ถือหุ้น
แลว้แต่กรณี เพือ่อนุมตัริายการดงักลา่วก่อนการเขา้ทาํรายการ  

ทัง้น้ี การเข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอนัมีลกัษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอทิธพิลในการมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งและเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั หรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการอนุมตัไิวแ้ลว้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัหรอื
บรษิทั ยอ่ยสามารถดาํเนินการไดต้ามปกตแิละจดัทาํรายงานสรุปเพื่อรายงานใหก้บัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ทุกไตรมาส 

นโยบายของบรษิทัฯ ในการทาํรายการระหวา่งกนัสามารถจาํแนกตามประเภทรายการไดด้งัน้ี 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิกลา่วคอื รายการทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย
ทําเป็นปกตเิพื่อประกอบธุรกจิทีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปหรอืเป็นรายการที่ทําเพื่อสนับสนุนรายการธุรกจิ
ปกตทิีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป อาท ิการซื้อและขายสนิคา้ ซื้อวตัถุดบิ การใหบ้รกิาร การว่าจา้งขนสนิคา้ 
การวา่จา้งทาํโฆษณา สญัญาวา่จา้งบรหิาร การรบัความชว่ยเหลอืทางเทคนิค เป็นตน้ บรษิทัฯ มนีโยบาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกี่ยวกบัเหตุผลและความจําเป็นต่อการทํา
รายการดงักล่าว โดยมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ เมื่อเทยีบเคยีงกบัการทาํรายการระหวา่งบรษิทัฯ หรอืบรษิทั ยอ่ยและบุคคลทัว่ไป หรอืการ
ทํารายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบับุคคลทัว่ไป หรือการทํารายการในลกัษณะเดียวกนัของ
ผูป้ระกอบการอื่นในธุรกจิทํานองเดยีวกนั ทัง้น้ี หากมคีวามจําเป็นบรษิทัฯ อาจว่าจา้งที่ปรกึษาเฉพาะ
ทางในการประเมินราคาที่เป็นธรรม หรือผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจและใหค้วามเหน็
ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณีเพื่ออนุมตัริายการดงักล่าวก่อนการเขา้ทํารายการ อกี
ทัง้คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัฯ จดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 รายการรบัหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ อาท ิการรบัหรอืใหกู้ย้มืเงนิ การคํ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงนิสนิเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยง การจ่าย
คา่ธรรมเนียมใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วโยงทีค่ํ้าประกนัการกูย้มื เป็นตน้ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความจาํเป็น มคีวาม
สมเหตุสมผล มขีอ้ตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ  สาํหรบั
รายการคํ้าประกนัอนัเน่ืองมาจากความจําเป็นในการขอวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ เพื่อใช้เป็น
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เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ ซึง่ถอืเป็นเงือ่นไขปกตขิองสถาบนัการเงนิในการใหส้นิเชื่อแก่ธุรกจิ ซึง่ไมว่่า
จะเป็นในทางตรงหรอืการวางสนิทรพัยค์ํ้าประกนั บรษิทัฯ ต้องไม่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการคํ้าประกนั 
และต้องไม่ทําใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์แต่อย่างใด สาํหรบัรายการรบัการคํ้าประกนั จะต้องเป็นไปตาม
ความจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ สาํหรบัรายการใหแ้ละรบัการคํ้าประกนั โดยใหท้าํรายการเสมอืนทาํกบับุคคลภายนอก ทัง้น้ี บรษิทั
ฯ มนีโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัเหตุผลและความจําเป็น
ต่อการทาํรายการรบัหรอืใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิดงักล่าว รวมถงึพจิารณาราคาทีเ่ป็นธรรมในการ
ทํารายการ และปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคับ 
ประกาศ คําสัง่หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนด
เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 รายการอื่น ๆ อาท ิรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิารอื่น 
บรษิทัฯ มนีโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเหตุผลและความ
จําเป็นต่อการทํารายการดังกล่าวและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ
การปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ
ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนด
เกี่ยวกบัเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัฯ จดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรอืจําหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย ์เพื่อใหก้ารตดัสนิใจเขา้ทาํรายการดงักล่าวไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการทาํรายการระหวา่งกนัจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลง
มตใินการทํารายการระหว่างกนันัน้ ๆ อกีทัง้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปีของบรษิทัฯ (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่เน้นการประกอบกจิการดว้ยความดแูลเอาใจใสต่่อผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดล้อมอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบรษิทัฯ หวงัว่าการดําเนินธุรกจิภายใต้ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวมพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ ควบคู่กนัไปดว้ย บรษิทัฯ จงึไดก้ําหนดนโยบาย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของพนกังานทุกคน โดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มุง่เน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแขง่ขนัทางการคา้
ตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสมอภาค รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใด
กต็ามทีข่ดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูทีค่วามเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ การเรยีก รบั และ
ไมใ่หผ้ลประโยชน์ใดทีไ่มส่จุรติทางการคา้ในการจดัซือ้เครือ่งจกัร เป็นตน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของผูอ้ื่น โดยบรษิทัฯ กําหนดใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้กําหนดเกี่ยวกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา อาท ิ
การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ มโีครงการรณรงคก์ารสง่เสรมิและปลกูจติ
ใตส้าํนึกใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกระดบัชัน้ใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย 

2. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัฯ บรหิารกจิการบนพื้นฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการกํากบัดูแลกจิการ และปฏบิตัติาม
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั การใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจา้หน้าที่ของรฐัหรอืภาคเอกชน 
โดยบรษิทัฯ ไดก้ําหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบงัคบับญัชาใน
แต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอํานาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม ทัง้น้ี 
บรษิัทฯ ได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
ชุมชน และสงัคมรอบขา้ง ดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์คํานึงถงึความเสมอภาคและเสรภีาพที่เท่าเทยีมกนั 
ไมล่ะเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน และไมเ่ลอืกปฏบิตัไิมว่า่จะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา 
สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถงึจดัใหม้กีารดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขา้ไปมสีว่นเกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิ
สทิธมินุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเดก็ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น อกีทัง้บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งแรงงานคนพกิาร เพื่อให้
โอกาสคนพกิารไดท้ํางานที่เทยีบเท่าคนปกต ินอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดส้่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดด้าน
สทิธมินุษยชน โดยจดัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการรอ้งเรยีนสาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัความ
เสยีหายจากการถกูละเมดิสทิธอินัเกดิจากการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และดาํเนินการเยยีวยาตามสมควร 

4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะ
ช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 
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4.1 เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

4.2 จดัใหม้กีระบวนการสรรหา ว่าจา้ง และเงื่อนไขการจา้งงาน รวมถงึกําหนดค่าตอบแทน และการพจิารณา
ผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการทาํงานทีเ่ป็นธรรม 

4.3 สง่เสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึสง่บุคลากรเขา้รว่มสมัมนา 
และฝึกอบรมวชิาการดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถงึ
ปลกูฝังทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4.4 จดัให้มสีวสัดกิารด้านต่าง ๆ สําหรบัพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากทีก่ฎหมายกาํหนด เชน่ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี การใหเ้งนิชว่ยเหลอืประเภทต่าง ๆ แก่พนกังาน 
เชน่ เงนิสงเคราะหก์รณีเสยีชวีติ เป็นตน้ 

4.5 ดําเนินการให้พนักงานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั และมสีุขอนามยัในสถานที่ทํางานที่ด ีโดยจดัให้มี
มาตรการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งให้พนักงานมจีติสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถงึจดัการ
ฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุอนามยัทีด่ ีและดแูลสถานทีท่าํงานใหถ้กูสขุลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่
เสมอ 

4.6 เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมหรอืการ
กระทาํทีไ่มถ่กูตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานเรือ่งดงักลา่ว 

5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ เพื่อความพงึพอใจของลกูคา้ และยดึมัน่ในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ย
ความรบัผดิชอบและความซื่อสตัย ์โดยการดแูลใหก้ระบวนการผลติสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่สง่มอบสนิคา้
ไดต้ามปรมิาณและภายในระยะเวลาทีต่กลงกบัลูกคา้ และหากมกีารปรบัปรุงแผนการผลติทีม่คีวามสาํคญัซึ่งอาจสง่ผลกระทบ
ต่อการสง่มอบสนิคา้ บรษิทัฯ จะหารอืรว่มกบัลกูคา้เพือ่ดแูลใหเ้กดิผลกระทบน้อยทีส่ดุ 

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ดาํเนินการและควบคุมให้
มกีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งเคร่งครดั โดยเฉพาะในกระบวนการใหบ้รกิารผลติและ
ประกอบ บรษิทัฯ ไดป้รบัเปลีย่นวธิกีารทํางานใหก้ระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุ ยกตวัอยา่งเช่น การขดัพน่ท่อดว้ยเศษผง
เหลก็ แทนการขดัดว้ยทราย เพือ่ชว่ยลดมลภาวะดา้นฝุ่ นละอองไมใ่หฟุ้้งกระจายไปในชุมชน รวมถงึสามารถนําผงเหลก็กลบัมา
ใชซ้ํ้าไดอ้กีหลายครัง้ และนําไปกาํจดัตามระบบอยา่งถกูตอ้ง 

7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

บรษิทัตระหนักในความเป็นสว่นหน่ึงของชุมชนหรอืสงัคมซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการช่วยเหลอืและสนับสนุนกจิกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคมเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ โดยการดแูลเอาใจ
ใสส่ิง่แวดลอ้มในชุมชน และใหค้วามช่วยเหลอืในการจดักจิกรรมและการพฒันาชุมชนร่วมกนั ทัง้น้ี โดยปกตกิารดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทั จะไมส่ง่ผลกระทบรา้ยแรงใด ๆ ต่อชุมชนโดยรอบ 
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8. การมีนวตักรรม และเผยแพร่นวตักรรมซึ่งได้จากการดาํเนินงานที่ม ีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม 
และผ ูม้ ีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ตระหนกัความรบัผดิชอบของสงัคม ต่อการใชน้วตักรรมซึง่ไดจ้ากการดาํเนินงาน โดยบรษิทัฯ ไดใ้ชน้วตักรรม 
ในการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อความรบัผดิชอบของสงัคมอย่างเคร่งครดั ยกตวัอยา่งเช่น การออกแบบและรบัเหมาก่อสรา้ง
ระบบ ผลติน้ําเยน็ที่เกดิจากการแลกเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาตเิหลวที่ถูกขนส่งมาทางท่อ (โครงการ PTT LNG Cold 
Water ทีป่ระมลูไดใ้นปี 2560) เพือ่นํากลบัมาใชป้ระโยชน์ในระบบหล่อเยน็ของหน่วยผลดิไฟฟ้าในโรงงานอกีครัง้หน่ึง ทาํใหล้ด
การใชพ้ลงังานทีใ่ชใ้นการผลดิไฟฟ้าและสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการผลดิไฟฟ้าไดม้ากขึน้ 

             
10.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน  

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะประกอบกจิการภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสว่นรวมไปพรอ้มกบัการ
เจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ จงึนํานโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการปฏบิตังิาน และ
เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่พนกังานทุกระดบัตระหนกัถงึและปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตน้โยบายดงักลา่วอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

โดยบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจดัการอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในหลกัสตูรต่าง ๆ ใหก้บัพนกังาน ดงัน้ี 

10.2.1 การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการทาํงานสาํหรบัพนกังานเขา้ใหม ่  

     
10.2.2 การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการทาํงานในสถานทีอ่บัอากาศ      
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10.2.3 การอบรมหลกัสตูรดบัเพลงิเบือ้งตน้ 

     
 

10.2.4 การอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

                                   
 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัไดป้ระกาศนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิทัฯ ทัง้ในรูปแบบการ

ประชุมระดบัผูบ้รหิาร การประชุมระดบัฝ่าย บอรด์ประชาสมัพนัธภ์ายในบรษิทัฯ พรอ้มทัง้กาํหนดใหเ้ป็นหวัขอ้ในการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม ่รวมถงึการจดัอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ  

บรษิทัฯ นําระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2015 มากาํหนดเป็นขอ้ปฏบิตัใินการทาํงานของพนกังานและผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย และคาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมตัง้แต่กระบวนการผลติและวธิกีารปฏบิตังิาน ไปจนถงึการปรบัปรงุพืน้ที่
โรงงาน เชน่ 

 

 การใชน้วตักรรมซึ่งไดจ้ากการดําเนินงาน โดยบรษิทัฯ ไดใ้ชน้วตักรรม ในการดําเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อความ
รบัผดิชอบของสงัคมอย่างเคร่งครดั โดยการนําเครื่องจกัรในการขดัสนิมทีเ่ป็นระบบปิดมาใชง้านและดําเนินการหมุนเวยีนใน
การนําเมด็โลหะขดัสนิมมาใชใ้หม ่ซึง่สามารถประหยดัพลงังานและลดโอกาสในการเกดิฝุ่ นละอองในพืน้ที ่

   
 

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของชุมชนและสงัคมเป็นอยา่งมาก จงึประกอบกจิการตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม โดยมเีป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิรว่มกบัชุมชนอยา่งมคีวามสขุ มุง่มัน่ทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมเพือ่พฒันา
คุณภาพชวีติของคนในชุมชน ดว้ยความหว่งใยและใสใ่จต่อสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจดักจิกรรมเพือ่ชว่ยเหลอืและ
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พฒันาสงัคมอย่างสมํ่าเสมอ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คอื การศกึษา ศาสนา สิง่แวดล้อมและสุขภาพ และกจิกรรม
ชุมชน ดงัน้ี  

10.3.1 การศกึษา  
 บรษิทัฯไดก้ารสนบัสนุนดา้นการศกึษา โดยจดัมอบทุนการศกึษากบับุตร ธดิา ของพนกังานทีม่ผีลการเรยีน 

และความประพฤตดิ ีประจาํปี 2563 
 

    
 

10.3.2 การศาสนา  
 บรษิทัฯไดส้นบัสนุนงบประมาณดา้นการศาสนา ณ. วดัหนองแฟบทกัขณิาราม อ. เมอืงระยอง จ. ระยอง 

รว่มกบักลุม่ บรษิทั ปตท.  

               
 

10.3.3 สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพ 
 บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารซอ้มดบัเพลงิและอพยพในกรณีฉุกเฉินประจําปี เพื่อป้องกนัและควบคุมไม่ใหเ้กดิผล

กระทบต่อชุมชน 

    
 

 ทาํการตรวจสอบคุณภาพน้ําทีร่ะบายออกจากโรงงาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
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 ทาํการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในพืน้ทีโ่รงงาน (แสง เสยีง ความรอ้น) 
 

   
                                                                                

 บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ปี 2563 กบัตลาดหลกัทรพัย ์(maiA) โครงการ Virtual Run วิง่การกุศลระดมทุน 
2,000,000 บาท CAZ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนจาํนวน 30,000 บาท 
 

    
 

 

10.3.4 กจิกรรมชุมชน           
 บรษิทัไดด้าํเนินการกวาดถนน เพือ่ทาํความสะอาดและลดมลภาวะดา้นฝุ่ นจากโครงการทีบ่รษิทัได้

ดาํเนินการก่อสรา้ง 

                   

10.4  นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะดาํเนินกจิการอยา่งซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและมสีว่น

ร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกัการทีจ่ะต่อตา้นการกระทําทุจรติและการตดิสนิบนในทุกรปูแบบทัง้
ทางตรงและทางอ้อม จงึไดก้ําหนดนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนัขึน้เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ยดึถอืและปฏบิตัติาม
หลกัการต่อไปน้ี 

1. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทในทุกส่วนงานจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติ โดยการ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจรตินัน้ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามที่กําหนดในคู่มอืจรรยาบรรณ
ของบรษิทั รวมถงึคูม่อืการปฏบิตังิานของพนกังานทีบ่รษิทัจดัทาํ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัจะกาํหนดขึน้
ต่อไป 

2. การจดัซื้อจดัจ้างจะต้องดําเนินการตามระเบียบขัน้ตอน การปฏิบตัิงานของบรษิัท และมคีวามโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

3. การใหเ้งนิสนับสนุนใด ๆ กต็าม จะต้องกระทําโดยระบุชื่อในนามของบรษิทัเท่านัน้ และจะต้องเป็นไปตามระเบยีบ
ขัน้ตอนของบรษิทั 
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4. บรษิทัจะสือ่สารแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายและเผยแพรใ่หค้วามรูค้วามเขา้ใจกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานใน
ทุกระดบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั 
พนกังานทุกคนของบรษิทัฯ มหีน้าทีท่าํความเขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัในองคก์ร

ทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน หากพบการกระทาํใดทีเ่ขา้ขา่ยขดัต่อนโยบายน้ี ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัท ี

10.5 การจดัทาํรายงานความย ัง่ยืน 
บรษิทัมแีผนรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและรายงานผลกระทบและผลลพัธท์ัง้เชงิบวก

และลบต่อเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินกจิการ แก่คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจําทุกปี เพื่อจดัใหม้ี
กรอบแนวทางในการทํางาน งบประมาณ และความเหมาะสมการดําเนินงานของบรษิทั โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบรษิทั 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของระบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพซึ่งจะส่งเสรมิใหก้ารดําเนินธุรกจิ
ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย โดยบรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทําหน้าที่
สอบทานระบบควบคุมภายในใหม้คีวามเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัการของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้น้ี การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่ออนุมตัริายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบควบคุมภายในของ
บรษิทัฯ มผีูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายในและผูบ้รหิารเขา้รว่มประชุม เพื่อนําขอ้มลูเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงพจิารณารบัทราบ ติดตามความคบืหน้า และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถแก้ไข
ประเดน็ขอ้สงัเกตไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้จดัให้มผีู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอสิระจากภายนอก โดยแต่งตัง้ บรษิทั ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จํากดั ตัง้แต่เดอืนมถุินายนปี 2558 โดยในปี 2561 ม ีนางสาวลภสัรดา เลศิภานุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน มกราคม - เมษายน 2561 และนางสาวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบนั ซึ่ง
ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นผู้มคีุณสมบตัิ มคีวามรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชแีละการ
ควบคุมภายในเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ  

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั ไดม้กีารพจิารณาระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิความถูกต้องและความ
เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ โดยพบขอ้สงัเกตเพิม่เตมิสาํหรบัระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ และแจง้ใหบ้รษิทัฯ 
ทราบพรอ้มกบัขอ้เสนอแนะในการพจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป  

โดยในแต่ละส่วนงานดงักล่าว ไดนํ้าเสนอขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และการตดิตามผล ออกมาในรูปธรรม ซึ่งจะ
สง่ผลใหก้ารควบคุมภายในชว่ยสกดักัน้ความสญูเปลา่ทีจ่ะเกดิขึน้แก่องคก์ร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายใน โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่าย
บรหิารเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั ทัง้ 5 สว่น คอื 
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คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็วา่ บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้บรษิทัฯ
มรีะบบการตดิตามควบคุมดแูลการดาํเนินงานทีจ่ะสามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อนัเกดิจากการทีผู่บ้รหิารนําไปใช้
โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีํานาจเพยีงพอได ้รวมถงึมรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอในการทําธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่ว  
 

11.2 การประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผ ูต้รวจสอบภายใน 

บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ได้ประเมนิ 
ตรวจสอบและตดิตามการปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืนมถุินายน 2558 โดยประเมนิความเสีย่ง 
จดัทําแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจําปี ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตดิตามผลการปรบัปรุงระบบ 
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิประสทิธิ
ภาพและความเหมาะสมเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้
ความเหมาะสมและเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ผู้ตรวจสอบภายในได้ดําเนินการตรวจสอบให้ความ
เชื่อมัน่ต่อระบบควบคุมภายในซึง่ครอบคลุมถงึการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมนิ
ความเสีย่งจากระบบควบคุมภายในกระบวนการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบงานขายและประมูลโครงการ ระบบงานบรหิารและ
จดัการโครงการ ระบบงานการจดัทํางบประมาณ ระบบงานการจดัซื้อและจดัจา้ง ระบบงานการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ระบบงานบญัช ีระบบงานการเงนิ ระบบงานเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่าย ระบบงานการควบคุมทรพัย์สนิ ระบบงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทัว่ไป) งานความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม โดยในแต่ละครัง้ของการตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในประจําไตรมาสควบคู่กบัการรายงานการตรวจสอบ
ภายในแบบตดิตามประเดน็ความเสีย่งที่พบจากการตรวจสอบในครัง้ก่อน (Follow up Audit) และรายงานทุกฉบบัได้ถูก
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นการกํากบัดูแลและควบคุมการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัและเพือ่ใหก้ารทาํงานของบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจํานวน 
3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมัน่ใจวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้
สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวปฎิบัติที่ดีสําหรบั
คณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมกีารหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชใีนเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจาํปี 2563 ของบรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และ งบการเงนิรวม ซึ่งไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมาตรฐาน
การบญัชขีองไทย (Thai Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพยีงพอ รวมทัง้ไดป้ระชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการจาํนวน 5 ครัง้ เพื่อ
ปรกึษาหารอืกนัอยา่งอสิระถงึขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัในการจดัทาํงบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชซีึง่มผีลกระทบต่องบ
การเงนิ ความเหมาะสมของวธิีการบนัทึกบญัช ีขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
การเงนิ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมาตรฐานการบญัชขีองไทย ตลอดจนความเป็นอสิระของ
ผูส้อบบญัช ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การจดัทาํงบการเงนิเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงนิและ
มาตรฐานการบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงนิ
ดงักลา่วทีผู่ส้อบบญัชไีดส้อบทานและตรวจสอบแลว้ ซึง่เป็นรายงานความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไข 
การสอบทานรายงานการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง และตดิตามความคบืหน้าการบรหิารความ
เสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยพจิารณาปัจจยัเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ และการ
บรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่บรษิทัฯ ไดก้ําหนดแนวทางการบรหิาร
จดัการความเสีย่งไวอ้ยา่งชดัเจน และไดส้ือ่สารใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายเขา้ใจ รวมทัง้สรา้งวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เพือ่ใหทุ้กคนในองคก์รตระหนกัวา่การบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัของผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั 
การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน 
และพบว่ามคีวามเพยีงพอเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ครอบคลุมปัจจยัเสี่ยง และมปีระสทิธิผลในการ
ดําเนินงาน รวมทัง้มกีารพฒันาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ในด้านบุคลากรและการปฎิบตัิงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลอยา่งต่อเน่ือง ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชทีีร่ายงานวา่จากการสอบทานไมพ่บขอ้บกพรอ่งที่
เป็นสาระสาํคญัซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
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นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบแผนการตรวจสอบภายในสาํหรบัปี 2564 
ซึง่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามปัจจยัเสีย่งขององคก์ร รวมทัง้กําหนดขอบเขตการปฎบิตังิานตรวจสอบใหค้รอบคลุมกระบวนการทาง
ธุรกจิและการทาํงานทีม่สีาระสาํคญั 
การสอบทานการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และการปฎิบตัิตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฎบิตัติามจรรยาบรรณและบรรษทัภบิาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้ได้
ปฎิบตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างเคร่งครดั และมุ่งมัน่ที่จะดําเนินธุรกจิตามแนวทางการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
โดยกรรมการบรษิทั ได้ส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดบัมจีติสํานึกในจรยิธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
รวมทัง้ไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นคอรปัชัน่อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การพิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณา และมมีติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตัิต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4795  และ นางสาวเนาวรตัน์ นิติ
เกยีรตพิงศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 7789 และนางสาวชนารตัน์ จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 9052 ใน
นาม บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัโดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผู้ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฎิบตังิานได ้ให ้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประจาํปี 2564 
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามเงือ่นไขทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดยยดึหลกัความสมเหตุสมผล ความโปรง่ใส การเปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ การทาํรายการทีเ่กีย่วโยง
กนัดงักล่าว เป็นปกตทิางการคา้ มคีวามโปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสุดแก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ดว้ยเงือ่นไขและราคาทีส่มเหตุสมผล 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระ
อย่างเพยีงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานขอ้มูล
ทางการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2563 ถกูตอ้ง เชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  บรษิทัฯ มกีาร
บรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล มกีารเปิดเผยรายการที่
เกี่ยวโยงกนัอย่างถูกตอ้ง มกีารปฎบิตัติามกฎหมาย ขอ้กําหนดและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ตลอดจนมกีารปฎบิตังิานทีส่อดคลอ้งตามระบบการกํากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งเพยีงพอ โปรง่ใส เชื่อถอืได ้รวมทัง้
มกีารพฒันาปรบัปรงุระบบการปฎบิตังิานใหม้คีุณภาพดขีึน้และเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 
(นายนท ี  ทบัมณี) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)       แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2563 

สว่นที ่2 หน้า 49 
 

12.  รายการระหว่างกนั 

12.1 ลกัษณะความสมัพนัธ  ์
บรษิทัฯ มกีารทํารายการกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นนัน้เป็นการทํา

รายการกบักรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯรวมถึงการทํารายการกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ซึ่งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทัฯกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ได้
ดงัน้ี  

 

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์

บรษิทั ทาคนิู กรุป๊ จาํกดั 
(มหาชน) (TAKUNI) 

TAKUNI เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ผา่นบรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) 
จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 36.64 ของทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้  

บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) 
จาํกดั (TT) 

TT เป็นบรษิทัยอ่ยของ TAKUNI และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ของบรษิทั
ในสดัสว่นรอ้ยละ 36.64 ของทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้  

บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จาํกดั 
(GG) 

GG เป็นบรษิทัยอ่ยของ TAKUNI ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม 
จาํกดั (RE) 

RE เป็นบรษิทัยอ่ยของ TAKUNI ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ  

นายซุง ซกิ ฮอง 
(Mr. Chung Sik Hong) 

เป็นกรรมการบรหิารและกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดย
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 11.22 ของทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้ 

นายยอง ชอล ชอย 
(Mr. Yeong Cheol Choi)  

เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 4.88 
ของทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้ 

นายหวงั ยอบ จ ี
(Mr. Wang Youp Jhee) 

เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 3.45 
ของทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้ 
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12.2 ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
บรษิทัฯ มกีารทาํรายการระหวา่งกนัอนัเนื่องมาจากการดาํเนินธุรกจิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่สามารถสรปุลกัษณะและมลูคา่ของการทาํรายการระหวา่งกนั โดยเป็นไป

ตามลกัษณะการประกอบธุรกจิปกต ิและมเีงือ่นไขทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม ดงันี้ 

บคุคล /นิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่  

31 ธ .ค.2563 
(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. บรษิทั ทาคนูิ 
กรุป๊ จาํกดั(มหาชน) 
(TAKUNI) 
 
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
รบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร 
โ ค ร ง ก า ร  Bangpa-Kong LPG Terminal 
Phase 3 (WP Ball Tank) ให้กบั บรษิทั ทาคู
นิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 คา่ไฟฟ้า 

 
 
 

 
 
 
 
 

5,949,809 
-ไมม่-ี 

 
 
 

 
 
 
 

190,988,004 
1,228,921 

 
 
 
 

 
 
 
 

12,974,054 
265,922 

 บรษิทัฯ ได้ทําสญัญารบัเหมาก่อสรา้ง
แบบครบวงจรกับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการ 
Bangpa-Kong LPG Terminal Phase 
3 (WP Ball Tank) โดยมมีูลค่าสญัญา
อยู่ที่ 204 ล้านบาท อายุโครงการ 16 
เดอืน (ก.ย.2561 – ม.ีค. 2563) 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นธุรกจิปกต ิของ
บรษิทัทัง้สอง นโยบายกําหนดราคา
และเงื่อนไขทางการคา้ตามปกตโิดย 
TAKUNI ได้มกีารเปรยีบเทยีบราคา
กบัผู้รบัเหมารายอื่นแล้ว และ CAZ 
ได้เสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไข
ปกติของ CAZ ที่เสนอให้กับลูกค้า
รายอื่นโดยสรปุ 

 ยอดคงคา้ง 
- ลกูหนี้การคา้ 
- เงนิประกนัผลงาน 
- รายไดร้บัล่วงหน้า 
- รายไดค้า่ก่อสรา้งคา้งรบั 

 

 
54,602,100 
2,041,200 

85,904,191 
-ไมม่-ี 

 

 
10,920,420 

-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 

17,643,946 
 

 
-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 

 

 เ งื่ อนไขการทํ า ร ายการของทั ้ง 
TAKUNI แล ะ  CAZ เ ป็ น ไปต าม
เงือ่นไขการคา้ทัว่ไป  นอกจากนี้การ
ทํารายการดงักล่าว พบว่า ราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าของงานที่ CAZ 
ทําให้บริษัทย่อยของ TAKUNI เมื่อ
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บคุคล /นิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่  

31 ธ .ค.2563 
(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ยอดคา้งจา่ย 
- เจา้หนี้การคา้ 

 
-ไมม่-ี 

 
 

 
1,263,985 

 
-ไมม่-ี 

 

เทียบกับงานที่ CAZ ทําให้ลูกค้า
บุ ค ค ลภ ายนอก แล้ ว  มี  margin 
ใกล้เคียงกันและเงื่อนไขการค้าไม่
แตกต่าง 

2. บรษิทั ทาคนูิ
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(TT) 

 

เงนิกูย้มืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 บรษิทัมกีารกู้ยมืเงนิจากบรษิทัแม่เพื่อใชเ้ป็น
เ งินทุ นหมุ น เ วีย น ในก า รดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ 
รายละเอยีดมดีงันี้  

- ตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหวา่งงวด 
- ชาํระคนืระหวา่งงวด 
- ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 

 ดอกเบี้ยจ่ าย  (อัตราดอกเบี้ย  MLR ของ
ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง โดยมอีตัราดอกเบี้ย
เฉลี่ยอยู่ที่ 6.10% (ปี 2562) และ 5.61% (ปี 
2563) 
 
 
 

 
 
 
 

-ไมม่-ี  
-ไมม่-ี  
-ไมม่-ี  
-ไมม่-ี  

 
 

-ไมม่-ี  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-ไมม่-ี 
157,500,000 

(157,500,000) 
-ไมม่-ี 

 
 

962,192 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-ไมม่-ี 
279,000,000 

(279,000,000) 
-ไมม่-ี 

 
 

5,658,016 
 
 
 
 
 
 

 งวด 12 เดอืน ปี 2561 บรษิทัไม่มเีงนิ
กูย้มืจาก TT 

 งวด 12 เดอืน ปี 2562 บรษิทัได้กู้ยมื
เงนิจาก TT จํานวน 157.50 ล้านบาท 
และชาํระคนืทัง้จาํนวนในระหวา่งงวด 

 งวด 12 เดอืน ปี 2563 บรษิทัได้กู้ยมื
เงนิจาก TT จํานวน 279.00 ล้านบาท 
และชาํระคนืทัง้จาํนวนในระหวา่งงวด 
 

 รายการกูย้มืดงักล่าวเกดิขึน้จากความ
จําเป็นในการนําเงนิมาใช้เป็นเงนิทุน
หมุน เวียนระยะสัน้ ในการดํ า เ นิน
โครงการก่อสร้าง ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่
บรษิทัไดร้บัจากธนาคารพาณิชยน์ัน้ไม่
เพยีงพอ โดยบรษิทัมเีงนิกูจ้ากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในอัตราดอกเบี้ย 
MLR – ร้อยละ 0.50 ซึ่งตํ่ากว่าอัตรา

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความจาํเป็นเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อบรษิทัในการนํามาใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวียนเพื่อให้สามารถดําเนิน
ธุรกจิได้ตามแผนงานและเป้าหมาย
ของบรษิทัฯ 
 
 

 รบัทราบรายงานผลการการไม่มเีงนิ
กู้ยมืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ณ วนัสิน้
งวด 
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บคุคล /นิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่  

31 ธ .ค.2563 
(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ดอกเบีย้ทีบ่รษิทัจ่ายใหก้บั TT รอ้ยละ 
0.50 
 
 

3. บรษิทั จแีก๊ส  
โลจสิตกิส ์จาํกดั 
(GG) 
 

คา่ใชจ้า่ยจากการรบับรกิาร 
 บรษิทัมกีารใชบ้รกิารขนสง่วสัดุก่อสรา้งทีจ่าก 

GG โดยเป็นอตัราคา่บรกิารเดยีวกนักบัที่
บรษิทัจา่ยใหแ้ก่ผูร้บัจา้งทัว่ไป 

- คา่ใชจ้า่ยจากการรบับรกิาร 
 
 
 ยอดคงคา้ง 

‐ เจา้หนี้การคา้ 
‐ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย  

 

 
 
 
 

2,112,829 
 

 
 

577,500 
431,806 

 
 
 
 

3,910,382 
 
 
 

1,645,878 
-ไมม่-ี 

 
 
 
 

3,834,899 
 
 
 

2,026,418 
-ไมม่-ี 

 รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่
บรษิัทได้ใช้บรกิารขนส่งวสัดุก่อสร้าง
จาก GG ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ โดยมีอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขทางการค้า เทียบเท่ากับผู้
ให้บรกิารรายอื่น ๆ อีก 2 ราย ซึ่งคิด
อตัราค่าบรกิารเป็นรายเดอืน เดอืนละ 
70,000 บาท และค่าล่วงเวลาซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิคิดเป็น ชม.ละ 
291.67 ต่อชม. โดยอตัราคา่บรกิารและ
เงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับผู้
ให้บริการรายอื่น ๆ อีก 2 ราย เฉลี่ย
ราคาอยูท่ี ่เดอืนละ 70,000 บาท  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นธุรกจิปกต ิของ
บรษิทัทัง้สอง นโยบายกําหนดราคา
และเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ 
ดังนั ้นจึง เห็นว่าการทํารายการมี
ความเหมาะสม และสมเหตุสมผล 

4. บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จาํกดั 
(RE) 

คา่ใชจ้า่ยจากการรบับรกิาร 
 บรษิัทมคี่าใช้จ่ายจากการใช้บรกิารทดสอบ

แบบไม่ทําลายทางด้านวิศวกรรม  Non-

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 รายการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่
บริษัทได้ใช้บริการทดสอบแบบไม่
ทาํลายทางดา้นวศิวกรรม NDT ซึง่เป็น

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดงักล่าวเป็นธุรกจิปกต ิของ
บรษิทัทัง้สอง นโยบายกําหนดราคา
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บคุคล /นิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่  

31 ธ .ค.2563 
(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 Destructive Testing – (“NDT”) ที่จ่ายให้ RE 
แก่โดยเป็นอัตราค่าบริการเดียวกันกับที่
บรษิทัจา่ยใหแ้ก่ผูร้บัจา้งทัว่ไป 

-  คา่ใชจ้า่ยจากการรบับรกิาร 
 

 ยอดคงคา้ง 
- เจา้หนี้การคา้ 
- คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

 
คา่เชา่สาํนกังาน และคา่สาธารณูปโภค 
บรษิทัมรีายไดค้า่เชา่สาํนกังาน และคา่
สาธารณูปโภค จากบรษิทั ราชพฤกษ ์วศิวกรรม 
จาํกดั โดยมอีตัราคา่เชา่เป็นไปตามราคาตลาด 
และคา่สาธารณูปโภค อตัราคา่สาธารณูปโภค 
ตามใบแจง้หนี้ของการไฟฟ้า 
 

- รายไดค้า่เชา่สาํนกังาน 
- รายไดค้า่สาธารณูปโภค 

 
 ยอดคงคา้ง  

- ลกูหนี้การคา้  

 
 

 
8,162,215 

 
  

1,991,587 
431,805 

 
 
 
 
 
 
 
 

144,000 
127,766 

 
 

69,474 
 

 
 
 
22,301,463 

 
 

5,380,110 
4,713,583 

 
 
 
 
 
 
 
 

144,000 
140,689 

 
 

74,409 
 

 
 
 

17,135,585 
 
 

13,203,665 
7,756,981 

 
 
 
 
 
 
 
 

144,000 
79,181 

 
 

43,027 

การประกอบธุรกจิตามปกต ิโดยมอีตัรา
ค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้า
เทยีบเทา่กบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ๆ อกี 2 
ราย  

 
 
 
 
 
 
 บริษัทฯ ให้ RE เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็น

ที่ตัง้สํานักงาน  มีพื้นที่ใช้สอย  204 
ตารางเมตร อยู่ภายในบริเวณพื้นที่
อาคารโรงงานของบริษัท เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ
งาน NDT ของบริษัทฯ โดยการทํา
สญัญาเช่าเป็นแบบต่ออายุอตัโนมตัทิุก
ปี (หากไม่มีการแจ้งยกเลิกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร) บรษิทัฯ กาํหนดอตัราค่า
เช่าต่อตารางเมตรเท่ากับ 59 บาท / 
เดอืน ซึ่งเท่ากบัราคาที่ประเมนิโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ (59 บาท/ตาราง

และเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ 
ดังนั ้นจึง เห็นว่าการทํารายการมี
ความเหมาะสม และสมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ

ใหบ้รษิทั ราชพฤกษ ์วศิวกรรม จาํกดั 
เช่าสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นการนํา
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชใ้นการดําเนินการ
ของบรษิทัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ โดย
อตัราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค มี
ความสมเหตุสมผล เป็นไปตามราคา
ตลาด และเป็นประโยชน์สงูสุดแก่ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
ขายวสัดุอุปกรณ์ทีบ่รษิทัไม่ไดใ้ชง้าน
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บคุคล /นิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่ 
31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือน
สิ้นสดุ วนัที่  

31 ธ .ค.2563 
(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

เมตร) และมเีงื่อนไขการคดิราคาของ
ค่าสาธารณูปโภคตามมูลค่าเรยีกเก็บ
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

 

แ ล้ ว ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท  ร า ช พ ฤ ก ษ์  
วศิวกรรม จาํกดั ดงักล่าว เป็นการนํา
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชใ้นการดําเนินการ
ของบริษัทมาทําให้เกิดประโยชน์ 
โดยราคามีค ว ามสม เห ตุ สมผล 
เ ป็นไปตามราคาตลาด  และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูม้สี่วนได้เสยีทุก
ฝ่าย 
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12.3 รายละเอียดค ํา้ประกนัวงเงินสินเชื่อธนาคารของบคุคล /นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2563 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั รายชื่อผ ูค้ ํา้ประกนั 

1. ธนาคารไทยพาณชิย ์
 
 

รายการคํ้าประกนั 
 วงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
‐ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

 
 วงเงนิสนิเชือ่  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 

 
607,000,000 
362,330,687 

-ไมม่-ี 
 

250,000,000 
169,540,000 

 
5,000,000 

-ไมม่-ี 
 
 

 
607,000,000 
467,665,416 
50,000,000 

 
250,000,000 
116,220,000 

 
5,000,000 

-ไมม่-ี 
 
 

 
1,036,600,000 

464,097,144 
409,103,580 

 
250,000,000 
115,900,000 

 
5,000,000 

-ไมม่-ี 
 
 

 
 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  โฉนดเลขที่ 

111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตัง้อยู่ที ่
เลขที่ 383 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์อง บรษิทั ซีเอ
แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) จด
จาํนองเป็นหลกัประกนั 

 
 บ ริษั ท  ท า คู นิ  ก รุ๊ ป  จํ า กั ด

(มหาชน) (“TAKUNI”) 
 นายซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(บรษิทัฯ อยูใ่นระหวา่งการ
ดาํเนินการของธนาคารเพือ่ปลด 
TAKUNI จากการเป็นผูค้ํ้าประกนั) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2563 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั รายชื่อผ ูค้ ํา้ประกนั 

2. ธนาคารทหารไทย รายการคํ้าประกนั 
 วงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

- วงเงนิทีใ่ชไ้ป 

 

 
200,000,000 

2,200,000 
 

-ไมม่-ี 
-ไมม่-ี 

 
 

 
200,000,000 

-ไมม่-ี 
 

10,000,000 
9,606,603 

 

 
200,000,000 
214,225,000 

 
10,000,000 

-ไมม่-ี 

 
 งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 ได้มกีารนําบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ 
จํานวน 660,000 บาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ ์
ของ บรษิัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
จดจาํนองเป็นหลกัประกนั 
 

 ณ สิ้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ไม่มี
หลกัทรพัย์ของบรษิัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) จดจํานองเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่
บรษิทัฯ 

 
 

 
 บริษัท  ทาคู นิ  (ประเทศไทย ) 

จาํกดั (“TT”) 
 นายซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 นายยอง ชอล ชอย 
    (Mr.Yeong Cheol Choi) 
 นายหวงั ยอบ จ ี
    (Mr.Wang Youp Jhee) 
 
 
(ปี 2561 ธนาคารดาํเนินการปลด
รายชือ่ของ บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั ออกจากรายชือ่ผูค้ํ้า
ประกนัของบรษิทัฯ) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2563 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั รายชื่อผ ูค้ ํา้ประกนั 

3. ธนาคารกสกิรไทย รายการคํ้าประกนั 
 วงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
 ค่าธรรมเนียมหนังสอืคํ้า

ประกนั 
 
 

 
400,000,000 
400,000,000 

 
10,000,000 

-ไมม่-ี 
 

301,385 
 

 
400,000,000 
395,757,945 

 
10,000,000 
6,614,344 

 
-ไมม่-ี 

 

 
400,000,000 
400,000,000 

 
10,000,000 

-ไมม่-ี 
 

-ไมม่-ี 

 
 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  โฉนดเลขที ่

11943, 72755, 72756, 72757, 72758, 
72759, 72760, 72761, 72762, 114774, 
114777, 114778, 114779, 114780, 
114781, 120079, 133885, ตําบลบางแค
( ห ลั ก ส อ ง )  อํ า เ ภ อ ภ า ษี เ จ ริ ญ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์อง
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด จด
จาํนองเป็นหลกัประกนั 

 ระหวา่งปี 2563 บรษิทัฯ ไดน้ําทีด่นิ อาคาร
และโรงงาน จาํนวน 79 ไร่ 47 ตารางวา อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง ทีซ่ือ้ในระหวา่งปี 2562 
จากการนําเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ จํานวน 100 ล้าน
บาท และดําเนินการจดจํานองกบัธนาคาร
แลว้เสรจ็ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564) 

 
 บ ริษั ท  ท า คู นิ  ก รุ๊ ป  จํ า กั ด

(มหาชน) (“TAKUNI”) 
 บริษัท  ทาคู นิ  (ประเทศไทย ) 

จาํกดั (“TT”) 
 บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด 

(“GG”) 
 บริษัท  ราชพฤกษ์วิศวกรรม 

จาํกดั (“RE”) 
 นายซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 

 
(ณ กุมภาพนัธ ์2564 อยู่ระหวา่งการ
ดําเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, 
RE จากการ เ ป็นผู้คํ้ าประกันกับ
ธนาคาร) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2563 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั รายชื่อผ ูค้ ํา้ประกนั 

4. ธนาคารกสกิรไทย รายการคํ้าประกนั 
 วงเงนิหนงัสอืคํ้าประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
 วงเงนิสนิเชือ่ 

(Factoring)  
‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 

 

 
160,000,000 
40,507,270 

 
100,000,000 

 
13,177,756 

 
160,000,000 

-ไมม่-ี 
 

100,000,000 
 

32,247,285 
 

 
160,000,000 
117,972,068 

 
100,000,000 

 
-ไมม่-ี 

 

 
 ที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้าง โฉนดที่ดนิเลขที่ 

30696 30697 ตําบลบา้นปทุม อําเภอสาม
โคก จ. ปทุมธานี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์อง 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) จด
จาํนองเป็นหลกัประกนั 

 ระหวา่งปี 2563 บรษิทัฯ ไดน้ําทีด่นิ อาคาร
และโรงงาน จาํนวน 79 ไร่ 47 ตารางวา อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง ทีซ่ือ้ในระหวา่งปี 2562 
จากการนําเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ จํานวน 100 ล้าน
บาท และดําเนินการจดจํานองกบัธนาคาร
แลว้เสรจ็ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 บ ริ ษั ท  ท า คู นิ  ก รุ๊ ป  จํ า กดั

(มหาชน) (“TAKUNI”) 
 บริษัท  ทาคู นิ  (ประเทศไทย ) 

จาํกดั (“TT”) 
 บริษัท  ราชพฤกษ์วิศวกรรม 

จาํกดั (“RE”) 
 นายซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(ณ กุมภาพนัธ ์2564 อยู่ระหวา่งการ
ดําเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, 
RE จากการ เ ป็นผู้คํ้ าประกันกับ
ธนาคาร) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2563 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั รายชื่อผ ูค้ ํา้ประกนั 

5. ธนาคารกสกิรไทย รายการคํ้าประกนั 
 วงเงนิสนิเชือ่   

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
72,714,000 
72,713,893 

 
59,342,000 
7,417,750 

 
23,698,800 
2,369,880 

 
 งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 บรษิทัฯ ไดว้างหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั
เ ป็ น บัญ ชี เ งิ น ฝ า ก ป ร ะ จํ า  จํ า น ว น 
20,789,750 บาท โดยแบง่เป็น  
1. สัญญาคํ้ าประกันวงเงิน  59,342,000 
บาท และเงินประกันจํานวน 7,417,750 
บาท สําหรบัโครงการโรงโอเลฟินส์ใหม่ 
กจิกรรมงานผลติขึน้รปูโครงสรา้งเหลก็  ซึง่
หนังสือคํ้ าประกันจะสิ้นสุดลงวันที่ 29 
กุมภาพนัธ ์2563 

 
 บ ริษั ท  ท า คู นิ  ก รุ๊ ป  จํ า กั ด

(มหาชน) (“TAKUNI”) 
 นายซุง ซกิ ฮอง 
   (Mr.Chung Sik Hong) 
 
 
(ณ กุมภาพนัธ ์2564 อยู่ระหวา่งการ
ดําเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, 
RE จากการเ ป็นผู้คํ้ าประกันกับ
ธนาคาร) 

     2.  สัญญาคํ้ าประกันการประมูลงาน
โครงการหนึ่ง วงเงิน 13,372,000 บาท 
(เงินประกันจํานวน 13,372,000 บาท) 
โดยหนังสอืคํ้าประกนัจะสิน้สุดลงวนัที ่28 
มกราคม 2562) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2561 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2562 

(บาท) 

มลูค่ารายการ 
งวด 12 เดือนสิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ .ค. 2563 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั รายชื่อผ ูค้ ํา้ประกนั 

      งวด 12 เดือนสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 บริษัทฯ  ได้วางหลักทรัพย์คํ้ า
ประกนัเป็นบญัชเีงนิฝากประจํา จํานวน 
2,369,880 บาท  สํ า ห รับหนั ง สือ คํ้ า
ป ร ะกันว ง เ งินต่ า งประ เทศจํ านวน 
118,494,000 สําหรบัโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพลิีน 
สายการผลติที ่4 

 

 

6. ธนาคารกรงุเทพ รายการคํ้าประกนั 
 วงเงนิสนิเชือ่  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 

 
20,000,000 
12,800,000 

 
20,000,000 
9,920,000 

 

 
20,000,000 
7,040,000 

 

 
 โครงการขอสินเชื่อโดยมีบรรษัทประกัน

สนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่คํ้าประกนั 

 
 บริษัท  ทาคู นิ  (ประเทศไทย ) 

จาํกดั (“TT”) 
 นายซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(มกีารปลดผูค้ํ้าประกนัทัง้ 2 ทา่น ณ 
วนัที ่29 สงิหาคม 2561 เรยีบรอ้ย
แลว้) 
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12.4 มาตรการหรือข ัน้ตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 
 จากทีบ่รษิทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนและเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใน
ปี 2561 ขัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัทํานโยบายการทํารายการระหว่างกนั
ขึน้มาเพื่อรองรบัการทํารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม
ตามเหตุจาํเป็นและความสมควร 
 
12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ อาจมกีารเขา้ทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหาก
เป็นรายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงือ่นไขทางการคา้โดยทัว่ไป บรษิทัฯ 
จะดาํเนินการตามมาตรการควบคุมการทาํรายการระหวา่งกนัทีร่ะบุไวข้า้งตน้ก่อนเขา้ทาํรายการ กลา่วคอืเป็นไปตาม
หลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัไิวแ้ลว้ตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และให้
ปฏบิตัติามสญัญาทีต่กลงรว่มกนัอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทัง้กาํหนดราคาและเงือ่นไขรายการต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และ
ไมก่่อใหเ้กดิการถ่ายเทประโยชน์  
 ในกรณีทีม่กีารทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต บรษิทัฯ จะดาํเนินการตามมาตรการการอนุมตัริายการระหวา่ง
กนัดงัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทัง้น้ี หากมรีายการระหวา่งกนัทีจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบตาม
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จะดาํเนินการให้
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนันัน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯไม่
มนีโยบายการใหเ้งนิกูย้มืแก่บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ยกเวน้
เป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯทีเ่กีย่วกบัการใหส้วสัดกิารพนกังาน หรอืตามระเบยีบอาํนาจอนุมตัใินการบรหิารงานหรอื
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่นิตบุิคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้อยูต่ามสดัสว่นการถอืหุน้ นอกจากน้ี ในกรณีทีบ่รษิทัฯมี
การทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ บรษิทัฯจะเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนั และในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวาม
ชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัฯจะจดัใหม้บุีคคลทีม่คีวามรู ้ความชาํนาญพเิศษ เชน่ ผูส้อบ
บญัช ี หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเป็นอสิระ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญพเิศษ จะถกูนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจวา่การเขา้ทาํรายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการยกัยา้ย หรอืถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหวา่งบรษิทัฯหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ แต่เป็นการทาํรายการทีบ่รษิทัฯไดค้าํนึงถงึ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 

 

 
ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมลูทางการเงินที่สาํคญั  

13.1  สรปุรายงานการสอบบญัชี 

งบการเงนิ ผูส้อบบญัช ี
งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาต สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 ของบรษิทัฯ 

โดย นางณฐพร พนัธุอุ์ดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3430 จาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ลงวันที่ 26 
กุมภาพนัธ ์2562 

งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาต สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 ของบรษิทัฯ 

โดย นายบุญเลศิ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5339 
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ลงวนัที่ 27 
กุมภาพนัธ ์2563 

งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาต สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 ของบรษิทัฯ 

โดย นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4795 
จากบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั ลงวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 
2564 

รายงานของผู้สอบบญัชทีี่ได้รายงานการตรวจสอบหรอืสอบทานงบการเงนิ สําหรบัปี 2561 – 2563 ของ
บรษิทัฯ สรปุไดด้งัน้ี 

สาํหรบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

รายงานของผูส้อบบญัชต่ีองบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ลง
วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดแ้สดงความเหน็ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชวี่า งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

สาํหรบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

รายงานของผูส้อบบญัชต่ีองบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ลง
วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดแ้สดงความเหน็ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชวี่า งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

สาํหรบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

รายงานของผูส้อบบญัชต่ีองบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ลง
วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดแ้สดงความเหน็ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชวี่า งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 
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13.2  ตารางสรปุงบการเงิน 
  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2561 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ปรากฎดงัน้ี 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

ณ 31 ธ .ค. 2561 ณ 31 ธ .ค. 2562 ณ 31 ธ .ค. 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย  ์             
สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 35.22 3.06 31.33 2.11 142.42 8.50 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ 208.40 18.13 186.08 12.51 204.87 12.23 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 273.72 23.81 564.88 37.97 512.28 30.58 
สนิคา้คงเหลอื 135.92 11.82 9.72 0.65 34.54 2.06 
ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ยรอขอคนื1/ - - - - - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 6.85 0.60 13.16 0.88 7.26 0.44 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 660.11 57.42 805.17 54.13 901.37 53.81 
สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน       
   เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 20.79 1.81 32.95 2.21 10.02 0.60 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 357.14 31.06 527.97 35.49 557.39 33.28 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11.65 1.01 11.28 0.76 13.22 0.79 
ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงาน 37.25 3.24 10.57 0.71 54.17 3.23 
ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย 61.31 5.33 96.48 6.49 132.81 7.93 
เงนิมดัจาํ 0.85 0.07 2.11 0.14 3.41 0.20 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.66 0.06 1.08 0.07 2.63 0.16 

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 489.65 42.58 682.44 45.87 773.65 46.19 
            รวมสินทรพัย  ์ 1,149.76 100.00 1,487.60 100.00 1,675.02 100.00 
หน้ีสินหมุนเวียน       
    เงนิเบกิเกนิบญัช ี - - 16.71 1.12 0.01 0.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 59.18 5.15 222.25 14.94 509.10 30.39 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอืน่ 286.57 24.92 327.16 21.99 265.03 15.82 
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 422.43 36.74 217.25 14.60 141.08 8.42 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ - - - - 20.00 1.19 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2.50 0.17 - - 
สว่นของกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ 
  ภายในหน่ึงปี 

38.64 3.36 38.64 2.60 38.64 2.31 

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระ 
  ภายในหน่ึงปี 

1.45 0.13 8.34 0.56 20.40 1.22 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 22.16 1.93 21.38 1.44 25.80 1.54 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 830.43 72.23 854.22 57.42 1,020.06 60.89 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 143.70 12.50 105.06 7.06 84.30 5.03 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 3.00 0.26 20.69 1.39 26.37 1.57 
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน 7.96 0.69 8.30 0.56 8.94 0.53 
ประมาณการหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 3.07 0.26 5.06 0.34 7.13 0.44 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 157.73 13.71 139.10 9.35 126.74 7.57 
รวมหน้ีสิน 988.16 85.94 993.33 66.77 1,146.80 68.46 
ส่วนของเจ้าของ       
ทุนเร ือนหุ้น       
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  งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2561 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ปรากฎดงัน้ี 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

ณ 31 ธ .ค. 2561 ณ 31 ธ .ค. 2562 ณ 31 ธ .ค. 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทุนจดทะเบยีน 140.00 12.18 140.00 9.41 140.00 8.36 
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 100.00 8.70 140.00 9.41 140.00 8.36 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ - - 246.11 16.54 246.11 14.69 
กาํไรสะสม       
   จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 5.09 0.44 9.15 0.62 11.95 0.72 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 44.31 3.85 87.31 5.87 116.03 6.93 
   องคป์ระกอบอืน่ของสว่นทีเ่ป็นเจา้ของ 8.45 0.74 8.45 0.57 8.45 0.50 
รวมสว่นผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทั ใหญ่ 157.85 13.73 491.02 33.01 522.54 31.20 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 3.75 0.33 3.26 0.22 5.68 0.34 

รวมส่วนของเจ้าของ 161.60 14.06 494.28 33.23 528.22 31.54 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,149.76 100.00 1,487.60 100.00 1,675.02 100.00 

หมายเหตุ : 1/ จดัประเภทรายการใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงนิปี 2563 
 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 ปรากฏดงัน้ี 

 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 1,387.08 100.00 2,034.46 100.00 2,233.06 100.00 
ตน้ทุนจากการก่อสรา้ง 1,241.09 89.48 1,851.87 91.03 2,055.14 92.03 
กาํไรข ัน้ต้น 145.99 10.52 182.59 8.97 177.92 7.97 
รายไดอ้ืน่ 2.79 0.21 6.19 0.30 3.37 0.15 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 148.78 10.73 188.78 9.28 181.30 8.12 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 66.10 4.77 78.03 3.84 74.62 3.34 
ตน้ทุนทางการเงนิ 12.90 0.93 15.31 0.75 27.16 1.22 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 69.78 5.03 95.44 4.69 79.52 3.56 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 14.09 1.02 20.44 1.00 15.59 0.70 
กาํไรสทุธิ 55.69 4.01 75.00 3.69 63.93 2.86 
กาํไรเบด็เสรจ็อืน่:       
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  0.17 0.01 (0.63) (0.03) - - 
กาํไรเบด็เสรจ็รวม 55.86 4.02 74.37 3.64 63.93 2.86 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธิต่อหุ้น       
กาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 52.98 3.81 75.46 3.70 61.51 2.75 
กาํไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2.71 0.20 (0.46) 0.00 2.42 0.11 
กาํไรสทุธติ่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 2/ 0.26  0.27  0.22  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (พนัหุน้) 3/ 200,000  276,493  280,000  

หมายเหตุ  :2/ คํานวณจากมูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญทีอ่อกในปี 
3/ จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่คํานวณจากมูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
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งบกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

           (หน่วย : ลา้นบาท)  

 
รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษีเงินได้1/ 55.69 75.00 63.93 

รายการปรบัปรุง    
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 31.41 44.81 61.59 
(กาํไร) ขาดทุน จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 0.25 (0.46) 0.76 
ประมาณการหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.48 1.20 2.48 
ภาษเีบีย้ปรบัเงนิเพิม่  0.48 - - 
ดอกเบีย้รบั (0.05) (0.23) (0.19) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 12.87 15.31 27.16 

ภาษเีงนิได1้/ 14.10 20.44 15.59 

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 116.23 156.07 171.32 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ (42.85) 16.94 (18.80) 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา (รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ) (184.87) (296.70) 52.60 
สนิคา้คงเหลอื (133.40) 135.29 (24.82) 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (2.02) (6.30) 5.90 
ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงาน (31.75) 26.68 (43.61) 
เงนิมดัจาํ 0.10 (1.26) (1.30) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 115.30 38.64 (57.62) 
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา (รายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหน้า) 258.62 (208.54) (76.16) 
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 0.63 (0.77) 4.42 
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน 2.47 0.34 0.64 
ผลประโยชน์พนกังานจา่ย - - (0.40) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 98.46 (139.61) 12.17 
จา่ยดอกเบีย้ (12.71) (15.10) (27.11) 
จา่ยภาษเีงนิได ้ (48.24) (55.88) (53.47) 
รบัคนืภาษเีงนิได ้ 16.57 - - 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 54.08 (210.59) (68.41) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั1/ (20.79) (12.16) 22.93 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (69.54) (187.55) (56.73) 
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3.80) (1.08) (3.03) 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 0.13 2.03 1.07 
ดอกเบีย้รบั 0.05 0.23 0.19 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (93.95) (198.53) (35.57) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร1/ 59.18 666.05 1,072.64 

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร1/ - (502.99) (785.78) 

จา่ยชาํระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (1.66) (1.90) (21.84) 
จา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (38.64) (38.64) (20.76) 
จา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการเกีย่วขอ้ง - (158.50) (288.78) 
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รายการ 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการเกีย่วขอ้ง - 161.00 286.28 
เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้จากบุคคลอืน่ - 5.00 20.00 
จา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ - (5.00) - 
เงนิปันผลจา่ย (34.87) (29.61) (29.99) 
จา่ยชาํระเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ - (20.52) - 
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย  1.61 - 
เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน - 312.00 - 
เงนิสดจา่ยสาํหรบัการลงทุนเพิม่ในบรษิทัยอ่ย (0.90) - - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (16.89) 388.51 231.77 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ (56.76) (20.59) 127.79 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 91.98 35.22 14.62 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 35.22 14.62 142.41 

    หมายเหตุ : 1/ จดัประเภทรายการใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงนิปี 2563 
 

13.3  อตัราส่วนทางการเงินที่สาํคญั 
รายการ 

 
หน่วย 

ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราสว่นสภาพคล่อง เทา่ 0.79 0.94 0.88 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 0.29 0.25 0.34 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เทา่ 0.05 (0.265 (0.13) 
อตัราหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้ เทา่ 7.42 10.31 11.42 
ระยะเวลาการเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั 49 วนั 35 วนั 32 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื1 เทา่ N/A N/A N/A 
ระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่1 วนั N/A N/A N/A 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี เทา่ 5.42 6.03 6.94 
ระยะเวลาการชาํระหน้ี วนั 67 วนั 60 วนั 53 วนั 
Cash Cycle1 วนั N/A N/A N/A 
อ้ตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 
อตัรากาํไรขัน้ตน้ % 10.52 8.97 7.97 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 5.96 5.44 4.78 
อตัรากาํไรอื่น % 0.20 0.30 0.15 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร % 65.41 -190.12 -116.83 
อตัรากาํไรสทุธ ิ % 3.81 3.70 2.75 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 35.88 23.26 12.14 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 8.80 8.40 6.75 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 25.15 26.39 22.62 
อตัราหมนุของสนิทรพัยร์วม เทา่ 1.48 1.55 1.41 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 6.26 2.02 2.19 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้ เทา่ 6.41 7.23 3.93 
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รายการ 
 

หน่วย 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.56 0.84 1.30 
อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั เทา่ 0.34 (0.23) (0.06) 
อตัราการจา่ยเงนิปันผล3 % 62.61 39.48 46.91 
ขอ้มลูต่อหุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท)     
มลูคา่หุน้ตามบญัชตี่อหุน้ บาท 0.81 1.79 1.87 
กาํไรสทุธติ่อหุน้2 บาท 0.26 0.27 0.22 

หมายเหตุ : ¹อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ และ Cash Cycle  สามารถคํานวณได้ แต่เนือ่งจากบริษทัรับจ้างผลิตตามคําสัง่
ของลูกค้าทีมี่ลักษณะเฉพาะแต่ละราย บริษทัฯ จึงไม่มีสินค้าสําเร็จรูป จึงทําให้อัตราส่วนดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนลักษณะธุรกิจของบริษทัฯ  
2คํานวณจากมูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญทีอ่อกในระหว่างปี 
3คํานวณจากจํานวนเงนิปันผลทีจ่่ายหารด้วยกําไรสุทธิของงบการเงนิรวม 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

14.1  ภาพรวมการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจการให้บรกิารด้านการออกแบบวศิวกรรม การจดัหาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการ
บรหิารจดัการงานรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรในกลุ่มพลงังาน เพื่อรองรบัความต้องการของลูกคา้ในทุกขัน้ตอน ทัง้
การใหบ้รกิารตรงจากบรษิทัเจา้ของโครงการ (Project Owner) และจากบรษิทัผูร้บัเหมาหลกั (Main Contractor) โดยการ
ใหบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นงานทีม่คีวามซบัซอ้น และมมีาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัทีเ่ขม้งวด จงึตอ้งอาศยัความชาํนาญ 
ประกอบกบัประสบการณ์และความเชีย่วชาญจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

ในปี 2563 ที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่
ระบาดไปทัว่โลก รวมถงึในประเทศไทยทีเ่ริม่มกีารแพรร่ะบาดมาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ทาํใหต้ลอดระยะเวลาทีผ่่าน
มารฐับาลไดอ้อกมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ดา้นเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคดงักล่าว ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรการของภาครฐัอย่างเคร่งครดัโดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกบัการหา้มออก
นอกเคหะสถาน (Curfew) ตามเวลาทีก่ําหนดในช่วงไตรมาส 2 และการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ซึง่
บรษิทัฯ ยงัคงต่อปฏบิตัเิน่ืองมาจนถงึปัจจุบนั  อย่างไรกต็ามจากมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19 ของ
ภาครฐัดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 ซึง่จะเหน็ไดจ้ากผลประกอบการตัง้แต่ไตรมาส 2 ต่อเน่ือง
มาจนถงึปัจจุบนั  ซึ่งเป็นผลจากความล่าชา้ในการเริม่งานของสญัญาก่อสรา้งบางโครงการทีไ่ดเ้ซน็ต์ไปแลว้ในช่วงตน้ปี 
และความล่าชา้ในการลงนามว่าจา้งสาํหรบัโครงการใหม่ๆ รวมถงึการเลื่อนการประมูลงานออกไป ซึ่งเหตุการณ์เหล่าน้ี
สง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 
14.2 วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

ผลการดําเนินงานบรษิทัฯ สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ถึงงวดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สรปุผลการดาํเนินงานที่สาํคญัในปี 2561 -ปี 2563 
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หน่วย : ล้านบาท หน่วย : เปอรเ์ซน็ต  ์
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รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งของบรษิทัฯ มาจากงานรบัเหมาก่อสรา้งในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเป็นหลกั 
ซึง่ประกอบดว้ยมลูค่างานเมื่อเริม่แรกตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา   บวกมลูค่างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสญัญาอนั
เกดิจากการเพิม่ขอบเขตงาน การดดัแปลงงาน หรอืการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย    โดยรายได้จากการให้บรกิารก่อสรา้ง 
สามารถแบง่ตามประเภทการใหบ้รกิารไดด้งัน้ี  

1) งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (EPC Service) 

2) งานให้บริการรบัเหมาก่อสร้างติดตัง้โครงสร้างและระบบ (Construction: Structural Mechanical 
Piping (SMP) and Electrical and Instrument Service) 

3) งานใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมโยธา (Civil and Building Service) 

4) งานใหบ้รกิารผลติ และบรกิารอื่น (Fabrication and Other Service) 

การรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัฯ เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบั
ลูกค้า ที่มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา  โดยการรบัรูร้ายได้ของบรษิทัฯ จะสะท้อนถงึการโอนการ
ควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัลูกคา้ดว้ยจํานวนเงนิทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากสนิคา้และบรกิารทีไ่ดโ้อนไปซึ่งแบ่ง
ออกเป็นดงัน้ี 

- สญัญารบัเหมาก่อสรา้งที่มกีารกําหนดผลลพัธ์ของงานตามอตัราส่วนของงานที่ทําเสรจ็ ไดแ้ก่ งานใหบ้รกิาร
รบัเหมาก่อสรา้งตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ งานใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมโยธาและ งานใหบ้รกิารผลติ และบรกิาร
อื่น โดยขัน้ความสําเรจ็ของงานจะคํานวณเป็นสดัส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมจนถึงวนัที่ในงบการเงนิต่อ
ประมาณการต้นทุนทัง้สิน้ ซึ่งตามปกตลิกัษณะการรบัรูร้ายไดจ้ากความก้าวหน้าของโครงการในช่วงต้นและ
ปลายโครงการจะค่อนขา้งน้อยตามปรมิาณงานก่อสรา้งที่ทําได้ เน่ืองจากงานส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวกบัการ
เตรยีมการจดัการพืน้ที ่สว่นปลายโครงการเป็นช่วงของการเกบ็รายละเอยีดงานทีใ่กลแ้ลว้เสรจ็ ในขณะทีช่่วง
กลางโครงการซึ่งปริมาณงานก่อสร้างที่ทํามีมากกว่าส่วนอื่น ๆ จึงรบัรู้รายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงได้
มากกวา่  

- สญัญารบัเหมาก่อสรา้งทีพ่จิารณาความสาํเรจ็ตามผลลพัธข์องงานทีลู่กคา้รบัรอง ไดแ้ก่ งานใหบ้รกิารรบัเหมา
ก่อสรา้งแบบครบวงจร ซึง่กจิกรรมการก่อสรา้งเป็นการสรา้งหรอืทาํใหส้นิทรพัย ์(งานระหวา่งก่อสรา้ง) ทีล่กูคา้
มอีํานาจควบคุมเพิม่ขึน้ กลุ่มบรษิทัจงึรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาตามสญัญาโดยอา้งองิขัน้ความสาํเรจ็ของงาน
จากความคบืหน้าในการก่อสรา้ง 
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กราฟแสดงสดัส่วนรายได้ตามประเภทการให้บริการปี 2561 - ปี 2563 

 

 
 

บรษิทัฯ  มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งในปี 2561 – 2563 จํานวน 1,387.08 ลา้นบาท จํานวน 2,034.46 
ลา้นบาท และจํานวน 2,233.06 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืเพิม่ขึน้จากปีก่อนคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 46.67 ในปี 2562 และ
เพิม่ขึน้อตัรารอ้ยละ 9.76 ในปี 2563 

ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งจาํนวน 1,387.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 โดยรายได้
ทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการรบัรูร้ายไดต้ามขัน้ความสาํเรจ็ของงานโครงการทีอ่ยู่ในมอื (Backlog) ซึ่งต่อเน่ืองมาจากการวา่จา้ง
ตัง้แต่ปี 2559 รวมกบัโครงการใหมท่ีไ่ดช้นะประมลูในปี 2561 โดยรายไดห้ลกั ๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากโครงการ PTT TANK, 
โครงการ PTT LNG Cold Water และ โครงการ PTT Wongnoi Compressor Station  โดยสัดส่วนรายได้จากการ
ใหบ้รกิารประเภท EPC สาํหรบัปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 40.66 ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งรวม รองลงมาเป็นการใหบ้รกิาร
รบัเหมาก่อสรา้งตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ และการใหบ้รกิารงานวศิวกรรมโยธา คดิเป็นรอ้ยละ 24.76 และรอ้ยละ 24.65 
ตามลาํดบั 

 ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายได้จากการให้บรกิารก่อสรา้งจํานวน 2,034.46 ล้านบาท เพิม่ขึน้จํานวน 647.37 ล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.67 โดยรายไดเ้กดิจากการโอนอํานาจควบคุมในงานรบัเหมาก่อสรา้งของตกลงโครงการที่อยู่ใน
มอื (Backlog) ซึ่งต่อเน่ืองมาจากการว่าจา้งตัง้แต่ปี 2560 ร่วมกบังานรบัเหมาก่อสรา้งทีไ่ดร้บัการเซน็ต์สญัญาระหวา่งปี 
2562 โดยรายไดห้ลกั ๆ ในระหวา่งงวดปี ไดแ้ก่ รายไดจ้ากโครงการ PTTGC Olefins Reconfiguration SMP (รายการ
เหมาที ่2,3,4,5), โครงการ PTT GC Propylene Oxide Civil work และโครงการ BCP Enclosed Ground Flare (EGF) 
Installation  
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 งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร  งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งโครงสรา้งและระบบ 

งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา  งานใหบ้รกิารผลิตและบรกิารอืน 

หน่วย :  เปอร์เซ็นต์ หน่วย : ล้านบาท 
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 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้จากการให้บรกิารก่อสรา้งจํานวน 2,233.06 ล้านบาท เพิม่ขึน้จํานวน 198.60 ล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.76 โดยรายไดจ้ากการก่อสรา้งทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการโอนอํานาจควบคุมในงานรบัเหมาก่อสรา้งทัง้
จากสญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรทีก่ลุ่มบรษิทัมอียูใ่นมอื และสญัญารบัเหมาก่อสรา้งทีม่กีารกําหนดผลลพัธ์ของ
งานตามอตัราสว่นความสาํเรจ็ของงานทีท่าํเสรจ็ และในระหวา่งปี 2563 บรษิทัฯ มงีานโครงการทีไ่ดเ้ซน็ตส์ญัญาทีส่าํคญั
ไดแ้ก่ โครงการพลงังานสะอาด และโครงการก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืและสถานีรบั-จา่ย ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ 

นอกจากน้ี จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ที่เกิดขึ้นตัง้แต่เดอืนมกราคมปี 2563 
สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานโครงการของบรษิทัฯ โดยงานโครงการทีไ่ดร้บัการเซน็ตส์ญัญาในระหวา่งปีเกดิความล่าชา้ 
ยกตวัอย่างเช่น งานโครงการพลงังานสะอาด ขอบเขตการจดัหาและผลติขึน้รูปชิ้นงานท่อ มูลค่า 378.81 ล้านบาท ที่
บรษิทัฯ ไดร้บัการเซน็ตส์ญัญาตัง้แต่ไตรมาส 1/2563  มกีารเริม่งานชา้กวา่แผนงานทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไวเ้น่ืองจากลกูคา้มี
สาํนกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศแถบทวปียุโรปทีม่กีารระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อยา่งมาก ทาํใหก้ารออกแบบงาน
ก่อสรา้งเกดิความล่าช้าและทําให้บรษิทัเริม่งานได้ชา้ตามไปด้วย และโครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั-จ่าย 
ก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ มลูคา่ 401.00 ลา้นบาทและมลูคา่ 863.00 ลา้นบาท บรษิทัผูร้บัเหมาหลกัไมส่ามารถเดนิ
ทางเขา้ประเทศไทยไดต้ามนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของทางรฐับาล บรษิทัจงึเริม่งานทีไ่ดร้บัการเซน็ต์สญัญา
วา่จา้งในระหวา่งไตรมาส 2/2563 ชา้กวา่กําหนดการทีว่างไวด้ว้ยเช่นกนั  ประกอบกบัการปิดประเทศ (Lockdown) เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดในหลาย ๆ ประเทศทีย่งัคงมกีารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สง่ผลใหก้ารจดัสง่วตัถุดบิ
และเครือ่งมอืจากโรงงานทีอ่ยูใ่นต่างประเทศมคีวามลา่ชา้ จากเหตุผลทีก่ลา่วมาขา้งตน้สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งปรบัแผนการ
ดาํเนินงานในระหวา่งปีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีเ่กดิขึน้  

อยา่งไรกต็าม จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีเ่ริม่คลีค่ลายลงในช่วงไตรมาส 3 และ
ไตรมาส 4 ปี 2563 บรษิทัฯ ยงัปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการแพร่ของเชื้อไวรสั COVID-19 เช่น มาตรการคดักรอง
สาํหรบัการเขา้พืน้ทีท่ํางานของคนงานก่อสรา้ง และการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) เหล่าน้ีสง่ผลใหก้าร
ดาํเนินงานก่อสรา้งโครงการในหลาย ๆ โครงการ ยงัไมเ่ตม็ประสทิธภิาพเท่ากบัสภาวะการณ์ปกต ิทาํใหร้ายไดร้วมทัง้ปี
ตํ่ากวา่เป้าหมายทีว่างไวเ้ลก็น้อย 

 ทัง้น้ี ตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มา โครงการก่อสรา้งในกลุม่ปิโตรเคมแีละพลงังาน มเีป็นลกัษณะโครงการขนาดใหญ่
ซึ่งมมีูลค่าสูงเกิน 10,000 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัต้องรบังานโครงการก่อสร้างต่อจากผู้รบัเหมาหลกัอีกต่อหน่ึง 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งจงึกระจายสดัสว่นออกไปในแต่ละกลุม่บรกิารมากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นไปตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ ทีไ่มไ่ดเ้น้นไปยงัการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งเฉพาะกลุม่บรกิารใดกลุม่บรกิารหน่ึง 

ตารางแสดงมลูคา่งานรบัเหมาก่อสรา้งทีอ่ยูใ่นมอื (Backlog) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

   

รายละเอียด 2561 2562 2563 
มลูคา่งานทีย่งัไมร่บัรูร้ายได ้ตน้งวด 941.70 2,472.34 2,287.39 
มลูคา่งานไดร้บัระหวา่งงวด 2,917.72 1,849.51 3,762.11 
มลูคา่งานทีร่บัรูร้ายไดใ้นงวด 1,387.08 2,034.46 2,233.06 
มลูคา่งานทีย่งัไมร่บัรูร้ายได ้สิน้งวด   2,472.34 2,287.39 3,816.44 
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รายได้อื่น  

รายไดอ้ื่นของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากคา่เชา่พืน้ทีส่าํนกังาน และรายไดจ้ากการขายเศษโลหะและ 
ทรพัยส์นิอื่นๆ ไดแ้ก่เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้  เป็นตน้ 

บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นในปี 2561 – 2563 จาํนวน 2.79 ลา้นบาท จาํนวน 6.19 ลา้นบาท และจาํนวน 3.37 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.20 รอ้ยละ 0.30 และรอ้ยละ 0.15 ของรายไดร้วมตามลาํดบั โดย ปี 2563 บรษิทัฯ มี
รายไดอ้ื่นลดลงจาํนวน 2.82 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.51 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน  

ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารก่อสรา้งหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่าวสัดุและสนิคา้ ค่าผูร้บัเหมาช่วง เงนิเดอืน
และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัพนกังาน คา่ตอบแทนอื่น (Incentive) รวมถงึคา่ใชจ้า่ยการผลติต่างๆ  

จากประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการวางแผนงานก่อสรา้งของทมีวศิวกร รวมทัง้ระบบโปรแกรมควบคุม
การผลติแบบเบ็ดเสรจ็ (Integrated Production Control System) ที่พฒันาโดยบรษิัทฯ เพื่อใช้ควบคุม วเิคราะห์ และ
ปรบัปรุงตน้ทุนโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ทัง้ในสว่นของการเบกิใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
จํานวนชัว่โมงการทํางานของวศิวกรโครงการ ประกอบกบัการทีบ่รษิทัฯ มกีารควบคุมและตรวจสอบงบประมาณต้นทุน
อย่างสมํ่าเสมอ (Indicative Target Cost or ITC) เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการ  ทําให้บรษิทัฯ 
สามารถควบคุมต้นทุนการให้บรกิารก่อสร้างให้อยู่ในอตัราที่ใกล้เคยีงกนัในแต่ละปี โดยทีมผู้บรหิารจะมกีารประชุม
ภายในทุกเดอืน เพื่อตดิตามสถานะค่าใชจ้่ายของแต่ละโครงการ และทุกไตรมาสจะมกีารปรบัปรุงอตัราค่าใชจ้่ายของแต่
ละโครงการใหเ้ป็นปัจจุบนัมากทีสุ่ด โดยแต่ละไตรมาสอาจจะมปีรบัปรุงงบประมาณ ของแต่ละโครงการผ่าน ITC หากมี
การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของคา่ใชจ้า่ย เชน่ การเปลีย่นแปลงของราคาวสัดุ เป็นตน้  

ในปี 2561 - 2563 บรษิทัฯ มตี้นทุนการก่อสรา้งรวม จํานวน 1,241.09 ล้านบาท จํานวน 1,851.87 ล้านบาท 
และจํานวน 2,055.14 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็น อตัรารอ้ยละ 89.48 รอ้ยละ 91.03 และรอ้ยละ 92.03 ของรายได้
จากการบรกิารก่อสรา้งตามลําดบั โดยสดัสว่นตน้ทุนจากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2563 เกดิจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 บรษิทัฯ ได้ปรบัปรุงต้นทุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเพิม่ขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกบั
ต้นทุนปัจจุบนัมากที่สุด  โดยสาเหตุหลกัของการปรบัปรุงต้นทุนเน่ืองจากข้อจํากดัการเว้นระยะห่างทางสงัคมและ
ขอ้จาํกดัระยะเวลาการทาํงานต่อวนั โดยตน้ทุนทีป่รบัปรุงเพิม่ขึน้ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าแรงงานและตน้ทุนวสัดุอุปกรณ์ รวมถงึ
วสัดุเกีย่วกบัสขุอนามยัทีใ่ชส้าํหรบัการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัพนักงาน ไดแ้ก่ เงนิเดอืนพนักงาน
ฝ่ายบรหิาร โบนสัและผลตอบแทนอื่น คา่ตรวจสอบบญัช ีคา่อบรมสมัมนา คา่เสือ่มราคา คา่สาธารณูปโภค คา่เบีย้ประกนั 
โดยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารในปี 2561 – 2563 มจีาํนวน 66.10 ลา้นบาท จาํนวน 78.03 ลา้นบาท และจาํนวน 74.62 ลา้น
บาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.77 ร้อยละ 3.84 และร้อยละ 3.34 ของรายได้จากการให้บรกิารก่อสร้าง
ตามลาํดบั 

ทัง้น้ี ในปี 2561 - 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบั
พนักงาน เน่ืองจากจํานวนพนักงานเพิม่ขึน้เพื่อรองรบังานโครงการที่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ รวมทัง้ยงัมคี่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการวางแผนและพฒันาประสทิธภิาพในการทํางาน สําหรบัการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ คา่อบรมและสมัมนา คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ตรวจสอบบญัช ีคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบภายใน ทัง้น้ีในปี 
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2562 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ค่าทีป่รกึษา และค่าโฆษณารวมถงึค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธ์สาํหรบั
การเสนอขายหุน้ออกใหมใ่หก้บัประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกในเดอืนมกราคม 2562 

ในส่วนของปี 2563 บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายในการบรหิาร จํานวน 74.62 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 จํานวน 
78.03 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 3.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.36 จากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ที่
ส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายไดล้ดลง ในขณะที่ต้นทุนในการก่อสรา้งเพิม่ขึน้จากแผนงานที่วางไว ้ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึพยายาม
ควบคุมค่าใชจ้่ายในการบรหิารและปรบัลดประมาณการค่าใชจ้่ายหลกั ๆ  รวมถงึโบนสัพนกังาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผล
การดาํเนินงานทีล่ดลง 

ต้นทนุทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิ เป็นดอกเบีย้จา่ยจากการจดัหาเงนิทุนเพือ่ใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ โดยบรษิทัฯ ใชก้ารกูย้มืเงนิ
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2559 เพือ่ลงทุนซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์   

โดยในปี 2561 – 2563 บรษิัทฯ มตี้นทุนทางการเงนิจํานวน 12.90 ล้านบาท จํานวน 15.31 ล้านบาท และ 
จํานวน 27.16 ล้านบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.93 รอ้ยละ 0.75 และรอ้ยละ 1.22 ของรายได้จากการบรกิาร
ก่อสรา้งในแต่ละปี 

ปี 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิรวมจํานวน 12.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 3.75 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.54 เน่ืองจากการจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวด ขณะทีปี่ 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทาง
การเงนิเพิม่ขึน้จากปี 2561 จาํนวน 2.41 ลา้นบาท เป็นผลจากการเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพื่อ
นํามาในใชเ้ป็นเงนิหมนุเวยีนในกจิการระหวา่งงวด 

ปี 2563 เน่ืองจากงานโครงการก่อสรา้งบางโครงการอยูใ่นระหวา่งช่วงปลายของโครงการคอืขัน้ตอนการทดสอบ
ระบบ จงึทําให้มปีรมิาณงานในการส่งมอบให้กบัลูกค้าไม่มาก ร่วมกบัจากผลกระทบของ COVID-19 งานโครงการที่
เซน็ตส์ญัญาระหวา่งปี 2563 ชะลอการเริม่งานมาในชว่งไตรมาส 3 - 4/2563 ทาํใหป้รมิาณงานทีส่ง่มอบและสามารถเรยีก
เกบ็เงนิไดม้จีาํนวนไมม่ากเช่นกนั สง่ผลทาํใหก้ลุ่มบรษิทัจาํเป็นตอ้งกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
ทําให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 จากการกู้ยืมเงินระยะสัน้เพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวยีนของโครงการต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นมอื 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

กาํไรขัน้ตน้และกาํไรสทุธใินปี 2561 – 2563  สรปุไดด้งัน้ี 

ความสามารถในการทาํกาํไร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กาํไรขัน้ตน้ 145.99 10.52 182.59 8.97 177.92 7.97 
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ

ของบรษิทัใหญ่ 
52.98 3.81 75.46 3.70 61.51 2.75 

 

กําไรขัน้ต้นในปี 2561 - 2563 มจีํานวน 145.99 ลา้นบาท จํานวน 182.59 ลา้นบาท และจํานวน 177.92 ลา้น
บาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.52 รอ้ยละ 8.97 และรอ้ยละ 7.97 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
ก่อสร้าง ซึ่งมีอตัราที่ใกล้เคียงกนั เน่ืองจากบริษัทฯ กําหนดให้ฝ่ายบริหารจดัการต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดทัง้
โครงการว่าเป็นไปตามงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ มีการสอบทานและติดตามผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2563 

สว่นที ่3 หน้า 13 
 

ตลอดจนวางแผนงานก่อสรา้ง การจดัสรรบุคลากรในงานก่อสรา้งใหเ้หมาะสม ทาํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งบรหิารจดัการตน้ทุนใน
การก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบนัมากที่สุด โดยในปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัรา
กําไรขัน้ต้นลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากการปรบัปรุงต้นทุนงบประมาณในส่วนของค่าแรงงานและต้นทุนวสัดุ
อุปกรณ์ รวมถงึวสัดุเกีย่วกบัสขุอนามยัทีใ่ชส้าํหรบัการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั ตามทีก่ลา่วไวก้่อนหน้าน้ี 

กําไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ ปี 2561 - 2563 มจีาํนวน 52.98 ลา้นบาท จาํนวน 75.46 
ลา้นบาท และจาํนวน 61.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสทุธริอ้ยละ  3.81 รอ้ยละ 3.70 และรอ้ยละ 2.75 
ของรายไดร้วม โดยอตัรากําไรสุทธสิาํหรบัปี 2563 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากการปรบัปรุงตน้ทุนงบประมาณ
ให้เป็นปัจจุบนัมากยิง่ขึน้ ร่วมกบัต้นทุนทางการเงนิที่เพิม่ขึน้จากการเงนิกู้ยมืระยะสัน้เพื่อนํามาใช้สําหรบัเป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนของโครงการก่อสรา้งในปัจจุบนั 

16.3  การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

ส่วนประกอบของสินทรพัย  ์ปี 2561 – 2563 มีดงันี้ 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

ณ 31 ธ .ค. 2561 ณ 31 ธ .ค. 2562 ณ 31 ธ .ค. 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย  ์             
สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 35.22 3.06 31.33 2.11 142.42 8.50 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ 208.40 18.13 186.08 12.51 204.87 12.23 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 273.72 23.81 564.88 37.97 512.28 30.58 
สนิคา้คงเหลอื 135.92 11.82 9.72 0.65 34.54 2.06 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 6.85 0.60 13.16 0.88 7.26 0.44 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 660.11 57.42 805.17 54.13 901.37 53.81 
สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน       
   เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 20.79 1.81 32.95 2.21 10.02 0.60 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 357.14 31.06 527.97 35.49 557.39 33.28 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11.65 1.01 11.28 0.76 13.22 0.79 
ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงาน 37.25 3.24 10.57 0.71 54.17 3.23 
ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย 61.31 5.33 96.48 6.49 132.81 7.93 
เงนิมดัจาํ 0.85 0.07 2.11 0.14 3.41 0.20 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.66 0.06 1.08 0.07 2.63 0.16 

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 489.65 42.58 682.44 45.87 773.65 46.19 
            รวมสินทรพัย  ์ 1,149.76 100.00 1,487.60 100.00 1,675.02 100.00 

สินทรพัย  ์

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,149.76ลา้นบาท จาํนวน  1,487.60 ลา้น
บาท และจํานวน 1,675.02 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเพิม่ขึ้นของสนิทรพัย์รวมในปี 2561 – 2563 มรีายละเอียด
สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีเ่ปลีย่นแปลง สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
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1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของบรษิทัฯ มจีํานวน 35.22 ลา้นบาท 
จาํนวน 31.33 ลา้นบาท และจาํนวน 142.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมทัง้หมดอยู่ทีร่อ้ย
ละ 3.06 รอ้ยละ 2.11 และรอ้ยละ 8.50 ตามลาํดบั  

ปี 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปี 2560 จํานวน 56.76 ล้านบาท เน่ืองจากการซื้อ
สนิทรพัยถ์าวรเพื่อใชใ้นการดําเนินงาน ไดแ้ก่ เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานก่อสรา้ง รวมทัง้ปรบัปรุงขยายโรงงาน
บางส่วนเพื่อรองรบังานโครงการใหม่ๆ  อกีทัง้ยงัมกีารชําระเงนิแก่เจา้หน้ีการคา้ที่ครบกําหนดของบรษิทัฯ รวมถงึการ
จา่ยเงนิปันผลระหวา่งปีจาํนวน 34.87 ลา้นบาท  

ปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอื จาํนวน 31.33 ลา้นบาท  โดยในระหวา่งปี 2562 
บรษิทัฯ จ่ายเงนิสดชําระเงนิแก่เจา้หน้ีการคา้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีค่รบกําหนดของบรษิทัฯ รวมถงึการจ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งปีจาํนวน 29.61 ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิสดจากการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก เมื่อวนัที ่8 – 15 มกราคม 2562 รวมจํานวน 292.70 ลา้นบาท (หลงัหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงจากการเสนอ
ขายหุน้) โดยนําเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนไปซือ้ทีด่นิ อาคารและโรงงานแห่งใหม ่อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จาํนวน 100 ลา้น
บาท และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการจํานวน 152.70 ลา้นบาท รวมทัง้นําไปลงทุนซื้ออุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบ
ธุรกจิ จาํนวน 40 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแลว้ทัง้จาํนวน 

ปี 2563 บรษิทัฯ  มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด คงเหลอื จาํนวน 142.42 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากปี 2562 
จาํนวน 111.09 ลา้นบาท เน่ืองจากกูย้มืเงินระยะสั้นเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2. ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อ ื่น 

บรษิทัฯ จะบนัทกึลูกหน้ีการคา้ตามใบแจง้หน้ีที่ออกเพื่อเรยีกเกบ็ตามงวดงานที่แลว้เสรจ็ภายหลงัการส่งมอบ 
งาน ซึง่โดยทัว่ไปบรษิทัฯ มนีโยบายใหเ้ครดติเทอมใหแ้ก่ลกูคา้ประมาณ 30-45 วนั ดงันัน้ หากพจิารณาจากตารางแสดง
อายุลกูหน้ีการคา้ของบรษิทัฯ จะพบวา่ลกูหน้ีสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึกําหนดชาํระหรอืมอีายุการชําระ
น้อยกวา่ 3 เดอืน  

สาํหรบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นสุทธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ลูกหน้ีการคา้ ค่าใชจ้่าย
จา่ยลว่งหน้า และเงนิจา่ยลว่งหน้าใหผู้ร้บัเหมาชว่ง โดยลกูหน้ีการคา้มสีดัสว่นมากทีส่ดุคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 85.83 รอ้ยละ 
89.47 และ ร้อยละ 93.20  สําหรบัปี 2561-2563 ตามลําดบั และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ของแต่ละปี บรษิทัฯ มลีูกหน้ี
การคา้สทุธจิาํนวน 178.61 ลา้นบาท จาํนวน 166.48 ลา้นบาท และ จาํนวน 190.51 ลา้นบาท คดิเป็น รอ้ยละ 15.53 รอ้ย
ละ 11.19 และรอ้ยละ 11.37 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมดตามลาํดบั  

ทัง้น้ี งานโครงการที่บรษิทัฯ รบัเหมาก่อสรา้งมมีูลค่าเพิม่ขึน้ ยอดลูกหน้ีการคา้ที่เกดิจากการเรยีกเก็บเงนิค่า
งวดงานในแต่ละครัง้จงึมมีูลค่าเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ในกลุ่มปิโตรเคมทีี่มคีวามสามารถใน
การชาํระหน้ี แต่อาจมขี ัน้ตอนในการตรวจรบั รวมถงึมกีระบวนการตรวจสอบเอกสารหลายขัน้ตอน สง่ผลใหก้ารจา่ยชาํระ
เงนิหน้ีอาจมคีวามลา่ชา้ ทัง้น้ีสาํหรบัรายละเอยีดอายขุองลกูหน้ีการคา้สามารถแสดงได ้ดงัน้ี 
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อายลุกูหน้ีการค้า 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 

- กจิการอื่น 
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
106.11 
54.61 

 
59.34 
30.54 

 
145.83 
10.92 

 
87.60 
6.56 

 
174.47 

- 

 
91.37 

- 
เกนิกาํหนดชาํระ       
น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 3 เดอืน 

- กจิการอื่น 
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
17.89 

- 

 
10.00 

- 

 
9.65 

- 

 
5.80 

- 
13.74 7.20 

มากกวา่ 3 – 6 เดอืน 
- กจิการอื่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.74 

 
1.44 

มากกวา่ 6 – 12 เดอืน - - - - - - 
มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป 0.20 0.11 0.08 0.04 - - 
รวมลกูหน้ีการค้า 178.81 100.00 166.48 100.00 190.51 100.00 

หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 0.20  -  -  
ลกูหน้ีการค้า – สทุธิ 178.61  166.48  190.51  

สาํหรบัการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูนัน้ ฝ่ายบรหิารจะใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการความเป็นไปไดท้ีจ่ะไมไ่ด้
รบัชําระเงนิที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคํานึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหน้ีที่คงค้าง 
และสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายการตัง้คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูดงัน้ี  

 

ค้างชาํระเกินกาํหนด (เดือน) สดัส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (ร้อยละ) 

12 – 18 25.00 

18 – 24 50.00 

มากกวา่ 24 100.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัไดต้ดัจําหน่ายหน้ีสญู จํานวน 0.20 ลา้นบาท ซึ่งเป็นลูกหน้ีรายหน่ึงทีม่ยีอด
คา้งชาํระเกนิ 24 เดอืน บรษิทัฯ ไดต้ดิตามทวงถามแต่ไมไ่ดร้บัการตดิต่อกลบัจากลกูหน้ีรายดงักล่าวและไดต้ัง้ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญไว้แล้วในปี 2560  ซึ่งการจําหน่ายหน้ีสูญน้ีเป็นไปตามนโยบายการบญัชีของบริษัทฯ นอกจากรายการ
ดงักล่าวบรษิทัฯ ไม่เคยตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในรายการอื่น เน่ืองจากบรษิทัฯ สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ครบถ้วนทุก
รายการ 

3. สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา (หรอื รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระ) คอื มลูค่าของรายไดต้ามความสาํเรจ็ของงานทีย่งั
ไม่ไดเ้รยีกชําระเงนิจากลูกคา้ ซึ่งประกอบไปดว้ยงานที่สง่มอบและยงัไม่ไดส้่งมอบใหก้บัผูว้่าจา้งตรวจรบั โดยปกตแิลว้
บรษิทัฯ จะมมีูลค่างานตามสญัญาที่ยงัไม่เรยีกชําระจากลูกคา้ เน่ืองจากระยะเวลาในความคบืหน้าของการทํางานและ
ระยะเวลาของการออกใบแจ้งหน้ีเพื่อเรยีกเก็บเงนิลูกค้าแตกต่างกนั โดยกระบวนการออกใบแจ้งหน้ีของบรษิทัฯ จะ
สามารถทําได้เมื่อบริษัทฯ ส่งมอบงานและลูกค้าลงลายมือชื่อตรวจสอบขัน้ความสําเร็จของงาน (Certificate of 
progression แบ่ ง อ อก เ ป็ น  MC (Mechanic Certificate), PAC (Performance Acceptant Certificate), IAC (Initial 
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Acceptant Certificate), and FAC (Final Acceptant Certificate)) พรอ้มทัง้อนุมตักิารเบกิจา่ยเงนิตาม Mile stone ทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญาซึง่โดยสว่นใหญ่ใชเ้วลาในการตรวจสอบประมาณ 7-14 วนั (หลงัจากทีบ่รษิทัฯ สง่เอกสารการสง่มอบงานทุก
สิน้เดอืน)  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา (รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกชําระ) จํานวน 
273.72 ลา้นบาท จาํนวน 564.88 ลา้นบาท และจาํนวน 512.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 23.81 รอ้ยละ 37.97 
และรอ้ยละ 30.58 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มมีลูค่ารวมของรายไดท้ี่ยงัไม่ได้เรยีก
ชําระมจีํานวนสงูเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า ทัง้น้ีมสีาเหตุเกดิจากการทํางานระหว่างทํา ทีม่ที ัง้งานทีส่ง่มอบแลว้แต่
ยงัไมไ่ดอ้อกใบแจง้หน้ีและยงัไมไ่ดส้ง่มอบแต่สามารถรบัรูร้ายไดไ้ดซ้ึง่เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในขณะที ่
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญาลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2562 เป็นผลจากการส่งมอบงานใน
ระหวา่งงวดบรษิทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมและออกใบแจง้หน้ีเพือ่เรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้ในระหวา่งงวด 

4. สินค้าคงเหลือ 

เน่ืองจากลกัษณะธุรกจิของบรษิทัจะเป็นการใหบ้รกิารก่อสรา้งตามคาํสัง่ลกูคา้ บรษิทัฯ จงึไมม่สีนิคา้คงเหลอืใน
รปูของงานสาํเรจ็รปู สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัจะมเีพยีงวตัถุดบิ ซึ่งไดแ้ก่ วสัดุและอุปกรณ์ทีร่อการตดิตัง้ อาทเิช่น แผ่น
เหลก็ ท่อเหลก็ที่ใช้ในการประกอบงานระบบท่อ ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์เหลก็เพื่อการแปรรูป เป็นต้น โดยบรษิทัฯ มสีนิค้า
คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2561 - 2563 มจีาํนวน 135.92 ลา้นบาท จาํนวน 9.72 ลา้นบาท และ จาํนวน 34.54 ลา้น
บาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.82 รอ้ยละ 0.65 และรอ้ยละ 2.06 ของสนิทรพัยร์วมตามลาํดบั  

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิค้าคงเหลอืจํานวน 135.92 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 11.82 ของสนิทรพัย์
รวม เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิ ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิคา้คงเหลอืสาํหรบัโครงการหลกั 2 โครงการ  และบรษิทัฯ 
ต้องนําเหลก็มาขึน้รูปที่โรงงานของบรษิทัฯ ตามแบบที่ลูกคา้กําหนดโดยจะนําไปตดิตัง้ใหลู้กคา้ไดเ้มื่อแปรรูปแลว้เสรจ็ 
ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณอย่างน้อย 90 – 150 วนั จงึทําให้บรษิทัฯ มสีนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึ้นมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 
2560 ทีม่สีนิคา้คงเหลอืเพยีงจาํนวน 2.52 ลา้นบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืจาํนวน 9.72 ลา้นบาท เป็นวตัถุดบิ (ผลติภณัฑเ์หลก็เพือ่แปรรปู) 
เพื่อใชส้าํหรบังานโครงสรา้งเหลก็ งานท่อ และวสัดุสิน้เปลอืงที่ใชใ้นงานก่อสรา้ง ซึ่งจะถูกนําไปใชส้าํหรบังานโครงการ
ระหวา่งก่อสรา้งทีอ่ยูใ่นมอืต่อไป 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืจํานวน 34.54 ลา้นบาท เป็นการสัง่ซื้อผลติภณัฑเ์หลก็เพื่อแปร
รปูสาํหรบังานโครงการในมอืปัจจุบนั หลกั ๆ ไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืและสถานีรบั-จ่าย ก๊าซธรรมชาตเิหลว 
หนองแฟบ และโครงการพลงังานสะอาด ซึ่งสนิค้าคงเหลือเหล่าน้ีมีทัง้ที่นํามาแปรรูปที่โรงงานและที่นําไปใช้ที่ไซด์
โครงการก่อสรา้ง 

5. ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย 

ภาษีเงนิได้ถูกหกั ณ ที่จ่ายรอคนื คอื เงนิภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่บรษิทัฯ ถูกหกัไปล่วงหน้าเมื่อได้รบัชําระเงนิ
ค่าบริการก่อสร้างจากลูกค้า เมื่อนํามาคํานวณรวมกับภาษีนิติบุคคลประจําปีแล้วเกิดผลต่างที่สามารถขอคืนจาก
กรมสรรพากรได้ ปัจจุบนับรษิัทฯ มภีาษีเงนิได้ถูกหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน สําหรบัปี 2560 – 2563 โดยบางส่วนอยู่ใน
ขัน้ตอนการตรวจสอบและบางส่วนยงัไม่ได้รบัการตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบระยะเวลาหน่ึงและไม่
สามารถระบุช่วงเวลาที่จะแล้วเสรจ็ได้ บรษิทัฯ จงึได้จดัประเภทภาษีเงนิได้ถูกหกั ณ ที่จ่ายอยู่ในหมวดสนิทรพัย์ไม่
หมนุเวยีน 
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ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 มจีํานวน 61.31 ลา้นบาท จํานวน 96.48 ลา้น
บาทและจํานวน 132.81 ล้านบาท ตามลําดบั สาเหตุที่ภาษีเงนิได้ถูกหกั ณ ที่จ่ายเพิม่ขึ้น เป็นไปตามมูลค่าสญัญา
ค่าบรกิารก่อสรา้งของบรษิทัที่มทีศิทางเพิม่ขึน้ในแต่ละปี ทัง้น้ี ภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่าย สาํหรบัปี 2560 - 2562  อยู่ใน
ขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสารจํานวน 27.54 ลา้นบาท จํานวน 29.67 ลา้นบาท และจํานวน 35.19 ตามลําดบั (เงนิภาษี
เงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย สาํหรบัปี 2561 ในสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัยอ่ย ไดร้บัเงนิคนืเรยีบรอ้ยแลว้ในระหวา่งปี 2563) 

6. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่สําคญัได้แก่ ที่ดิน โรงงาน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องจกัรที่ใช้ในการ
ก่อสรา้ง รวมถงึอุปกรณ์ตรวจวดัในงานวศิวกรรม โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  - 2563 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ของ
บรษิทั มจีํานวน 357.14 ล้านบาท จํานวน 527.97 ล้านบาท และจํานวน 557.39 ล้านบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วน
เทยีบกบัสนิทรพัยร์วมทัง้หมดอยูท่ีร่อ้ยละ 31.06 รอ้ยละ 35.49 และรอ้ยละ 33.28 ตามลาํดบั 

ปี 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้สทุธจิาํนวน 170.83 ลา้นบาท และ จาํนวน 29.42 
ตามลาํดบั ทัง้น้ี เพือ่รองรบัการใหบ้รกิารก่อสรา้งของโครงการใหม ่ๆ ทีเ่พิม่เขา้มามากขึน้อยา่งต่อเน่ืองและใหม้กีาํลงัการ
ผลติทีเ่พยีงพอ บรษิทัฯ จงึไดม้กีารซือ้เครื่องจกัร เครื่องมอื และรถบรรทุก เพิม่ขึน้มาโดยตลอด โดยในปี 2562 บรษิทัฯ 
ไดใ้ชเ้งนิสดจากการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ไปซือ้ทีด่นิ อาคารและโรงงานแห่งใหม ่อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง จาํนวนประมาณ 100 ลา้นบาท และนําไปลงทุนซือ้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ จาํนวน 40 ลา้น
บาท ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน ต่อมาในปี 2563 บรษิทัฯ ไดท้ําการปรบัปรุงทีด่นิ อาคาร
และโรงงานที่ซื้อใหม่ รวมทัง้ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานเพิม่เตมิแล้วเสรจ็ และเริม่ดําเนินการผลติงานสําหรบัโครงการ
ก่อสรา้งทีอ่ยูใ่นมอืซึง่เป็นงานแปรรปูผลติภณัฑโ์ครงสรา้งเหลก็ตัง้แต่ไตรมาส 1 เป็นตน้มา 

7. ลกูหนี้เงินประกนัผลงาน 

ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงาน เป็นเงนิทีบ่รษิทัฯ ถกูลกูคา้หกัเงนิเป็นคา่ประกนัผลงานตามอตัราทีต่กลงในสญัญาการ
ใหบ้รกิาร โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิประกนัผลงานคนืเมื่องานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นไปตามขอ้ตกลงทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา 
โดยเงือ่นไขการหกัเงนิประกนัผลงานของบรษิทัฯ สว่นใหญ่จะอยูท่ีป่ระมาณ 10.00% ของมลูคา่สญัญา และการรบัคนืเงนิ
ประกนัผลงานดงักลา่วจะมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

- 5.00% แรกลูกค้าจะจ่ายคืนหลัง Initial Acceptant Certificate (IAC) คือหลงัผ่านการทดสอบ และเริ่ม
นบัวนัรบัประกนัผลงาน 

-  5.00% ที่เหลือลูกค้าจะจ่ายคืนหลัง  Final Acceptant Certificate (FAC)  คือจ่ายคืนหลังจาก มีการ
ตรวจสอบอยา่งละเอยีดแลว้วา่โครงการและระบบการทาํงานต่าง ๆ ทีต่ดิตัง้ไมม่ปัีญหาตลอดอายรุบัประกนั 
และไดห้มดระยะเวลารบัประกนัผลงาน  

โดยการวางบลิเรยีกเกบ็เงนิประกนัผลงานคนื จะทาํไดเ้มือ่บรษิทัฯ ไดร้บั IAC หรอื FAC จากลกูคา้ และการวาง
บลิจะเป็นไปตามรอบตามรอบการวางบลิของลกูคา้ต่อไป 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิัทฯ มลีูกหน้ีเงนิประกนัผลงานสุทธิเท่ากบัจํานวน 37.25 ล้านบาท 
จํานวน 10.57 ลา้นบาท และจํานวน 54.17 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบัสนิทรพัย์รวมทัง้หมด รอ้ยละ  
3.24 รอ้ยละ 0.71 และรอ้ยละ 3.23 ตามลาํดบั   
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ปี 2562 ลูกหน้ีประกนัผลงานลดลงจํานวน 26.68 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจากบรษิทัฯ ได้
ทยอยส่งมอบงานตามเปอร์เซ็นต์งานทําเสรจ็และสามารถเรยีกคนืเงนิประกนัผลงานคนืจากลูกค้าได้ และในปี 2563 
ลกูหน้ีเงนิประกนัผลงานสุทธ ิเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2562  จาํนวน 43.60 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ถูกหกัเงนิประกนั
ผลงานเมือ่สง่มอบงวดงานของโครงการต่างๆ ในระหวา่งปี เหลา่น้ีเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

หนี้สิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจํานวน 988.16 ล้านบาท จํานวน 993.33 ล้านบาท 
และจํานวน 1,146.80 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 85.94 รอ้ยละ 66.77 และรอ้ยละ 68.46 ตามลําดบั ของหน้ีสนิและส่วน
ของเจา้ของรวมตามลําดบั ทัง้น้ี ในปี 2563 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมเพิม่ขึน้จากปี 2562 จํานวน 153.47 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นอตัรารอ้ยละ 15.45  

ส่วนประกอบของหนี้สินของบริษทัฯ ปี 2561 – 2563 มีดงันี้ 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

ณ 31 ธ .ค. 2561 ณ 31 ธ .ค. 2562 ณ 31 ธ .ค. 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน       
    เงนิเบกิเกนิบญัช ี - - 16.71 1.12 0.01 0.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 59.18 5.15 222.25 14.94 509.10 30.39 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอืน่ 286.57 24.92 327.16 21.99 265.03 15.82 
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 422.43 36.74 217.25 14.60 141.08 8.42 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ - - - - 20.00 1.19 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2.50 0.17 - - 
สว่นของกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ 
  ภายในหน่ึงปี 

38.64 3.36 38.64 2.60 38.64 2.31 

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระ 
  ภายในหน่ึงปี 

1.45 0.13 8.34 0.56 20.40 1.22 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 22.16 1.93 21.38 1.44 25.80 1.54 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 830.43 72.23 854.22 57.42 1,020.06 60.89 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 143.70 12.50 105.06 7.06 84.30 5.03 
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 3.00 0.26 20.69 1.39 26.37 1.57 
เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน 7.96 0.69 8.30 0.56 8.94 0.53 
ประมาณการหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังาน 3.07 0.26 5.06 0.34 7.13 0.44 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 157.73 13.71 139.10 9.35 126.74 7.57 
รวมหน้ีสิน 988.16 85.94 993.33 66.77 1,146.80 68.46 

 

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินก ู้ยืมระยะส ัน้ 

บรษิทัฯ มกีารกู้ยมืเงนิระยะสัน้เพื่อนํามาเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในโครงการก่อสรา้งและในกจิการ ประเภทเงนิ
เบกิเกนิบญัช ีและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory note) ระยะเวลา 1 - 5 เดอืน สามารถต่ออายุตัว๋สญัญาใช้เงนิได ้จาก 
บุคคลอื่น กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และสถาบนัการเงนิทีบ่รษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อ รวมถงึประเภท Factoring  
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โดยในปี 2561 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 59.18 ลา้นบาท, ปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิ
เบกิเกนิบญัชธีนาคารจํานวน 16.71 ลา้นบาทและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 222.25 ลา้นบาท, และปี 
2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จํานวน 509.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.15 รอ้ยละ 16.06 และรอ้ยละ 
30.39 ของสว่นของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ ตามลาํดบั 

ทัง้น้ี การดําเนินงานโครงการก่อสรา้งในปี 2563 มหีลายโครงการทีอ่ยู่ในช่วงตน้และช่วงปลายของการทํางาน
โครงการ จงึทาํใหป้รมิาณงานทีส่ง่มอบมจีาํนวนไมม่าก  บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นทีจ่ะใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในแต่ละโครงการ
เป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานและคา่วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง ประกอบกบังานโครงการทีไ่ดร้บัในปี 2563 เป็นโครงการที่
ไมม่เีงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญา จงึจาํเป็นตอ้งกูย้มืเงนิระยะสัน้จากบุคคลอื่น กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และสถาบนัการเงนิที่
บรษิทัฯ มวีงเงนิสนิเชื่ออยู่ โดยบรษิทัฯ ไดช้ําระคนืเงนิกูด้งักล่าวตามวนัครบกําหนดชาํระ จากการชําระเงนิค่าโครงการ
ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัจากลกูคา้ ณ ขณะนัน้  

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ ื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นของบรษิทัประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ค่าวสัดุ ค่าผูร้บัเหมาช่วง ตน้ทุนคา้งจ่าย เงนิ
สาํรองค่าใชจ้่ายความเสยีหายจากการใหบ้รกิาร (Defect) หลงัสง่มอบงานโดยตัง้ขึน้ถา้หากบรษิทัมกีารฟ้องรอ้ง โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2562 บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น จํานวน 286.57 ลา้นบาท จํานวน 327.16 ลา้น
บาท และจํานวน 265.03 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 24.92 รอ้ยละ 21.99 และรอ้ยละ 15.82 ของหน้ีสนิ
และสว่นของเจา้ของรวม ตามลาํดบั 

ปี 2561 - 2563 บรษิทัฯ มเีจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่นเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า  เน่ืองจากการ
สัง่ซือ้สนิคา้และวสัดุงานก่อสรา้ง และการจา้งผูร้บัเหมาชว่งซึง่เป็นไปตามการขยายงานของบรษิทัฯ ทีร่บังานก่อสรา้งมาก
ขึน้  โดยบรษิทัฯ มกีาํหนดเครดติการจา่ยชาํระเจา้หน้ีการคา้ภายใน 45 – 90 วนั 

3. หนี้สินที่เกิดจากสญัญา 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563  บรษิัทฯ มหีน้ีสนิที่เกิดจากสญัญา (หรอื เงนิรบัล่วงหน้าจากโครงการ
ก่อสรา้งและรายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า) จาํนวน  422.43 ลา้นบาท จาํนวน 217.25 ลา้นบาท และจาํนวน 141.08 ลา้น
บาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 36.74 รอ้ยละ 14.60 และรอ้ยละ 8.42 ของหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของรวมตามลาํดบั 

สว่นประกอบของเงนิรบัลว่งหน้าจากโครงการก่อสรา้งและรายไดค้า่ก่อสรา้งรบัลว่งหน้า สามารถแบง่ออกเป็น 

3.1 รายไดค้า่บรกิารรบัล่วงหน้า (คา่บรกิารรบัล่วงหน้าทีไ่ดร้บัชาํระจากลกูคา้แลว้ตามเงือ่นไขการเรยีบเกบ็เงนิ
ในสญัญา ซึ่งมมีูลค่าสูงกว่ารายได้ที่รบัรู้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จาก
สญัญาที่ทํากบัลูกค้า) โดยจะหกัออกเป็นรายได้จากการให้บรกิารในอนาคตเมื่อกลุ่มบรษิัทได้ส่งมอบ
อํานาจการควบคุมในสนิค้าและบรกิารให้แก่ลูกค้าตามสญัญา ณ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัฯ มี
รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้าลดลงจาํนวน 108.92 ลา้นบาท จาํนวน 1.93 ลา้นบาท และจาํนวน 31.63 ลา้น
บาท ตามลาํดบั  

3.2 เงนิรบัล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง เป็นเงนิมดัจําของโครงการที่ไดร้บัว่าจา้งตามเงื่อนไขของสญัญา โดยจะลดลง
ตามสดัสว่นทีเ่รยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิรบัล่วงหน้า
ค่าก่อสรา้งจํานวน 313.51 ลา้นบาท ซึ่งเป็นเงนิรบัล่วงหน้าจากการเซน็สญัญาโครงการประมาณ 10% – 
20% ของมูลค่าโครงการ และทยอยรบัรูร้ายไดใ้นระหว่างปี 2562 ตามสดัส่วนการสง่มอบงานที่เรยีกเกบ็
เงนิกบัลูกค้า โดย ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัท มีเงนิรบัล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
คงเหลอืจาํนวน 215.31 ลา้นบาท และจาํนวน 109.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะทยอยบนัทกึเงนิรบัล่วงหน้าและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้าเปลีย่นเป็นรายไดต้ามมาตรฐาน
รายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 โดยไมม่ภีาระทีต่อ้งชาํระคนืกลบัใหก้บัลกูคา้แต่อยา่งใด 

4. หนี้สินหมนุเวียนอื่น 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น ไดแ้ก่ ภาษีขายที่ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ ภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่ายรอนําส่ง และเงนิกองทุน
ประกนัสงัคมคา้งจ่าย เป็นตน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นของบรษิทัฯ มจีํานวน 22.16 
ลา้นบาท จํานวน 21.38 ลา้นบาท และจํานวน 25.80 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบัหน้ีสนิและส่วนของ
เจา้ของรวมรอ้ยละ 1.93 รอ้ยละ 1.44 และรอ้ยละ 1.54 ตามลาํดบั  

5. เงินก ู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารจดัหาเงนิทุนโดยการกู้เงนิระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในประเทศไทย 
จาํนวน 250 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ MLR-0.50% เพือ่ซือ้ทีด่นิ โรงงาน อาคารสาํนกังาน ยานพาหนะ และเครือ่งจกัร
ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจํานวน 182.34 ลา้นบาท จํานวน 
143.70 ลา้นบาท และจํานวน 122.94 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยในแต่ละปี ยอดเงนิกูย้มืระยะยาวจะลดลงจํานวน 38.64 
ลา้นบาท เน่ืองจากการชาํระหน้ีทีเ่ป็นไปตามสญัญาและกาํหนดระยะเวลา ยกเวน้ปี 2563 ลดลงจาํนวน20.76 ลา้นบาท ที่
มกีารพกัชําระเงนิตน้ 6 เดอืน โดยเงนิกูย้มืระยะยาวเมื่อคดิเป็นสดัสว่นเทยีบกบัหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของรวม คดิเป็น
รอ้ยละ  15.86 รอ้ยละ 9.66 และรอ้ยละ 7.34 ตามลาํดบั  

จากการทีร่ฐับาลไดม้มีาตรกรป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยการประกาศปิดพืน้ทีเ่สีย่ง
รวมถึงงดการเดนิทางขา้มพื้นที่ ส่งผลกระทบทําให้หลาย ๆ ภาคส่วนได้รบัความเดอืดร้อนและขาดสภาพคล่องทาง
การเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึออกมาตรการให้สถาบนัการเงนิต่างๆ ช่วยเหลอืลูกหน้ีที่ได้รบัผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของ COVID-19 ดว้ยการพกัชาํระหน้ีชัว่คราว ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบดว้ยเชน่กนัจงึไดข้อความชว่ยเหลอื
และขอเขา้โครงการพกัชําระหน้ีน้ี ทัง้น้ี ในเดอืนเมษายน 2563 บรษิทัฯ ไดแ้กไ้ขสญัญาวงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิ
แห่งหน่ึง เพื่อพกัการชําระเงนิต้นเป็นระยะเวลา 6 เดอืนเริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายนจนถึงเดอืนกนัยายน 2563 โดยงวด
สุดทา้ยของการชําระคนืของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิดงักล่าวจะครบกําหนดในเดอืนกุมภาพนัธ ์2567 แทน
เดอืนกนัยายน 2566  

 

ส่วนของเจ้าของ 

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 157.85 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 
จํานวน 20.37 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 14.82 เกิดจากผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ มกีําไรสุทธสิ่วนของ
บรษิทัใหญ่สาํหรบัปีจาํนวน 52.98 ลา้นบาท ประกอบกบัในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผล จํานวน 34.87 
ลา้นบาท   

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  จํานวน 491.02 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 
2561 จํานวน 333.17 ล้านบาท เกดิจากในเดอืนมกราคมปี 2562 บรษิทัฯ ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรกจํานวน 80,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.90 บาท (ทุน 0.50 และ
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 3.40 บาท) เป็นจาํนวนเงนิรวม 312.00 ลา้นบาท และหุน้ของบรษิทัเริม่การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
ในวนัที ่22 มกราคม พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ แสดงยอดสว่นเกนิมูลค่าหุน้หลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอ
ขายหุน้แก่ประชาชนในสว่นเกนิมลูคา่หุน้ 
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นอกจากน้ีส่วนของผู้เป็นเจ้าของบรษิัทใหญ่ เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นจากกําไรจากการดําเนินงานในระหว่างปี
จาํนวน 75.46 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงนิปันผลในเดอืนพฤษภาคม 2562  สาํหรบัผลประกอบการในรอบบญัช ี
1 เมษายน 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 28.00 ลา้นบาท 

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 522.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 
จาํนวน 31.52 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 6.42 เกดิจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ มกีําไรสทุธสิว่นของบรษิทั
ใหญ่สาํหรบัปีจาํนวน 61.51 ลา้นบาท ประกอบกบัในระหวา่งปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจา่ยเงนิปันผล จาํนวน 30 ลา้นบาท   

   

การจ่ายเงินปันผล 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 27.83 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจํานวน 27.83 ล้านบาท สําหรบังวดการดําเนินงาน 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักลา่วในวนัที ่9 พฤษภาคม 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ  
0.03518 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจํานวน 7.04 ล้านบาท สําหรบังวดการดําเนินงาน 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 
2561 โดยบรษิทัฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักลา่วในวนัที ่8 มถุินายน 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจํานวน 28.00 ล้านบาท สําหรบังวดการดําเนินงาน 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักลา่วในวนัที ่17 พฤษภาคม 2562 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล สาํหรบังวด
การดําเนินงาน 1 มกราคม 2562 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ชีื่อปรากฎในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่16 
มนีาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นจํานวนทัง้สิน้ 30 ลา้นบาท และบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวในวนัที ่5 
พฤษภาคม 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

  

การวิเคราะหส์ภาพคล่อง  

กระแสเงินสด 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานไดม้า (ใชไ้ป) 54.08 (210.58) (68.41) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ใชไ้ป) (93.95) (198.53) (35.57) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดม้า (ใชไ้ป) (16.89) 388.51 231.77 
กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) (56.76) (20.59) 127.79 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

สําหรบังวดสบิสองเดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) ใน
กจิกรรมดาํเนินงาน รวมจาํนวน 54.08 ลา้นบาท จาํนวน (210.58) ลา้นบาท และจาํนวน (68.40) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปสว่นใหญ่เกดิจากการซือ้สนิคา้คงเหลอื รวมกบัมจีาํนวนลกูหน้ีการคา้และ
สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้จากสญัญา (หรอืรายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชาํระเงนิ) และใชไ้ปกบัการเงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนั 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้าจากหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากสญัญา (หรอืการรบัเงนิลว่งหน้าคา่ก่อสรา้ง) จากการเซน็
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สญัญาใหบ้รกิารฉบบัใหมใ่นระหวา่งปี 2561 และประกอบกบัไดร้บัเงนิภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคนืในระหวา่งงวดสบิสอง
เดอืนน้ีดว้ยเชน่กนั 

ปี 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปจํานวน (210.58) ล้านบาท จากการใช้ไปของหน้ีสนิที่เกิดจากสญัญา 
(หรอื เงนิรบัล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง) เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการก่อสรา้งในระหว่างปี ประกอบกบั สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้จาก
สญัญา (หรอื รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็) เพิม่ขึน้จากงานก่อสรา้งทีท่าํเสรจ็มากกว่าจาํนวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็ได ้โดย ณ วนั
สิน้งวดโครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการสง่มอบงานเพือ่เรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้ 

ปี 2563 บรษิทั มกีระแสเงนิสดใชไ้ป จํานวน (68.41) ลา้นบาท จากการซื้อวตัถุดบิเพื่อใชใ้นงานโครงการ การ
จา่ยชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น และดอกเบีย้จา่ย ในระหวา่งงวด 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธ ิ(ใชไ้ป)  ในกจิกรรมลงทุนสาํหรบังวดสบิสองเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 
2563 เทา่กบัจาํนวน (93.95) ลา้นบาท จาํนวน (198.53) ลา้นบาท และจาํนวน (35.57) ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้น้ีรายการ
ลงทุนหลกัๆ ของบรษิัทฯ ได้แก่ การซื้ออุปกรณ์และเครื่องจกัร รวมถึงสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเพิม่เติม เพื่อรองรบัการ
ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งของบรษิทัทีม่กีารเตบิโตเพิม่ขึน้จากปีก่อน โดยในปี 2562 มกีารใชไ้ปของเงนิสดทีไ่ดจ้ากการ
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนนําไปซือ้ทีด่นิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มลูค่าประมาณ 100 ลา้นบาท ตามทีก่ล่าว
ไวก้่อนหน้าน้ี ประกอบกบัในปี 2563 มเีงนิสดใชไ้ปสาํหรบัการปรบัปรุงทีด่นิ อาคารและโรงงานดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถ
เริม่ดาํเนินงานไดใ้นชว่งไตรมาส 1 ทีผ่า่นมา 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิในปี 2561 - 2563 เทา่กบัจาํนวน (16.89) ลา้นบาท  
จาํนวน 388.51 ลา้นบาท และจาํนวน 231.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ปี 2561 - 2563 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิใชไ้ปในการจา่ยชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร และ
การจ่ายเงนิปันผลจํานวน 34.87 ลา้นบาท จํานวน 29.61 ลา้นบาท และจํานวน 29.99 ลา้นบาท ตามลําดบั อกีทัง้ ในปี 
2562 และ 2563 บรษิัทฯ ยงัมกีระแสเงนิสดรบัจากการกู้ยมืเงนิระยะสัน้ รวมจํานวน 163.06 ล้านบาท และ จํานวน 
306.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมจดัหาเงนิหลกั ๆ จากการเสนอขายหุน้ที่
ออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกในปี 2562 ร่วมกบัการกูย้มืเงนิระยะสัน้เพื่อนํามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
กจิการ 

อตัราส่วนทางการเงินที่สาํคญั 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2561 - 2563   อตัราสว่นสภาพคล่องซึง่คาํนวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทั อยูท่ี ่0.79 
เท่า 0.94 เท่า และ 0.88 เท่า ตามลาํดบั และอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ ทีเ่ท่ากบั 0.29 เท่า 0.25 เท่า และ 0.34 เท่า 
ตามลําดบั ทัง้น้ีสาเหตุที่บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องค่อนขา้งน้อย เป็นผลจากการที่บรษิทัฯ นําเงนิสดไปชําระหน้ี
ใหแ้ก่เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ และชําระเงนิแก่เจา้หน้ีการคา้ที่ครบกําหนด รวมทัง้ บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้ที่สงูขึน้ 
จากงานโครงการก่อสรา้งทีเ่พิม่มากขึน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ มเีจา้หน้ีคา่วสัดุเพิม่มากขึน้เพือ่รองรบัการการทาํงานทีเ่พิม่ขึน้ตาม
ไปดว้ย  

ทัง้น้ี จากทีก่ล่าวไวใ้นสว่นของหน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น ซึ่งมสีว่นประกอบของหน้ีสนิทีไ่ม่มภีาระหน้ีในการชําระคนื
ซึ่งกค็อืเงนิรบัล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า โดย ณ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มหีน้ี
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สิน้หมุนเวยีนอื่นจํานวน 854.22 ลา้นบาท และจํานวน 1,020.06 ลา้นบาท หากนําหน้ีสนิตามสญัญาหรอืเงนิรบัล่วงหน้า
ค่าก่อสรา้งและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้าทีม่มีลูค่าจาํนวน 217.25 ลา้นบาท และจาํนวน 141.08 ลา้นบาท ไปหกัออก
จะส่งผลใหห้น้ีสนิหมุนเวยีนมยีอดคงเหลอืเพยีง จํานวน 636.97 ลา้นบาท และจํานวน 878.98 ลา้นบาท และเมื่อนํามา
เปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวมจํานวน 805.17 ลา้นบาท และจํานวน 901.38 ลา้นบาท ตามลําดบั จะส่งผลให้
บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งสงูขึน้เป็น 1.26 เทา่ และ 1.03 เทา่ 

2. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผ ูถ้ือหุ้น 

ปี 2561 - 2563 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั รอ้ยละ 35.88  รอ้ยละ 23.26 และรอ้ยละ 
12.14 ตามลําดบั โดยปี 2562 – 2563 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าจะมอีตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นมแีนวโน้มการ
ปรบัตวัลงมาเน่ืองจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนทีก่ลา่วไปก่อนหน้าน้ี  

3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย  ์

ปี 2561 - 2563 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์เท่ากบั รอ้ยละ 8.80 รอ้ยละ 8.40 และรอ้ยละ 6.75 
ตามลําดบั โดยปี 2562 – 2563 มกีารปรบัตวัลดมสีาเหตุสาํคญัมาจากการลงทุนในสนิทรพัย์ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาทีผ่า่นมา 





 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั  
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1  

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั 

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

1.  นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร  
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

69 - ปรญิญำตร ี
วศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมไฟฟ้ำ) เกยีรติ
นิยมอนัดบั 2 จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ
กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

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

- สมำชกิสภำวศิวกร สำมญั
วศิวกรไฟฟ้ำก ำลงั สฟก 
1489 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP)  รุ่นที ่166/2555  

- ไมม่ ี- - 2561 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2561 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2560 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2527 – 2555 
 

- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

 
- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

- ผูช้่วยกรรมกำรอ ำนวยกำร 

- บรษิทั เอสซที ีคอนกรตีโปรดกัท ์
จ ำกดั 
 
 
 
- บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิ้งค ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

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

 
 
 
 
- บรษิทั ดำคอน อนิสเป็คชัน่ 
เทคโนโลยสี ์จ ำกดั 

 

 
- บรษิทั ไทย ออยล ์จ ำกดั 

(มหำชน) 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่2  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

- หลกัสตูร National 
Director Conference 
2019 

2. นำยนท ีทบัมณ ี
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 - BBA and MBA  

International Business,  

Schiller International 

University, London, 

England 
 

- MSc in Economics,  

University of 

Strathclyde,  

Glasgow, Scotland  
 

-  นกัปกครองระดบัสงู 

กระทรวงมหำดไทย รุ่นที ่

55  

-   วทิยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร รุ่นที ่54  

-   อบรมหลกัสตูรกำรเตรยีม
ขำ้รำชกำรไทยสู่
ประชำคมอำเซยีน สำ
หรบัผูด้ ำรงต ำแหน่ง

- ไมม่ ี- - 2562 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 

2556 – 2562  

 
 
 
 
2550 - 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- กรรมกำรอสิระ 

- กรรมกำรสรรหำพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 
 

- หวัหน้ำผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงพลงังำน 

- รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยแผนพลงังำน 
 

- ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำน
นโยบำยปิโตรเลยีมและปิโตร

เคม,ี กองนโยบำยและแผน

พลงังำน 

กระทรวงพลงังำน 
 

- ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นกำร
วำงแผนยุทธศำสตรพ์ลงังำน 

 

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

 
 
 
 

 

- กระทรวงพลงังำน 
 
 
 

 
- กระทรวงพลงังำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่3  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบรหิำร ประจ ำ
งบประมำณ พ.ศ.2555 ณ 
ประเทศสงิคโปร ์ 

 

-   อบรมหลกัสตูรผูต้รวจ
รำชกำรระดบักระทรวง  

 

-   อบรมหลกัสตูร Ethics, 
Governance and Anti 
Corruption ณ Korean 
Development Institution 
School (KDI) School of 
Public Policy ประเทศ
สำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ 

 

-   อบรมหลกัสตูรกำรบรหิำร
จดักำรดำ้นควำมมัน่คงขัน้
สงู รุ่นที ่6  

 

-   อบรมหลกัสตูร 
Leadership Development 
Program III     (LDP III) 
รุ่นที ่2 ปี 2558 

  

-   อมรมหลกัสตูรนกับรหิำร
ยุทธศำสตรก์ำรป้องกนัและ

 
 
 
 
2552 - 2554 
 

- ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกันโยบำย

และยุทธศำสตรส์ ำนกังำน

ปลดักระทรวงพลงังำน 

- รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำน
นโยบำยและ 
แผนพลงังำนกระทรวง
พลงังำน 
 

- ผู้อ ำนวยกำรสื่อสำรและกำร
ย อ ม รั บ ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ข อ ง

ปร ะช ำชน  ส ำนั กพัฒนำ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

นิวเคลยีร ์
 

- โ ฆ ษ ก ป ร ะ จ ำ ก ร ะ ท ร ว ง

พลงังำน 

                        

 
 
 
 
- กระทรวงพลงังำน 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่4  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

 
 

ปรำบปรำมกำรทุจรติ
ระดบัสงู (นยปส.) รุ่นที ่7  

 

-  หลกัสตูร “นกับรหิำร
ระดบัสงูดำ้นกำรพฒันำ
ธุรกจิอุตสำหกรรมและกำร
ลงทุน” วธอ. รุ่นที ่6 
สถำบนัวทิยำกำรธุรกจิและ
อุตสำหกรรม 

 

-  หลกัสตูรนกับรหิำรระดบัสงู
เพื่อกำรสร้ำงชำติ รุ่นที่ 9 
สถำบนักำรสรำ้งชำต ิ

- หลกัสตูร Director 
Certification  Program 
(DCP)  รุ่นที ่168/2563 

3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 

 
 

40 - ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำตร ์
- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 

(MBA) University of 
Connecticut, USA 
- วุฒบิตัร Certified Public 

Accountant (CPA) 

- ไมม่ ี- - 2560 - ปจัจุบนั 
 
 
2560 - ปจัจุบนั 
 
2554 - ปจัจุบนั 
 
 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
 

-  กรรมกำร 
 

- ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยขำย 

 

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

 
- บรษิทั ทองเหลอืงไทย จ ำกดั 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่5  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่145/2561 
- หลกัสตูร National Director 
Conference 2019 

4. นำยซุง ซกิ ฮอง 
(Mr. Chung Sik Hong) 
-    กรรมกำร  
     (มอี ำนำจลงนำมผกูพนั

บรษิทั) 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง 

62 - ปรญิญำตร ี
วศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) Ajou 
University, Korea 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP)  รุ่นที ่146/2561 
 

11.22% - 2557 - ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
2560 – ปจัจุบนั 
 
2547 - 2556 
 
2530 – 2547 
 
 
 
 
2527 - 2530 

- กรรมกำร (ทีเ่ป็นผูบ้รหิำร) 
- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
- ประธำกรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง 
 

- กรรมกำร 
  

- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
- หวัหน้ำทมีวศิวกรวำงระบบ

ท่อ  
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยก่อสรำ้ง 
- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

 

- วศิวกรดำ้นวำงระบบท่อ 

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

 
 
 
 
-  บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั  
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ 
จ ำกดั  
- SK Engineering & Construction 

 

 

 
 

- Hyundai Engineering 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่6  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

5. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  
- กรรมกำร 
- กรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

60 - หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP)  รุ่นที ่103/2556 

0.92% เป็นสำมขีอง
นางสาวกาญจนา       
รมิพณชิยกจิ และ
เป็นบดิำของ
นำงสำวนิตำ  
ตรวีรีำนุวฒัน์ 

2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2550 – ปจัจุบนั  

 

 

 

 

 

 
2545 – 2561 
 
 

- กรรมกำร 
- กรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
- กรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร  
- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/     
กรรมกำรผูจ้ดักำร /  
- ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง / 
- ประธำนกรรมกำรต่อตำ้นกำร
ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 

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

 
 
- บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั 

(มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์   
- กรรมการ 
    (มอี านาจลงนามผกูพนั    
     บรษิทั) 
- กรรมการบรหิาร 

34 - ปรญิญำตร ี
วศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
/ University of 
Nottingham  

1.09% เป็นบุตรของนาย
ประเสรฐิ  ตรวีรีา
นุวฒัน์  และ
นางสาวกาญจนา        
รมิพณชิยกจิ 

2558 - ปจัจุบนั 
 
 

2554 – ปจัจุบนั  
 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร  
- รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ย

บรหิารงานทัว่ไป 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่7  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

- ปรญิญำตร ีบญัช ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรร
มาธ ิราช 

- ปรญิญาโท บรหิารการเงนิ
Queen Mary, University 
of London 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP)  รุ่นที ่100/2556 

- หลกัสตูร Director Certify 
Program (DCP) รุ่นที ่
208/2558 

- หลกัสตูร Company 
Secretary Program 
(CSP) รุ่น 53/2558 

 
 
 
 
 

2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 

2560 – ปจัจุบนั 
 
 
2562 – ปจัจุบนั 
 
 
2562 – ปจัจุบนั 
 
2562 – ปจัจุบนั 
 
2562 – ปจัจุบนั 

- รกัษาการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากร
บุคคล 
 

- กรรมการ/ รกัษาการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-    กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-    กรรมการ 
 
-    กรรมการ 
 
-    กรรมการ 
 

 
 
 
 
 

- บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  
 
 

- บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั  
 
 
- บรษิทั ทาคนูิ เทรดดิง้ จ ากดั  

 
 

- บรษิทั เซอรแ์มช จ ากดั  
 
- บรษิทั ซอรบ์ เอนจเินียริง่ จ ากดั 

 
- บรษิทั เอก็ซ์แซคท ์เรยีลเอสเตท 
จ ากดั 

7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 
- กรรมการ  

(มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทั) 
- กรรมการบรหิาร 

72 - ปรญิญาตร ี
วศิวกรรมศาสตร์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

0.00 - 2558 - ปจัจุบนั 
 
 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่8  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
 

- ปรญิญาตร ีสาขา 
อุสาหการ 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษา 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP)  รุ่นที ่129/2559 
 

 
 
 
2559 – ต.ค.2563 
2559 – ปจัจุบนั 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 

 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 

2558 – ปจัจุบนั 

 
2561 – ปจัจุบนั 
 
 

2562 – ปจัจุบนั 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
 

-   กรรมการ 
 
 

-   กรรมการ 
 
 

-   กรรมการ 

 
- กรรมการ 
 
 

- กรรมการ 

 

 
- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
 

- บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  

 

- บรษิทั จแีก๊ส โลจสีตกิส ์จ ากดั  
 
- บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม 
จ ากดั 
 

- บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 
 

- บรษิทั เอก็ซ์แซคท ์เรยีลเอสเตท 
จ ากดั 

8. นางสาวกาญจนา รมิพณชิยกจิ   
- กรรมการ 
     
 

62 - ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่103/2556 

0.00 เป็นภรรยาของ
นายประเสรฐิ  
ตรวีรีานุวฒัน์ และ
เป็นมารดาของ
นำงสำวนิตำ  
ตรวีรีำนุวฒัน์ 

2561 - ปจัจุบนั 
 
 
2555 – ปจัจุบนั 
 
 
 

- กรรมการ 
 

 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
 
 
 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 
 

- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่9  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

2538 – 2558 
 

-   กรรมการ - บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม 
จ ากดั  

9. นำยยอง ชอล ชอย 
(Mr. Yeong Cheol Choi) 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนปฎบิตักิำร 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยวศิวกรรมและ

กำรจดัซื้อจดัหำ (รกัษำกำร) 

57 - ปรญิญำตร ี
วศิวกรรมศำสตร ์Chung-
Ang University 

- หลกัสตูร (DAP)  รุ่นที ่
146/2561 

4.88% - 2557 – ปจัจุบนั 
 

 
ก.พ. 2563 – ปจัจุบนั 
2547 – 2557 

- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
งำนปฏบิตักิำร 

- ผูจ้ดักำรฝำ่ยวศิวกรรม และ
กำรจดัซื้อจดัหำ 
 
 

- กรรมการ 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

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

 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ 
จ ำกดั  

 

10. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนบญัชแีละกำรเงนิ  
- กรรมกำรบรหิำร 
 

47 - ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ 
(บญัช)ี สถำบนัเทคโนโลยี
รำชมงคล 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
(MBA) มหำวทิยำลยัศรี
นครนิวโิรฒประสำนมติร 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
(MBA) Virginia 
International University, 
USA. 

- ไมม่ ี- - 2560 – ปจัจุบนั 
 
 
2557 - 2559 
 

2540 - 2554 

- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
งำนบญัชแีละกำรเงนิ 
 

- ทีป่รกึษำดำ้นภำษแีละบญัช ี 
 

- ผูจ้ดักำรส่วนกำรเงนิและ
บญัช ี

- บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
- บรษิทั วอน โซลชู ัน่ จ ำกดั 

 
- บรษิทั อนิเทอรเ์น็ต (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

12. นำงวมิล เวหนะรตัน์ 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนสนบัสนุน 
 

49 - ปรญิญำตร ีบญัช ี
มหำวทิยำลยัรำชภฎัร ำไพ
พรรณ ี
 

- ไมม่ ี- - เม.ย. 2561 – ปจัจุบนั 
 
 

 

- ผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนุน 
 
 

 

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



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2563 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่10  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /
ประวตัอิบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 18 ม.ีค. 64 

ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

 

- ปรญิญำโท กำรบญัชี
บรหิำร 

     มหำวทิยำลยับรูพำ 

2547 - 2561 - ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี - บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ 
จ ำกดั 

13. นำยหวงั ยอบ จ ี
(Mr. Wang Youp Jhee) 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยก่อสรำ้ง 
  

49 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรม
ศำตร ์(วศิวกรรมโยธำ) 
Sungkyunkwan 
University, Korea 

3.45 - 2557 – ปจัจุบนั 
 
 
2548 - 2557 

- ผูจ้ดักำรฝำ่ยก่อสรำ้ง 
 
 

- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ 
จ ำกดั  

14. นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม 
- ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี

41 -   ปรญิญำตร ีบญัช ี
    มหำวทิยำลยับรูพำ 

- ไมม่ ี- - 2557 – ปจัจุบนั 
 
 
2560 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2544 - 2555 
 

- ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี
 
 
- กรรมกำร  
- (ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั

บรษิทั) 
 

- เจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยบญัช ี

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

 

 

- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ 
จ ำกดั 

15. นำวสำวณฐัฐยิำ จำรุสมบตั ิ 38 - ปรญิญำตร ีกำรจดักำร
อุตสำหกรรม 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
 

0.00 - 2558 – ปจัจุบนั 
 
 
2554 - 2558 

- เลขำนุกำรบรษิทั 
- เจำ้หน้ำทีว่ำงแผนกลยุทธ ์

 
- เจำ้หน้ำทีว่ำงแผนกลยุทธ ์

- บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ 
จ ำกดั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของ บริษทัย่อย  
(บริษทั เจเคอีซี จ ำกดั) 
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เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่1  

 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ของบริษทัย่อย (บริษทั เจเคอีซี จ ำกดั) 

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

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

62 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) Ajou 
University, Korea 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที ่
146/2561 
 

- - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
2560 – ปัจจุบนั 
 

2547 - 2556 
 
 
 

2530 – 2547 
 
 
 
 
 
2527 - 2530 

- กรรมกำร 
- ประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร/กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

- ประธำน
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
 

- กรรมกำร  
 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 

- หวัหน้ำทมีวศิวกร
วำงระบบท่อ  

- ผูจ้ดักำรฝ่ำย
ก่อสรำ้ง 

- ผูจ้ดักำรโครงกำร 
 

- วศิวกรดำ้นวำง
ระบบท่อ 

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

 
 

 
 
- บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั  
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

 

- SK Engineering & 
Construction 

 
 

 

 

 
 

- Hyundai Engineering 
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เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่2  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

2. นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม 
- กรรมกำร (ผูม้อี ำนำจลงนำม

ผกูพนับรษิทั) 
 

41 -   ปรญิญำตร ีบญัช ี
    มหำวทิยำลยับรูพำ 

- - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2560 – ปัจจุบนั 

 
2544 - 2555 
 

- ผูจ้ดักำรแผนก
บญัช ี

 
 
- กรรมกำร  
 
- เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบญัช ี

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

3. นำยจอง เคยีว ฉ่อย 
(Mr. Jeong Kyu Choi) 
- กรรมกำร (ผูม้อี ำนำจลงนำม

ผกูพนับรษิทั) 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 

47 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมโยธำ 
Kum-Oh National Institute of 
Technology, Korea 
 

26.83 - 
 

2559 – ปัจจุบนั 

 
 
2554 – 2558 

- กรรมกำร 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 
- ผูจ้ดักำรแผนก

ก่อสรำ้ง 
 

- บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั 
 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

4. นำยหวงั ยอบ จ ี
(Mr. Wang Youp Jhee) 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยก่อสรำ้ง 
 

49 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำตร ์
(วศิวกรรมโยธำ) 
Sungkyunkwan University, 
Korea 

- - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2548 - 2557 

- ผูจ้ดักำรฝ่ำย
ก่อสรำ้ง 
 
 

- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

- บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ 
หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (Compliance) 
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เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่1  

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำน 

บรษิทัฯ ว่ำจำ้ง บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนติ ิจ ำกดั (“ธรรมนิต”ิ) (Outsource) เป็นผูใ้หบ้รกิำรตรวจสอบภำยใน ทัง้น้ี ธรรมนิต ิไดม้อบหมำยใหน้ำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน โดยมรีำยละเอยีดของผูต้รวจสอบภำยใน โดยมรีำยละเอยีดของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดงันี้ 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง/วนัท่ี
ได้รบัแต่งตัง้ 

อำยุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำง

ครอบครวั
ระหว่ำง
กรรมกำร

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/

ประเภทธรุกิจ 

1. นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ 41 คณุวฒิุกำรศึกษำ 
 ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตรป์ระยุกต ์

สำขำวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์สถำบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

 ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำ
บญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ประกำศนียบตัร 
 ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน

ของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวติักำรอบรม 
 หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎี

และปฏบิตั ิ

- - 2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 

2559 - 2559  
2558 - 2560 
2553 - 2558 
2551 - 2552 
 

2546 - 2550 

 รองประธำนกรรมกำร 
 
 
 

 ผูจ้ดักำรอำวุโส 
 ผูจ้ดักำร 
 ผูช้่วยผูจ้ดักำร 
 ผูต้รวจสอบภำยใน
อำวุโส 

 ผูต้รวจสอบภำยใน 

 บจก.ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิต ิ/
ใหบ้รกิำรตรวจสอบ
ภำยใน 

 แผนกตรวจสอบ
ภำยใน/บจก.สอบ
บญัชธีรรมนิต/ิ
ใหบ้รกิำรตรวจสอบ
บญัชแีละตรวจสอบ
ภำยใน 
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เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่2  

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง/วนัท่ี
ได้รบัแต่งตัง้ 

อำยุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำง

ครอบครวั
ระหว่ำง
กรรมกำร

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/

ประเภทธรุกิจ 

 อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภำ
วชิำชพีบญัช ี

 อมรมประกำศนยีบตัรผูต้รวจสอบ
ภำยใน CPIAT  

 โครงกำรด ำรงและปรบัปรุงคุณภำพ
งำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน 

 แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

 Asian Confederation of Institutes of 
Internal Auditors (ACIIA) 
Conference 2016 

 Leading IA in the ERA of Digital 
Disruption 

 CAC SME Certification 
 Trandforming IA for the Digital Age 
 Introduction to COBIT 2019 
 CAE Forum 2019 
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เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่3  

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง/วนัท่ี
ได้รบัแต่งตัง้ 

อำยุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำง

ครอบครวั
ระหว่ำง
กรรมกำร

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/

ประเภทธรุกิจ 

 Smart IA in The Digital World 2020 
 
 

2. นำงสำวอณศัยำ  
รกัษำสรณ์  

35 คณุวฒิุกำรศึกษำ 
 ปรญิญำโท คณะพำณิชศำสตรแ์ละกำร
บญัช ีสำขำสถติปิระกนัภยั(จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั) 

 ปรญิญำตรคีณะวทิยำกำรจดักำร สำขำ
กำรบญัช(ีมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร)์ 

ประกำศนียบตัร 
 Dharmniti Young Executive รุน่ที ่1 
 ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในของ
ประเทศไทย (CPIAT) 

 ประกำศนียบตัรโครงกำรตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบ
ภำยในรบัอนุญำตรุ่นที ่26 
 

- - 2560 - ปจัจุบนั 
2558 - 2560 
2553 - 2558 
 

2551 - 2553 
 

 ผูจ้ดักำร 
 ผูช้่วยผูจ้ดักำร 
 ผูต้รวจสอบภำยใน
อำวุโส 

 ผูต้รวจสอบภำยใน 
 

 บจก.ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิต ิ/
ใหบ้รกิำรตรวจสอบ
ภำยใน 

 แผนกตรวจสอบ
ภำยใน/บจก.สอบ
บญัชธีรรมนิต/ิ
ใหบ้รกิำรตรวจสอบ
บญัชแีละตรวจสอบ
ภำยใน 
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เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่4  

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง/วนัท่ี
ได้รบัแต่งตัง้ 

อำยุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำง

ครอบครวั
ระหว่ำง
กรรมกำร

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/

ประเภทธรุกิจ 

ประวติักำรอบรม 
 หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎแีละ
ปฏบิตั ิ

 มำตรฐำน IA และกำรปรบัปรงุ
กระบวนกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบ
ภำยใน 

 โครงกำรด ำรงและปรบัปรุงคุณภำพงำน
ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน  

 แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

 โครงกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเตรยีม
ตวัเป็นผูต้รวจสอบภำยในรบัอนุญำตรุ่น
ที ่26 

 แนวทำงกำรประเมนิฝำ่ยบญัชกีำรเงนิ 
 IT audit for non IT audit 
 IIA Global (Japan) 
 สมัมนำใหญ่ประจ ำปี  สตท. 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น  
 
 
 
 

- ไม่มี   -  

 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2562 

 
 

เอกสารแนบ 5 

อื่น  ๆ  
 
 
 
 

- ไม่ม ี   -  
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