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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุร กิ จ
1.1 วิ ส ยั ทัศ น์ ภารกิ จ กลยุทธ์ก ารดํา เนิ น งาน และเป้ า หมายการดํา เนิ น ธุร กิ จ
วิสยั ทัศน์
“เป็ นหนึ่งในผูน้ ําธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน และเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ร้าง
ให้ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น”
พันธกิจ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่า งมืออาชีพ และมีศกั ยภาพในการเป็ นผู้ให้บริการแปรรูป ประกอบและติดตัง้
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านวิศวกรรม มุง่ หน้าเข้าสูต่ ลาดต่างประเทศ
มุง่ มันสู
่ ก่ ารเป็ นผูน้ ําในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรทีแ่ ข็งแกร่งในระดับภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟิก
กลยุทธ์การดําเนินงาน
‐ พัฒนาและสร้างมาตรฐานการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
‐ ความเป็ นเลิศในการดําเนินงานโครงการ ยกระดับความสามารถงานบริการด้านวิศวกรรมที่มม
ี าตรฐาน ได้รบั
การรับรองคุณภาพจากสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกา (American Society Mechanical Engineers:
ASME) ซึง่ เป็ นสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงในระดับสากล
‐ วางแผนและบริหารต้นทุนการดําเนินการอย่างใกล้ชด
ิ และต่อเนื่องเพือ่ การเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ
- ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โครงการขนาดใหญ่ระดับสามพันล้านบาท ด้วยคุณภาพทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
- จัดหาเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยและพัฒนาความสามารถของบุคลากร เพือ่ รองรับการเติบโตในอนาคต
1.2 การเปลี่ย นแปลงและพัฒ นาการที่ส าํ คัญ
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ”) หรือ (“CAZ”) ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการ
ออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering,
Procurement and Construction : EPC) นําทีมการบริหารโดย นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) และทีมงานวิศวกรที่
มีความชํานาญและประสบการณ์ท่กี ว้างขวางจนเป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่รจู้ กั กันดีในฐานะผูร้ บั เหมาก่อสร้างแบบครบวงจรใน
กลุม่ อุตสาหกรรมนํ้ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี โดยบริษทั ฯ มีการประวัตคิ วามเป็ นมา ดังนี้
ปี 2557
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ”) หรือ (“CAZ”) จัดตัง้ ขึน้ ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริม่ ต้น 23.00 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวน 230,000 หุน้ จัดตัง้ โดยนายซุง ซิก
ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็ นวิศวกรที่มปี ระสบการณ์ในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรม
นํ้ ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี มากกว่า 30 ปี และยังเคยเป็ นกรรมการผู้จดั การที่บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
(TWRE) โดยบริษทั ฯ เริม่ ต้นรับงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างเป็ น subcontractor ประเภทงานโยธา (Civil) เป็ นหลัก
ปี 2558
 วันที่ 20 มีนาคม บริษทั ฯ ดําเนินการออกหุน้ เพิม่ ทุนจดทะเบียน จํานวน 260,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 26.00 ล้าน
บาท โดยขายให้ บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”) ในฐานะผูร้ ่วมลงทุน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.72 ของ
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้ว ทําให้บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้ สิน้ เป็ นจํานวน 54.50 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้
เป็ นหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวน 545,000 หุน้
ปี 2559
 วันที่ 7 เมษายน บริษทั ฯ ได้ออกหุ้นเพิม่ ทุนจดทะเบียน จํานวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้เป็ นหุ้นละ 100 บาท
มูลค่า 4.00 ล้านบาท ให้กบั TT เพื่อเพิม่ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ฯ จากร้อยละ 47.72 เป็ นร้อยละ 51.30 ทําให้
สถานะของบริษทั ฯ เปลีย่ นจากบริษทั ร่วมเป็ นบริษทั ย่อยของ TT และบริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้ สิน้ เป็ น
จํานวน 58.50 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวน 585,000 หุน้
 วันที่ 27 เมษายน บริษทั ฯ ได้ซอ้ื ทีด่ นิ พร้อมสํานักงานและโรงงาน มีพน้ื ทีร่ วม 108 ไร่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็ นมูลค่า
ทัง้ สิ้น 285.00 ล้านบาท ซึ่งตัง้ อยู่ท่ี 239 ถ.ห้วยโป่ ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 จาก
บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่ จํากัด (TWRE) เนื่องจากเจ้าของทีข่ องพืน้ ทีเ่ ช่าเดิมมีปัญหาทางการเงิน ทําให้บริษทั ฯ
ไม่สามารถเช่าต่อได้ ประกอบกับโรงงานเดิมมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการใช้งานทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ
ได้กู้ยืม เงิน จาก TT จํา นวน 35.00 ล้า นบาท และกู้ยืม เงิน จากธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา นวน 250.00 ล้า นบาท
ระยะเวลากู้ 7 ปี ซึง่ รวมเงินกูย้ มื ทัง้ หมดจํานวน 285.00 ล้านบาท
 วันที่ 1 มิถุนายน บริษทั ฯ เข้าลงทุนในบริษทั เจเคอีซี จํากัด (“JKEC”) ซึง่ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทงาน
โยธาและฐานราก จัดตัง้ โดยนายจอง เคียว ฉ่อย (Mr. Jeong Kyu Choi) ซึ่งเป็ นวิศวกรทีม่ ปี ระสบการณ์ในงานด้าน
วิศวกรรมโยธา มากกว่า 7 ปี โดยบริษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษทั JKEC จํานวน 21,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
51.22 ของทุนจดทะเบียนทีช่ ําระแล้ว ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการบริหารต้นทุนด้านงานโยธาและรากฐานของโครงการต่าง ๆ
ของบริษทั ฯ
ปี 2560
 วันที่ 19 ธันวาคม บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุน จํานวน 41.50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและ
เพือ่ เป็ นการรองรับการประมูลงานโครงการใหม่ ๆ ทําให้บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้ สิน้ เป็ นจํานวน 100.00
ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้เป็ นหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวน 1,000,000 หุน้
ปี 2561
 วันที่ 3 พฤษภาคม บริษทั ฯ ได้แปลงสภาพจาก บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น บริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พร้อมทัง้ ได้ดําเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 40.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ทําให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิ้นจํานวน 140.00 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีหุน้ จดทะเบียนจํานวน 280,000,000 หุน้ โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้ สิน้ เป็ นจํานวน 100.00
ล้านบาท มีหนุ้ จดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 200,000,000 หุน้
 วันที่ 28 กันยายน บริษทั ฯ ได้มกี ารซือ้ หุน้ บริษทั JKEC จากนายชาง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จํานวนทัง้ หมด
9,000 หุน้ ทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ JKEC เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 51.22 เป็ นร้อยละ 73.17
ปี 2562
 วันที่ 11-15 มกราคม บริษทั ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกจํานวน 80,000,000 หุน้
โดยการขายหุ้น ใหม่ใ ห้แ ก่ผู้จ องในราคาหุ้น ละ 3.90 บาท เป็ น จํานวนเงินรวม 312.00 ล้า นบาท โดยบริษัท จด
ทะเบียนการเพิม่ ทุนทีช่ าํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 และหุน้ ของบริษทั เริม่ การซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์วนั ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
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 วันที่ 30 สิงหาคม บริษทั ซื้อที่ดนิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พื้นที่รวม 79 ไร่ 47 ตารางวาจํานวน
100.00 ล้านบาท เพือ่ รองรับการผลิตสําหรับโครงการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปั จจุบนั และอนาคต
 บริษทั ได้ลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของ JKEC (บริษทั ย่อย) เพิม่ จํานวน 43,902 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ รา 100 บาท รวมเป็ นเงิน
จํานวน 4,390,200 บาท และยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อยในอัตราร้อยละ 73.17 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2562
ปี 2563
 เดือนเมษายน บริษทั ขยายกําลังการผลิตงานโครงสร้างเหล็กที่ได้รบั การเซ็นต์สญ
ั ญาตัง้ แต่ไตรมาส 1/2563 ไปที่
โรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หลังจากทีด่ าํ เนินการปรับปรุงทีด่ นิ อาคารและโรงงาน แล้วเสร็จ
 วันที่ 19 ตุลาคม บริษทั เซ็นต์สญ
ั ญางานก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด มีขอบเขตงานในการจัดหา ผลิตขึน้ รูปและ
ติดตัง้ งานโครงสร้าง งานเครื่องกล งานท่อ รวมมูลค่า 1,608 ล้านบาท ถือเป็ นโครงการที่มมี ูลค่าสูงสุดตัง้ แต่เริม่
จัดตัง้ บริษทั และส่งผลให้มลู ค่างานโครงการก่อสร้างในมือ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2563 มีมลู ค่า 3,816 ล้านบาท
ซึง่ ถือว่าเป็ นจํานวนทีส่ งู สุดตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ บริษทั มาด้วยเช่นกัน
ภาพรวมการประกอบธุร กิ จ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมนํ้ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี โดยลักษณะงานและการ
บริการของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC) โดยขอบเขตการ
ให้บริการดังกล่าวจะครอบคลุมทัง้ ในส่วนของงานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหาวัตถุดบิ , เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ในการผลิต (Procurement) และงานบริหารการจัดการการก่อสร้าง (Construction) รวมถึงกระบวนการทดสอบการ
ทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการทํางานทัง้ ระบบก่อนใช้งานจริง ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้
สัญญาบริการเดียว
2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตัง้ โครงสร้า งและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and
Instrument (E&I) Service) บริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาติดตัง้ โครงสร้างเหล็ก ติดตัง้ ระบบท่อและระบบเครื่องกล งานติดตัง้
เครื่องจักร และอุปกรณ์ งานไฟฟ้ า ระบบวัดคุม รวมถึง กระบวนการทดสอบการทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการ
ทดสอบการทํางานทัง้ ระบบก่อนใช้งานจริง
3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and Building Service) บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมโยธา
เช่น งานเสาเข็ม งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานสี
4. บริก ารผลิต ประกอบ และบริก ารอื่น (Fabrication and Other Service) บริษัทฯ ให้บริก ารผลิต และประกอบ
โครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ถังบรรจุภณ
ั ฑ์ งานแปรรูปภาชนะบรรจุ และภาชนะบรรจุความดัน
รวมถึงบริการจัดหาวัตถุดบิ และจัดหาแรงงาน
ทัง้ นี้ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จากการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทีป่ ระสบความสําเร็จทีผ่ ่านมาในหลาย
โครงการในประเทศไทย พร้อมทัง้ มีฝ่ายบริหารจัดการต้นทุน และระบบการจัดการควบคุมที่ดี บริษทั ฯ จึงสามารถบริหาร
จัดการและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกําหนดเวลา ประกอบกับ บริษทั ฯ
ได้ร บั ใบรับ รองมาตรฐานทัง้ ทางด้า นการจัด การด้า นคุ ณ ภาพ และมาตรฐานการผลิตอุ ป กรณ์ ท างวิศ วกรรมระดับ สากล
โดยเฉพาะมาตรฐาน ASME จากสหรัฐอเมริกา จึงส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
นํ้ ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจโรงกลันนํ
่ ้ ามัน ธุรกิจโรงงานปิ โตรเคมี ธุรกิจโรงไฟฟ้ า ธุรกิจแก๊สธรรมชาติ เช่น
บริษทั ปตท จํากัด (มหาชน) บริษทั ไทยออย จํากัด (มหาชน) บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) บริษทั ไออาร์
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พีซี จํากัด (มหาชน) บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษทั ก่อสร้างชัน้ นํ าของโลก เช่น China
Petroleum Pipeline Bureau, Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd., Posco Engineering Co., Ltd., IHI Corporation,
Hyundai Engineering Co., Ltd., Sinopec Engineering Group (Thailand) Co., Ltd., Samsung-ITD Joint Venture เป็ นต้น
1.3 โครงสร้า งการถือ หุ้น ของกลุ่ม บริ ษทั ฯ
ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี้

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) (“ CAZ” )

73.17%
บริ ษทั เจเคอีซี จํากัด (“ JKEC” )
บริษทั เจเคอีซี จํากัด (“JKEC”) จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 2.00 ล้าน
บาท (จํานวนหุน้ 20,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท) และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 4.10 ล้านบาท (จํานวนหุน้ 41,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท) เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยบริษทั ฯ เข้าไปลงทุนใน JKEC ด้วยการซือ้ หุน้ จํานวน
21,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนในการถือหุน้ ร้อยละ 51.22 ทําให้ JKEC มีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ และวันที่ 28 กันยายน
2561 บริษทั ฯ ได้มกี ารซื้อหุ้นบริษทั JKEC จากนายชาง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จํานวนทัง้ หมด 9,000 หุ้น รวมกับ
จํานวนหุน้ ที่ถอื เดิมเป็ นจํานวนหุ้นทัง้ สิน้ 30,000 หุน้ ทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ JKEC เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 51.22 เป็ นร้อยละ
73.17
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 JKEC จดทะเบียนเพิม่ ทุนจาก 4,100,000 บาท (จํานวนหุน้ 41,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้
ละ 100 บาท) เป็ น 10,100,000 บาท(จํานวนหุน้ 101,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท) บริษทั ฯ ยังคงรักษาสัดส่วนการ
ลงทุนในบริษทั ย่อยในอัตราร้อยละ 73.17 โดยลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของ JKEC เพิม่ จํานวน 43,902 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ รา 100 บาท
รวมเป็ นเงินจํานวน 4,390,200 บาท
1.4 ความสัม พัน ธ์ก บั ธุร กิ จ ของผูถ้ ือ หุ้น ใหญ่ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แบ่งออกเป็ น
1. กลุม่ ผูบ้ ริหาร ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 19.55 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้ว
2. บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 36.64 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วโดยกลุม่ บริษทั ในเครือ TAKUNI มีโครงสร้างธุรกิจทีส่ าํ คัญ ดังนี้
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การประกอบธุรกิจของบริษทั ต่าง ๆ ในเครือบริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
บริษทั
การประกอบกิจการ
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด
ธุรกิจติดตัง้ แก๊สรถยนต์และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบท่อแก๊ส
บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด
ธุรกิจขนส่งทางบก
บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จํากัด
ธุรกิจตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จํากัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ทาคูนิ เทรดดิง้ จํากัด
ธุรกิจประกอบและจัดจําหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้ า
บริษทั เอ็กซ์แซคท์ เรียลเอสเตท จํากัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ชอร์บ เอนจิเนียริง่ จํากัด
ธุรกิจจําหน่ายและติดตัง้ เครือ่ งมือเครือ่ งจักร
บริษทั เชอร์แมช จํากัด
ธุรกิจบริการซ่อมและบํารุงรักษาเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
บริ ษั ท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํ า กัด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมนํ้ ามัน ปิ โตรเคมี
(มหาชน)
และก๊าซ
บริษทั เจ เค อี ซี จํากัด
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธาและฐานราก
บริษทั Yihao Motor Co., Ltd.
ธุรกิจผลิตและประกอบมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ า
CAZ มีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI โดย TAKUNI และยังจัดทํางบการเงินรวม
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1.4.1 แนวทางการป้ อ งกัน ที่อ าจเกิ ด ขึน้ จากการทํา ธุร กิ จ ที่แ ข่งขัน กัน ระหว่า งกลุ่ม TAKUNI และบริ ษทั ฯ
ธุรกิจในกลุ่ม TAKUNI และบริษทั ฯ ที่อาจมีความคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจของทัง้ สองบริษทั มีความแตกต่างกันในแง่ของความชํานาญและมาตรฐานของงาน ดังนัน้ ลูกค้าจะเป็ นฝ่ ายเลือกใช้บริการ
จากบริษทั ใดขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของงาน
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํ า กัด (มหาชน) มีก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิจ รับ เหมาก่ อ สร้า ง โดยกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป็ น
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี ลักษณะงานทีร่ บั เหมาต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพ
ทัง้ มาตรฐานของวัตถุดบิ กระบวนการผลิตทีร่ ดั กุม มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามชํานาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ สําหรับ
ให้คาํ แนะนําแก่ลูกค้า มีทมี ช่างฝีมอื ทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามทีม่ าตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกําหนด ทํา
ให้บริการของบริษัทฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รบั การตรวจสอบคุณภาพในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตและการติดตัง้
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีจ่ ากแต่ละสถาบันเข้า
มาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็ นต้น ทําให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนในการให้บริการสูง
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI มีการดําเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
เช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็ นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG เท่านัน้ เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทัง้
มาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดบิ และคุณภาพแรงงาน อยูใ่ นระดับทีก่ ฎหมายกําหนด ซึง่ TT ไม่สามารถทํางานทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
เดียวกับ CAZ ได้เพราะข้อจํากัดหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของ
วิศวกร มาตรฐานแรงงานทีต่ อ้ งมีความสามารถเฉพาะทาง เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี หากในอนาคต กลุ่ม TAKUNI จะมีการว่าจ้าง CAZ หรือบริษทั ย่อยของ CAZ ในเรื่องใด ทัง้ TAKUNI และ
CAZ จะมีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาตลาด และเงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ รวมทัง้ พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทํารายการ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ Internal Audit ของทัง้ กลุม่ TAKUNI และ CAZ จะเข้ามาตรวจสอบการทํารายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพือ่ เปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนทัวไปได้
่
ทราบ และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเกณฑ์รายการเกีย่ วโยงกัน
1.4.2 ด้า นรายการระหว่า งกัน ที่อ าจจะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต
แนวทางสําหรับรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษทั ฯ และเครือกลุ่ม TAKUNI หากเป็ นรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ น
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติซ่งึ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ จะดําเนินการตามมาตรการ
ควบคุมการทํารายการระหว่างกันตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุ มตั ิไว้แล้วตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบตั ติ ามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ กําหนดราคาและเงื่อนไข
รายการต่าง ๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วามรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือ
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเป็ นอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้
แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ แต่เป็ นการทํารายการที่บริษทั ฯ ได้คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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2. ล กั ษณะการประกอบธุร กิ จ
2.1 โครงสร้า งรายได้
โครงสร้างรายได้ซง่ึ แบ่งตามลักษณะงานและการบริการของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ตัง้ แต่ปี 2561 – 2563 มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
โครงสร้า งรายได้
1. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
(EPC Service)
2. งานให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
(Construction SMP & E&I)
3. งานให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา
(Civil and Building Service)
4. งานให้บริการผลิตและบริการอื่น
(Fabrication and Other Service)
รวมรายได้จากการบริการ
รายได้อ่นื 1/
รายได้รวม

ปี 2561
ปี 2562
ล้า นบาท ร้อ ยละ ล้า นบาท ร้อ ยละ
563.97 40.58
434.44
21.29

ปี 2563
ล้า นบาท ร้อ ยละ
44.97
2.01

343.49

24.71

778.26

38.14

1,037.53

46.39

341.85

24.60

540.30

26.48

808.40

36.15

137.77

9.91

281.46

13.79

342.16

15.30

1,387.08
2.79
1,389.87

99.80
0.20
100.00

2,034.46
6.19
2,040.65

99.70
0.30
100.00

2,233.06
3.37
2,236.43

99.85
0.15
100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้อนื ่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าพื้นทีส่ าํ นักงานและรายได้จากการขายเศษโลหะหรือทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้งานแล้ว

2.2 ล กั ษณะผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการให้บ ริ ก าร
บริการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้เป็ น 4 ประเภทหลัก คือ
1. บริ ก ารรับ เหมาก่อ สร้า งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC) โดยขอบเขตการ
ให้บริการดังกล่าวจะครอบคลุมทัง้ งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหาวัตถุดบิ , เครื่องจักร และอุปกรณ์
ในการผลิต (Procurement) และงานบริห ารการจัด การการก่ อ สร้า ง (Construction) รวมถึง กระบวนการทดสอบการ
ทํางานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการทํางานทัง้ ระบบก่อนใช้งานจริง ตามความต้องการของลูกค้า
ภายใต้สญ
ั ญาบริการเดียว
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โดยการให้บริการสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1.1 งานออกแบบทางวิ ศ วกรรม (Engineering) คือ การรับจ้างออกแบบทางวิศวกรรมตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยบริษทั ฯ มีทมี วิศวกรทีม่ คี วามรูแ้ ละความชํานาญในงานวิศวกรรมทุกสาขา ได้แก่ งานโยธา
งานโครงสร้าง งานอาคาร งานเครื่องกล งานระบบท่อ และไฟฟ้ า และงานระบบวัดคุม ประกอบกับมีความ
เข้าใจในขัน้ ตอนและกระบวนการผลิตต่าง ๆ ส่งผลให้บริษทั สามารถรับออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง
โยธาและระบบสาธารณู ปโภคในโรงงานได้อย่างครบวงจร ทําให้บริษทั สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกสําหรับการออกแบบหรือค่าใช้จ่าย
ในการประสานงานระหว่างทีมงานออกแบบภายนอกและทีมงานก่อสร้างของบริษทั
1.2 งานจัด หาวัส ดุแ ละอุป กรณ์ (Procurement) คือ งานการจัด หาวัส ดุ ก่ อ สร้า งและอุ ป กรณ์ ท่ีเ กี่ย วข้อง
ตามทีล่ กู ค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้างและติดตัง้ ตามแผนดําเนินงานทีว่ างไว้ บริษทั ฯ มักได้รบั การว่าจ้างให้
ดําเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงานก่อสร้าง โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดซือ้ จัดหาเครื่องจักรและ
อุ ป กรณ์ ทงั ้ หมดที่จําเป็ น ต่อ โครงการ ตัง้ แต่ก ารเจรจาต่อ รองราคา เงื่อ นไขการสังซื
่ ้อ และการส่ง มอบ
ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัตขิ องเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของลูกค้าทีร่ ะบุไว้ตาม
สัญ ญา รวมถึง ประสานงานให้ม ีก ารจัด ส่ง ตรงตามกํา หนดการเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ แผนงานรวมของ
โครงการ โดยส่วนใหญ่ลกู ค้าของบริษทั ฯ มักจะกําหนดคุณสมบัติ (Specification) ของวัตถุดบิ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จําเป็ นต่อโครงการ พร้อมระบุรายชื่อผูจ้ ดั จําหน่ ายที่ผ่านตามเกณฑ์ท่ลี ูกค้ากําหนด (Approved
Vendor List) เท่านัน้ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ในกลุ่มบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
(“กลุ่ม ปตท.”) ทัง้ นี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการกลัน่
ปิ โตรเลียม และปิ โตรเคมี ซึง่ ได้รบั สิทธิประโยชน์สง่ เสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (Board of Investment, “BOI”) ทําให้บริษทั ฯ มีความรูแ้ ละความชํานาญในกระบวนการจัดซื้อและ
นําเข้าเครือ่ งจักรจากต่างประเทศให้แก่ลกู ค้าตามเงือ่ นไขของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1.3 งานก่อ สร้า ง (Construction) คือ งานบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตัง้ ระบบงานวิศวกรรมจริงหลังจาก
ที่ได้มกี ารออกแบบทางวิศวกรรมและจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะจัด
ทีม งานก่ อ สร้า งที่ม ีค วามชํา นาญและเหมาะสมกับ โครงการแต่ ล ะประเภท เพื่อ เข้า รับ ผิด ชอบในการ
ดําเนินการ ซึ่งแต่ละทีมจะประกอบด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานในแต่ละระดับจากสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องทํางานร่วมกันในการรับผิดชอบการดําเนินการของโครงการนัน้ ๆ ตัง้ แต่การวาง
แผนการดําเนินงาน การประสานงานกับลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า ผูร้ บั เหมาช่วง ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และวิศวกรผู้ออกแบบ การควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพและแล้ว
เสร็จตามแผนทีก่ าํ หนดไว้ การบริหารโครงการทัง้ ในด้านต้นทุนและการเบิกจ่ายเงิน รวมไปถึงการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางาน โดยบริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาตัง้ แต่งานโยธา งานอาคาร งานผลิตและติดตัง้
โครงสร้างเหล็ก (Fabrication Work) งานประกอบและติดตัง้ ระบบท่อ (Piping work) งานติดตัง้ เครื่องมือ
(Mechanical Work) งานระบบไฟฟ้ าและระบบวัดคุม (E&I Work) ไปจนถึงงานติดตัง้ นัง่ ร้า นและงานสี
(Scaffolding & Painting)
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ตัว อย่างผลงานการให้บ ริ ก ารงานรับ เหมาก่อ สร้า งแบบครบวงจร (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. บริ ก ารรับ เหม าก่ อ ส ร้ า งติ ด ตัง้ โค ร งส ร้ า งแ ล ะร ะบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) Service and
Electrical & Instrument (E&I) Service) บริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาติดตัง้ โครงสร้างเหล็ก ติดตัง้ ระบบท่อและระบบ
เครื่องกล งานติดตัง้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ งานไฟฟ้ า ระบบวัดคุม รวมถึงกระบวนการทดสอบการทํางานของระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบการทํางานทัง้ ระบบก่อนใช้งานจริง

โดยการให้บริการสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
2.1 งานโครงสร้า งเหล็ก (Steel Structure) บริษทั ฯ จะเป็ นผูแ้ ปรรูปโครงสร้าง จัดหาวัสดุ จัดทําการประกอบ
และติดตัง้ โครงสร้างเหล็กภายในอาคารและภายนอกอาคารสําหรับรองรับท่อ (Pipe Bridge and Pipe
Rack) และ โครงสร้างเหล็กเพื่อเป็ นฐานรองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ (Equipments and Machineries) ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น โรงกลันนํ
่ ้ ามัน โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานผลิตไฟฟ้ า ตามแบบทีล่ กู ค้ากําหนด
ก่อนนําไปติดตัง้ หน้างาน
2.2 งานติ ด ตัง้ อุป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งจัก ร และระบบไฟฟ้ า (Mechanical) บริษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุ
จัดทําการประกอบ และติดตัง้ อุปกรณ์ เครือ่ งจักร ตามแบบทีล่ กู ค้ากําหนด
2.3 งานประกอบและติ ด ตัง้ ระบบท่อ (Piping) ได้แก่ การประกอบ ติดตัง้ และเชื่อมท่อที่ใช้ในการลําเลียง
ของเหลวและก๊ า ซ เช่ น นํ้ า มัน และสารทํ า ละลายต่ า ง ๆ เป็ นต้น ตามแบบที่กํ า หนดให้ก ับ โรงงาน
อุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงงานปิ โตรเคมี โรงกลันนํ
่ ้ ามัน และโรงงานผลิตไฟฟ้ า โดยส่วนใหญ่ลกู ค้าจะเป็ น
ผูจ้ ดั เตรียมท่อตามความต้องการใช้ โดยจะสังจากต่
่
างประเทศหรือผูน้ ําเข้า เนื่องจากท่อทีใ่ ช้สว่ นใหญ่ยงั
ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ และเป็ นท่อโลหะที่มคี ุณสมบัติพเิ ศษ คือเป็ นท่อไร้ตะเข็บที่มขี นาด
เส้น ผ่า ศูน ย์กลางขนาดใหญ่ และความหนามากว่า ท่อที่ใช้ในอุ ตสาหกรรมอื่น ๆ โดยทัวไป
่ ตัง้ แต่ท่อ
เหล็ก กล้า (Carbon Steel) ท่อ เหล็ก ไร้สนิ ม (Stainless Steel) ไปจนถึงท่อโลหะผสม (Alloy) ที่ใ ช้โลหะ
ผสมหลากหลายตัง้ แต่ เหล็ก กล้า นิ เ กิล สแตนเลส ไทเทเนี ย ม ขึ้น อยู่ก ับ ความต้อ งการใช้ง าน จาก
คุณสมบัตขิ องท่อทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น การประกอบและติดตัง้ ท่อ จึงต้องใช้เทคนิคและความชํานาญพิเศษ
เช่น หลังจากการเชื่อมประกอบเสร็จจะต้องทําการตรวจสอบโดยการเอ็กซ์เรย์ หรือใช้การอบความร้อน
เพื่อคลายความตึงเครียดของท่อวัสดุ เพื่อให้ได้ชน้ิ งานทีไ่ ด้มาตรฐาน เนื่องจากท่อดังกล่าวถูกนํ าไปใช้ใน
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อุตสาหกรรมหนัก ดังนัน้ จะต้องคํานึงถึงระดับแรงดัน ความร้อน ความเป็ นกรดเป็ นด่าง การทนต่อการกัด
กร่อน หากมีชน้ิ งานทีไ่ ม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตโดยรวมได้
2.4 งานติ ด ตัง้ อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และระบบวงจรควบคุม ไฟฟ้ า (Electrical & Instrument Service)
บริษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุ จัดทําการประกอบ และติดตัง้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบวงจรควบคุมไฟฟ้ า
ตามแบบทีล่ กู ค้ากําหนด รวมถึงการทดสอบการทํางานทัง้ ระบบก่อนการใช้งานจริง
ตัว อย่างผลงานการให้บ ริ ก ารงานรับ เหมาก่อ สร้า งติ ด ตัง้ โครงสร้า งและระบบ

ชื่องาน: PTT LNG Cold Water Generation Facilities

ชื่องาน: PTT LNG Receiving Terminal Expansion

3.บริ ก ารงานด้า นวิ ศ วกรรมโยธาและอาคาร (Civil & Building Service) บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมโยธา เช่น
งานเสาเข็ม งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานสี
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ตัว อย่างผลงานการให้บ ริ ก ารงานด้า นวิ ศ วกรรมโยธา

ชื่องาน: PTTGC Propylene Oxide

ชื่องาน: BCP CCR

4. บริ ก ารผลิ ต ประกอบ และบริ ก ารอื่ น (Fabrication and Other Service) บริษัท ฯ ให้บ ริก ารผลิต และประกอบ
โครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน ถังบรรจุภณ
ั ฑ์ งานแปรรูปภาชนะบรรจุ และภาชนะบรรจุความ
ดัน รวมถึงบริการจัดหาวัตถุดบิ และจัดหาแรงงาน

โดยการให้บริการของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น

4.1 งานแปรรูป ผลิ ต ภัณ ฑ์เ หล็ก (Shop Fabrication) บริษัทฯ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ให้เป็ น
ชิน้ ส่วนโครงสร้างเหล็กประเภทต่าง ๆ โดยนําเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลัก
ในการผลิตมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบ ตามแบบทีล่ ูกค้ากําหนด โดยบริษทั ฯ สามารถให้บริการรับจ้าง
ผลิตตามแบบลูกค้าได้หลากหลายลักษณะ ดังนี้
i.งานโครงสร้า งเหล็ก (Steel Structure) บริษัท ฯ จะเป็ น ผู้แ ปรรูป โครงสร้า ง จัด หาวัส ดุ จัด ทํา การ
ประกอบ และส่งมอบให้ลกู ค้า
ii.งานประกอบระบบท่อ (Piping) ได้แก่ การตัด ดัด หรือเชื่อมให้ได้ขนาดตามแบบ และประกอบท่อ ให้
พร้อมติดตัง้ ตามแบบทีข่ องลูกค้าต้องการ ทัง้ นี้หลังจากการเชื่อมประกอบเสร็จ จะต้องทําการตรวจสอบ
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โดยการเอ็กซ์เรย์โดย third party หรือมีการอบความร้อนเพื่อคลายความตึงเครียดของท่อวัสดุ เพื่อให้
ได้ชน้ิ งานทีไ่ ด้มาตรฐานก่อนส่งมอบให้ลกู ค้า

4.2 งานแปรรูป ประกอบถังบรรจุ (Tanks Fabrication) บริษทั ฯ รับจ้างผลิตถังบรรจุของเหลว หรือก๊าซที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ถังโลหะ ถังลูกโลกทรงกลม (Sphere Tank) เป็ นต้น โดยการนําเหล็ก
รูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น มาตัด ดัด ม้วน แล้วเชื่อมประกอบแผ่นโลหะเป็ นถังบรรจุตามแบบที่
ลูกค้ากําหนด ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 30 เมตร

4.3 งานแปรรูป ภาชนะความดัน (Pressure Vessel Fabrication) โดยการนําเหล็กมาตัดและประกอบตาม
แบบทีล่ กู ค้ากําหนด ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นภาชนะแรงดันและชิน้ ส่วนทนแรงดันทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
และก๊าซซึ่งต้องไม่มกี ารรัวไหลหรื
่
อก่อให้เกิดอันตราย การผลิตจึงมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรูค้ วาม
ชํานาญด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพตามที่มาตรฐานความปลอดภัยกําหนด เช่น
งานโครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์กําเนิดความร้อน (Furnace & Heater) บริษทั ฯ
ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็ นชิน้ ส่วนโครงสร้างเตาเผา ซึ่งจะถูกนํ าไปใช้เป็ นอุปกรณ์กําเนิดความ
ร้อนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น โรงกลันนํ
่ ้ามัน โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานผลิตไฟฟ้ า เป็ นต้น
ตัว อย่างผลงานการให้บ ริ ก ารแปรรูป

งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้าง
อุปกรณ์กาํ เนิดความร้อน

งานดัดขึน้ รูปเหล็กแผ่น

งานเจาะและตัดเหล็กรูปพรรณ
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งานประกอบท่อถ่ายเทความร้อน

ทัง้ นี้ ปั จจัยสําคัญในงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กนัน้ คือ ความสามารถของวิศวกรผูค้ ุมงานและช่างฝี มอื ในงาน
ประเภทโครสร้างเหล็ก ได้แก่ การตัด (Cutting) การดัด (Bending) การเจาะ (Drilling) และการเชื่อม (Welding) เพื่อให้
พร้อมสําหรับการก่อสร้างให้ได้ตามแบบที่กําหนด โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มคี วามชํานาญและความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สําหรับให้คําแนะนําแก่ลูกค้า ตลอดจนมีทมี ช่างฝี มอื ทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามทีม่ าตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกําหนด ทําให้บริการของบริษทั ฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รบั การตรวจสอบคุณภาพในทุก
ขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตและการติดตัง้ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่าง ๆ จากสถาบัน
ทีม่ ชี ่อื เสียงซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีจ่ ากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุก ๆ 3 ปี
มาตรฐานและประกาศนี ย บัต ร
บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตรจากสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นมาตรฐานสากล มีรายละเอียดดังนี้
เครื่อ งหมาย
คํา อธิ บ ายเกี่ย วกับ มาตรฐาน
สถาบัน ที่ใ ห้ก ารรับ รอง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
S
U

มาตรฐานด้านการผลิต ประกอบและติดตัง้ หม้อไอนํ้า The American Society of
Fired Pressure Vessels
Mechanical Engineers
(ASME)
มาตรฐานด้านการผลิตและติดตัง้ ภาชนะความดัน

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ประเภท Unfired Pressure Vessel
U2

มาตรฐานด้านการผลิตและติดตัง้ ภาชนะความดัน
ประเภท Unfired Pressure Vessel ระดับ 2 ซึง่ มี
ระดับสูงกว่า U

R

มาตรฐานในการซ่อมแซมและปรับปรุงหม้อไอนํ้าและ
ภาชนะความดัน

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

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน โดยอบรมบุคลากรในเรื่องความปลอดภัยก่อนเริม่
ปฎิบตั ิงาน และจัดให้มอี ุปกรณ์ ป้องกันอันตรายสําหรับพนักงานอย่างเพียงพอ รวมไปถึงจัดให้มเี จ้าหน้ าที่ด้านความ
ปลอดภัยในทุกโครงการของบริษทั ฯ จึงทําให้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในด้านระบบการจัดการ ซึง่ เป็ น
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ระดับสากล ทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การยอมรับจากลูกค้าว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงจากการดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ
ทีผ่ า่ นมา
ตารางแสดงสถิตดิ า้ นการทํางานในเรือ่ งความปลอดภัย ตัง้ แต่ปี 2561 – ปี 2563
ปี
2561
2562
2563

MTC
2
3
3

สถิ ติ
LTI
0
0
0

FC
0
0
0

IFR

LTIR

0.09
0.09
0.04

0
0
0

ชัวโมงการ
่
ทํา งาน
4,353,957
6,986,502
10,654,610

หมายเหตุ:
MTC – Medical Treatment Case / กรณีมกี ารรักษาโดยแพทย์ทมี ่ ากกว่าการให้ยา เช่น เย็บแผล เข้าเฝือกจากกระดูกหัก
LTI – Lost Time Incident Case / กรณีตอ้ งมีการหยุดงานเนือ่ งจากการรักษาพยาบาลต่อเนือ่ งมากกว่า 1 วัน
FC – Fatalities Case / กรณีเสียชีวติ
IFR – Incident Frequency Rate / ความถีใ่ นการเกิดอุบตั เิ หตุ
LTIR – Lost Time Incident Frequency Rate / ความถีใ่ นการเกิดอุบตั เหตุถงึ ขัน้ หยุดงาน

ด้านความสําคัญของคุณภาพเป็ นอีกหนึ่งเรื่องทีบ่ ริษทั มุ่งเน้นให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก โดยตลอดช่วงระยะ
การออกแบบ การจัดซื้อจัดหา และก่อสร้าง บริษทั ฯ มีฝ่าย QA (Quality Assurance) ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่ม ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบริษทั คอยเป็ นผู้ควบคุมเรื่องคุณภาพของงาน โดยจะตรวจสอบและติดตามผลงานใน
ทุก ๆ ขัน้ ตอน ตัง้ แต่การคัดเลือกทีมวิศวกรและช่างเชื่อมทีม่ คี ุณสมบัตติ รงกับมาตรฐานของงานแต่ละโครงการทีล่ ูกค้า
กําหนด รวมถึงทดสอบฝี มอื ช่างเชื่อมเพื่อให้ได้ช่างเชื่อมทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามข้อกําหนดของลูกค้าแต่ละราย จากนัน้ จึง
ออกใบประกาศนียบัตร (WQT Certificate & Card Test) ให้ ถึงจะพร้อมอนุ ญาตให้เชื่อมงานได้ ตลอดจนการตรวจสอบ
ชิน้ งานแต่ละชิน้ อย่างเข้มงวดเพื่อให้มนใจว่
ั ่ างานในทุกรายละเอียดมีคุณภาพและปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานและความ
ต้องการของลูกค้าก่อนนํ าไปประกอบและติดตัง้ จริง โดยบริษทั ฯ จะประเมินคุณภาพของผลงานก่อสร้างรวมไปถึงทีม
วิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกครัง้ เพื่อนํ าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบในการทํางานและคุณภาพของชิ้นงานในครัง้
ต่อ ๆ ไป
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมในการทํางาน โดยเฉพาะปั ญหายาเสพติด จึงมุง่ มัน่
ในการควบคุมโรงงานและสถานประกอบกิจการให้เป็ นเขตปลอดยาเสพติดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงานและ
พนักงานในโรงงานและสถานประกอบกิจการ โดยปฏิบตั ติ ามมาตรการของกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานตามโครงการ “โรงงานสีขาว”
ระบบการทํา งาน การควบคุม และการบริ หารโครงการ
สํา หรับ งานโครงการต่ า ง ๆ ของบริษัท ฯ มีข นั ้ ตอนในการบริห ารจัด การเริ่ม ตัง้ แต่ ข นั ้ ตอนการประมูล งาน
จนกระทังโครงการเสร็
่
จสิน้ และส่งมอบให้กบั ลูกค้า โดยใช้มาตรการทีเ่ รียกว่า “Risk Management Gate” ซึง่ แบ่งออกเป็ น
6 ขัน้ ตอน ดังรูปภาพด้านล่าง
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การควบคุมงาน บริษทั ฯ มีการลงทุนโดยการนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เริม่ ตัง้ แต่ระบบวัตถุดบิ
การควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบ จนไปถึงการติดตามขัน้ ความสําเร็จของชิน้ งานในทุกขัน้ ตอนการผลิตผ่าน
ระบบบาร์โค้ด Bar code และระบบ GPS โดยเริม่ จากวัตถุดบิ ทีส่ งซื
ั ่ อ้ เข้ามา บริษทั ฯ ใช้ระบบการควบคุม การจัดการและ
ตรวจสอบวัต ถุ ดิบ เครื่อ งมือ และอุ ป การณ์ ที่เ รีย กว่า “ระบบ TCMS (Tools, Assets & Consumable Management
System)” หลังจากนัน้ เมื่อวัตถุดิบถูก ส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตทัง้ ในส่วนของงานโครงสร้าง (Structure) และงานท่อ
(Piping) บริษทั ฯ จะมีใช้ระบบในการติดตามความคืบหน้าในการทํางานของชิน้ งาน รวมไปถึงการขนย้ายชิน้ งานไปในแต่
ละขัน้ ตอนการผลิต จนกระทัง้ ชิ้น งานนัน้ ๆ ได้ถูก ส่ง ไปติด ตัง้ ให้ก ับ ลูก ค้า ที่ป ลายทางเรีย บร้อ ยแล้ว ด้ว ยโปรแกรม
Structure Production Control Stystem (SPCM) แ ล ะ ร ะ บ บ Spool Tracking Management System (STMS) ทั ้ง นี้
สําหรับขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อมของชิ้นงานในแต่ละจุดเชื่อม บริษทั ฯ ใช้ระบบ CWCS (Welding
Control System) มาช่วยในการติดตามและการตรวจสอบให้ได้งานตามคุณภาพที่ลูกค้ากําหนด ซึ่งระบบการทํางาน
ดังกล่าวทัง้ 4 ระบบนี้มสี ว่ นช่วยให้การทํางานของบริษทั ฯ ในแต่ละโครงการเป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยําและลด
ความล่าช้าของงานได้เป็ นอย่างดี
2.3 สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่ได้ร บั
– ไม่ม ี –
2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.4.1 นโยบายและล กั ษณะการตลาด
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ ามัน ก๊าซ และปิ โตร
เคมี ซึ่งมีการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ บริษทั กําหนดนโยบายการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิต และ
พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะช่างฝี มอื ที่ต้องมีความสามารถและความชํานาญสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันใน
ปั จจุบนั ตลอดจนรักษามาตรฐานในการให้บริการเพื่อรักษาความสัม พันธ์ท่ดี ีก บั ลูกค้าในระยะยาว พร้อมทัง้ พัฒ นา
ความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพการทํางานในหลากหลาย
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มิติ สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้มคี ุณภาพได้ตรงต่อเวลา บริษทั ฯ ได้กําหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดําเนิน
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ดังนี้
1) ด้า นคุณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการบริ ก ารที่ได้ม าตรฐาน
บริษทั ฯ มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยมีจรรยาบรรณที่ดแี ละซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยจะ
เลือกใช้วสั ดุทม่ี มี าตรฐานเป็ นไปตามข้อกําหนด และให้ความสําคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเป็ น
อย่างมาก โดยกําหนดให้มรี ะบบการดูแลตรวจสอบการควบคุณภาพงานในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตและการติดตัง้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ างานในทุกรายละเอียดได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ตรงตามคุณสมบัตทิ ก่ี ําหนดไว้ เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งานและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย เนื่องจากผลิตภัณฑ์และการให้บริการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ ของบริษทั ฯ อยู่ใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังนัน้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการทีไ่ ด้มาตรฐานจึงมีความจําเป็ นและสําคัญอย่างมาก
โดยระบบควบคุมคุณภาพของบริษทั ฯ ครอบคลุมตัง้ แต่การสอบทานแบบทีไ่ ด้รบั ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และ
จะมีการตรวจสอบวัสดุท่ใี ช้ในการก่อสร้างว่ามีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามแบบที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยจะมีผู้ควบคุมงานทํา
หน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพวัสดุท่ใี ช้ร่วมกับผูอ้ อกแบบ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพการผลิต ติดตัง้ และการ
ทดสอบระบบทุกขัน้ ตอน เพื่อให้แน่ ใจว่าการดําเนินการเป็ นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กําหนด ทําให้มนใจได้
ั่
ว่า
คุณภาพงานเป็ นไปตามทีไ่ ด้ตกลงได้กบั ลูกค้า
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ยัง ได้ร ับ รองมาตรฐานด้า นคุ ณ ภาพจาก ASME ซึ่ง เป็ นสถาบัน ที่ม ีช่ือ เสีย งในระดับ สากล
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยใช้วธิ ที ําการทดสอบโดยไม่ทําลาย
(Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) ตามมาตรฐานสากล
และข้อกําหนดทีล่ กู ค้าต้องการ รวมทัง้ ข้อกําหนดตามกฎหมาย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ดําเนินการปรับกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จเพิม่ มากขึน้
โดยบริษทั ฯ มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการทํางาน อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ทท่ี นั สมัยทีบ่ ริษทั ฯ
นํามาใช้ในกระบวนการผลิตบางขัน้ ตอน เช่น การวัดขนาด การตัด การเจาะรู เป็ นต้น ซึ่งทําให้ช่วยลดระยะเวลาในการ
ทํางานและมีความผิดพลาดน้อยลง ประกอบกับบริษทั ฯ มีการบํารุงรักษาเครือ่ งจักรให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ อี ยูเ่ สมอ รวมไป
ถึงการเพิ่ม การพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากร โดยเน้ น การฝึ ก อบรมอย่างต่อเนื่ อ งและปลูก ฝั ง การทํา งานเป็ น ทีม อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2) ด้า นความหลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร
ที่ผ่านมาบริษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร และได้สร้างความพึงพอใจและ
ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั บริษทั ฯ สามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างได้หลากหลายประเภท
ตามทีก่ ล่าวในหัวข้อ “2.2 ลักษณะสินค้าและบริการ” โดยทีผ่ ่านมาผลงานของบริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับทัง้ จากลูกค้าซึง่ เป็ น
เจ้าของโครงการและผู้รบั เหมาหลัก โดยเฉพาะลูกค้าแ/ใ/ละผู้รบั เหมาหลักซึ่งเป็ นบริษทั ชัน้ นํ าขนาดใหญ่ ได้ให้ความ
ไว้วางใจและกลับมาใช้บริการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้การขยายกําลังการผลิตสําหรับงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กไปยังที่ดนิ อาคาร
และโรงงานที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้จากการโครงการก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กใน
ปั จจุบนั รวมถึงยังเป็ นการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ ในพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สําหรับ
ในอนาคตอีกด้วย
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3) ด้า นระยะเวลาการส่งมอบชิ้ น งานและบริ ก ารที่ต รงตามเป้ า หมาย
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการส่งมอบชิ้นงานและบริการให้ได้ตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ลูกค้าใช้พจิ ารณาและตัดสินใจในการเลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างและผูร้ บั จ้างผลิต ทัง้ นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ จะสามารถส่ง
มอบชิน้ งานได้ตรงเวลา บริษทั ฯ จึงมีการตรวจสอบระยะเวลาการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ ประมาณระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละขัน้ ตอน
ก่อนที่บริษทั ฯ จะรับงานจากลูกค้า เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ สามารถทํางานและส่งมอบชิ้นงานให้กบั ลูกค้าได้ทนั ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยทัวไปแล้
่
ว บริษทั ฯ ใช้ระยะเวลาตัง้ แต่ทําสัญญากับลูกค้าจนสามารถส่งมอบงานให้กบั ลูกค้า
ประมาณ 4-24 เดือน ขึน้ อยู่กบั ขนาดและความซับซ้อนของงานในแต่ละโครงการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีฝ่ายควบคุม
การผลิตเพื่อให้การดําเนินการแต่ละขัน้ ตอนเป็ นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กําหนด ประกอบกับการนํ าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการทํางาน เพิม่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเน้ นการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อ งและ
ปลูกฝั งการทํางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทํางานและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึน้ เพือ่ ให้สามารถส่งมอบชิน้ งานทีไ่ ด้ทงั ้ คุณภาพและได้ตามเวลาทีล่ กู ค้าต้องการ
4) ด้า นประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัด การ
บริษัทฯ มีระบบการบริห ารจัดการและระบบควบคุมต้น ทุ น ที่ดี โดยมีก ารนํ าระบบโปรแกรมที่ทนั สมัยช่วย
ควบคุ ม งานโครงการทัง้ ระบบ โดยเฉพาะในส่ว นของงานก่ อ สร้า งของบริษัท ฯ เพื่อ ใช้ใ นการบริห ารจัด การที่เ พิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและลดการทํางานซํ้าซ้อน โดยระบบดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบ ควบคุมปริมาณการ
สังซื
่ ้อวัสดุ และควบคุม ต้น ทุนของโครงการ ทําให้ผู้บริหารและผู้จดั การโครงการสามารถตรวจสอบข้อมูลต้น ทุน การ
ก่อสร้างได้ทนั ต่อเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้วศิ วกรโครงการสามารถควบคุมการเบิกและใช้วสั ดุในแต่ละโครงการให้
เป็ นไปตามแผนงานที่กําหนด ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีท่เี ป็ นระบบบาร์โค้ดและระบบ GPS สามารถทําให้บริษทั ฯ
ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทํางาน และได้ช้นิ งานที่มคี ุณภาพตามแบบที่ลูกค้า
ต้องการ และสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาทีล่ กู ค้ากําหนด
5) ด้า นการพัฒ นาบุค ลากร
บริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพงานและการส่งมอบงานทีต่ รงต่อเวลาทีก่ ําหนด ซึง่ เป็ นผล
มาจากการบริหารงานของผูบ้ ริหารและทีมวิศวกรโครงการทีม่ คี วามรูแ้ ละมีประสบการณ์ ในแวดวงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในกลุม่ อุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าและได้รบั งานใหม่อย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยมีนโยบายมุง่ เน้นเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นการพัฒนาและเสริมสร้างทัง้ ในด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และรักษาบุคลากรที่ม ี
ความรูค้ วามสามารถให้ทาํ งานกับบริษทั ในระยะยาว บริษทั ฯ มีการจัดอบรมอย่างสมํ่าเสมอในเรือ่ งความรูเ้ ฉพาะด้านและ
เทคนิคต่าง ๆ ซึง่ มีการจัดทําแผนการฝึ กอบรมประจําปี โดยคํานึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสาย
งาน รวมไปถึงการพัฒนาในด้านการบริหาร การจัดการ การสร้างทีมงาน การอยูร่ ว่ มกัน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานและ
ผูบ้ ริหารได้มคี วามรูใ้ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
2.4.2 กลุ่ม ลูก ค้า เป้ า หมาย และช่อ งทางการจํา หน่ า ย
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมนํ้ ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงกลันนํ
่ ้ า มัน ดิบ
โรงงานปิ โตรเคมี โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มปตท. ซึง่ มีธุรกิจหลากหลาย เช่น ธุรกิจขุดเจาะและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลัน่
นํ้ ามัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ข้นึ อยู่การเปิ ด
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ประมูลงานของกลุ่ม ลูก ค้าเป้ า หมายและการรับ งานของบริษัทฯ โดยสัดส่ว นการให้บริก ารลูก ค้า ตามแต่ ละลัก ษณะ
โครงการในปี 2561 – 2563 เป็ นดังนี้
ตารางแสดงสัด ส่ว นงานของบริ ษทั ฯ แยกตามล กั ษณะโครงการ
หน่วย: ล้านบาท

รายได้
แยกตามล กั ษณะโครงการ
ปิ โตรเคมี
บริษทั ปตท.และบริษทั ย่อย1
บริษทั อื่น ๆ2
ก๊าซ
บริษทั ปตท.และบริษทั ย่อย1
บริษทั อื่น ๆ2
โรงไฟฟ้ า
บริษทั ปตท. และบริษทั ย่อย1
บริษทั อื่น ๆ2
อื่น ๆ
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
มูล ค่า
ร้อ ยละ
มูล ค่า
ร้อ ยละ
มูล ค่า ร้อ ยละ
419.73
30.26 1,842.06
90.54 1,748.62 78.31
357.95
25.81 1,249.01
61.39 1,748.62 78.31
61.78
4.45
593.05
29.15
807.45
58.21
163.93
8.06 484.44 21.69
807.45
58.21
163.93
8.06 484.44 21.69
159.90
11.53
28.47
1.40
159.90
11.53
28.47
1.40
1,387.08
100.00 2,034.46
100.00 2,233.06 100.00

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

2.4.3 การจัด หางานและการคัด เลือ กโครงการ
สายงานสนับสนุ นธุรกิจจะทําหน้าทีใ่ นการคัดเลือกโครงการทีน่ ่ าสนใจ โดยการติดตามประกาศโครงการประมูล
ผ่านช่องทางต่า งๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ ประกาศทางหนังสือพิม พ์ สื่อโทรทัศน์ อีเมลเชิญชวนจากคู่ค้า โทรศัพท์เ พื่อ
สอบถาม เป็ นต้น การประกวดราคาในบางครัง้ จะได้รบั การแนะนํ าจากลูกค้าทีเ่ ชื่อถือในผลงาน รวมทัง้ ได้รบั การแนะนํา
จากคูค่ า้ ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางการค้า บริษทั ฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง ดังนี้
(1) ผูร้ บั เหมาโครงการหลัก (Main Contractor)
บริษทั ฯ ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็ นช่องทางหลักในการเข้าหาลูกค้าสําหรับงานรับเหมาก่อสร้าง (Construction
Work) โดยรับงานในลักษณะของผูร้ บั เหมาช่วง (Sub-contractor) จากผูร้ บั เหมาโครงการหลัก ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ โดยผูร้ บั เหมาโครงการหลักจะดําเนินการเข้าประมูลงาน ในลักษณะสัญญาเดียวจากเจ้าของ
โครงการ ซึ่งจะครอบคลุมตัง้ แต่งานออกแบบ งานจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ แล้วแบ่งส่วนงานให้กบั บริษทั ฯ หรือผูร้ บั เหมาโครงการช่วงรายอื่น ๆ ต่อไป โดยปั จจุบนั ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ
มาจากช่องทางนี้
ผูร้ บั เหมาโครงการหลักเหล่านี้มกั จะมีรายชื่อผูร้ บั เหมาทีส่ ามารถให้บริการรับเหมาก่อสร้างและสามารถส่งมอบ
ชิน้ งานทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานตามทีก่ าํ หนดในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (Approved Vendor List) ซึง่ บริษทั ฯ มักมีช่อื
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อยูใ่ นรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับในด้านการผลิตและการบริการทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐานทีย่ อมรับ
ในระดับสากล ประกอบกับคุณภาพงานของบริษทั ฯ ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางทําให้บริษทั ฯ ได้รบั งานและยังได้รบั
การแนะนําจากผูร้ บั เหมาโครงการหลักเหล่านี้ให้เข้าร่วมนําเสนองานอย่างต่อเนื่อง ผูร้ บั เหมาโครงการหลักเหล่านี้ได้แก่
Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd., China Petroleum Pipeline Bureau, Posco Engineering Co., Ltd, กิจการ
ร่วมค้า Petrofac Southeast Asia Pte.,: Saipem Singapore Pte. Ltd.,: Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.,)
, และ กิจการร่วมค้า SPCC Joint Venture เป็ นต้น ซึง่ ถือเป็ นผูร้ บั เหมาโครงการหลักรายใหญ่ชนั ้ นําในประเทศไทยและ
ระดับสากลทีม่ ปี ระวัตแิ ละผลงานทีส่ ร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน
(2) เจ้าของโครงงาน (Project Owner)
บริษทั ฯ มีช่องทางในการติดต่อกับเจ้าของโครงการโดยตรงซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการที่มแี ผนการขยายการลงทุน
ขยายสาขา ขยายกําลังผลิต และ/หรือ ปรับปรุงโครงการเดิม โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั บริษทั ฯ เป็ น
ลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการในโครงการก่อนหน้ านี้ ในการคัดเลือกผู้รบั เหมานัน้ โดยปกติจะผ่านการประมูลซึ่งเจ้าของ
โครงการพิจารณาจากผลงานทีผ่ ่านมาและติดต่อมายังบริษทั ฯ เพื่อยื่นซองประมูล ซึ่งในปั จจุบนั บริษทั ฯ มุ่งเน้นการรับ
งานโดยตรงกับเจ้าของโครงการมากขึน้ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการทํากําไร
ตารางแสดงสัด ส่ว นการให้บ ริ ก ารตามช่อ งทางการจัด หาลูก ค้า ในปี 2561 – 2563
หน่วย: ล้านบาท

รายได้
แยกตามช่อ งทางการจัด หา
ผ่านผูร้ บั เหมาโครงการหลัก
ผ่านเจ้าของโครงการ
รวม

ปี 2561
มูล ค่า
ร้อ ยละ
829.06
59.77
558.02
40.23
1,387.08 100.00

ปี 2562
มูล ค่า
ร้อ ยละ
1.785.30
87.75
249.16
12.25
2,034.46 100.00

ปี 2563
มูล ค่า
ร้อ ยละ
2,201.05
98.57
32.01
1.43
2,233.06
100.00

2.4.4 ภาวะอุต สาหกรรมและการแข่งขัน
2.4.4.1 ภาวะอุต สาหกรรม การเปลี่ย นแปลงด้า นพล งั งาน และแนวโน้ ม ตลาด
จากแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สําหรับปี 2561 – ปี 2565 ด้านนํ้ ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี มีการประเด็น
ปฏิรูป โดยแบ่งแผนงานไว้เป็ น 2 ระยะ คือ แผนงานระยะสัน้ ช่วงปี 2561 -2562 มุ่งเน้ นการปรับปรุงการบริห ารจัด
การพลังงาน สร้างแผนจัดหาพลังงาน ส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน และกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
การลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ อาทิเช่น สร้างโรงไฟฟ้ าที่แท้จริงสนับสนุ นการลงทุนในประเทศ, การสร้างศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ, มีพน้ื ทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้ าทีป่ ระชาชนเสนอเองเป็ นครัง้ แรก, ปรับแผนการจัดหาพลังงานใหม่ทงั ้
ไฟฟ้ า ก๊าซธรรมชาติ และนํ้ามัน, ปรับโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้ าและส่งเสริมกิจการไฟฟ้ าเสรีทใ่ี ช้พลังงานทดแทน,
ศึกษาโอกาสพัฒนาเป็ น Regional LNG Trading Hub และแผนงานระยะปานกลางช่วงปี 2563-2565 การบริหารจัดการ
ด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้าน
พลังงาน และเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมีนยั สําคัญ อาทิเช่น มีโรงไฟฟ้ า สายส่ง ระบบท่อ ตามแผนลงทุน
และจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน, เริม่ สร้างฐานลงทุนใหม่จากปิ โตรเคมีระยะที่ 4, อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ยานยนต์
ไฟฟ้ า และระบบกักเก็บพลังงาน เป็ นต้น เหล่านี้จะช่วยผลักดันให้ไทยมีโอกาสก้าวสูป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วทีม่ รี ายได้ต่อหัว
เฉลีย่ มากกว่า 15,000 บาท ซึง่ จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามทีท่ างภาครัฐได้วางไว้
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อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของ COVID-19 ทําให้ความต้องการใช้น้ํามันทัวโลกลดลงเป็
่
นอย่างมากและถังเก็บ
นํ้ ามันทีส่ าํ คัญในตลาดโลกมีไม่เพียงพอ ร่วมกับความผันผวนด้านราคาและการควบคุมปริมาณการผลิตและการส่งของ
ของประเทศผู้ผลิตนํ้ ามัน ส่งผลให้ภาพรวมการใช้พลังงานลดลงเป็ นประวัตกิ ารณ์ และทําให้ราคานํ้ ามันโลกไปแตะจุด
ตํ่าสุดในช่วงเดือนเมษายน 2563 ทําให้การดําเนินธุรกิจในหลายธุรกิจได้รบั ผลกระทบอย่า งต่อเนื่ อง และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศหยุดชะงัก โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รายงานสถานการณ์พลังงานในประเทศไทยสําหรับ
ครึง่ ปี แรกของ 2563 ของการใช้พลังงานขัน้ ต้นลดลงร้อยละ 10.1 จากการใช้น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ แม้ว่าหลังจากที่ม ี
การพัฒนาวัคซีนป้ องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ทําให้สถานการณ์การใช้พลังงานในหลายประเทศทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศ
ไทยเริม่ คลีค่ ลายและมีการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ แต่คาดว่าแนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานของไทยจะค่อยปรับตัวเพิม่ ขึน้
ภายใน 1-2 ปี ขา้ งหน้า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร รวมทัง้ การพัฒนาเทคโนโลยีท่ใี ช้พลังงานมากขึน้
การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค ดิจิทลั รวมทัง้ การขับเคลื่อนนโยบาย “Thailand 4.0” ผ่านการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้น ฐาน
โดยเฉพาะโครงการที่กําลังจะเริม่ ก่อสร้าง ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินช่วงสุวรรณภูม-ิ อู่ตะเภา
โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบังระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ด้วยมูลค่าลงทุนรวม
ประมาณกว่า 6.0 หมื่น ล้า นบาทในปี 2564 (จากมูล ค่า รวมกว่า 6.8 แสนล้า นบาทตลอดทัง้ โครงการ) ประกอบกับ
โครงสร้า งพื้น ฐานก๊ า ซธรรมชาติท่ีไ ด้ร บั การอนุ ม ตั ิแ ล้ว ตามแผนพัฒ นากํา ลัง ผลิต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย (Power
Development Plan: PDP) (Gas Plan 2015) สําหรับโครงการ LNG Terminal ได้แก่
-

โครงการ LNG Terminal แห่งใหม่ จังหวัดระยอง (บ้านหนองแฟบ) มีกําลังการแปลสภาพ LNG เป็ นก๊าซ
7.5 ล้านต้นต่อปี (สามารถขยายได้ถงึ 15 ล้านตันต่อปี ) กําหนดแล้วเสร็จปี 2565

-

โครงการ FSRU ในพืน้ ที่อ่าวไทยตอนบน มีกําลังการแปลสภาพ LNG เป็ นก๊าซ 5 ล้านตันต่อปี กําหนด
แล้วเสร็จปี 2567

-

โครงการ LNG Terminal พืน้ ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตพุดระยะที่ 3 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) จังหวัดระยอง กําลังการแปลสภาพ LNG เป็ นก๊าซ 10.8 ล้านตันต่อปี (สามารถขยายได้ถงึ 16 ล้าน
ตันต่อปี ) กําหนดแล้วเสร็จปี 2570

นอกจากนี้ การพัฒนาปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ซึง่ เป็ นการดําเนินการต่อจากแผนพัฒนาปิ โตรเคมีระยะที่ 1-3 (25232561) ถือ เป็ น กลไกในการขับ เคลื่อ นประเทศสู่ Thailand 4.0 ผ่า นโครงการพัฒ นาระเบีย งเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษภาค
ตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) มีแนวทางในการพัฒนาอุตหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ของไทย
พร้อมเสริมความเข็มแข็งของผูป้ ระกอบการแปรรูปพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ขยายไปสู่ตลาด
ใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) รวมถึงการกําหนดพืน้ ที่ใหม่สาํ หรับการพัฒนาอุต
หกรรมปิ โตรเคมีระยะยาวภายในปี 2565 เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ภูมภิ าคอื่นเพิม่ เติมนอกเหนือจากพื้นที่
ชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก ซึง่ มีแนวทางหลาย ๆ อย่างดังนี้
-

การพัฒนาคอมเพล็กซ์โรงกลันและโรงงานปิ
่
โตรเคมีเข้าด้วยกัน ให้มกี ําลังการผลิตขนาดเทียบเคียงกําลัง
การผลิตขนาดใหญ่ในโลก (World Scale) เพือ่ ให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale)

-

การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีต่อเนื่องให้เป็ นกลุ่มทีเ่ ชื่อมโยงกัน (Cluster) และการพัฒนาตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตงั ้ แต่อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนั ้ ต้น ขัน้ กลาง ขัน้ ปลาย และผูป้ ระกอบการ
แปรรูปพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ และให้มคี วามเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มและยาง เพื่อผลิต
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เชื้อเพลิงชีวภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ
ทีม่ า:

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็ นได้แก่ ผังเมือง ระบบสาธารณู ปโภค ระบบ โลจิสติกส์ การบริหาร
จัดการสิง่ แวดล้อม ฯลฯ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ./ กระทรวงพลังงาน
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 – 2580. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตุลาคม 2563. กระทรวงพลังงาน.
“ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร เรือ่ ง ประกาศแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” (2564, 23 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุ เบกษา. เล่ม 138 ตอน
พิเศษ 44 ง หน้า 1.
กรุงเทพธุรกิจ (2 กันยายน 2563). เปิดแผนปฏิรปู พลังงาน ฟั งความเห็นปิโตรเคมีระยะที ่ 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 ภาวะการแข่งขัน
โดยทัวไปในอุ
่
ตสาหกรรมงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC) ในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามัน ก๊าซ
และปิ โตรเคมีมแี ข่งขันไม่รุนแรง เนื่องจากลูกค้าเลือกผูร้ บั เหมาทีม่ ชี ่อื อยู่ใน vendor list ของลูกค้าอยู่แล้ว ทําให้การ
เข้ามาของผูร้ บั เหมารายใหม่เป็ นไปได้ยาก ทัง้ นี้หากผูร้ บั เหมารายใหม่มคี วามต้องการทีจ่ ะเข้าอยู่ในรายชื่อ vendor
list อาจจะเริม่ จากถูกจ้างงานในฐานะ Sub-contractor เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นประสิทธิภาพในการทํางาน สร้างคุณภาพ
ของผลงานที่เชื่อถือได้ การส่งมอบงานตรงเวลาตามกําหนด รวมถึงความสามารถในการควบคุมความปลอดภัยใน
ระหว่างการดําเนินงานระดับมาตรฐานสากล ให้ช่อื เสียงบริษทั ฯ เป็ นทีไ่ ว้วางใจในวงการก่อสร้างในกลุ่มอุตสาหกรรม
นํ้ ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ มีรายชื่อ vendor list ในกลุ่มปตท. เช่น PTT LNG, IRPC, PTTGC,
THAI OIL, BCP เป็ นต้น
สําหรับธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างทัวไป
่ (Construction Work) ถือว่าการแข่งขันของธุรกิจอยู่ในระดับสูง
เนื่องจากเป็ นงานทีม่ ผี รู้ บั เหมาทีม่ ศี กั ยภาพและมีประสบการณ์ทห่ี ลากหลายอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะการแข่งขันใน
งานรับเหมาก่อสร้างทัวไปที
่ ม่ มี ูลค่าโครงการไม่มากนัก เนื่องจากงานในลักษณะดังกล่าวใช้เงินลงทุน เทคโนโลยี ความ
ชํานาญและการบริหารจัดการที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับงานขนาดใหญ่ จึงทําให้อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barriers to
entry) ค่อนข้างตํ่า ในขณะทีง่ านก่อสร้างทีม่ มี ลู ค่าโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จะมีการแข่งขันทีน่ ้อยกว่าเนื่องจาก
มักต้องอาศัยขนาดเงินลงทุน ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญเฉพาะในการก่อสร้าง ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถ
แข่งขันผู้รบั เหมารายอื่นๆได้ จึงจําเป็ นที่จะต้องมีประสบการณ์การทํางาน มีการควบคุมคุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน มี
อํานาจในการเจรจาต่อรองกับผูจ้ ดั จําหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดี รวมถึงต้องมีฐานะการเงินที่เข้มแข็ง
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเพิม่ โอกาสในการชนะการประมูลงาน ทัง้ นี้ ผลงานและประสบการณ์ทาํ งานของบริษทั ฯ ในอดีตทีผ่ า่ นมา
ได้รบั ความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็ นบริษทั ชัน้ นําจํานวนมาก ซึง่ นอกจากการรักษามาตรฐานของการ
บริการแล้ว ปั จจุบนั บริษทั ฯ มุ่งเน้นการรับงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก เพื่อเพิม่
โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมันคงในระยะยาว
่
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2.4.5 การจัด หาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร
การสรรหาแรงงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายในการจัดหาแรงงานโดยใช้การว่าจ้างผู้รบั เหมาจัดหาแรงงานภายนอก (Outsource) โดย
แรงงานทีบ่ ริษทั ฯ ว่าจ้าง Outsource ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานฝี มอื ทีใ่ ช้ในงานก่อสร้างประเภทโยธา และงานก่อสร้างทัว่ ๆ
ไป อาทิเช่น งานสี งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก งานฉนวน เป็ นต้น ซึ่งการว่าจ้าง Outsource ถือเป็ นการบริหารต้นทุน
แรงงานที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจัดตัง้ แผนกขึน้ มาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของ
ค่าจ้างพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีวศิ วกรและทีมงานควบคุมงานที่เป็ นพนักงานประจําซึ่งผ่านการ
อบรมและได้รบั ใบอนุ ญาตจากสภาวิศวกรรมควบคุมการติดตัง้ เป็ นผูค้ วบคุมในทุกขัน้ ตอนการดําเนินงาน บริษทั ฯ จึงใช้
นโยบายการว่าจ้าง Outsource เพือ่ ลดปั ญหาด้านต้นทุนและคุณภาพแรงงานได้
ทัง้ นี้ ในการจัดหาแรงงานโดยการว่าจ้าง Outsource แต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะทําการคัดเลือกจากประสบการณ์
ชื่อเสียง และผลงานในอดีตทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะผลงานทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับโครงการของบริษทั ฯ ความเรียบร้อยของ
งานก่อสร้าง ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน รวมทัง้ ยังพิจารณาถึงความพร้อมในการทํางานและสถานะการเงินของ
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง นอกจากนี้บริษทั ฯ มีการจัดทํารายชื่อผูร้ บั เหมา (Supplier List) เพื่อเป็ นฐานข้อมูลมิให้พง่ึ พิง
ผูร้ บั เหมารายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป
การสังซื
่ ้อ และการควบคุม การเบิ ก ใช้ว สั ดุแ ละอุป กรณ์
ในแต่ละโครงการ ลูกค้าจะเป็ นผูก้ ําหนดลักษณะ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี ะนํามาใช้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่ม ี
นโยบายในการเก็บวัสดุและอุปกรณ์ไว้เป็ นระยะเวลานาน แต่จะใช้วธิ กี ารสังซื
่ อ้ เป็ นครัง้ ๆ ตามความจําเป็ นในการใช้งาน
เพื่อบริหารต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ การเก็บวัสดุคงคลังของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นเหล็ก ซึ่งเป็ นวัสดุหลักในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กต่าง ๆ อาทิเช่น เหล็กแผ่น (Steel Plate) เหล็กรูปพรรณหรือเหล็กโครงสร้าง (Steel Section)
เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดระยะเวลาในการผลิต และเพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ แก่ลกู ค้า
ในการพิจารณาจัดหาวัตถุดบิ สําหรับใช้ในแต่ละโครงการนัน้ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่ในขัน้ ตอนของการเสนอราคางาน
คือ ก่อนทีจ่ ะมีการตกลงเซ็นสัญญากับลูกค้า บริษทั ฯ จะเจรจาตกลงในเรื่องขอบข่ายของการจัดหาวัตถุดบิ ซึง่ ปกติลกู ค้า
จะเป็ นผูก้ ําหนดขนาด ลักษณะ ประเภทวัตถุดบิ และชัน้ คุณภาพ (Grade/ Specification) รวมถึงรายชื่อของผูจ้ ําหน่ าย
วัตถุดบิ ทีผ่ ่านเกณฑ์ตามกระบวนการคัดกรองคุณสมบัตผิ จู้ าํ หน่ายของลูกค้า (Supplier Approved List) โดยบริษทั ฯ จะ
มีการสอบราคาเบือ้ งต้นจากผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดบิ (Supplier) เมือ่ เซ็นสัญญากับลูกค้า
การสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ของบริษทั ฯ มีทงั ้ สังซื
่ อ้ โดยตรงจากผูผ้ ลิตและสังซื
่ อ้ ผ่านตัวแทนจําหน่าย สําหรับการสังซื
่ อ้ จาก
ต่างประเทศจะมีเพียงเหล็กหรือวัตถุดบิ บางประเภททีล่ ูกค้ากําหนดคุณสมบัตเิ ป็ นพิเศษและไม่สามารถหาได้ในประเทศ
เท่านัน้ โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทงั ้ หมดจะเป็ นสังซื
่ ้อจากส่วนกลาง ผ่านแผนกจัดซื้อของบริษทั ฯ โดยเจ้าหน้าทีแ่ ผนก
จัดซือ้ จะดําเนินการจัดซือ้ ตามขัน้ ตอนภายใต้งบประมาณทีก่ ําหนด ซึง่ จะตรวจสอบวัตถุดบิ กับผูจ้ าํ หน่ายวัตุดบิ หลายราย
ทัง้ ในด้านปริมาณ ราคา และความสามารถในการจัดส่งวัตถุดบิ ให้ได้ตรงตามทีก่ ําหนด ทัง้ นี้ การรับมอบสินค้าจากผูจ้ ดั
จําหน่ ายทุกครัง้ ฝ่ ายคลังสินค้าและฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ (QC) ของบริษทั ฯ และตัวแทนของลูกค้าจะร่วมกันตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพของวัตถุดบิ และวัสดุอุปกรณ์ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากําหนด ก่อนนํ ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตขัน้ ต่อไป นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจะประเมินการดําเนินงานและติดตามควบคุมงบประมาณก่อสร้างอย่างสมํ่าเสมอ
เพือ่ ควบคุมต้นทุนการสังซื
่ อ้ วัสดุและอุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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บริษทั ฯ กําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และประเมินผูจ้ ดั จําหน่ ายหรือผูใ้ ห้บริการในด้าน คุณภาพ ราคา ความ
ตรงต่อเวลาในการส่งมอบ บริการหลังการขาย ประวัตผิ ขู้ าย เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการจัดซือ้ ครัง้ ต่อไป โดย
จะกําหนดให้มกี ารประเมินผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
สําหรับการควบคุมการเบิกวัสดุและอุปกรณ์ของผูร้ บั เหมา บริษทั ฯ กําหนดให้ผรู้ บั เหมาแจ้งเจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้า
หน้างาน เพื่อระบุชนิดและปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ทต่ี อ้ งการเบิกใช้ในแต่ละวัน เจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้าจะบันทึกการเบิกใช้
วัสดุและอุปกรณ์ในใบเบิกของหน่วยงาน ก่อนส่งให้โฟร์แมนตรวจสอบการเบิกของผูร้ บั เหมาว่ามีปริมาณ และรายการเบิก
ถูกต้องหรือไม่ เมื่อโฟร์แมนตรวจสอบแล้วจึงให้ผูร้ บั เหมาลงนามเป็ นผูร้ บั วัสดุอุปกรณ์เข้าหน่ วยงาน รวมทัง้ กําหนดให้
จะต้องบันทึกความคืบหน้ าของงาน ในขณะที่วศิ วกรโครงการจะทําหน้ าที่จะควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ ให้
สอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้างของบริษทั ฯ ตรวจสอบคุณภาพของงานและปริมาณงานทีเ่ บิกเพื่อเปรียบเทียบการเบิก
ใช้วสั ดุอุปกรณ์กบั แผนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ดี ในกรณีทผ่ี รู้ บั เหมาไม่สามารถดําเนินการติดตัง้ วัสดุและอุปกรณ์ให้เสร็จ
สิน้ ภายในวันได้ จะต้องทําการแจ้งโฟร์แมนถึงปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อที่จะได้กนั สถานที่สาํ หรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่เี หลือซึ่ง
แยกส่วนกับสินค้าคงคลัง โดยความรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญเสียของวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าวยังคงถือเป็ น
ความรับผิดชอบของผูร้ บั เหมา ทัง้ นี้ การควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์ของผูร้ บั เหมาทีเ่ ข้มงวดดังกล่าว ถือเป็ นกลไกสําคัญ
ที่จะช่วยลดปั ญหาการจ่ายค่าแรงเกิน การจ่ายเงินซํ้าซ้อน การลดของเสียลงได้ รวมทัง้ ในกรณีท่เี กิดการสูญหายจาก
ผูร้ บั เหมา ผูจ้ ดั การโครงการจะทําการแจ้งฝ่ ายบัญชีและการเงินเพือ่ ให้ทาํ การหักเงินงวดทีจ่ า่ ยแก่ผรู้ บั เหมาทันที
การติ ด ต่อ จัด หางานประมูล
สินค้าและบริการของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นงานโครงการทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันไป โดยบริษทั ฯ จะต้องนําเสนอ
งานโดยตรงให้กบั ลูกค้าเพื่อรับการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป สําหรับการเข้าร่วมประมูลจะมีลกั ษณะเป็ นแบบเปิ ด คือ
หน่ วยงานที่เป็ นเจ้าของโครงการจะเปิ ดประมูลให้แก่ผู้สนใจทัวไป
่ ที่ผ่านมาจํานวนผู้เข้าร่วมประมูลจะขึน้ อยู่กบั ความ
ซับซ้อนและขนาดของแต่ละโครงการ ในกรณีทเ่ี ป็ นการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ หน่วยงานทีเ่ ป็ นเจ้าของโครงการจะส่ง
จดหมายเชิญเพียงบางบริษทั ให้เข้าร่วมประมูล โดยคัดเลือกจากความสามารถ ประวัตกิ ารขายและบริการ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
มีสายงานสนับสนุ น ธุร กิจซึ่งมีห น้ า ที่ติดตามประกาศการประมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ แล้วส่งให้ฝ่ายประเมินราคาและ
ประมาณราคาดําเนินการประกวดราคา การประกวดราคาในบางครัง้ จะได้รบั การแนะนําจากลูกค้าทีเ่ ชื่อถือในผลงานของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ คําแนะนําจากคูค่ า้ ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางการค้า
ในการเสนองานประมูล บริษทั ฯ จะต้องยื่นหลักประกันการเสนอราคาโครงการ (Bid Bond) ในวงเงินประมาณ
ร้อยละ 10 ของราคากลาง เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกจากลูกค้าแล้ว บริษทั ฯจะต้องทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับลูกค้า
โดยต้องวางหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา (Performance Bond) และหลักประกันเงินล่วงหน้า (Advanced Payment
Bond) ทีผ่ รู้ บั จ้างขอเบิกจากเจ้าของโครงการในวงเงินประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา ซึ่งเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ติ ามสัญญาและหลักประกันการชํารุดบกพร่องที่ผูร้ บั จ้างยื่นต่อเจ้าของโครงการ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นหลักประกันว่า
บริษทั ฯ จะชําระคืนเงินล่วงหน้าให้กบั ลูกค้าตามเงื่อนไขการชําระคืนที่กําหนดไว้ โดยลูกค้าจะมีการหักเงินบางส่วนเป็ น
เงินประกันผลงาน (Retention) ออกจากเงินงวดที่ลูกค้า พึงชําระให้กบั บริษัทฯ เพื่อเป็ นการประกันผลงานในวงเงิน
ประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินงวดทีล่ กู ค้าพึงชําระให้กบั บริษทั ฯ ในแต่ละงวด โดยบริษทั ฯ จะได้รบั หลักประกันคืนเมือ่
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานัน้ ๆ แล้ว ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีกําหนดเวลาประมาณ 1 - 2 ปี หลังส่งมอบงานงวดสุดท้าย ดังนัน้ ใน
การเสนองานแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนหรือวงเงินสนับสนุ นจากธนาคารเพียงพอเพียงรองรับกับการ
ใช้เป็ นหลักประกันดังกล่าวด้วย
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ขัน้ ตอนการดํา เนิ น งาน
ขัน้ ตอนการรับงานธุรกิจให้บริการผูร้ บั เหมา
1. รับจดหมายเชิญเพือ่ ประกวดราคา หรือเพือ่ เข้าเจรจาเสนอราคาจากลูกค้า
2. พิจารณาลักษณะการเข้าประกวดราคา

เข้าประกวดราคาด้วยตนเอง

2.1 เจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ ประกวดราคาร่วมกัน
2.2 แบ่งส่วนงานกับพันธมิตรให้ชดั เจนเพือ่ ทํางาน

ตามความเชีย่ วชาญ

3. ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น วิเคราะห์ความเสีย่ ง ประมาณการต้นทุน เพือ่ เข้า

ประกวดราคา หรือ เพือ่ เจรจาเสนอราคา
4. ยืน่ ซองเพือ่ ประกวดราคา หรือเสนอราคา
5. วิเคราะห์และเตรียมข้อมูลเพือ่ ต่อรองราคา ก่อนลงนามในสัญญา
6. วางแผนงานกับลูกค้า จัดทําตารางกําหนดการทํางานและวางแผนการใช้

กําลังคนและวัตถุดบิ
7. จัดทําการงบประมาณโครงการ
8. เริม่ โครงการ
9. ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการประจําเดือน และจัดทํารายงาน

ปรับเปลีย่ นงบประมาณโครงการ (ถ้ามี)
10. ส่งมอบโครงการให้แก่ลกู ค้า

ในช่ ว งก่ อ นการเข้า ประมูล โครงการ บริษัท ฯ จะทํ า การประสานงานและติด ต่ อ ลู ก ค้า เพื่อ ขอรับ เอกสาร
ประกอบการประมูลโดยมีรายละเอียดที่สาํ คัญ อาทิเช่น TOR (Term of Reference) ,หลักเกณฑ์, แบบก่อสร้าง เป็ นต้น
เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูล โดยผูบ้ ริหารจะมอบหมายให้ฝ่ายประมาณราคาของบริษทั ฯ ทําการศึกษาและถอดแบบเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการกําหนดราคาเพือ่ เสนองานเบือ้ งต้น โดยจะต้องทําการถอดแบบทัง้ ในแง่ของปริมาณและราคาต่อหน่ วย
จนได้ขอ้ สรุป หลังจากนัน้ จึงนํ าแบบที่ถอดเบื้องต้นมานํ าเสนอให้ทมี ทํางานและผูบ้ ริหารทําการพิจารณาร่วมกันอีกครัง้
ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประกวดราคาหรือไม่ ในกรณีเข้าร่วมประมูลจะร่วมกันพิจารณาและกําหนดราคาเพื่อใช้ใน
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การประมูลโครงการ ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ทราบผลว่าเป็ นผูช้ นะการประมูลโครงการ บริษทั ฯ จะมีการประชุมร่วมกันกับ
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องอาทิเช่น ทีป่ รึกษาโครงการ ทีมวิศวกร ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ เพื่อกําหนดแผนในการทํางาน ซึง่ บริษทั ฯ จะ
นําผลจากการประชุมดังกล่าวมากําหนดแนวทางในการวางแผนการก่อสร้างและวางแผนการจัดซือ้ วัสดุ/อุปกรณ์ตลอดจน
วางแผนการว่าจ้างแรงงานให้สอดคล้องกับกําหนดการทํางานทีว่ างแผนไว้จนกระทังส่
่ งมอบการบริการแก่ลกู ค้าเสร็จสิน้
โดยทัวไปแล้
่
ว บริษทั ฯ จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการให้บริการนับตัง้ แต่การติดต่อลูกค้าจนกระทังส่
่ งมอบ
บริการให้แก่ลูกค้าเสร็จสิน้ เฉลี่ยประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปี ขึน้ อยู่กบั ขนาดของโครงการและความต้องการของเจ้าของ
โครงการเป็ นสําคัญ
2.4.6 ผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อ ม
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่สง่ ผลกระทบในเชิงลบต่อ
สิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ได้วางแนวนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
 ด้านการตรวจวัด ความร้อน แสง สี เสียง - บริษทั ฯ มีนโยบายในการตรวจตามข้อ 15 ในกฎกระทรวงเรื่อง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกีย่ วกับความร้อน แสดงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
 ด้านการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น และการฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกีย่ วกับ
การป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555 ข้อ 27, 29 และ 30

 ด้านการตรวจสอบคุณสมบัตนิ ้ําทิง้ ทีร่ ะบายออกจากโรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 ด้านการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ดําเนินการนําระบบการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
(ISO 14001:2015) มาเป็ นมาตรฐานในการจัดการและควบคุมด้านสิง่ แวดล้อม และเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทั คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จและได้รบั ใบรับรองภายในปี 2564
อีก ทัง้ มุ่งสร้า งความสามารถในการแข่งขัน โดยการเพิ่ม ผลผลิต ที่ล ดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ มและมีค วาม
ปลอดภัยอาชีวอนามัยตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมทีม่ กี ารส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้
เป็ นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco Industry) ซึ่งเน้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคูก่ นั
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือถูกยื่นฟ้ องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากหน่วยงาน
ของรัฐ
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4.7 มูล ค่า งานที่ย งั ไม่ร บั รู้เป็ น รายได้ร บั เหมาก่อ สร้า งของบริ ษทั ฯ (Backlog) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ชื่อ โครงการ

ล กั ษณะ
งาน

ประเภท
งาน

มูล ค่า
โครงการ
(ลบ.)

ความ
คืบ หน้ า
ของ
โครงการ
(%)

มูล ค่า งาน
ที่ร บั รู้เป็ น
รายได้
(ลบ.)

มูล ค่า งาน
ที่ย งั ไม่
รับ รู้เป็ น
รายได้
(ลบ.)

เม.ย. 2561
– 30 มิ.ย.
2562

271.83

98.00

266.40

5.43

1

โครงการติดตัง้ หอเผาระดับพืน้ ดิน
(ณ 31 ธ.ค. 2563 มีการขยายขอบเขต
การทํางานและขยายระยะเวลาสัญญา
โดยอยูใ่ นระหว่างการเจรจากับลูกค้า)

2

โครงการงานติ ด ตั ง้ โครงสร้ า ง, งาน
Sub
SMP
เครื่ อ งกลงานท่ อ , งานสี และ งาน Contractor
โครงสร้างโมดูลของรายการเหมาที่ 2, 3,
4 และ 5 สําหรับโครงการโรงโอเลฟิ นส์
ใหม่ (ณ 31 ธ.ค. 2563 อยู่ ในขัน้ ตอน
Commissioning)

พ.ค. 2561 –
ก.ค. 2563

1,463.68

99.62

1,458.12

5.56

3

โครงการงานผลิตขึน้ รูปโครงสร้างเหล็ก
Sub
Fabrication
สําหรับโครงการโรงโอเลฟิ นส์ใหม่ (เป็ น Contractor and Other
งานต่อเนือ่ งกับสัญญาในลําดับที ่ 2 ทีจ่ ะ
Service
ส่งมอบงานแล้วเสร็จพร้อมกัน)

เม.ย. 2561
– ม.ค. 2563

304.91

96.61

294.58

10.33

4

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานี
รับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ
รายการเหมาที่ 2 ขอบเขตงานไฟฟ้ า
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานี
รับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ
รายการเหมาที่ 2
โครงการโรงกลั น่ นํ้ ามั น ไทยออยล์
โครงการพลังงานสะอาด
โครงการหน่ วยผลิตไฟฟ้ าสําหรับสถานี
รับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (IPG)
โครงการพลังงานสะอาด

Sub
E&I
Contractor

ส.ค.2562 –
มี.ค.2564

84.34

27.69

23.36

60.98

Sub
Civil and
Contractor E&I

ก.ค. 2562 –
มี.ค. 2564

643.68

56.77

365.42

278.26

Sub
Contractor
Main
Contractor
Sub
Contractor

พ.ย. 2562 –
พ.ค. 2565
มิ.ย. 2563 –
พ.ค. 2564
พ.ค. 2563 –
ก.ค. 2564

808.12

46.72

377.53

430.59

36.80

52.00

19.14

17.66

378.81

15.97

60.50

318.31

มิ.ย. 2563 –
ส.ค. 2564

401.00

18.88

75.70

325.30

มิ.ย. 2563 –
ส.ค. 2564
ต.ค. 2563 –
เม.ย. 2565

863.00

12.45

107.42

755.58

1,608.47

3.51

56.42

1,552.05

5

6
7
8

9

10
11

Main
EPC
Contractor

ปี ที่เริ่ ม งาน
ปี ที่ค าดว่า
จะเสร็จ

Civil
EPC

Fab and
Other
Service
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานี
Sub
Structure
รับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ Contractor and
Mechanical
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานี
Sub
Piping
รับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว
Contractor
โครงการพลังงานสะอาด
Sub
SMP
Contractor
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12 โครงการอื่น ๆ

รวม

ล กั ษณะ
งาน

ประเภท
งาน

Sub
Fab and
Contractor Other
Service

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
ปี ที่เริ่ ม งาน
ปี ที่ค าดว่า
จะเสร็จ

มูล ค่า
โครงการ
(ลบ.)

ความ
คืบ หน้ า
ของ
โครงการ
(%)

มูล ค่า งาน
ที่ร บั รู้เป็ น
รายได้
(ลบ.)

มูล ค่า งาน
ที่ย งั ไม่
รับ รู้เป็ น
รายได้
(ลบ.)

203.77

147.38

56.39

7,068.41

3,251.97

3,816.44

หมายเหตุ : เมือวันที มกราคม 2564 บริษัทได้เซ็นต์สญ
ั ญาเพิม โครงการ ได้แก่ โครงการพลังงานสะอาด มูลค่า .
ล้านบาท จะเริมสัญญาในเดือนมกราคม
รวมมูลค่างานทียังไม่รบั รูเ้ ป็ นรายได้รายรวมจํานวน 3,923.02 ล้าน
บาท
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3. ปัจ จัย ความเสี่ย ง
ปั จจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษทั ฯ ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญสามารถสรุปได้ดงั นี้
ความเสี่ย งด้า นการบริ หาร การจัด การ
3.1 ความเสี่ย งจากการพึ่งพิ งผูบ้ ริ หาร
เริม่ แรกบริษทั ก่อตัง้ จากกลุ่มผู้บริหารหลัก ได้แก่ 1.นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นายยอง
ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) และ 3. นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee) ซึง่ เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี
รวมถึงลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มบริษทั สัญชาติเกาหลี ดังนัน้ การรับงานในช่วงเริม่ ต้น อาจจะใช้ความน่าเชื่อถือในผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ ในการรับงาน โดยส่วนมากจะเป็ นลักษณะการรับเหมาช่วง (Subcontract) จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าว สําหรับ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีความสามารถในการได้รบั งานในโครงการใหญ่ ๆ อย่างต่อเนื่องจากลูกค้าที่มชี ่อื เสียง เนื่องจาก
บริษทั ฯ ใช้ระยะเวลา ความพร้อม ความรู้ เทคโนโลยี มาตรฐานคุณภาพ และองค์ประกอบโดยรวมของทัง้ บริษทั ฯ
เพือ่ ให้ได้มรี ายชื่อใน Vendor list ของลูกค้า เพือ่ เป็ น Main Contractor เช่น กลุม่ ปตท. ไทยออยล์ บมจ.บางจาก เป็ น
ต้น นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมีการรับงานในลักษณะแบบ Subcontractor ซึ่งผ่านการแนะนําของลูกค้าในอดีตและลูกค้า
ปั จจุบนั ทีเ่ ห็นผลสําเร็จของผลงานทีผ่ ่านมา ทําให้บริษทั ฯ สามารถรับงานได้ทงั ้ สองแบบโดยไม่ตอ้ งอาศัยชื่อเสียงจาก
ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพือ่ ให้ได้งานดังเช่นในอดีตทีผ่ า่ นมา
อย่า งไรก็ต าม บริษัทฯ มีค วามตระหนัก ถึง ความเสี่ยงที่อ าจจะเกิดขึ้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม
ผู้บริหารหลัก ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียลูกค้าสัญชาติเกาหลีและลูกค้าที่มคี วามเชื่อถือในผู้บริหารหลัก ใน
อนาคต และเพือ่ เป็ นการลดความเสีย่ งเรื่องการพึง่ พิงผูบ้ ริหารและสร้างความยังยื
่ ่นให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทํา
สัญญาข้อตกลงการจ้างงานกับผูบ้ ริหารคนสําคัญ ได้แก่ 1. นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 2. นายยอง ชอล
ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) 3. นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee) โดยจะต่อสัญญาจ้าง 5 ปี หลังจากเข้าจด
ทะเบียน ร่วมกับจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ งที่สําคัญเพื่อลดความเสีย่ งในการพึง่ พิงบุคคล โดยระบุหน้าที่ ตําแหน่ ง
ลักษณะงาน และตัวบุคคลที่จะมาดําเนินงานแทน ประกอบกับการให้ความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน โดยส่ง
พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และมีนโยบายสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเพือ่ ลดการพึง่ พิงผูบ้ ริหาร
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทัง้ หมด โดยไม่รวมผูบ้ ริหารจํานวน 312 คน โดยแบ่งเป็ น
พนักงานสัญชาติไทย 290 คน และพนักงานสัญชาติเกาหลี 19 คน สัญชาติฟิลปิ ปิ นส์ 3 คน ทัง้ นี้ แผนกก่อสร้างและ
แผนกเขียนแบบซึ่งเป็ นแผนกที่สาํ คัญของบริษทั ฯ มีวศิ วกรทัง้ สิน้ 270 คน แบ่งเป็ นพนักงานสัญญาติไทย 254 คน
พนักงานสัญญาติเกาหลี 13 คน และพนักงานสัญญาติฟิลปิ ปิ นส์ 3 คน ในขณะทีพ่ นักงานแผนกอื่น ๆ มีจํานวนรวม
42 คน ซึง่ เป็ นพนักงานสัญญาติไทย 36 คน และพนักงานสัญชาติเกาหลี 6 คน
ในปั จจุบนั บริษทั ฯ เข้าร่วมประมูลงานกับกลุ่มลูกค้าบริษทั อื่น ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มบริษทั สัญชาติเกาหลีเพิม่ มาก
ขึน้ เพื่อลดการพึง่ พิงของกลุ่มดังกล่าว โดยมีรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้าสัญชาติเกาหลี และลูกค้าสัญชาติกลุ่มอื่น ๆ
ดังนี้
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กลุม่ บริษทั ในเครือเกาหลี
กลุม่ อื่น ๆ
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ล้า นบาท ร้อ ยละ ล้า นบาท ร้อ ยละ
800.20
57.69 1,451.60
71.35
586.88
42.31
582.86
28.65
1,387.08 100.00 2,034.46
100.00
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ปี 2563
ล้า นบาท ร้อ ยละ
1,090.81
48.85
1,142.25
51.15
2,233.06 100.00

ความเสี่ย งด้า นการเงิ น
3.2 ความเสี่ย งจากการปฏิ บ ตั ิ ต ามเงื่อ นไขของวงเงิ น สิ น เชื่อ
ตามข้อ กํา หนดของวงเงิน สิน เชื่อ ที่บ ริษัท ฯ ได้ร บั จากธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง หนึ่ ง กํ า หนดให้บ ริษัท ฯ ดํา รง
อัต ราส่ว นหนี้ สนิ ที่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio; D/E) ในอัต ราส่ว นไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อ หนึ่ ง) ตัง้ แต่ปี
2562 จนถึงสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาสินเชื่อ และดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage
Ratio) ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.2 (หนึ่งจุดสอง) เท่าตลอดอายุสญ
ั ญาสินเชื่อ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตาม
เงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาสินเชื่อ โดยธนาคารอาจยกเลิกวงเงินสินเชื่อทัง้ หมด บริษทั ฯ ถูก
ระงับการพิจารณาวงเงินสินเชื่อใหม่ มีประวัติด้านการรักษาเงื่อนไขสินเชื่อตามสัญญาที่ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อการขอ
สินเชื่อใหม่ในอนาคต ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจัดให้มกี ารบริหารทางการเงินและประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิตาม
เงือ่ นไขการดํารงอัตราส่วนทางการเงินอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ดําเนินการขออนุ โลมผ่อนผันข้อกําหนดเงือ่ นไขทางการเงิน
ดังกล่าวกับทางธนาคารพาณิชย์แห่งนัน้ เมื่อพบว่าแนวโน้มอัตราส่วนดังกล่าวจะไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
สําหรับงบการเงินสําหรับงวดปี นนั ้ ๆ
3.3 ความเสี่ย งจากการไม่ได้ร บั ชํา ระค่า บริ ก ารจากผูว้ ่า จ้า ง
ในกรณีท่บี ริษทั ฯ รับงานจากผูร้ บั เหมาโครงการหลัก ซึ่งเป็ นลูกค้าเอกชน อาจมีความเสีย่ งในการรับชําระเงิน
เนื่ องจากผู้รบั เหมาโครงการหลักประสบปั ญหาทางการเงินและไม่สามารถชําระค่าบริการจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญได้ ทําให้บริษทั ฯ ต้องดํารงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานให้เพียงพอต่อการ
ดําเนินกิจการ
บริษทั ฯ จึงมีมาตรการทีเ่ ข้มงวด โดยก่อนทีจ่ ะมีการรับงานประมูลทุกครัง้ บริษทั ฯจะพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ
และฐานะทางการเงินของผูว้ ่าจ้างก่อนเข้าประมูลงาน ตรวจสอบงบการเงินของผู้ว่าจ้างตลอดจนสอบถามเครดิตของผู้
ว่าจ้างจากคู่คา้ และบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะรับงานก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือและฐานะทางการเงินดีเท่านัน้
โดยหากพบว่าผูว้ า่ จ้างรายใดมีความเสีย่ งสูงก็จะปฏิเสธในการเข้าร่วมประมูลงาน ปั จจุบนั การรับงานก่อสร้างของบริษทั ฯ
จะเป็ นการรับงานผ่านผูร้ บั เหมาหลัก ซึง่ มีความน่าเชื่อถือและฐานการเงินดี เช่น Samsung Engineering (Thailand) Co.,
Ltd., กิจการร่วมค้า Petrofac Southeast Asia Pte.,: Saipem Singapore Pte. Ltd.,: Samsung Engineering (Thailand)
Co., Ltd.,) , และ กิจการร่วมค้า SPCC Joint Venture. เป็ นต้น ซึ่งถือเป็ นผู้รบั เหมาโครงการหลักรายใหญ่ชนั ้ นํ าใน
ประเทศไทยและระดับสากลทีม่ ปี ระวัตแิ ละและฐานะทางการเงินทีด่ แี ละน่ าเชื่อถือ ซึง่ การรับงานก่อสร้างเหล่านี้เป็ นของ
เจ้าของโครงการทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือและฐานะทางการเงินดีเช่นกัน ได้แก่ บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) บริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จํากัด เป็ นต้น เหล่านี้ช่วยลดผลกระทบจากปั ญหาไม่ได้รบั
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ชําระค่าก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างได้ในระดับหนึ่ง จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากการรับเหมา
ผ่านเจ้าของโครงการเพิม่ ขึน้ ดังรายละเอียดในตารางสัดส่วนงานของบริษทั ฯ แยกตามช่องทางการจัดหาลูกค้า (ตามที่
แสดงไว้ในส่วนที่ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.4.3)
3.4 ความเสี่ย งด้า นเงิ น ทุน หมุน เวีย นไม่เพีย งพอ
ในการดําเนินธุรกิจมีความจําเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะในกรณีเป็ นโครงการใหญ่และอาจใช้
ระยะเวลานานกว่าจะสร้างแล้วเสร็จ ดังนัน้ หากประสบปั ญหาในการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุ นทางการเงิน ก็อาจทําให้
โครงการมีปัญหา เนื่องจากระยะเวลาในการเรียกชําระเงินจากลูกค้าเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา อาจไม่สมั พันธ์
กับขัน้ ความสําเร็จของงานที่ทําได้จริง ทําให้บริษทั ฯ ประสบปั ญหาการเบิกเงินล่าช้ากว่าเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป ส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องหมุนเวียนของบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ จากวงเงินสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินซึง่ ทําให้เกิดต้นทุนทางการเงินตามมา
บริษทั ฯ เข้าใจและเห็นถึงปั ญหาดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได้หาแนวทางป้ องกันโดยการเตรียมขออนุ มตั ิวงเงิน
สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินให้เพียงพอ เพือ่ เพิม่ โอกาสและสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการ
ลดความเสีย่ งเรื่องการเสียโอกาสในการเข้ารับงานโครงการใหม่ๆ หากวงเงินหนังสือคํ้าประกันงานโครงการทีไ่ ด้ทาํ ไว้กบั
ธนาคารพาณิชย์เกินกว่าวงเงินทีธ่ นาคารพาณิชย์อนุมตั ไิ ว้ รวมทัง้ วางแผนและบริหารการสังซื
่ อ้ และระยะเวลาการจ่ายเงิน
supplier ให้มปี ระสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ สามัญ
แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทําให้บริษทั ฯ มีความสามารถในการเพิม่
ช่องทางการจัดหาเงินสําหรับการดําเนินงานภายในกิจการจากสถาบันการเงินได้เพิม่ ขึ้น ส่งผลให้ลดความเสี่ยงด้าน
เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอได้
ความเสี่ย งในการประกอบธุร กิ จ
3.5 ความเสี่ย งด้า นการแข่งขัน และความต่อ เนื่ อ งของรายได้จ ากการประมูล
ในการดําเนินธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการรับเหมา
ก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction) และธุรกิจรับเหมาติดตัง้ โครงสร้า งและระบบ
งานบริการด้านวิศวกรรมโยธา ตลอดจนการผลิตและประกอบเหล็กและระบบท่อสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ บริษทั ฯ
จะต้องเข้าไปประมูลงานกับเจ้าของโครงการ รายได้ของบริษทั ฯ จึงมีความผันผวนตามความสามารถในการชนะการ
ประมูลโครงการ ในกรณีท่บี ริษทั ฯ ไม่สามารถประมูลงานใหม่ได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจ
ตกตํ่า หรือมีก ารแข่งขัน ด้า นราคาในการประมูล อาจส่งผลกระทบต่อ ผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ไ ม่เป็ น ไปตาม
เป้ าหมาย บริษทั ฯ จึงได้กําหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งเพื่อรักษาความต่อเนื่องของรายได้ โดยการรักษาคุณภาพของ
งานและการให้บริการแก่ลูกค้า ทัง้ ในด้านความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ความคุ้มค่า ตรงเวลา พร้อมทัง้ รับประกัน
ผลงานก่อสร้าง โดยมีสญ
ั ญาการชดใช้ค่าเสียหายของผลงาน ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้ารายเดิมกลับมาใช้บริการกับบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง และจะ
พิจารณาคัดเลือกบริษทั ฯ ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการในโครงการอื่นต่อไป ตลอดจนให้คําแนะนํ าลูกค้ารายอื่นให้มาใช้บริการแก่
บริษทั ฯ อีกด้วย
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3.6 ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของราคาวัส ดุแ ละอุป กรณ์ ที่ใ ช้ใ นการติ ด ตัง้
ต้นทุนวัสดุก่อสร้างและวัสดุประกอบการถือเป็ นต้นทุนสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยวัตถุดบิ หลัก
ได้แก่ แผ่นเหล็ก ลวดทองแดง เป็ นต้น กรณีท่รี าคาวัตถุดบิ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการของบริษทั ฯ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการทํากําไรของบริษทั ฯ ราคาวัสดุก่อสร้างจะผันผวนขึน้ ลง
ตามภาวะตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมาระหว่าง ปี 2559 – ปี 2563 มีอตั ราการผันผวน (ใช้ฐานปี
2553 = 100) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 : ดัชนี ร าคาวัส ดุก่อ สร้า ง ปี 2559 - ปี 2563
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ทีม่ า : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายรองรับเพื่อลดความเสีย่ งของความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง โดยบริษทั ฯ จะ
ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างก่อนการเสนอราคาเพื่อเข้าประมูลก่อสร้างในแต่ละโครงการ การพิจารณาต้น ทุน ค่า
ก่อสร้างจะมาจากฐานข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และข้อมูลต้นทุนจากการให้บริการงานก่อสร้างแก่ลกู ค้าในอดีต ตลอดจน
วางแผนกําหนดราคาวัสดุไว้ล่วงหน้า โดยการออกใบสังซื
่ ้อล่วงหน้าแก่คู่ค้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากการปรับตัวของ
ราคาวัสดุ ทําให้บริษทั ฯ สามารถคํานวณต้นทุนการให้บริการได้ค่อนข้างแม่นยํา ในอดีตที่ผ่านมา บริษทั ฯ จึงไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการปรับตัวของราคาวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าวมากนัก
3.7 ความเสี่ย งจากการประมาณการต้น ทุน งานก่อ สร้า งผิด พลาด
การประมาณการต้นทุนเป็ นสิง่ สําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษทั ฯ จะต้องการทําสัญญาในลักษณะเหมา
จ่าย หรือเป็ นสัญญาทีม่ กี ารตกลงราคาไว้ตงั ้ แต่ได้รบั งานประมูลแล้ว จึงจําเป็ นต้องมีการประเมินต้นทุนและควบคุมต้นทุน
ให้เป็ นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้กําหนดไว้ ดังนัน้ การประมาณการต้นทุนจึงมีความสําคัญต่อผลกําไรของบริษทั ฯ โดยการ
ประมาณการที่แม่นยําจะทําให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ มีกําไร แต่หากการประมาณการต้นทุนงานผิดพลาดอาจส่งผลให้บริษทั ฯ พลาดหวังจากการได้รบั งานใหม่ใน
อนาคต เนื่องจากการเสนอราคาประมูลทีส่ งู กว่าคูแ่ ข่ง หรือผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างทีป่ ระมาณ
ไว้ต่าํ กว่าทีต่ น้ ทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง เป็ นต้น
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได้กําหนดแนวทางในการประมาณการ
ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง ซึ่งจะประกอบด้วย ค่าวัสดุและสินค้า ค่าผู้รบั เหมาช่วง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตต่าง ๆ โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานก่อสร้างของทีมวิศวกร
ประกอบกับฐานข้อมูลการคํานวณต้น ทุนงานก่อสร้างในกิจ กรรมต่า งๆ ของโครงการในอดีตที่ผ่านมา รวมทัง้ ระบบ
โปรแกรมควบคุมการผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Production Control System) ที่พฒ
ั นาโดยบริษทั ฯ เพื่อใช้ควบคุม
วิเคราะห์ และปรับปรุงต้นทุนโครงการให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นปั จจุบนั เสมอเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ทัง้ ใน
ส่วนของการเบิกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และจํานวนชัวโมงการทํ
่
างานของวิศวกรโครงการ ทําให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุน
การให้บริการก่อสร้างให้อยูใ่ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกันในแต่ละปี โดยทีมผูบ้ ริหารจะมีการประชุมภายในทุกเดือน เผื่อติดตาม
สถานะค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ และทุกไตรมาสจะมีการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้เป็ นปั จจุบนั
โดยแต่ละไตรมาสอาจจะมีปรับปรุงงบประมาณ ของแต่ละโครงการผ่าน Indicative Target Cost หรือ ITC ทีเ่ ป็ นรายงาน
การแสดงสถานะต้นทุนของแต่โครงการ หากมีการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของค่าใช้จ่าย จึงทําให้ความเสีย่ งจากการประมาณ
การต้นทุนงานก่อสร้างผิดพลาดลดลง
3.8 ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย น
บริษทั ฯ มีการสังซื
่ อ้ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพวกวัสดุพวกเหล็กทีต่ อ้ งนําเข้า
จากประเทศเกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ป่ ุน เช่น วัสดุลวดเชื่อม (Welding Consumable) หรือ วัสดุแผ่นเหล็ก
แผ่นรีดเย็น (Steel Plate) ทีต่ อ้ งได้รบั มาตรฐานสากลของ Japanese Industrial Standards : JIS, American Society for
Testing and materials : ASTM เป็ นต้น ส่งผลให้บริษทั ฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เกิดผลกระทบต่อต้นทุนโครงการ ในกรณีท่คี ่าเงินบาทอ่อนตัวลง ทําให้มูลค่าวัสดุก่อสร้างที่นําเข้ามีมูลค่า
สูงขึ้น อัตรากําไรของโครงการจะลดลง บริษัทฯ จึงมีแนวทางการลดความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์แนวโน้ มของอัตรา
แลกเปลีย่ นในอนาคตก่อนทีจ่ ะทําการจัดซือ้ วัสดุ
3.9 ความเสี่ย งจากการขาดแคลนแรงงาน
การดําเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ จําเป็ นต้องอาศัยบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ
เฉพาะทาง ต้องมีประสบการณ์ในการดําเนินงาน การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ถอื เป็ นอีกหนึ่งความเสีย่ ง
ของบริษทั ฯ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ ในอนาคต
บริษทั ฯ ตระหนักถึงทรัพยากรด้านบุคคลเป็ นสําคัญจึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการพัฒนา
บุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถพร้อมกับการรักษาความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างบุคลากรในองค์กร ทัง้ นี้ ตัง้ แต่อดีตที่
ผ่านมา บริษทั ฯ มีอตั ราหมุนเวียนของบุคลากรในส่วนของกลุม่ วิศวกรผูค้ วบคุมงานค่อนข้างตํ่า กลุม่ ทีเ่ ป็ นแรงงานหลักใน
การดําเนินงานจะเป็ นพนักงานรายวัน และพนักงานทีจ่ า้ งตามรายโครงการ ซึ่งมีอยู่ประมาณสองพันกว่าคน ซึ่งบริษทั ฯ
จะจ้างงานตามปริมาณงานที่ได้รบั มีการกําหนดอัตราค่าแรงให้ใกล้เคียงกับค่าแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการ
จ่ายเงินทีต่ รงเวลาสมํ่าเสมอ ประกอบกับทําเลทีต่ งั ้ ของบริษทั ฯ อยูใ่ กล้กบั นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึง่
มีบุคลากรกลุ่มแรงงานอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก อีกทัง้ มีการบอกต่อกันปากต่อปากภายในกลุ่มแรงงานดังกล่าว จึงทําให้
บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบในการสรรหาแรงงานมากหนัก
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3.10 ความเสี่ย งต่อ ความปลอดภัย ชีว อนาม ยั และผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อ มข้า งเคีย ง
การดําเนินงานก่อสร้างโครงการ หากมีความผิดพลาดซึง่ ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบ
ในด้านของอันตรายจากความผิดพลาดในการก่อสร้างทีท่ ําให้เกิดความเสียหายทัง้ ด้านชีวติ และทรัพย์สนิ หรือผลกระทบ
จากการดําเนินงานต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ มลภาวะทางเสียง ฝุ่ นควันฟุ้งกระจายจากการก่อสร้าง การทรุดตัวของพืน้ อาคาร
ข้างเคียง นอกจากจะมีความเสีย่ งของการเสื่อมเสียชื่อเสียง และความน่ าเชื่อถือของบริษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการก่อสร้าง
แล้ว อาจยังเป็ นเหตุให้บริษทั ฯ ถูกดําเนินคดีในชัน้ ศาลในกรณีทถ่ี กู เรียกร้องค่าเสียหายเป็ นจํานวนมาก
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการให้บริการ จึงได้มกี ารฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับ
ตัง้ แต่ผบู้ ริหารจนถึงคนงานให้เข้าใจและคํานึงถึงความปลอดภัยของการดําเนินงานในทุกขัน้ ตอน เช่น การจัดบุคลากรเข้า
อบรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของกรมสวัสดิการทุกระดับ กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพให้
ความรูด้ า้ นความปลอดภัยแก่พนักงานก่อนเริม่ งาน การให้สวัสดิการตรวจสุขภาพของลูกจ้างทีท่ าํ งาน มีการจัดอบรมซ้อม
ดับเพลิงขัน้ ต้น และการฝึ กซ้อมหนีไฟหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด ซึ่งบริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าหากพนักงานเข้าใจถึงการ
ป้ องกัน และใส่ใจความปลอดภัยในการดําเนินงานก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบุ คคลภายนอกได้ สํา หรับผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมด้านมลภาวะฝุ่ นควันฟุ้ งกระจายนัน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั การเรื่องมลภาวะทางเสียง โดยหลีกเลีย่ งการทํางานในช่วงนอก
เวลางาน หากมีกรณีท่ตี ้องมีการดําเนินงานที่อาจส่งเสียงรบกวนคนในชุมชน บริษทั ฯ ก็จะแจ้งให้บุคคลในชุมชนทราบ
ก่อนล่วงหน้าผ่านตัวแทนชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ได้มอบหมายให้เป็ นสือ่ กลางในการสือ่ สารทําความเข้าใจ
ในระหว่างปี 2563 บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างดําเนินเกี่ยวกับมาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OH&S) (ISO 45000 : 2018) ทัง้ นี้เพื่อช่วยลดการสูญเสีย การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุและป้ องกันสุขภาพที่ทรุด
โทรมของพนักงานจากการปฏิบตั ิงาน อีกทัง้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบตั ิงานที่ดีข้นึ สําหรับพนักงานในสถาน
ประกอบการ และคาดว่าจะได้รบั ใบรับรองมาตรฐานสากลดังกล่าวภายในปี 2564
3.11 ความเสี่ย งจากความล่า ช้า ของโครงการและส่งมอบงานให้ล กู ค้า ไม่ทนั กํา หนดเวลา
บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งในเรื่องค่าปรับและภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการส่งมอบสินค้าไม่ทนั กําหนดการ ซึง่
อาจเกิดขึน้ ได้จากหลายสาเหตุ ไม่วา่ จะเป็ นความล่าช้าของผูว้ า่ จ้างหรือเจ้าของโครงการ ทัง้ การเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้าง
และติดตัง้ การเปลี่ยนแปลงสัญญา/เงื่อนไขระหว่างดําเนินโครงการ การขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องของผูว้ ่าจ้าง
โครงการ หรืออาจเกิดปั ญหาจากการส่งมอบวัสดุล่าช้าจากผูจ้ ดั จําหน่ าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ จากการที่ถูก
เจ้าของโครงการปรับค่าเสียหาย หรือก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิม่ นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ ประเมินตามแผนงานก่อสร้างไว้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว โดยนําระบบ IT เข้ามาช่วยในการตรวจสอบขัน้ ตอนและ
ความเรียบร้อยของงาน เช่น โปรแกรม SPCM ทีม่ คี วามสามารถตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่รบั วัสดุจากผูจ้ ดั จําหน่าย
นํามาประกอบ พ่นสี เชื่อมโลหะ และนําออกจากโรงงานเพื่อไปติดตัง้ โดยผูจ้ ดั การในแต่ละโครงการจะสามารถตรวจสอบ
สถานะการปฏิบตั งิ านผ่านโปรแกรมดังกล่าว รวมทัง้ กําหนดให้มกี ําหนดประชุมและรายงานผลความคืบหน้าของทุก ๆ
โครงการกับผูบ้ ริหารทุกเดือน จึงทําให้บริษทั ฯ ทราบความคืบหน้าของโครงการเป็ นระยะ เมือ่ พบปั ญหาผูจ้ ดั การโครงการ
สามารถรายงานปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ทนั ท่วงที เพื่อให้ได้รบั คําแนะนํ าจากผูบ้ ริหารสําหรับแก้ไขปั ญหา ทัง้ นี้ ตัง้ แต่อดีตที่
ผ่านมาบริษทั ฯ ยังไม่เคยถูกปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าใด ๆ
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3.12 ความเสี่ย งจากการเข้า ร่ว มในกิ จ การร่ว มค้า ที่อ าจทํา ให้บ ริ ษทั ฯ ต้อ งรับ ผิ ด ชอบหากผู้ร ่ว มค้า ไม่ป ฏิ บ ตั ิ ต าม
ข้อ ตกลง
เนื่องจากการรับงานบางครัง้ อาจเป็ นโครงการทีใ่ ช้เงินลงทุนหรือความน่าเชื่อถือมาก บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้อง
เข้าร่วมในกิจการร่วมค้ากับนิตบิ ุคคลอื่นเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถเข้าประมูลงานและทํางานโครงการได้ ในการร่วมงานใน
กิจการร่วมค้าอยู่ภายใต้เกณฑ์การรับผิดชอบร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน หรือแทนกัน (Joint Venture) โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวจะสําเร็จก็ต่อเมือ่ ทัง้ สองฝ่ ายปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาของตน หากผูร้ ว่ มค้าในกิจการร่วมค้าไม่สามารถกระทําตาม
ข้อตกลงในสัญญาร่วมค้าได้ บริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสีย่ งที่จะต้องเข้ารับผิดชอบในส่วนของผูร้ ่วมค้า เช่น อาจต้องเข้า
รับผิด ชอบในการจัด หาเงิน ทุน ในส่วนของผู้ร่ว มค้า ที่ไ ม่ส ามารถหาเงินมาลงทุน ได้ หรือ ความเสี่ย งในการที่ต้องเข้า
รับผิดชอบงานในส่วนของผูร้ ว่ มค้าให้บรรลุแล้วเสร็จตามแผนงาน อีกทัง้ กรณีทโ่ี ครงการได้รบั ความเสียหายผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิ ์
ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาจากบริษทั ฯ หรืออาจต้องรับผิดในส่วนของผูร้ ว่ มค้าในกิจการร่วม
ค้าด้วย ส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องรับผิดตามกฎหมาย และสร้างความเสียหายแก่บริษทั ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารดําเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังมีมาตรการป้ องกัน
ความเสีย่ งดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยจะทําการวิเคราะห์ผูร้ ่วมค้า ซึ่งพิจารณาจากประวัติ ผลงานที่ผ่านมา
สถานะทางการเงินของผูร้ ว่ มค้า ก่อนทีจ่ ะตกลงร่วมงานกัน ทําให้มคี วามมันใจว่
่ าผูร้ ว่ มค้าจะสามารถเข้ารับผิดชอบในส่วน
งานได้หากเกิดปั ญหาขึน้ ช่วยลดทอนความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลต่อบริษทั ฯ ได้
3.13 ความเสี่ย งที่เกิ ด ขึน้ จากข้อ พิ พาททางกฎหมาย
บริษทั ฯ ได้ถูกฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างทําของจากบริษทั แห่งหนึ่ง (“โจทก์”) เป็ นจํานวน
เงิน 18.31 ล้านบาท โดยได้รบั หมายเรียกจากศาลแพ่ง เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และบริษทั ฯ ได้ยน่ื คําให้การพร้อม
การฟ้ องแย้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยได้ฟ้องร้องค่าเสียหายจากโจทก์ ในข้อหาผิดสัญญาจ้างทําให้บริษทั ฯ ได้รบั
ความเสียหายเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 17.1 ล้านบาท ทัง้ นี้ ผลการพิจารณาคดีของศาลชัน้ ต้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563
เห็นว่าโจทก์และจําเลยต่างสมัครใจยกเลิกสัญญาจ้างต่อกันโดยปริยายนับแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 โดยบริษทั ฯ ต้องรับ
ผิดชําระเงินค่าจ้างแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และโจทก์ต้องคืนค่าจ้าง
ล่วงหน้ าแก่บริษทั ฯ คงเหลือเงินที่บริษทั ฯ จะต้องชําระแก่โจกท์รวมเป็ นเงิน 3.12 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงบันทึก
ประมาณการหนี้สนิ ด้วยจํานวนเงินตามคําพิพากษาของศาลชัน้ ต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษทั ฯ ได้ย่นื อุทธรณ์คาํ พิพากษา ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ พร้อมกันนี้บริษทั ฯ ยื่นคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีเพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่า ง
ดําเนินการอุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลชัน้ ต้น และปั จจุบนั นอกเหนือจากคดีดงั กล่าวบริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมาย
อื่นอีก
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4. ทรัพย์สิ น ที่ใ ช้ใ นการประกอบธุร กิ จ
4.1 ที่ดิ น อาคาร และอุป กรณ์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 31 ธัน วาคม 2563 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุ ป กรณ์ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดงั นี้ :
รายการ

1. ทีด่ นิ ซึง่ ได้แก่ โฉนดทีด่ นิ
111802, 111803, 111804,
นส.3 ก ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
3. สินทรัพย์โครงการก่อสร้าง
4. เครือ่ งจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ์3/
5. เครือ่ งตกแต่งและติดตัง้
6. อุปกรณ์สาํ นักงาน
7. ยานพาหนะ
8. ยานพาหนะสําหรับโครงการ
ก่อสร้าง
9. สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
รวม
หมายเหตุ :

มูล ค่า ทางบัญ ชีส ทุ ธิ
(ล้า นบาท)
ณ วัน ที่ 31 ณ วัน ที่ 31
ธ.ค. 62
ธ.ค. 63
260.32
262.052/

เจ้า ของ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูก พัน

บริษทั ฯ

ถูกนําไปใช้วางหลักประกัน
เงินกูย้ มื ธนาคาร 1/

93.42

116.98

บริษทั ฯ

0.55
130.97

138.79

บริษทั ฯ
บริษทั ฯ

ถูกนําไปใช้วางหลักประกัน
เงินกูย้ มื ธนาคาร 1/
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.97
4.74
7.45
17.38

1.33
12.27
9.63
12.80

บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

12.16
527.97

3.54
557.39

บริษทั ฯ

ไม่ม ี

1

/ บริษทั ฯได้จาํ นองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ฯ ภายใต้วงเงินจํานองรวมประมาณ 355 ล้านบาทไว้กบั
สถาบันการเงินแห่งหนึง่ ตัง้ แต่ปี 2559
2/
รวมสิทธิก์ ารใช้ทดี ่ นิ รวมจํานวน 1.73 ล้านบาท,
3/

รวมสิททรัพย์สทิ ธิการใช้จาํ นวน 39.33 ล้านบาท (ปี 2562: ภายในสัญญาเช่าการเงิน 14.14 ล้านบาท)

4.2 สิ น ทรัพย์ไม่ม ีต วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึ่งได้แก่ ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
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1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้
รวม
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มูล ค่า ทางบัญ ชีส ทุ ธิ (ล้า นบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
11.28
10.47
2.75
11.28
13.22

4.3 รายละเอีย ดของสัญ ญาที่ส าํ คัญ
4.3.1) สัญ ญากู้ยืม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น และบุค คลอื่น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริษัท ฯ มีส ัญ ญาเงิน กู้ ยืม เงิน ระยะสัน้ จํ า นวน 7 สัญ ญา จํ า นวนคงเหลือ รวม
529,103,580 บาท และสัญญาเงิน กู้ยมื เงินระยะยาวจํานวน 3 สัญญา จํานวนคงเหลือรวม 122,940,000 บาท โดย
บริษทั ฯ ได้กยู้ มื กับสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สัญ ญากู้ยืม เงิ น กับ ธนาคาร (ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิ น )
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จํานวนเงินกูย้ มื
จํานวน 50,000,000 บาท
ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
วันทีท่ าํ สัญญา
21 สิงหาคม 2562
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
อัตราดอกเบีย้ อัตราตลาด (ปั จจุบนั ร้อยละ 4 ต่อปี )
การคํ้าประกัน
-ไม่ม-ี
สัญ ญากู้ยืม เงิ น กับ ธนาคาร (ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิ น )
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จํานวนเงินกูย้ มื
จํานวน 50,000,000 บาท
ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
วันทีท่ าํ สัญญา
14 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 ต่อปี
การคํ้าประกัน
เงินสดคํ้าประกันจํานวนเงิน 7.5 ล้านบาท
สัญ ญากู้ยืม เงิ น กับ ธนาคาร (ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิ น )
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จํานวนเงินกูย้ มื
จํานวน 200,000,000 บาท
ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
วันทีท่ าํ สัญญา
29 และ 30 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR – 0.50% ต่อปี และ MLR – 0.75 ต่อปี
การคํ้าประกัน
นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่ เป็ นกรรมการบริษทั ,
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด
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สัญ ญากู้ยืม เงิ น กับ ธนาคาร (ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิ น )
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จํานวนเงินกูย้ มื
จํานวน 209,103,580 บาท
ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
วันทีท่ าํ สัญญา
1 ตุลาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
อัตราดอกเบีย้ MLR ต่อปี
การคํ้าประกัน
นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่ เป็ นกรรมการบริษทั ,
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด
สัญ ญากู้ยืม เงิ น กับ บุค คลอื่น (ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิ น )
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จํานวนเงินกูย้ มื
จํานวน 20,000,000 บาท
ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้
วันทีท่ าํ สัญญา
5 ตุลาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
อัตราดอกเบีย้ 5.75 ต่อปี
การคํ้าประกัน
เช็คคํ้าประกันจํานวนเงิน 20 ล้านบาท
สัญ ญากู้ยืม เงิ น กับ ธนาคาร (ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิ น )
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จํานวนเงินกูย้ มื
จํานวน 10,000,000 บาท
ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะยาว
วันทีท่ าํ สัญญา
15 มกราคม 2559
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี
ข้อกําหนด
ชําระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จํานวน 720,000 บาท รวมทัง้ หมด 14 งวด
การคํ้าประกัน
นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่ เป็ นกรรมการบริษทั และ
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด
สัญ ญากู้ยืม เงิ น กับ ธนาคาร (ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิ น )
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จํานวนเงินกูย้ มื
จํานวน 10,000,000 บาท
ประเภทเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะยาว
วันทีท่ าํ สัญญา
15 มกราคม 2559
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ต่อปี
ข้อกําหนด
ชําระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จํานวน 720,000 บาท รวมทัง้ หมด 14 งวด
การคํ้าประกัน
นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่ เป็ นกรรมการบริษทั และ
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด
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สัญ ญากู้ยืม เงิ น กับ ธนาคาร
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา
จํานวนเงินกูย้ มื
ประเภทเงินกูย้ มื
วันทีท่ าํ สัญญา
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อกําหนด
การคํ้าประกัน

เงือ่ นไข

หมายเหตุ

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
จํานวน 250,000,000 บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
10 สิงหาคม 2559
- สําหรับปี แรกนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ บิกเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR - 0.75% ต่อปี
- สําหรับงวดถัดไป อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR - 0.50% ต่อปี
ชําระคืนเงินต้นเดือนละ 2,980,000 บาท รวมทัง้ หมด 84 งวด
- คํ้าประกันโดย นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่ เป็ นกรรมการบริษทั
- คํ้าประกันโดย บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- คํ้าประกันทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง โฉนดทีด่ นิ 111802, 111803, 111804, นส.3
ก ตัง้ อยู่ท่ี 239 ตําบลห้วยโป่ ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มูลค่าจํานอง
355,000,000 บาท ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2:1 ตัง้ แต่ปี 2562 จนถึง
สิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ ปี 2566 โดยให้นับรวมเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เป็ นส่วนทุนได้
- อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่าํ
กว่า 1.2 : 1 เท่า ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้
- วันที่ 27 เมษายน 2563 บริษทั แก้ไขสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง โดยพักการชําระเงินต้นเป็ นระยะเวลา 6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน
จนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยงวดสุดท้ายของการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันจากธนาคารให้ผดิ เงื่อนไขการ
คงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E) ไม่เกิน 2:1 และ DSCR ไม่ต่ํากว่า 1.2 : 1 ของ
งบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ถอื เป็ นการผิดเงื่อนไข
สัญญาแต่อย่างใด

4.3.2) หนังสือ คํา้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่อ ธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีหนังสือคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารภายในประเทศจํานวน 7 สัญญา โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
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หนังสือ คํา้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่อ ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
รายละเอียดวงเงินคํ้าประกัน
Letter of Guarantee: จํานวน 1,036,600,000 บาท
Loan: จํานวน 250,000,000 บาท
Overdraft: จํานวน 5,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
10 สิงหาคม 2559
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตัง้ อยู่ท่ี
เลขที่ 239 ต.ห้วยโป่ ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เจ้าของหลักทรัพย์
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“CAZ”)
ผูค้ ้าํ ประกัน
- บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“TAKUNI”)
- นายซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมายเหตุ
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของธนาคารที่จะปลด TAKUNI จากการเป็ นผู้ค้ํา
ประกัน
หนังสือ คํา้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่อ ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอียดวงเงินคํ้าประกัน
Letter of Guarantee: จํานวน 400,000,000 บาท
Overdraft: จํานวน 10,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
1 มิถุนายน 2559
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
ที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลูก สร้า ง โฉนดเลขที่ 11943, 72755, 72756, 72757, 72758,
72759, 72760, 72761, 72762, 114774, 114777, 114778,
114779, 114780, 114781, 120079, 133885, ตําบลบางแค(หลักสอง) อําเภอ
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เจ้าของหลักทรัพย์
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”)
ผูค้ ้าํ ประกัน
- บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“TAKUNI”)
- บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”)
- บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด (“GG”)
- บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จํากัด (“RE”)
- นายซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมายเหตุ
ณ กุมภาพันธ์ 2564 บริษทั ได้นําทีด่ นิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จํานวน 79 ไร่ 47 ตารางวา วางเป็ นหลักทรัพย์ค้ําประกันกับธนาคารเรียบร้อย
แล้ว โดยเงื่อนไขการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
จะต้องรอจนหนังสือคํ้าประกันที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ครบกําหนดก่อนธนาคารจึงจะ
ดําเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
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หนังสือ คํา้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่อ ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอียดวงเงินคํ้าประกัน
Letter of Guarantee: จํานวน 160,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
18 มกราคม 2560
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 30696 30697 ตําบลบ้านปทุม อําเภอ
สามโคก จ. ปทุมธานี
เจ้าของหลักทรัพย์
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“TAKUNI”)
ผูค้ ้าํ ประกัน
- บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“TAKUNI”)
- บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”)
- บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จํากัด (“RE)
- นายซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมายเหตุ
ณ กุมภาพันธ์ 2564 บริษทั ได้นําทีด่ นิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จํานวน 79 ไร่ 47 ตารางวา วางเป็ นหลักทรัพย์ค้ําประกันกับธนาคารเรียบร้อย
แล้ว โดยเงื่อนไขการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
จะต้องรอจนหนังสือคํ้าประกันที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ครบกําหนดก่อนธนาคารจึงจะ
ดําเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
สัญ ญาวงเงิ น Factoring
ธนาคาร
รายละเอียดวงเงินคํ้าประกัน
วันทีท่ าํ สัญญา
ผูค้ ้าํ ประกัน

หมายเหตุ

ธนาคารกสิกรไทย
Factoring: จํานวน 100,000,000 บาท
21 กรกฎาคม 2559
- บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“TAKUNI”)
- บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”)
- นายซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
ณ กุมภาพันธ์ 2564 บริษทั ได้นําทีด่ นิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จํานวน 79 ไร่ 47 ตารางวา วางเป็ นหลักทรัพย์ค้ําประกันกับธนาคารเรียบร้อย
แล้ว โดยเงื่อนไขการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
จะต้องรอจนหนังสือคํ้าประกันที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ครบกําหนดก่อนธนาคารจึงจะ
ดําเนินการปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จากการเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
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หนังสือ คํา้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่อ ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอียดวงเงินคํ้าประกัน
Letter of Guarantee: จํานวน 23,698,800 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
17 สิงหาคม 2563
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
บัญชีเงินฝากประจํา จํานวน 2,369,880 บาท
เจ้าของหลักทรัพย์
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“CAZ”)
ผูค้ ้าํ ประกัน
- บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (“TAKUNI”)
- นายซุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)
หมายเหตุ
สัญญาคํ้าประกันวงเงิน 118,494,000 บาท สําหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลนี สายการผลิตที่ 4
หนังสือ คํา้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่อ ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารทหารไทย
รายละเอียดวงเงินคํ้าประกัน
Letter of Guarantee: จํานวน 200,000,000 บาท
Overdraft: จํานวน 10,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
21 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
ไม่ม ี
หนังสือ คํา้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่อ ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
รายละเอียดวงเงินคํ้าประกัน
Letter of Guarantee: จํานวน 200,000,000 บาท
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน: จํานวน 50,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
12 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
คํ้าประกันเป็ นเงินฝากประจํา 15% ของยอดการใช้วงเงินแต่ละครัง้
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4.4 นโยบายการลงทุน ในบริ ษทั ร่ว มหรือ บริ ษทั ย่อ ย
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนเฉพาะในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่าจะก่อให้เกิด
ประโยชน์รว่ ม หรือสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ช่องทางในการหารายได้ และเพิม่ ความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในการบริหารงานของบริษทั ร่วมหรือย่อยดังกล่าว บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนจากบริษทั ฯ เข้า
ไปร่วมเป็ นกรรมการในบริษทั นัน้ ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย ให้เป็ นไปใน
ทิศทางทีเ่ หมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั ฯ ในภาพรวม
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั ย่อย คือ บริษทั เจเคอีซี จํากัด (“JKEC”) โดยปั จจุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
73.17 ของบริษทั ย่อย และได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อยดังกล่าว

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ คณะกรรมการ
นายจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi)
นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
นางสาวมะลิวลั ย์ ศรีหว้าสะโสม
นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee)

ตํา แหน่ ง
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)

*หมายเหตุ: กรรมการทัง้ สองท่านเป็ นกรรมการทีท่ าง CAZ ส่งเพือ่ กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย
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5. ข้อ พิ พาททางกฎหมาย
บริษทั ฯ ได้ถูกฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างทําของจากบริษทั แห่งหนึ่ง (“โจทก์”) เป็ นจํานวน
เงิน 18.31 ล้านบาท โดยได้รบั หมายเรียกจากศาลแพ่ง เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และบริษทั ฯ ได้ยน่ื คําให้การพร้อม
การฟ้ องแย้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยได้ฟ้องร้องค่าเสียหายจากโจทก์ ในข้อหาผิดสัญญาจ้างทําให้บริษทั ฯ ได้รบั
ความเสียหายเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ 17.1 ล้านบาท ทัง้ นี้ ผลการพิจารณาคดีของศาลชัน้ ต้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563
เห็นว่าโจทก์และจําเลยต่างสมัครใจยกเลิกสัญญาจ้างต่อกันโดยปริยายนับแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 โดยบริษทั ฯ ต้องรับ
ผิดชําระเงินค่าจ้างแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และโจทก์ต้องคืนค่าจ้าง
ล่วงหน้ าแก่บริษทั ฯ คงเหลือเงินที่บริษทั ฯ จะต้องชําระแก่โจกท์รวมเป็ นเงิน 3.12 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงบันทึก
ประมาณการหนี้สนิ ด้วยจํานวนเงินตามคําพิพากษาของศาลชัน้ ต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษทั ฯ ได้ย่นื อุทธรณ์คาํ พิพากษา ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ พร้อมกันนี้บริษทั ฯ ยื่นคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีเพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดีตามคําพิพากษาระหว่า ง
ดําเนินการอุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลชัน้ ต้น และปั จจุบนั นอกเหนือจากคดีดงั กล่าวบริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมาย
อื่นอีก
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6. ข้อ มูล ทัวไปและข้
่
อ มูล สํา คัญ อื่น
6.1 ข้อ มูล ทัวไป
่
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์
E-Mail
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
(ณ วันที่ 17 มกราคม 2562)
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
0107561000145
บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร บริการรับเหมาติดตัง้ โครงสร้างและระบบ
บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้บริการผลิตประกอบ และบริการอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนํ้ามัน ก๊าซ และปิ โตรเคมี
เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ ง-หนองบอน ตําบลห้วยโป่ ง
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
038-606-242
038-606-166
www.caz.co.th
info@caz.co.th
140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ ล้านบาทถ้วน)
140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ ล้านบาทถ้วน)

:

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

6.2 ข้อ มูล ของบุค คลอ้า งอิ งอื่น ๆ
6.2.1 ผูส้ อบบัญชี

:

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
เลขที่ ชัน้ 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000

6.2.2 ผูต้ รวจสอบภายใน

:

บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด
เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 5 โซน ซอยประชาชื่น 20 ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-596-0500

6.2.3 นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
หุน้ สามัญ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-229-2800, โทรสาร : 02-359-1259
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7. ข้อ มูล หล กั ทรัพย์แ ละผูถ้ ือ หุ้น
7.1 จํา นวนทุน จดทะเบีย น และทุน ชํา ระแล้ว ของบริ ษทั ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 มี ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
:
140,000,000 บาท
ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว
:
140,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
:
280,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้
:
0.50 บาท
7.2 ผูถ้ ือ หุ้น
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็ นหุ้นสามัญที่ออกจํานวน 280,000,000 หุ้นและชําระแล้วทัง้ จํานวนเมื่อวันที่ 17
มกราคม 2562 รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 140,000,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.50 บาทต่อหุน้ รายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ 10 รายแรกตามทีป่ รากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย
ลํา ดับ
1

รายชื่อ ผูถ้ ือ หุ้น

จํา นวนหุ้น

ร้อ ยละ

กลุม่ ทาคูนิ1
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด
ครอบครัวตรีวรี านุวฒ
ั น์
รวมกลุ่ม ทาคูนิ

102,599,000

36.64

8,236,247

2.94

110,835,247

39.58

2

นายซุง ซิก 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

นายบูม วุค คว๊าก

11,353,000

4.06

7

นายหวัง ยอบ จี

9,669,000

3.45

8

นายวิรตั น์ ภัทรเมธากุล

5,000,000

1.79

9

นายควง จุน ยู

4,960,800

1.78

10

นายนพ วิจกั ขณา

2,250,000

0.80

217,572,747

77.70

หมายเหตุ : 1 บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุน้ โดย บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99
โดย บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื ครอบครัวตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ร้อยละ 51.80 ของหุน้ สามัญทัง้ หมด

ส่วนที่ 2 หน้า 1
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7.3 นโยบายการจ่า ยเงิ น ปัน ผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และ
หลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษทั ฯ ได้กําหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการ
จ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ทัง้ นี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ สภาพคล่องของบริษทั ฯ แผนการขยาย
ธุรกิจ ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั ฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ เห็นสมควร ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้
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8. การจัด การ
โครงสร้างการจัดการ ณ 31 ธันวาคม 2563
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โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการเหล่านี้
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทุกประการ ดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ คณะกรรมการ
ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
1. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
2. นายนที ทับมณี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยิง่ ยง เตชะรุง่ นิรนั ดร์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายซุง ซิก ฮอง
กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการ (ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)
(Mr. Chung Sik Hong)
5. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุม่ ทาคูนิ)
6. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุม่ ทาคูนิ)
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุม่ ทาคูนิ)
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ (ตัวแทนจากกลุม่ ทาคูนิ)
9. นายยอง ชอล ชอย1
กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร)
หมายเหตุ: 1 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ครัง้ ที ่ 1/2563 แต่งตัง้ นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) เป็ นกรรมการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 29
กุมภาพันธ์ 2563
2
โดยมี นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งจะทําหน้าที่เข้าตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษทั และมีความเป็ นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษทั ได้ ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ทุก
ท่านได้ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) เป็ นขัน้ ตํ่า ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 และปี 2563 มี ดังนี้
จํา นวนครัง้ ที่เข้า ร่ว มการประชุม / จํา นวนการประชุม ทัง้ หมด
รายชื่อ คณะกรรมการ
ปี 2562
ปี 2563
1. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
7/7
5/5
2. นายสุทธิ ธรรมอํานวยสุข1
6/7
3. นายยิง่ ยง เตชะรุง่ นิรนั ดร์
7/7
5/5
4. นายซุง ซิก ฮอง
4/7
5/5
(Mr. Chung Sik Hong)
5. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
7/7
5/5
6. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
7/7
5/5
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
7/7
5/5
8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
6/7
5/5
9. นายนที ทับมณี2
0/7
5/5
3
10. นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณ์สขุ
3/7
0/1
11. นายยอง ชอล ชอย4
4/4
หมายเหตุ : 1 ได้ลาออกจากตําแหน่ งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษทั โดย
ให้มผี ลบังคับตัง้ แต่ วันที ่ 15 สิงหาคม 2562
2 ได้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 7/2562 เมือ่ วันที ่ 11 พฤศจิกายน 2562
3 ได้ลาออกจากตําแหน่ งกรรมการของบริษท
ั โดยให้มผี ลบังคับตัง้ แต่ วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
4 ได้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 1/2563 เมือ่ วันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที ่
29 กุมภาพันธ์ 2563

กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ คือ นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว หรือ นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ และประทับตราสําคัญของบริษทั
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
2. นายนที ทับมณี
3. นายยิง่ ยง เตชะรุง่ นิรนั ดร์

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: โดยมี นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติในการเป็ นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาด
หลักทรัพย์กําหนด โดยนายยิง่ ยง เตชะรุง่ นิรนั ดร์ เป็ นกรรมการตรวจสอบผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างด้านบัญชีและการเงิน (ประวัติ
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เพิม่ เติมของกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 1) ทัง้ นี้ นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร เป็ นผูท้ ่ดี ํารงตําแหน่ งประธาน
คณะกรรมการบริษทั และนายนที ทับมณี เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 และปี 2563 มีดงั นี้
จํา นวนครัง้ ที่เข้า ร่ว มการประชุม /จํา นวนการประชุม ทัง้ หมด
รายชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2562
ปี 2563
1. นายสุทธิ ธรรมอํานวยสุข1
4/6
2. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
6/6
3/4
3. นายยิง่ ยง เตชะรุง่ นิรนั ดร์
6/6
4/4
2
4. นายนที ทับมณี
0/6
4/4
หมายเหตุ : ¹ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษทั โดยให้
มีผลบังคับตัง้ แต่ วันที ่ 15 สิงหาคม 2562
2 ได้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 7/2562 เมือ่ วันที ่ 11 พฤศจิกายน 2562

8.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ตํา แหน่ ง

รายชื่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
1. นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
2. นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์
3. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน
1. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายนที ทับมณี1

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ¹ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 7/2562 เมือ่ วันที ่ 11 พฤศจิกายน
2562
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน มีดงั นี้
จํา นวนครัง้ ที่เข้า ร่ว มการประชุม /จํา นวนการประชุม ทัง้ หมด
รายชื่อ คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่า ตอบแทน
ปี 2562
ปี 2563
1. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
2/2
2/2
2. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
2/2
2/2
1/2
3. นายสุทธิ ธรรมอํานวยสุข1
0/2
2/2
4. นายนที ทับมณี2
หมายเหตุ : ¹ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษทั โดย
ให้มผี ลบังคับตัง้ แต่ วันที ่ 15 สิงหาคม 2562
2
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 7/2562 เมือ่ วันที ่ 11 พฤศจิกายน
2562

8.5 คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ คณะกรรมการบริ หาร
1. นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์

กรรมการบริหาร

3. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการบริหาร

4. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการบริหาร

5. นางฐิตมิ า ธนาปกิจ

กรรมการบริหาร

6. นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงินและบัญชี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มีดงั นี้
รายชื่อ คณะกรรมการบริ หาร
1. นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
2. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์
3. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์
4. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
5. นางฐิตมิ า ธนาปกิจ
6. นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์

จํา นวนครัง้ ที่เข้า ร่ว มการประชุม /จํา นวนการประชุม ทัง้ หมด
ปี 2562
ปี 2563
6/6
5/5
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
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8.6 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีผูบ้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.
17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมส่วนทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
1. นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)

ตํา แหน่ ง1

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

กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน (รักษาการ)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรมและจัดซือ้ จัดหา (รักษาการ)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุ น
ผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้าง

6. นางสาวมะลิวลั ย์ ศรีหว้าสะโสม

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี

2. นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)
3. นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์
4. นางวิมล เวหนะรัตน์

1

หมายเหตุ : ผูบ้ ริหาร หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ งึ ่ ดํารงตําแหน่ งเทียบเท่า
กับผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริหารรายทีส่ ที ่ ุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า ทัง้ นี้ ข้อมูลของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ปรากฏในเอกสารแนบ

8.7 เลขานุก ารบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ
แต่งตัง้ นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ ให้ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริษทั (ดูคุณสมบัตใิ นเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
3) จัด ส่ง สํา เนารายงานการมีส่ว นได้เ สีย ตามมาตรา 89/14 ให้ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริษทั ได้รบั รายงานนัน้ และบริษทั ต้องจัดให้มรี ะบบการ
เก็บรัก ษาเอกสาร หรือ หลัก ฐานที่เกี่ย วข้อ งกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้ม ีก ารเก็บรัก ษาให้ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดทําเอกสารหรือ
ข้อมูลดังกล่าว
4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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8.8

ค่า ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษัทฯ มีนโยบายจ่า ยค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บริห ารที่จูง ใจในระดับที่เ หมาะสม โดยคํา นึ งถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษทั เป็ นหลัก และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละคน
บริษทั ฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยเป็ นอัตราทีแ่ ข่งขันได้
ในกลุ่ ม ธุ ร กิจ เดีย วกัน เพื่อ ที่จ ะดูแ ลและรัก ษาผู้บ ริห ารที่ม ีคุ ณ ภาพไว้ ผู้บ ริห ารที่ไ ด้ร บั มอบหมายหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบเพิม่ ขึ้นจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั เพิม่ ขึ้น สําหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน ทัง้ นี้ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จะนํ าเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ขอมติเห็นชอบ และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี เพือ่ ขออนุมตั ทิ ุกปี
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มมี ติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั ในปี 2563 เป็ นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้
คณะกรรมการ

ปี 2563
ค่า ตอบแทน
รายเดือ น / คน

ปี 2564
ค่า เบีย้ ประชุม
ต่อ ครัง้ / คน

ประธานกรรมการบริษทั

35,000

ไม่ม ี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

ไม่ม ี

กรรมการอิสระ

25,000

ไม่ม ี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ไม่ม ี

12,500

กรรมการบริษทั

ไม่ม ี

12,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ไม่ม ี

ไม่ม ี
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ค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และปี 2563 มีดงั นี้
หน่วย : บาท

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
นายสุทธิ ธรรมอํานวยสุข
นายนที ทับมณี
นายยิง่ ยง เตชะรุง่ นิรนั ดร์
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
นายยอง ชอล ชอย
(Mr. Yeong Cheol Choi)
นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์
นางสาวนิตา ตรีวรี านุ วฒ
ั น์
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณ์สขุ

กรรมการ
บริ ษทั
105,000
72,000
84,000
48,000

ปี 2562
กรรมการ
กรรมการ สรรหาและ
ตรวจสอบ
พิ จ ารณา
ค่า ตอบแทน
60,000
20,000
50,000
10,000
60,000
-

กรรมกา
รบริ ษทั 1

กรรมการ
ตรวจสอบ

185,000
132,000
144,000
48,000

60,000

-

ปี 2563
กรรมการ
สรรหาและ
พิ จ ารณา
ค่า ตอบแทน
-

รวม

ค่า ตอบ
แทนราย
เดือ น

รวม

420,000
360,000
300,000
-

420,000
360,000
300,000
60,000

-

-

-

-

48,000

-

-

-

48,000

84,000
84,000
84,000
72,000
36,000

-

25,000
-

84,000
84,000
109,000
72,000
36,000

60,000
60,000
60,000
60,000
-

-

25,000
-

-

60,000
60,000
85,000
60,000
-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจาํ นวนเปลีย่ นแปลงไป ขึน้ อยู่กบั มติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในแต่ละปี

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- ไม่ม ี –
ค. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมจํานวน 7 คน ได้แก่ เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น ๆ ในปี 2562
และ 2563 จํานวน 19.51 ล้านบาท และจํานวน 15.69 ล้านบาท ตามลําดับ
ง. ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่ม ี –
8.9 บุค ลากร
8.9.1 จํา นวนพนัก งานทัง้ หมด
จํานวนพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 360 คน และ 312 คน ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดจํานวนบุคลากร ตามสายงานดังนี้
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จํา นวนพนัก งาน (คน)

แผนก
เลขานุการ
ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายการตลาด
แผนกก่อสร้าง
แผนกบัญชี/การเงิน
แผนกจัดซือ้ และจัดจ้าง
แผนกวางแผน
แผนกประมาณราคา
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
แผนกบุคคลและธุรการ
แผนกเขียนแบบ
รวม

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

ไทย
1
2
306
5
5
2
2
7
10
340

ณ วัน ที่ 31 ธ.ค. 62
เกาหลี ฟิ ลปิ ปิ นส์
1
11
2
2
4
18
2

รวม
1
2
1
319
5
5
2
2
2
7
14
360

ไทย
1
3
254
5
5
2
1
9
10
290

ณ วัน ที่ 31 ธ.ค. 63
เกาหลี ฟิ ลปิ ปิ นส์
13
3
2
4
19
3

รวม
1
3
270
5
5
4
1
9
14
312

8.9.2 ค่า ตอบแทนพนัก งาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษทั ฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2562 และ ปี 2563 มีจํานวน 161.59 ล้าน
บาทและ 198.91 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ผลประโยชน์ พนักงาน
ค่าตอบแทนอื่นทีจ่ ่ายให้แก่ผทู้ ม่ี สี ว่ นร่วมปฏิบตั งิ าน (Incentive) ซึง่ จ่ายจากต้นทุนทีป่ ระหยัดได้เมื่อเทียบกับประมาณการ
ต้นทุนโครงการภายใต้นโยบายทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด เป็ นต้น
8.9.3 กองทุน สํา รองเลี้ย งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ทิสโก้มาสเตอร์รว่ มทุน ซึง่ จดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของ บริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ.2530
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยพนักงานทีเ่ ข้าร่วมกองทุนสํารองเลีย้ งชีพนัน้ สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย ในขณะทีบ่ ริษทั ฯจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 - 5 (ขึน้ อยู่กบั อายุ
การทํางาน) ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
8.9.4 ข้อ พิ พาทด้า นแรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงาน
8.9.5 นโยบายการพัฒ นาบุค ลากร
บริษทั ฯ มีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร และให้พนักงานสามารถขอ
ไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ หรือตามความจําเป็ นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน

ส่วนที่ 2 หน้า 11

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

8.10 โครงสร้า งการจัด การของบริ ษทั เจ เค อี ซี จํา กัด
8.10.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ คณะกรรมการ
ตํา แหน่ ง
1. นายจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi)
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
2.
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
จํากัด (มหาชน)
3.
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
นางสาวมะลิวลั ย์ ศรีหว้าสะโสม
จํากัด (มหาชน)
4.
กรรมการ (ตัวแทนจากบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
นายหวัง ยอบ จี (Mr. Wang Youp Jhee)
จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ คือ นายจอง เคียว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นางสาวมะลิวลั ย์ ศรีหว้าสะโสม และประทับตราสําคัญของบริษทั
8.10.2 จํานวนพนักงานทัง้ หมด
จํานวนพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวนทัง้ สิน้
62 คน และ 71 คน ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดจํานวนบุคลากร ตามสายงานดังนี้
แผนก
กรรมการผูจ้ ดั การ
แผนกบุคคลและทัวไป
่
แผนกบัญชี/การเงิน
แผนกควบคุมโครงการ
แผนกก่อสร้าง
รวม

ไทย
10
2
4
45
61

จํา นวนพนัก งาน (คน)
ณ วัน ที่ 31 ธ.ค. 62
ณ วัน ที่ 31 ธ.ค. 63
ไทย
เกาหลี
เกาหลี
รวม
รวม
1
1
1
1
6
10
6
2
2
2
4
1
4
5
57
45
57
1
62
69
2
71

8.10.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ในปี 2562 และ ปี 2563 มีจาํ นวน 24.65 ล้านบาท
และ 33.62 ล้า นบาท ตามลํ า ดับ โดยเป็ น ค่ า ตอบแทนในรูป เงิน เดือ น โบนั ส ประกัน สัง คม ผลประโยชน์ พ นัก งาน
ค่าตอบแทนอื่นทีจ่ ่ายให้แก่ผทู้ ม่ี สี ว่ นร่วมปฏิบตั งิ าน (Incentive) ซึง่ จ่ายจากต้นทุนทีป่ ระหยัดได้เมื่อเทียบกับประมาณการ
ต้นทุนโครงการภายใต้นโยบายทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด เป็ นต้น
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9. การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ด ี (Corporate Governance)
นโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ด ี (Good Corporate Governance Principles)
บริษทั ฯ มีนโยบายการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี ี (Code of Best Practice) เนื่องจากเห็นว่ามีความสําคัญ
และจําเป็ นต่อการดําเนิ นธุรกิจที่ทําให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพ และเป็ นส่วนสําคัญในการ
ส่งเสริมกิจการของบริษทั ฯ ให้มกี ารขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมันคงต่
่
อไป อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมันแก่
่ ผถู้ อื หุน้ ผู้
ลงทุน และผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ ในระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้กําหนดนโยบายการ
กํ า กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลัก การการกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ดีสํา หรับ บริษัท ฯ จด
ทะเบียนทีก่ ําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบตั ติ าม
อันมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสําคัญ ดังนี้
 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
 คณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มันในการสร้
่
างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทําของตนเอง
 ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ไปด้ว ยความโปร่ง ใส มีคุ ณ ธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิ ด เผยข้อ มูล อย่า งเพีย งพอ
แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
 ดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความเสี่ยง โดยให้มกี ารประเมิน วางกลยุทธ์
แก้ไข และติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ
 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกําหนดจรรยาบรรณของบริษทั ขึน้ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบตั ิ ตลอดจนเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ กําหนด
นโยบายและทิศทางในการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝ่ ายบริหารให้ดาํ เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์ในระยะ
ยาวของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการทุกท่านและฝ่ ายบริหารเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรทีเกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ เป็ นการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่าง ๆ เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการและฝ่ ายบริหาร
เพื่อให้บริษทั ฯ ดําเนินกิจการได้ในระยะยาว บริษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Roles of Interested Persons)
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ข องผูถ้ ือ หุ้น (Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะไม่ทาํ การใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเคารพในสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ และดูแลรักษาสิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นการ
ซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการรับใบหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ทีส่ าํ คัญของบริษทั สิทธิในการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี และ
เรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และ
การลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัท ได้กํ า หนดนโยบายให้บ ริษัท ฯ ถือ ปฏิบ ัติต ามหลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี โดย
ครอบคลุมหลักการดังต่อไปนี้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2. ณะกรรมการมีความมุ่งมันในการสร้
่
างมูลค่าเพิม่ ให้บริษัทฯ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และคํานึงถึง
ความเสีย่ งอยูเ่ สมอ เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
3. การดําเนินงานเป็ นไปด้วยความโปร่งใส และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
4. การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจเป็ นสําคัญ
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ กับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และพยายามรักษาไว้ซง่ึ สิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิอนั ชอบธรรมสําหรับการดําเนินการดังต่อไปนี้
1.

สิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็น
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกันดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษทั
โดยผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ซึ่งจะทําให้ผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรือ่ งสําคัญของบริษทั

2.

สิทธิในการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิ ธิในการรับทราบถึงผลการดํา เนิ น งาน
ของบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทําเอกสารประกอบคําอธิบายผลการดําเนินงานประจําปี ท่คี รอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานทีผ่ า่ นมาของบริษทั อย่างชัดเจนและครบถ้วนแล้ว

3.

สิทธิในการพิจารณาและอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงิน
ของบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการบัญ ชีส ากลซึ่ง เป็ นที่ย อมรับ กัน ทัว่ ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง
โดยงบการเงิน ของบริษัท ได้ผ่า นการตรวจสอบและแสดงความเห็น จากผู้ส อบบัญ ชีท่ีม ีค วามเป็ น อิส ระ
และมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่

4.

สิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษทั
ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั น
ผลของบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทํารายละเอียดการคํานวณเงินปั นผลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหา
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สาระสํ า คัญ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิจ ารณาของผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น นโยบายการจ่ า ยเงิน ปั นผล
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลจริงกับนโยบายทีป่ ระกาศจ่าย ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลกับ
ปี ทผ่ี ่านมา โดยบริษทั ฯ จะอธิบายถึงเหตุผลและความจําเป็ นหากบริษทั ฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้เป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบ่ ริษทั เคยประกาศไว้ได้ โดยเงินปั นผลทีจ่ ะถูกเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั นิ นั ้
ได้ผ่านการพิจารณากลันกรองอย่
่
างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท
ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไปเป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีผลกําไรสมควรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
5.

สิทธิในการพิจารณาแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคล
5.1

การแต่งตัง้ กรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคล โดยบริษทั ฯ จะ
จัดทํารายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการบริษทั แต่ละคนที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้
ถือหุน้ เช่น ชื่อ ประวัติ จํานวนปี ทด่ี ํารงตําแหน่ งและผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ทีผ่ ่าน
มา (กรณีแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม) ตําแหน่ งกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา
อัตราส่วนการถือหุน้ ในบริษทั การดํารงตําแหน่งในบริษทั อื่นทัง้ ทีเ่ กี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นต้น และกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระโดยกรรมการทีถ่ ูกเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นัน้ จะผ่านการพิจารณากลันกรองอย่
่
าง
ระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษทั โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้

5.2

การถอดถอนกรรมการ
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนดและข้อบังคับของบริษทั โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

6.

สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยบริษทั ฯ จะจัดทํารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อยต่ า ง ๆ ที่ถูก ต้อง ชัด เจน และครอบคลุม เนื้ อ หาสาระสํา คัญ ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ การ
พิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตาม
ตําแหน่งและ/หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี ทผ่ี ่าน
มา วิธกี ารเสนอค่าตอบแทน เป็ นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทีถ่ ูกเสนอ
ต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อกําหนดนัน้ ได้ผ่านการพิจารณากลันกรองอย่
่
างระมัดระวังรอบคอบแล้วและมีมติเห็นชอบแล้ว
จากคณะกรรมการบริษทั โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนทีจ่ ะเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
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สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ในที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี ทุ ก ครัง้ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท มีส ิท ธิใ นการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
โดยบริษัทฯ จะจัดทํารายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญต่าง ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ เช่น ชื่อและเลขทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของผูส้ อบบัญชี สํานักงานสอบ
บัญชีท่สี งั กัด ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี จํานวนปี ท่ผี ู้สอบบัญชีรายนัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีให้กบั บริษัทฯ
(กรณีเสนอแต่งตัง้ รายเดิม) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) และจัดให้มกี ารเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกบั ปี ทผ่ี ่านมา เป็ นต้น โดยผูส้ อบบัญชีและค่า
สอบบัญชีท่ถี ูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มตั ินัน้ จะผ่านการพิจารณากลันกรองอย่
่
างระมัดระวังรอบคอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบด้ว ยการประเมิน ผลงานที่ผ่ า นมาของผู้ส อบบัญ ชี และมีม ติเ ห็น ชอบแล้ว จาก
คณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ

8.

สิทธิในการพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพื่อเป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในการพิจารณาและอนุ มตั ิ
การเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ มี ลู ค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงอย่างมีสาระสําคัญของบริษทั โดยการเข้าทํา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยนัน้ จะคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ น
สําคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด

9.

สิทธิพน้ื ฐานอื่น ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้ถอื หุ้นของบริษทั มีสทิ ธิพ้นื ฐานอื่น ๆ เช่น การซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการรับใบหุ้น การได้รบั ข่าวสาร
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เป็ นต้น รวมถึง สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มผี ลกระทบต่อบริษัท เช่น การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น ซึ่งบริษทั ฯ จะจัดทํารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวที่ถูกต้อง
ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ โดยเรื่องดังกล่าว
จะผ่านการพิจารณากลันกรองอย่
่
างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท
ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 2 การปฏิ บ ตั ิ ต ่อ ผูถ้ ือ หุ้น อย่า งเท่า เทีย มกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติ
ไทยหรือต่างชาติ และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษทั ฯ จึงมีนโยบายปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน รวมถึงปกป้ องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจึงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ในการซือ้ ขาย
หรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในกําไรของบริษทั ฯ อย่างเท่าเทียมกัน การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปั น
ผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุ มตั ริ ายการพิเศษต่าง ๆ
เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การประชุม ผูถ้ ือ หุ้น
1.1

ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท มีส ิท ธิใ นการออกเสีย งแสดงความเห็น อย่า งเท่า เทีย มกัน ดัง ที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ น
ข้อบังคับบริษทั โดยผู้ถอื หุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ซึ่งทําให้ผูถ้ อื หุน้ มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญของบริษทั ฯ

1.2

บริษัท ฯ เผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสารของบริษัท ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น โดยสมํ่ า เสมอ โดยผ่ า นช่ อ งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ

1.3

บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นมีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี เป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษทั ฯ กําหนด

1.4

บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่าง ๆ รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ โดยส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
7 วัน เว้นแต่กรณีท่ขี อ้ บังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น และเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าก่อน
วัน ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ไม่น้ อ ยกว่า 1 เดือ น เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น มีเ วลาศึก ษาข้อ มูล ได้อย่า งละเอีย ดและ
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ จะส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบ
เอกสาร ทัง้ นี้ หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ จะจัดทําเป็ นฉบับภาษาไทยและเผยแพร่พร้อมกับคําแปล
ฉบับภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ

1.5

บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือ เชิญ
ประชุม และแจ้งวิธกี ารและขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ วิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่ต้องลงมติ
ในแต่ ล ะวาระ รวมทัง้ สิท ธิก ารออกเสีย งลงคะแนนตามแต่ ล ะประเภทของหุ้น ให้ผู้ถือ หุ้น ทราบ
ในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุม รวมทัง้ ในการประชุมผู้ถอื หุ้น บริษทั ฯ จะให้มกี ารกําหนด
เป็ นลําดับขัน้ ตอนอย่างชัดเจน มีการนํ าเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติท่ปี ระชุม
อย่างชัดเจน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้อํานวย
ความสะดวกให้กบั ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ลว่ งหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่ และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

1.6

บริษทั ฯ จะไม่ลดิ รอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยตามข้อกําหนด
ต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลสําคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอื หุ้น
ทราบล่วงหน้า ไม่จาํ กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย เป็ นต้น

1.7

บริษทั ฯ ได้อํานวยความสะดวกและสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การประชุมดําเนินตามลําดับขัน้ ตอนทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือ
เชิญ ประชุม มิใ ห้ผู้บริห ารเพิ่ม วาระการประชุม ที่ไ ม่แ จ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่ วงหน้ า โดยไม่จํา เป็ น
โดยเฉพาะวาระที่มคี วามสําคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เปิ ด
โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ร ับ มอบฉั น ทะที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก รายสามารถแสดงความคิ ด เห็ น
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ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ในการเลือกตัง้
กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการได้เป็ นรายบุคคล

2.

1.8

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ได้อํานวยความสะดวกในการมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้ท่เี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะ
เสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษทั ฯ อย่างน้อย 1 คน ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วม
ประชุม

1.9

ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะใช้สถานทีซ่ ง่ึ สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ ซึง่ แสดง
สถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาทีเ่ หมาะสม และจัดสรร
เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

1.10

บริษัทฯ จัดให้ม ีการบันทึกรายงานการประชุ มที่ช ดั เจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษทั ฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ภายหลังจากที่ส่ง
รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ความขัด แย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจที่จะพิจารณาดําเนินการในด้านต่าง ๆ โดยได้พจิ ารณา
เกี่ยวกับการขจัดปั ญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมผี ลและเป็ น
อิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทีด่ ี เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็ นสําคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ท่เี กี่ยวข้องต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุ การบริษทั
และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรื
่ อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในการประชุมคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั บริษทั
ฯ กําหนดให้บุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเข้าทํารายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั งด
ให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ม ีก ารกํ า หนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุ ม ัติร ายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการกําหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทํารายงานดังกล่าว
โดยได้ถอื ปฏิบตั ติ ามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทใ่ี ช้บงั คับการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวมอย่างเท่าเทียม
กัน
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันโดยการเข้าทํารายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั นัน้ จะคํานึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ และเป็ นไปตามเงือ่ นไขราคาและ
การแข่งขันทางการค้าโดยทัวไป
่ โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่าง ๆ เสมือนทํารายการกับบุคคลทัวไป
่ (Arms-Length
Basis) รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
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อิสระทัง้ หมด จากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวก่อนการเข้าทํารายการตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรื
่ อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ จดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นการเข้าทํารายการระหว่า งกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยอันมีลกั ษณะเป็ น
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องและเป็ น
ข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือเป็ นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการอนุ มตั ไิ ว้แล้ว ฝ่ าย
บริหารของบริษทั ฯ หรือบริษทั ฯ ย่อยสามารถดําเนินการได้ตามปกติและจัดทํารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กบั ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
อีกทัง้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ด้วย
3.

การดูแ ลการใช้ข ้อ มูล ภายใน

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการนําข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน จึงกําหนด
นโยบายเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพือ่ มิให้บุคลากรของบริษทั ทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
นําข้อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่ผอู้ ่นื หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือกระ
ทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดําเนินการแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษทั ทราบว่า
3.1
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั
และจะต้องไม่นําความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม เว้นแต่ขอ้ มูลนัน้ บริษทั ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
3.2
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัทที่ไ ด้ร บั ทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัท และ/หรือ ข้อมูลภายในที่เป็ น สาระสํา คัญ ที่ม ีผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั อย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
ทัง้ นี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั
ด้วย โดยผูใ้ ดฝ่ าฝื นถือว่าได้กระทําผิดอย่างร้ายแรง บริษทั ฯ จะทําหนังสือตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
หากพบว่ามีการปฏิบตั อิ กี ครัง้ จะทําการให้ออกโดยไม่จา่ ยเงินค่าชดเชย
หมวดที่ 3 การคํา นึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส ่ว นได้เสีย (Roles of Interested Persons)
บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในสิทธิและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินงานของบริษทั ทัง้ ภายในได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และภายนอก เช่น หุน้ ส่วนทางธุรกิจ คูค่ า้ ลูกค้า
เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักเป็ นอย่างดีถงึ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียและปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียตามสิทธิ
เงือ่ นไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั การดูแลและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี คณะกรรมการบริษทั
จะพิจารณาให้มกี ระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการสร้างความมังคั
่ งทาง
่
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การเงินและความยังยื
่ นของกิจการ ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผู้มสี ่วนได้เสียหลายกลุ่มที่สําคัญ ได้แก่ ลูกค้า
พนักงาน หุน้ ส่วนทางธุรกิจ คู่คา้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน ผูบ้ ริหาร เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษทั ตัง้ อยู่ สังคม หรือภาครัฐ
และกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดนโยบายให้ม ี
การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีม่ ี
กับบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้มนี โยบายที่จะสร้างความคุม้ ครองสิทธิและปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันตามที่ระบุขา้ งต้น เนื่องจาก
แรงสนับสนุ นจากผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างกําไรให้กบั บริษทั
อีกทัง้ ยังถือเป็ นการสร้างความสําเร็จให้กบั บริษทั ในระยะยาว บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ทีท่ าํ ขึน้ ระหว่าง
กัน รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดําเนินการใด ๆ
อันจะเป็ นการลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ
บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มชี ่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดทีแ่ สดงว่า
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้รบั ผลกระทบ หรือมีความเสีย่ งที่จะได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียทุ ก กลุ่ม จากการดําเนิ น ธุ ร กิจของบริษัทฯ หรือ จากการปฏิบตั ิของพนักงานบริษัทเกี่ยวกับ การกระทํา ผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทําที่
ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ ซึง่ สามารถแจ้งหรือสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้โดยตรง
โดยติดต่อผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯ จะดําเนินการสอบสวนตามขัน้ ตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ที่กําหนดไว้ไม่เปิ ดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส และถือปฏิบตั ิเป็ นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้ง
เบาะแสดังกล่าวและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
การต่อต้านการทุจริต
บริษัท ฯ ได้กํ า หนดหลัก การในจรรยาบรรณธุ ร กิจ ของบริษัท เช่ น จรรยาบรรณว่ า ด้ว ยการขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด เป็ นต้น โดยห้ามมิให้พนักงานทุกคนเรียกร้องของขวัญหรือทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางมิชอบหรือการกระทําใด ๆ ทีอ่ าจนําไปสู่
การแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ ตนเองหรือครอบครัว
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อ มูล และความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
1. การเปิ ดเผยข้อ มูล
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญของบริษทั ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้
เสียกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่ าเชื่อถือ ทัวถึ
่ ง ทันเวลา
โปร่งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สือ่ สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relation) เพื่อทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึง่ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐาน
การทําบัญชีสากล ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันทัวไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที
่
่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบจาก
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ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ โดยเลือกใช้นโยบายทางบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจในการจัดทํา
อย่างระมัดระวัง อีกทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริษทั รวมทัง้ จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
2.

ความสัม พัน ธ์ก บั ผูล้ งทุน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับบริษทั ฯ เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส น่ าเชื่อถือ ทัวถึ
่ ง และทันเวลา ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทัวไปตลอดจนข้
่
อมูลสําคัญ โดยได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ
เพื่อให้ผลู้ งทุน นักวิเคราะห์และผูส้ นใจโดยทัวไปได้
่
รบั ทราบโดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สิง่ พิมพ์ต่าง ๆ รวมทัง้ เว็บไซต์ของบริษทั (www.caz.co.th) โดยผูถ้ อื หุน้
และนักลงทุนสามารถติดต่อในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทน่ี างสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ โทรศัพท์ 038-606-242 หรือที่
E-mail: info@caz.co.th
หมวดที่ 5 ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้า งของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มคี วามรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่สี ามารถเอื้อประโยชน์ ได้กบั
บริษทั ฯ โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานเป็ นรายไตรมาส รวมถึงให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อ
ประโยชน์ ของบริษทั ฯ และผู้ถอื หุ้นโดยรวม ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะคํานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
จํานวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ อันมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทฯ
ทัง้ หมด เพื่อทําหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ ายบริหาร
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ น
จํานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มตี ่อผูถ้ อื หุ้นไว้
อย่างชัดเจนเพือ่ ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจและนําเสนอวิสยั ทัศน์
 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้
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 คณะกรรมการบริหาร
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารจํานวน 6 ท่าน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความคล่องตัวโดยมีขอบเขต
อํานาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารจํานวน 3 ท่านเพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารบริหารความเสี่ยงทัวทั
่ ง้
องค์กร เพือ่ ให้บริษทั ฯ มุง่ ไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องสรรหา
บุค คลที่เ หมาะสมต่ อ การดํารงตํา แหน่ ง กรรมการ กรรมการบริห าร และผู้บริห ารระดับสูงของบริษัทและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้บริษทั ฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตําแหน่ งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การให้เป็ น
คนละบุ ค คลกัน เพื่อ ป้ องกัน มิใ ห้บุ ค คลใดมีอํ า นาจโดยไม่ จํ า กัด โดยคณะกรรมการบริษัท ตามคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูก้ ําหนดอํานาจหน้าทีแ่ ละคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ ง
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ มีเ ลขานุ ก ารคณะกรรมการบริษัท ซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ใ ห้ คํ า แนะนํ า ด้ า นกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
2.

ค่า ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

บริษัทฯ ได้รายงานค่า ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่า งชัด เจนตามประกาศของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี (Annual General Meeting of Shareholders (AGM)) ทุกปี กรณีทก่ี รรมการของบริษทั
ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ เช่น การเป็ นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็ นต้น จะได้รบั
ค่ า ตอบแทนที่เ หมาะสมกับ หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร บั มอบหมายเพิ่ม มากขึ้น ด้ว ย ซึ่ง ต้อ งพิจ ารณาตาม
ความสามารถของบริษทั ประกอบด้วย
3.

นโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ

คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยนโยบาย
ดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยบริษทั ฯ
ได้ต ระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของนโยบายกํา กับ ดูแ ลกิจ การเนื่ อ งจากเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท
และจะส่ง เสริม ให้บ ริษัท ฯ มีค วามมันคงและเจริ
่
ญ เติบ โตได้อ ย่า งยังยื
่ น ในระยะยาว สํา หรับ การกํา หนดแนวทาง
ในการดําเนินงานนัน้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
บริษทั จะมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกันเป็ นประจําทุกปี เพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ าม
หลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจํา
นอกจากนี้ ภายหลัง จากที่หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้แ ล้ว

ส่วนที่ 2 หน้า 22

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

บริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ติ ามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
4.

จรรยาบรรณธุร กิ จ

บริษทั ฯ ได้กําหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามภารกิจของบริษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
ทัง้ การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกคนรับทราบ
และยึดปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
5.

ความขัด แย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจ
ใด ๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เท่านัน้ และควรหลีกเลีย่ งการกระทํา
ทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้ง
ให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน
รวมถึงไม่มอี าํ นาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีม่ คี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
ในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และจะได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย
6.

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั จะรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศที่
ปรากฏในรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส การจัดทํางบการเงินของบริษทั จะถูกตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทีส่ าํ นักงาน กลต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการทําบัญชีสากล ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับเป็ นการทัวไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที
่
เ่ กีย่ วข้อง และมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าํ คัญ ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน โดยจะดําเนินการบนพืน้ ฐานความถูกต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เชื่อถือได้
และใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสม
7.

การประชุม คณะกรรมการ

บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมออย่างน้ อยทุกไตรมาส และมีการประชุม
พิเศษเพิม่ เติมตามความจําเป็ น โดยกําหนดวาระการประชุม ที่ชดั เจนล่วงหน้ าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็ นประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ จะมีเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ทํา
วาระต่าง ๆ ของการประชุมและดําเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มเี วลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ได้ อีกทัง้
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เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้บนั ทึกการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็ น
รายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการทีผ่ ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทั อย่างเป็ นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการบริษทั แสดงความเห็นอย่างอิสระ ทัง้ นี้ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้าง
มากของจํานวนกรรมการทีม่ าเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการทีม่ สี ว่ น
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้ นี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด ทัง้ นี้ในปี 2561 บริษทั ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั จํานวน 10 ครัง้
ปี 2562 จํานวน 7 ครัง้ และปี 2563 จํานวน 5 ครัง้
8.

ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ฯ ให้ค วามสํา คัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทัง้ ในระดับ บริห ารและระดับ ปฏิบ ัติง านและเพื่อ ให้เ กิด
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษทั ฯ จึงได้กําหนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและ
ผูบ้ ริหารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ตดิ ตาม ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มผี ู้ท่ที ํา
หน้ าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทําการ
ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั โดยได้แต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด โดย นายศักดิ ์ศรี อําพวัน เป็ นผูต้ รวจสอบภายในปี 2558
ถึง กรกฎาคม 2560, นางสาวลภัสรดา เลิศภานุ โรจ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในปี ตุลาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 และ
นางสาวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 ถึง ปั จจุบนั เพื่อทําการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้ม ีค วามเหมาะสมและมีป ระสิทธิผ ล มีก ารควบคุม ทางด้า นการเงิน และมีก าร
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษทั โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
9.

คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุด ย่อ ย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
9.1

ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มกี ารกําหนดขอบเขต
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาํ คัญของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั มีอํานาจหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั และให้มอี าํ นาจหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดดังต่อไปนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท มีอํ า นาจ หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการจัด การบริษัท ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้
ถือหุ้น โดยยึดนโยบายเรื่อง “ข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี สี ําหรับกรรมการบริษทั ฯ จดทะเบียน” ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
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9.1.2

จัด ให้ม ีก ารทํางบดุ ลและงบกํา ไรขาดทุนของบริษัท ณ วัน สิ้น สุดรอบระยะเวลาบัญ ชีของบริษัท
ทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ

9.1.3

พิจารณาอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์
ทางธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) และระบบควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสม รวมถึงทบทวนเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของบริษทั ฯ อย่างน้อยทุกปี

9.1.4

ควบคุมและกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหาร
ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงกําหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

9.1.5

พิจารณาอนุ มตั โิ ครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริหารงาน มีอํานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุ กรรมการชุดต่าง ๆ ทีแ่ ต่งตัง้ ทัง้ นี้
การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ ก่ี ําหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุ กรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุ มตั ริ ายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว ทัง้ นี้การกําหนดโครงสร้างองค์กร และอํานาจในการ
บริหารจัดการ จะต้องครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และ
การเลิก จ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็ น คณะผู้บริห าร หรือผู้บริห ารระดับสูง โดยมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั เป็ นผูม้ อี าํ นาจแทนบริษทั ฯ ทีจ่ ะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

9.1.6

จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั และรับผิดชอบการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ

9.1.7

คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ าร
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทั ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั
หรืออาจมอบอํา นาจเพื่อ ให้บุค คลดังกล่า วมีอํา นาจตามที่ค ณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี้ การมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่ม ี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่
จะทําขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาและ
อนุ มตั ไิ ว้แล้ว

9.1.8

พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของ
บริษทั ฯ ให้บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
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พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และนํ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
และอนุ มตั ิ

9.1.10 แต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารบริษัท เพื่อ รับ ผิด ชอบดํ า เนิ น การในด้า นต่ า ง ๆ ในนามของบริษัท ฯ หรือ
คณะกรรมการบริษทั เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
9.2

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
9.2.1

สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รบั ผิดชอบในการจัดทํา
รายงานทางการเงิน ทัง้ รายไตรมาสและประจําปี และเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่าง
เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

9.2.2

สอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ของบริษัทฯ ให้ม ีค วามเหมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล รวมทัง้ พิจ ารณาความเป็ น อิสระของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ทัง้ นี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่อง
สํ า คัญ ในระหว่ า งการตรวจสอบบัญ ชี ข องบริษั ท ฯ ก็ ไ ด้ พร้ อ มทัง้ นํ า ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ
การปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและจําเป็ นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดย
สอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษทั ฯ ทีป่ รึกษา
ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)

9.2.3

สอบทานการปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ ข้อ กํา หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ

9.2.4

พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เพีย งพอของทรัพ ยากรและปริม าณงานตรวจสอบของสํา นั ก งานตรวจสอบบัญ ชีนั น้ รวมถึง
ประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ี
ประชุ ม คณะกรรมการและผู้ถือ หุ้น เป็ น ผู้อ นุ ม ัติ ตลอดจนประสานงานกับ ผู้ส อบบัญ ชีเ กี่ย วกับ
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปั ญหาที่พบระหว่างการ
ตรวจสอบ และประเด็นทีผ่ สู้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ
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9.2.5

พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการดังกล่าวอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

9.2.6

สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั กิ ารอื่น
ใดตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายและกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการ
บริห ารความเสี่ย ง ทบทวนร่ ว มกับ ผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ ในรายการสํา คัญ ๆ ที่ต้อ งเสนอต่ อ
สาธารณชนตามทีก่ ฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น

9.2.7

รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ
4 ครัง้

9.2.8

เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มกี รรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

9.2.9

ในการปฏิบ ัติง านตามขอบเขตหน้ า ที่ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบมีอํ า นาจเชิญ ให้ฝ่ ายจัด การ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็น
ว่าเกีย่ วข้องหรือจําเป็ น

9.2.10 ให้มอี ํานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้
คําปรึกษาในกรณีจําเป็ น เมื่อเห็นว่าจําเป็ นตามความเหมาะสมของขอบข่ายงานด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั ฯ ตามระเบียบของบริษทั ฯ
9.2.11 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริษัท ฯ ซึ่ง รายงานดัง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีน่ ่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
- ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํา นวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ว มประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
- ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ับ จากการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ตามกฎบัตร (Charter)
- รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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9.2.12 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมิน พร้อ มทัง้ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิบ ัติง านที่อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ก ารปฏิ บ ัติง านไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
9.2.13 ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด ัง กล่ า วข้ า งต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยัง คงมีค วาม
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
9.2.14 ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีขอ้ บกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดําเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่า มีร ายการหรือ การกระทํา ตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2.15 พิจารณาสอบทานและปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษทั ฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
ความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นก็ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ทัง้ นี้ นายยิง่ ยง
เตชะรุง่ นิรนั ดร์ เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั
9.3

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กําหนดให้คณะกรรมการ
บริหารมีอาํ นาจหน้าทีภ่ ายในขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ ดังต่อไปนี้
9.3.1 ให้มอี ํานาจตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สาํ คัญของบริษทั ฯ โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือ
ขนาดของกิจ การ วัตถุ ประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอํา นาจที่ไ ด้ร บั
มอบหมาย รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
9.3.2 พิจ ารณาเรื่อ งการลงทุ น ขยายงาน รวมถึง การซื้อ ขายสิน ทรัพ ย์ถ าวรของบริษัท เพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
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มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กี่ยวข้องและ
เป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
พิจารณาเรือ่ งการระดมทุนของบริษทั เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินงานของกิจการ
ดําเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานโดยทัวไปของกิ
่
จการ
พิจารณาอนุ มตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุ มตั ิคําขอจากฝ่ ายงาน
ต่าง ๆ ของบริษทั ทีเ่ กินอํานาจสังการของฝ่
่
ายงานนัน้
คณะกรรมการบริห ารอาจจะมอบหมาย และกํา หนดอํา นาจหน้ า ที่ใ ห้ก รรมการบริห ารแต่ ล ะคน
สามารถดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารตามที่กําหนดไว้ โดย
กรรมการบริ ห ารดัง กล่ า วจะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายนั ้น โดยตรงต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มอี ํานาจอนุ มตั ริ ายการทีบ่ ุคคลดังกล่าว
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามทีก่ ําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษทั
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรม
การค้าปกติทวไปของบริ
ั่
ษทั ทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
อนุมตั ไิ ว้

9.4

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ตามมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ได้ กํ า หนดให้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีอาํ นาจหน้าทีภ่ ายในขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ ดังต่อไปนี้
9.4.1 กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร
9.4.2 กําหนดแผนจัดการความเสีย่ งของฝ่ ายจัดการ รวมทัง้ กระบวนการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมของ
องค์กร
9.4.3 กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งระดับ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นประจํา
9.4.4 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่
ทราบ
9.4.5 จัดทําและสอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามความเสีย่ งทีม่ สี าระสําคัญและ
ดําเนินการเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า องค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
9.4.6 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูส้ อบทานเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการ
ความเสีย่ ง รวมทัง้ การนําระบบการบริหารความเสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ าม
ทัวทั
่ ง้ องค์กร
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ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และในทุก ๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

9.5

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้กําหนดให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอาํ นาจหน้าทีภ่ ายในขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ ดังต่อไปนี้
9.5.1 ด้านการสรรหา
9.5.1.1 พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่ค ณะกรรมการกํ า หนดไว้ รวมถึง กํ า หนดวิธีก ารสรรหาอย่ า งเหมาะสม โดยจะ
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
หลักของบริษทั
9.5.1.2 พิจ ารณารายชื่อบุค คลที่เ หมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ กรรมการบริห าร ผู้บริห าร
ระดับสูงของบริษทั
9.5.1.3 พิจารณากลันกรองรายชื
่
่อ ตรวจสอบประวัตแิ ละคุณสมบัตติ ามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่ วยงาน
ทางการของผูท้ จ่ี ะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
9.5.1.4 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งตามวาระและสมควร
ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
9.5.1.5 พิจ ารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริษัท ฯ ในกรณี ท่ีม ีเ หตุ ก ารณ์
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ
9.5.1.6 พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
9.5.1.7 พิจ ารณาแผนการพัฒนากรรมการ และแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) รวมทัง้ ปฏิบตั ิห น้ าที่
ในเรือ่ งอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
9.5.2

ด้านกําหนดค่าตอบแทน
9.5.2.1 พิจารณานโยบายการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
9.5.2.2 พิจารณาอนุ มตั ริ ูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกําหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทัง้ ส่วนที่เป็ นเงินเดือน
และผลประโยชน์ อ่นื ที่จ่ายให้แก่กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และที่ปรึกษาระดับ
บริหารของบริษทั
9.5.2.3 พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารสูงสุด พร้อม
ทัง้ นําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ

9.6

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ

ตามมติท่ีป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวัน ที่ 24 มกราคม 2561 ได้กํา หนดให้กรรมการ
ผู้จดั การมีหน้ าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จดั การ
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จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละรับผิดชอบต่อการดําเนินงานของบริษทั ทัง้ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผบู้ ริหารอื่นในระดับ
ถัดไปเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การมีดงั ต่อไปนี้
9.6.1

ดูแ ลบริห ารดํา เนิ น งานอย่า งระมัด ระวัง ด้ว ยความซื่อ สัต ย์ และปฏิบ ัติง านประจํา ตามปกติธุ ร กิจ
เพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
ภายใต้กรอบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และขอบเขตอํานาจซึง่ คณะกรรมการกําหนด

9.6.2

ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษทั

9.6.3

จัดทําและนํ าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้ าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
งบประมาณประจําปี ของบริษทั ฯ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจําปี และกําหนด
อํานาจการบริหารงาน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณา
อนุมตั ิ

9.6.4

รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทั มากําหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุรกิจ
เพือ่ กําหนดภารกิจหลัก (Mission) สําหรับฝ่ ายจัดการนําไปดําเนินการ

9.6.5

ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ ายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้
เพือ่ ให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั

9.6.6

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการและรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ
ความคืบหน้าในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั อย่างสมํ่าเสมอ

9.6.7

มีอํานาจสังการ
่
/ ออกระเบียบ / ประกาศและอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของ
บริษทั ฯ ตามตารางระเบียบอํานาจอนุ มตั แิ ละนโยบายเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ

9.6.8

ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

ทัง้ นี้ ในการดําเนินการเรื่องใดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การหรือผูร้ บั มอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มอี ํานาจอนุ มตั กิ ารดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ ม ตั ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติซ่งึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ/
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
กรรมการผูจ้ ดั การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)
9.7

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร

ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อยและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงทีต่ อ้ งการสรรหาให้เป็ นไปดังรายละเอียดต่อไปนี้
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9.7.1

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

กรรมการบริษทั ฯ
9.7.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาต่าง ๆ มีความสามารถและประสบการณ์ ท่ี
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวสิ ยั ทัศน์ รวมทัง้ จะต้องอุทศิ เวลา
ให้กบั บริษทั ฯ เพื่อจะได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่ และมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
9.7.1.2 มีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามที่กํ า หนดในกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัท มหาชนจํา กัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสม
ทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
9.7.1.3 ควรผ่านการอบรมและได้รบั ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ฯ ไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือนนับ
จากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
9.7.1.4 กรรมการบริษทั จะไม่ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยที่ไม่ใช่บริษทั ฯ
จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษทั (รวมบริษทั ) ในกรณีทก่ี รรมการคนใดคนหนึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษทั จดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษทั คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการท่านดังกล่าว
9.7.1.5 ประธานกรรมการบริษัท จะต้อ งไม่เป็ น บุค คลเดีย วกัน กับ กรรมการผู้จ ดั การ (Managing Director)
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพือ่ มิให้กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจบริหารและ
อนุมตั วิ งเงินไม่จาํ กัด
9.7.1.6 เป็ น บุค คลที่ม ีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัทที่อ อกหลักทรัพ ย์ต าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
9.7.1.7 เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรมและประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี
9.7.1.8 สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีมเี หตุ จําเป็ นหรือ
สุดวิสยั
9.7.1.9 กรรมการบริษทั ไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั ฯ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีป่ ระกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
9.7.1.10 กรรมการบริษทั ต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาใด ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทํา
ขึน้ ไม่วา่ โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
9.7.1.11 อายุไม่เกิน 75 ปี บริบรู ณ์
9.7.1.12 คุณสมบัตอิ ่นื ทีอ่ าจกําหนดเพิม่ เติมเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ในภายหลัง
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9.7.2

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้มอี ํานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาคณะหนึ่ง
มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการ
อิสระโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
9.7.2.1 ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
9.7.2.2 เป็ นกรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติตามที่กําหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ใน
ประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบัติ แ ละขอบเขตการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

(2)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั
เงินเดือนประจําหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั

(3)

ไม่เป็ น บุค คลที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบีย นตามกฎหมายใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่ สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการราย
อื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

(4)

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอํ า นาจควบคุ ม ของบริษัท เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมีล ัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(5)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัยผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(6)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ น ที่ป รึก ษา
กฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั
ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
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และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

(8)

ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ
หรือ บริษัท ย่ อ ย หรือ ไม่เ ป็ น หุ้น ส่ว นที่ม ีนัย ในห้า งหุ้น ส่ว น หรือ กรรมการที่ม ีส่ว นร่ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

(9)

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษทั เช่น หุน้ ส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่คา้ เป็ นต้น อันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

(10)

มีค วามรู้แ ละเข้า ใจลัก ษณะการประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท เป็ น อย่า งดีร วมทัง้ มีค วามรู้
ความสามารถทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั

(11)

กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์
ใด ๆ ทีอ่ าจจะทําให้ตนต้องขาดคุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ

(12)

กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี

(13)

กรรมการอิสระจะต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(14)

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั
ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

ภายหลัง ได้ร บั การแต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น กรรมการอิส ระที่ม ีล ัก ษณะเป็ น ไปตามที่ก ล่ า วมาข้า งต้น แล้ว
กรรมการอิสระ อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
9.7.2.3 เป็ นผู้ ท่ี ส ามารถปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ แ สดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง านตามหน้ า ที่
ที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้อ ย่า งเป็ น อิส ระ โดยไม่อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของ
ผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
9.7.2.4 มีค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พีย งพอที่จ ะสามารถทํ า หน้ า ที่ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
9.7.2.5 เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
9.7.2.6 สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 หน้า 34

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกและแต่งตัง้ เลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจ้งเป็ น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการอื่น
ที่ม ีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทยทราบ ในกรณีท่ีก รรมการตรวจสอบพ้น จากตํา แหน่ งทัง้ คณะให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทีพ่ น้ จากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมี
จํานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียง
วาระที่ยงั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทัง้ นี้ ให้บริษัทฯ แจ้ง การพ้น จากตํา แหน่ งของกรรมการ
ตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตําแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่ งตามวาระของการ
เป็ น กรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง พ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระอาจได้ร บั การแต่ ง ตัง้ ใหม่ไ ด้อีก
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นจากการดํารงตําแหน่งเมือ่
(1)
ตาย
(2)
ลาออก
(3)
ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรหรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(4)
พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษทั หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั หรือถูกถอดถอน
9.7.3

ผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
โดยคัดเลือกจากบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ ความสามารถ และมีความรูใ้ นการบริหารสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
9.8

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย

บริษทั ฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์กบั บริษทั ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ฯ จะต้องมีอํานาจควบคุมหรือกําหนดนโยบายการบริหาร และมีสทิ ธิในการ
ส่งตัวแทนของบริษทั เข้าร่วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ ส่วนบริษทั ร่วม จะต้องมีสทิ ธิในการส่งตัวแทนของ
บริษทั เข้าร่วมเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้
10. ค่า ตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี
ปี 2563 บริษทั ฯ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 3.2
ล้านบาท และค่าบริการอื่น จํานวน 0.04 ล้านบาท
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11. การปฏิ บ ตั ิ ต ามหล กั การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ด ีใ นเรื่อ งอื่น ๆ
นโยบายการทํา รายการระหว่า งกัน
หากบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยมีความจําเป็ นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง บุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกีย่ วกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญอิสระ ผูป้ ระเมินราคาอิสระ หรือผูส้ อบ
บัญ ชีข องบริษัท เป็ นผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี เพือ่ อนุ มตั ริ ายการดังกล่าวก่อนการเข้าทํารายการ
ทัง้ นี้ การเข้า ทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอัน มีลกั ษณะเป็ น ข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้า ที่
ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องและเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่
ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือเป็ นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการอนุ มตั ไิ ว้แล้ว ฝ่ ายบริหารของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยสามารถดําเนินการได้ตามปกติและจัดทํารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ทุกไตรมาส
นโยบายของบริษทั ฯ ในการทํารายการระหว่างกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการได้ดงั นี้
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ กล่าวคือ รายการทางการค้าทีบ่ ริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ทําเป็ นปกติเพื่อประกอบธุรกิจทีม่ เี งื่อนไขการค้าทัวไปหรื
่
อเป็ นรายการที่ทําเพื่อสนับสนุ นรายการธุรกิจ
ปกติทม่ี เี งื่อนไขการค้าทัวไป
่ อาทิ การซื้อและขายสินค้า ซื้อวัตถุดบิ การให้บริการ การว่าจ้างขนสินค้า
การว่าจ้างทําโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร การรับความช่วยเหลือทางเทคนิค เป็ นต้น บริษทั ฯ มีนโยบาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํา
รายการดัง กล่า ว โดยมีเ งื่อ นไขการค้า ที่ม ีร าคาและเงื่อ นไขที่เ ป็ น ธรรมและไม่ก่ อ ให้เ กิด การถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทํารายการระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยและบุคคลทัวไป
่ หรือการ
ทํา รายการระหว่างบุค คลที่เกี่ยวโยงกัน กับบุค คลทัวไป
่ หรือ การทํา รายการในลักษณะเดียวกันของ
ผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจทํานองเดียวกัน ทัง้ นี้ หากมีความจําเป็ นบริษทั ฯ อาจว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะ
ทางในการประเมิน ราคาที่เ ป็ นธรรม หรือ ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณีเพื่ออนุ มตั ริ ายการดังกล่าวก่อนการเข้าทํารายการ อีก
ทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรื
่ อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
 รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ การรับหรือให้กยู้ มื เงิน การคํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้สนิ การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยง การจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงทีค่ ้าํ ประกันการกูย้ มื เป็ นต้น จะต้องเป็ นไปด้วยความจําเป็ น มีความ
สมเหตุสมผล มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ สงู สุดแก่บริษทั ฯ สําหรับ
รายการคํ้าประกันอันเนื่องมาจากความจําเป็ นในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็ น
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เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึง่ ถือเป็ นเงือ่ นไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สนิ เชื่อแก่ธุรกิจ ซึง่ ไม่ว่า
จะเป็ นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค้ําประกัน บริษทั ฯ ต้องไม่มคี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการคํ้าประกัน
และต้องไม่ทําให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด สําหรับรายการรับการคํ้าประกัน จะต้องเป็ นไปตาม
ความจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พจิ ารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สําหรับรายการให้และรับการคํ้าประกัน โดยให้ทาํ รายการเสมือนทํากับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั
ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป็ น
ต่อการทํารายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว รวมถึงพิจารณาราคาทีเ่ ป็ นธรรมในการ
ทํา รายการ และปฏิบตั ิใ ห้เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละข้อ บัง คับ
ประกาศ คําสังหรื
่ อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
เกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
 รายการอื่น ๆ อาทิ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการอื่น
บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความ
จํ า เป็ นต่ อ การทํ า รายการดัง กล่ า วและปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบ ตั ิใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกํา หนด
เกี่ยวกับเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ซึง่ ผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้งหรือมีสว่ นได้เสียในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลง
มติในการทํารายการระหว่างกันนัน้ ๆ อีกทัง้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
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10. ความรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัท ฯ ตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ให้เ ติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน ภายใต้ค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุง่ เน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษทั ฯ หวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ ควบคู่กนั ไปด้วย บริษทั ฯ จึงได้กําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ให้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของพนักงานทุกคน โดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี้
1. การประกอบกิ จ การด้ว ยความเป็ น ธรรม
บริษทั ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะแข่งขันทางการค้า
ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด
ก็ตามทีข่ ดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลทีค่ วามเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้า การเรียก รับ และ
ไม่ให้ผลประโยชน์ใดทีไ่ ม่สจุ ริตทางการค้าในการจัดซือ้ เครือ่ งจักร เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของผูอ้ ่นื โดยบริษทั ฯ กําหนดให้บุคลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อาทิ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิต
ใต้สาํ นึกให้แก่บุคลากรของบริษทั ฯ ในทุกระดับชัน้ ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2. การต่อ ต้า นการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน
บริษทั ฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบตั ติ าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน
โดยบริษทั ฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาใน
แต่ละหน่วยงานให้มคี วามชัดเจน เพื่อให้มกี ารถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
3. การเคารพสิ ทธิ ม นุษยชน
บริษทั ฯ สนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มกี ารดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการว่าจ้างแรงงานคนพิการ เพื่อให้
โอกาสคนพิการได้ทํางานที่เทียบเท่าคนปกติ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้ าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดด้าน
สิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ความ
เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
4. การปฏิ บ ตั ิ ต ่อ แรงงานอย่า งเป็ น ธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยทีจ่ ะ
ช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
4.2 จัดให้มกี ระบวนการสรรหา ว่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างงาน รวมถึงกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเ่ ป็ นธรรม
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
และฝึ กอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
4.4 จัดให้มสี วัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น และ
นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน
เช่น เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวติ เป็ นต้น
4.5 ดําเนินการให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจัดให้ม ี
มาตรการป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ าํ งานให้ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่
เสมอ
4.6 เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมหรือการ
กระทําทีไ่ ม่ถกู ต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรือ่ งดังกล่าว
5. ความรับ ผิ ด ชอบต่อ ลูก ค้า
บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาการให้บริการของบริษทั ฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ่อลูกค้าด้วย
ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ โดยการดูแลให้กระบวนการผลิตสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ส่งมอบสินค้า
ได้ตามปริมาณและภายในระยะเวลาทีต่ กลงกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการผลิตทีม่ คี วามสําคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการส่งมอบสินค้า บริษทั ฯ จะหารือร่วมกับลูกค้าเพือ่ ดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ
6. การดูแ ลรัก ษาสิ่ งแวดล้อ ม
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ดําเนินการและควบคุมให้
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกระบวนการให้บริการผลิตและ
ประกอบ บริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารทํางานให้กระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้น้อยทีส่ ดุ ยกตัวอย่างเช่น การขัดพ่นท่อด้วยเศษผง
เหล็ก แทนการขัดด้วยทราย เพือ่ ช่วยลดมลภาวะด้านฝุ่ นละอองไม่ให้ฟ้ ุงกระจายไปในชุมชน รวมถึงสามารถนําผงเหล็กกลับมา
ใช้ซ้าํ ได้อกี หลายครัง้ และนําไปกําจัดตามระบบอย่างถูกต้อง
7. การร่ว มพัฒ นาชุม ชนหรือ สังคม
บริษทั ตระหนักในความเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุ นกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพือ่ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ โดยการดูแลเอาใจ
ใส่สงิ่ แวดล้อมในชุมชน และให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทัง้ นี้ โดยปกติการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั จะไม่สง่ ผลกระทบร้ายแรงใด ๆ ต่อชุมชนโดยรอบ
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8. การมีน วัต กรรม และเผยแพร่น วัต กรรมซึ่งได้จ ากการดํา เนิ น งานที่ม ีค วามรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคม สิ่ งแวดล้อ ม
และผูม้ ีส ่ว นได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักความรับผิดชอบของสังคม ต่อการใช้นวัตกรรมซึง่ ได้จากการดําเนินงาน โดยบริษทั ฯ ได้ใช้นวัตกรรม
ในการดําเนินงานให้สอดคล้องต่อความรับผิดชอบของสังคมอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง
ระบบ ผลิตนํ้ าเย็นที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลวที่ถูกขนส่งมาทางท่อ (โครงการ PTT LNG Cold
Water ทีป่ ระมูลได้ในปี 2560) เพือ่ นํากลับมาใช้ประโยชน์ในระบบหล่อเย็นของหน่ วยผลิดไฟฟ้ าในโรงงานอีกครัง้ หนึ่ง ทําให้ลด
การใช้พลังงานทีใ่ ช้ในการผลิดไฟฟ้ าและสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิดไฟฟ้ าได้มากขึน้

10.2 การดํา เนิ น งานและการจัด ทํา รายงาน
บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะประกอบกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการ
เจริญเติบโตของบริษทั ฯ จึงนํ านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็ นแนวทางในการกําหนดกระบวนการปฏิบตั งิ าน และ
เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ พนักงานทุกระดับตระหนักถึงและปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดการอบรมความปลอดภัยในการทํางานในหลักสูตรต่าง ๆ ให้กบั พนักงาน ดังนี้
10.2.1

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานสําหรับพนักงานเข้าใหม่

10.2.2

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในสถานทีอ่ บั อากาศ
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10.2.3

การอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบือ้ งต้น

10.2.4

การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษทั ฯ ทัง้ ในรูปแบบการ
ประชุมระดับผูบ้ ริหาร การประชุมระดับฝ่ าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กําหนดให้เป็ นหัวข้อในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ รวมถึงการจัดอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
บริษทั ฯ นําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มากําหนดเป็ นข้อปฏิบตั ใิ นการทํางานของพนักงานและผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทุกฝ่ าย และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตัง้ แต่กระบวนการผลิตและวิธกี ารปฏิบตั งิ าน ไปจนถึงการปรับปรุงพืน้ ที่
โรงงาน เช่น
 การใช้นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงาน โดยบริษทั ฯ ได้ใช้นวัตกรรม ในการดําเนินงานให้สอดคล้องต่อความ
รับผิดชอบของสังคมอย่างเคร่งครัด โดยการนําเครื่องจักรในการขัดสนิมทีเ่ ป็ นระบบปิ ดมาใช้งานและดําเนินการหมุนเวียนใน
การนําเม็ดโลหะขัดสนิมมาใช้ใหม่ ซึง่ สามารถประหยัดพลังงานและลดโอกาสในการเกิดฝุ่ นละอองในพืน้ ที่

10.3 กิ จ กรรมเพื่อ ประโยชน์ต ่อ สังคมและสิ่ งแวดล้อ ม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนและสังคมเป็ นอย่างมาก จึงประกอบกิจการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข มุง่ มันที
่ จ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี จิ กรรมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมอยูเ่ สมอ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือและ
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พัฒนาสังคมอย่างสมํ่าเสมอ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ การศึกษา ศาสนา สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และกิจกรรม
ชุมชน ดังนี้
10.3.1 การศึกษา
 บริษทั ฯได้การสนับสนุ นด้านการศึกษา โดยจัดมอบทุนการศึกษากับบุตร ธิดา ของพนักงานทีม่ ผี ลการเรียน
และความประพฤติดี ประจําปี 2563

10.3.2 การศาสนา
 บริษทั ฯได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศาสนา ณ. วัดหนองแฟบทักขิณาราม อ. เมืองระยอง จ. ระยอง
ร่วมกับกลุม่ บริษทั ปตท.

10.3.3 สิง่ แวดล้อม และสุขภาพ
 บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารซ้อมดับเพลิงและอพยพในกรณีฉุกเฉินประจําปี เพื่อป้ องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชน

 ทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทีร่ ะบายออกจากโรงงาน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกําหนด
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 ทําการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางานในพืน้ ทีโ่ รงงาน (แสง เสียง ความร้อน)

 บริษทั ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปี 2563 กับตลาดหลักทรัพย์ (maiA) โครงการ Virtual Run วิง่ การกุศลระดมทุน
2,000,000 บาท CAZ ได้ให้การสนับสนุ นจํานวน 30,000 บาท

10.3.4 กิจกรรมชุมชน
 บริษทั ได้ดาํ เนินการกวาดถนน เพือ่ ทําความสะอาดและลดมลภาวะด้านฝุ่ นจากโครงการทีบ่ ริษทั ได้
ดําเนินการก่อสร้าง

10.4 นโยบายการต่อ ต้า นคอร์ร ปั ชัน
บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะดําเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และมีสว่ น
ร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทั ฯ ยึดมันในหลั
่
กการทีจ่ ะต่อต้านการกระทําทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบทัง้
ทางตรงและทางอ้อม จึงได้กําหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันขึน้ เพื่อให้บุคลากรของบริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ติ าม
หลักการต่อไปนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในทุกส่วนงานจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยการ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตนัน้ ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ามที่กําหนดในคู่มอื จรรยาบรรณ
ของบริษทั รวมถึงคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานทีบ่ ริษทั จัดทํา ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่นื ใดทีบ่ ริษทั จะกําหนดขึน้
ต่อไป
2. การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดําเนินการตามระเบียบขัน้ ตอน การปฏิบตั ิงานของบริษัท และมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
3. การให้เงินสนับสนุ นใด ๆ ก็ตาม จะต้องกระทําโดยระบุช่อื ในนามของบริษทั เท่านัน้ และจะต้องเป็ นไปตามระเบียบ
ขัน้ ตอนของบริษทั
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4. บริษทั จะสือ่ สารแนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบายและเผยแพร่ให้ความรูค้ วามเข้าใจกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใน
ทุกระดับของบริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถบรรลุเป้ าหมายการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
พนักงานทุกคนของบริษทั ฯ มีหน้าทีท่ าํ ความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในองค์กร
ทุกขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ าน หากพบการกระทําใดทีเ่ ข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบในทันที
10.5 การจัด ทํา รายงานความยังยื
่ น
บริษทั มีแผนรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานผลกระทบและผลลัพธ์ทงั ้ เชิงบวก
และลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินกิจการ แก่คณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกปี เพื่อจัดให้ม ี
กรอบแนวทางในการทํางาน งบประมาณ และความเหมาะสมการดําเนินงานของบริษทั โดยจะเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของบริษทั
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11. การควบคุม ภายในและการบริ หารจัด การความเสี่ย ง
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจ
ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย โดยบริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทําหน้าที่
สอบทานระบบควบคุมภายในให้มคี วามเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่ออนุ มตั ริ ายการทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ มีผสู้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อนําข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้ า และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้สามารถแก้ไ ข
ประเด็นข้อสังเกตได้อย่างทันท่วงที
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มผี ู้ตรวจสอบภายในที่เป็ นหน่ วยงานอิสระจากภายนอก โดยแต่งตัง้ บริษทั ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จํากัด ตัง้ แต่เดือนมิถุนายนปี 2558 โดยในปี 2561 มี นางสาวลภัสรดา เลิศภานุ โรจ เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายใน มกราคม - เมษายน 2561 และนางสาวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นผูต้ รวจสอบภายในปี กรกฎาคม 2561 - ปั จจุบนั ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็ นผู้มคี ุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการ
ควบคุมภายในเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ได้มกี ารพิจารณาระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนํ าเสนองบการเงินของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิม่ เติมสําหรับระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และแจ้งให้บริษทั ฯ
ทราบพร้อมกับข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าว ได้นําเสนอข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล ออกมาในรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งผลให้การควบคุมภายในช่วยสกัดกัน้ ความสูญเปล่าทีจ่ ะเกิดขึน้ แก่องค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11.1 การประเมิ น ความเพีย งพอของระบบการควบคุม ภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 โดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริหารเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 ส่วน คือ
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ บริษทั ฯ
มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานทีจ่ ะสามารถป้ องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อันเกิดจากการทีผ่ บู้ ริหารนําไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ํานาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอในการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว
11.2 การประเมิ น ระบบการควบคุม ภายในโดยผูต้ รวจสอบภายใน
บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ได้ประเมิน
ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2558 โดยประเมินความเสีย่ ง
จัดทําแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจําปี ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบ
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิ
ภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้อง รวมทัง้
ความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ผู้ตรวจสอบภายในได้ดําเนินการตรวจสอบให้ความ
เชื่อมันต่
่ อระบบควบคุมภายในซึง่ ครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมิน
ความเสีย่ งจากระบบควบคุมภายในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานขายและประมูลโครงการ ระบบงานบริหารและ
จัดการโครงการ ระบบงานการจัดทํางบประมาณ ระบบงานการจัดซื้อและจัดจ้าง ระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบงานบัญชี ระบบงานการเงิน ระบบงานเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ระบบงานการควบคุมทรัพย์สนิ ระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทัวไป)
่ งานความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม โดยในแต่ละครัง้ ของการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในประจําไตรมาสควบคู่กบั การรายงานการตรวจสอบ
ภายในแบบติดตามประเด็นความเสีย่ งที่พบจากการตรวจสอบในครัง้ ก่อน (Follow up Audit) และรายงานทุกฉบับได้ถูก
นํ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็ นการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั และเพือ่ ให้การทํางานของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน
3 ท่ า น ซึ่ง ไม่ ไ ด้เ ป็ นผู้บ ริห าร พนั ก งาน หรือ ที่ป รึก ษาใด ๆ ของบริษัท ฯ ได้ป ฎิ บ ัติห น้ า ที่อ ย่ า งเป็ นอิส ระตามที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายและเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมันใจว่
่ าคณะกรรมการตรวจสอบได้
สนับ สนุ น ให้บ ริษัท ฯ มีก ารกํ า กับ ดูแ ลกิจ การอย่า งเพีย งพอ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ข้อ กํ า หนดและแนวปฎิบ ัติท่ีดีสํา หรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2563 ของบริษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ งบการเงินรวม ซึ่งได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
การบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทัง้ ได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการจํานวน 5 ครัง้ เพื่อ
ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลทีม่ สี าระสําคัญในการจัดทํางบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซง่ึ มีผลกระทบต่องบ
การเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ใช้งบ
การเงิน และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็ นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน
ดังกล่าวทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึง่ เป็ นรายงานความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข
การสอบทานรายงานการประเมิ น การบริ หารความเสี่ย ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความ
เสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดยพิจารณาปั จจัยเสีย่ งทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสทีจ่ ะเกิด ผลกระทบ และการ
บริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษทั ฯ ได้กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการความเสีย่ งไว้อย่างชัดเจน และได้สอ่ื สารให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ายเข้าใจ รวมทัง้ สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสีย่ งเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
การสอบทานระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน
และพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ครอบคลุมปั จจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน รวมทัง้ มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทัง้ ในด้านบุคลากรและการปฎิบตั ิงานตรวจสอบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีทร่ี ายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่
เป็ นสาระสําคัญซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฯ
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นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสําหรับปี 2564
ซึง่ ได้จดั ทําขึน้ ตามปั จจัยเสีย่ งขององค์กร รวมทัง้ กําหนดขอบเขตการปฎิบตั งิ านตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทาง
ธุรกิจและการทํางานทีม่ สี าระสําคัญ
การสอบทานการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ด ี และการปฎิ บ ตั ิ ต ามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้
ปฎิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดอี ย่างเคร่งครัด และมุ่งมันที
่ ่จะดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
โดยกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจติ สํานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง
รวมทัง้ ได้จดั ทํานโยบายต่อต้านคอรัปชันอย่
่ างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การพิ จ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุ มตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้ นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4795 และ นางสาวเนาวรัตน์ นิติ
เกียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7789 และนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 9052 ใน
นาม บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั และบริษทั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฎิบตั งิ านได้ ให้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั และบริษทั เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจําปี 2564
การสอบทานรายการที่เกี่ย วโยงกัน หรือ อาจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันดังกล่าว เป็ นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ด้วยเงือ่ นไขและราคาทีส่ มเหตุสมผล
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูล
ทางการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี 2563 ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ บริษทั ฯ มีการ
บริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิ ดเผยรายการที่
เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ ตลอดจนมีการปฎิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทัง้
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฎิบตั งิ านให้มคี ุณภาพดีขน้ึ และเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายนที ทับมณี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่า งกัน
12.1 ล กั ษณะความสัม พัน ธ์
บริษทั ฯ มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนัน้ เป็ นการทํา
รายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯรวมถึงการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษทั ฯกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งได้
ดังนี้
บุค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง
ล กั ษณะความสัม พัน ธ์
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จํากัด
TAKUNI เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ผ่านบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย)
(มหาชน) (TAKUNI)
จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 36.64 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย)
จํากัด (TT)
บริษทั จีแก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด
(GG)
บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม
จํากัด (RE)
นายซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
นายยอง ชอล ชอย
(Mr. Yeong Cheol Choi)
นายหวัง ยอบ จี
(Mr. Wang Youp Jhee)

TT เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ของบริษทั
ในสัดส่วนร้อยละ 36.64 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
GG เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
RE เป็ นบริษทั ย่อยของ TAKUNI ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการบริหารและกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดย
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 11.22 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.88
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.45
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
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แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

12.2 ล กั ษณะของรายการระหว่า งกัน
บริษทั ฯ มีการทํารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ซึง่ สามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทํารายการระหว่างกัน โดยเป็ นไป
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงือ่ นไขทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรม ดังนี้
บุค คล/นิ ติ บ คุ คลที่
อาจมีค วามขัด แย้ง
1. บริษทั ทาคูนิ
กรุป๊ จํากัด(มหาชน)
(TAKUNI)

ล กั ษณะของรายการระหว่า งกัน

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2561
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2562
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค.2563
(บาท)

รายได้จากการให้บริการ
บริษทั มีรายได้จากการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
โ ค ร ง ก า ร Bangpa-Kong LPG Terminal
Phase 3 (WP Ball Tank) ให้กบั บริษทั ทาคู
นิ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)




รายได้จากการให้บริการ
ค่าไฟฟ้ า

ยอดคงค้าง
- ลูกหนี้การค้า
- เงินประกันผลงาน
- รายได้รบั ล่วงหน้า
- รายได้คา่ ก่อสร้างค้างรับ

5,949,809
-ไม่ม-ี

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

190,988,004
1,228,921

10,920,420
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
17,643,946

12,974,054
265,922

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ความจํา เป็ น และความสมเหตุส มผลของ
รายการ

ความเห็น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นธุรกิจปกติ ของ
บริษทั ทัง้ สอง นโยบายกําหนดราคา
และเงื่อนไขทางการค้าตามปกติโดย
TAKUNI ได้มกี ารเปรียบเทียบราคา
กับผู้รบั เหมารายอื่นแล้ว และ CAZ
ได้ เ สนอราคาเป็ นไปตามเงื่อ นไข
ปกติข อง CAZ ที่เ สนอให้ก ับ ลู ก ค้า
รายอื่นโดยสรุป

บริษทั ฯ ได้ทําสัญญารับเหมาก่อสร้าง 
แบบครบวงจรกับ บริษ ัท ทาคูนิ กรุ๊ป
จํา กัด (มหาชน) ภายใต้ช่ือ โครงการ
Bangpa-Kong LPG Terminal Phase
3 (WP Ball Tank) โดยมีมูลค่าสัญญา
อยู่ท่ี 204 ล้านบาท อายุโครงการ 16
เดือน (ก.ย.2561 – มี.ค. 2563)

เงื่ อ นไขการทํ า รายการของ ทั ้ง
TAKUNI แ ล ะ CAZ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เงือ่ นไขการค้าทัวไป
่ นอกจากนี้การ
ทํารายการดังกล่าว พบว่า ราคาขาย
และเงื่อ นไขการค้า ของงานที่ CAZ
ทํา ให้บ ริษัท ย่ อ ยของ TAKUNI เมื่อ
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ยอดค้างจ่าย
- เจ้าหนี้การค้า

2. บริษทั ทาคูนิ
(ประเทศไทย) จํากัด
(TT)

เงินกูย้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
 บริษทั มีการกู้ยมื เงินจากบริษทั แม่เพื่อใช้เป็ น
เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ
รายละเอียดมีดงั นี้
- ต้นงวด
- กูเ้ พิม่ ระหว่างงวด
- ชําระคืนระหว่างงวด
- ยอดคงเหลือปลายงวด

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2561
(บาท)
-ไม่ม-ี

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2562
(บาท)
1,263,985

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค.2563
(บาท)

ความจํา เป็ น และความสมเหตุส มผลของ
รายการ

-ไม่ม-ี



-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
157,500,000
(157,500,000)
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

962,192

-ไม่ม-ี
279,000,000 
(279,000,000)
-ไม่ม-ี


 ดอกเบี้ ย จ่ า ย (อั ต ราดอกเบี้ ย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
เฉลี่ย อยู่ท่ี 6.10% (ปี 2562) และ 5.61% (ปี
2563)

5,658,016

งวด 12 เดือน ปี 2561 บริษทั ไม่มเี งิน 
กูย้ มื จาก TT
งวด 12 เดือน ปี 2562 บริษทั ได้กู้ยมื
เงินจาก TT จํานวน 157.50 ล้านบาท
และชําระคืนทัง้ จํานวนในระหว่างงวด
งวด 12 เดือน ปี 2563 บริษทั ได้กู้ยมื
เงินจาก TT จํานวน 279.00 ล้านบาท
และชําระคืนทัง้ จํานวนในระหว่างงวด
รายการกูย้ มื ดังกล่าวเกิดขึน้ จากความ 
จํา เป็ นในการนํ า เงินมาใช้เป็ นเงินทุน
หมุ น เวี ย นระยะสั น้ ในการดํ า เนิ น
โครงการก่ อ สร้า ง ซึ่ง วงเงิน สิน เชื่อ ที่
บริษทั ได้รบั จากธนาคารพาณิชย์นนั ้ ไม่
เพียงพอ โดยบริษทั มีเงินกูจ้ ากธนาคาร
พาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในอั ต ราดอกเบี้ ย
MLR – ร้อ ยละ 0.50 ซึ่ง ตํ่ า กว่ า อัต รา

ความเห็น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เที ย บกั บ งานที่ CAZ ทํ า ให้ ลู ก ค้ า
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก แ ล้ ว มี margin
ใกล้เ คีย งกัน และเงื่อ นไขการค้า ไม่
แตกต่าง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
รายการดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้น เนื่ อ งจาก
ความจําเป็ นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อบริษทั ในการนํ ามาใช้เป็ นเงินทุน
หมุ น เวีย นเพื่อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น
ธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้ าหมาย
ของบริษทั ฯ

รับทราบรายงานผลการการไม่มเี งิน
กู้ยมื กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ณ วันสิน้
งวด
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แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2561
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2562
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค.2563
(บาท)

ความจํา เป็ น และความสมเหตุส มผลของ
รายการ

ความเห็น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั จ่ายให้กบั TT ร้อยละ
0.50

3. บริษทั จีแก๊ส
โลจิสติกส์ จํากัด
(GG)

ค่าใช้จา่ ยจากการรับบริการ
 บริษทั มีการใช้บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างทีจ่ าก
GG โดยเป็ นอัตราค่าบริการเดียวกันกับที่
บริษทั จ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างทัวไป
่
- ค่าใช้จา่ ยจากการรับบริการ

 ยอดคงค้าง
‐ เจ้าหนี้การค้า
‐ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

4. บริษทั ราชพฤกษ์ ค่าใช้จา่ ยจากการรับบริการ
วิศวกรรม จํากัด
 บริษ ัทมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริก ารทดสอบ
(RE)
แบบไม่ ทํ า ลายทางด้ า นวิ ศ วกรรม Non-

2,112,829

3,910,382

3,834,899

577,500
431,806

1,645,878
-ไม่ม-ี

2,026,418
-ไม่ม-ี



รายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากการที่ 
บริษัทได้ใช้บริการขนส่ง วัสดุก่ อสร้าง
จาก GG ซึ่ ง เป็ นการประกอบธุ ร กิ จ
ตามปกติ โดยมีอ ัต ราค่ า บริก ารและ
เงื่ อ นไขทางการค้ า เที ย บเท่ า กั บ ผู้
ให้บริก ารรายอื่น ๆ อีก 2 ราย ซึ่ง คิด
อัตราค่าบริการเป็ นรายเดือน เดือนละ
70,000 บาท และค่ า ล่ ว งเวลาซึ่ง เป็ น
ค่าใช้จ่า ยที่เ กิดขึ้นจริง คิด เป็ น ชม.ละ
291.67 ต่อชม. โดยอัตราค่าบริการและ
เงื่อ นไขทางการค้ า เทีย บเคีย งกับ ผู้
ให้บ ริก ารรายอื่น ๆ อีก 2 ราย เฉลี่ย
ราคาอยูท่ ่ี เดือนละ 70,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นธุรกิจปกติ ของ
บริษทั ทัง้ สอง นโยบายกําหนดราคา
และเงื่ อ นไขทางการค้ า ตามปกติ
ดั ง นั ้น จึ ง เห็ น ว่ า การทํ า รายการมี
ความเหมาะสม และสมเหตุสมผล



รายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากการที่ 
บริ ษ ั ท ได้ ใ ช้ บ ริ ก ารทดสอบแบบไม่
ทําลายทางด้านวิศวกรรม NDT ซึง่ เป็ น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวเป็ นธุรกิจปกติ ของ
บริษทั ทัง้ สอง นโยบายกําหนดราคา
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Destructive Testing – (“NDT”) ที่จ่ายให้ RE
แก่ โ ดยเป็ นอั ต ราค่ า บริ ก ารเดี ย วกัน กับ ที่
บริษทั จ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างทั ่วไป
ค่าใช้จา่ ยจากการรับบริการ
 ยอดคงค้าง
- เจ้าหนี้การค้า
- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2561
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2562
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค.2563
(บาท)

8,162,215

22,301,463

17,135,585

1,991,587
431,805

5,380,110
4,713,583

13,203,665
7,756,981

ค่าเช่าสํานักงาน และค่าสาธารณูปโภค
บริษทั มีรายได้คา่ เช่าสํานักงาน และค่า
สาธารณูปโภค จากบริษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม
จํากัด โดยมีอตั ราค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาด
และค่าสาธารณูปโภค อัตราค่าสาธารณูปโภค
ตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้ า
-

รายได้คา่ เช่าสํานักงาน
รายได้คา่ สาธารณูปโภค

 ยอดคงค้าง
- ลูกหนี้การค้า

ความจํา เป็ น และความสมเหตุส มผลของ
รายการ



144,000
127,766

144,000
140,689

144,000
79,181

69,474

74,409

43,027

ความเห็น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประกอบธุรกิจตามปกติ โดยมีอตั รา
ค่ า บริ ก ารและเงื่ อ นไขทางการค้ า
เทียบเท่ากับผูใ้ ห้บริการรายอื่น ๆ อีก 2
ราย

และเงื่ อ นไขทางการค้ า ตามปกติ
ดั ง นั ้น จึ ง เห็ น ว่ า การทํ า รายการมี
ความเหมาะสม และสมเหตุสมผล

บริษัท ฯ ให้ RE เช่ า พื้น ที่เ พื่อ ใช้เ ป็ น 
ที่ ต ั ง้ สํ า นั ก งาน มี พ้ื น ที่ ใ ช้ ส อย 204
ตารางเมตร อยู่ ภ ายในบริเ วณพื้น ที่
อาคารโรงงานของบริษัท เพื่อ ความ
สะดวกและรวดเร็ว ในการตรวจสอบ
งาน NDT ของบริ ษั ท ฯ โดยการทํ า
สัญญาเช่าเป็ นแบบต่ออายุอตั โนมัตทิ ุก
ปี (หากไม่ ม ีก ารแจ้ง ยกเลิก เป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร) บริษทั ฯ กําหนดอัตราค่า
เช่ า ต่ อ ตารางเมตรเท่ า กับ 59 บาท / 
เดือน ซึ่งเท่ากับราคาที่ประเมินโดยผู้
ประเมิน ราคาอิส ระ (59 บาท/ตาราง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
ให้บริษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด
เช่ า สิน ทรัพ ย์ ด ัง กล่ า ว เป็ นการนํ า
สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ในการดําเนินการ
ของบริษทั มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
อัตราค่าเช่าและค่าสาธารณู ปโภค มี
ความสมเหตุสมผล เป็ นไปตามราคา
ตลาด และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการ
ขายวัสดุอุปกรณ์ทบ่ี ริษทั ไม่ได้ใช้งาน
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บุค คล/นิ ติ บ คุ คลที่
อาจมีค วามขัด แย้ง

ล กั ษณะของรายการระหว่า งกัน

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2561
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค. 2562
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ น
สิ้ น สุด วัน ที่
31 ธ.ค.2563
(บาท)

ความจํา เป็ น และความสมเหตุส มผลของ
รายการ
เมตร) และมีเงื่อนไขการคิดราคาของ
ค่าสาธารณู ปโภคตามมูลค่า เรียกเก็บ
ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง

ความเห็น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
แ ล้ ว ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ร า ช พ ฤ ก ษ์
วิศวกรรม จํากัด ดังกล่าว เป็ นการนํา
สินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ในการดําเนินการ
ของบริษ ัท มาทํ า ให้ เ กิ ด ประโยชน์
โ ด ย ร า ค า มี ค ว า ม ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล
เป็ นไปตามราคาตลาด และเป็ น
ประโยชน์ สูงสุดแก่ผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝ่ าย
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

12.3 รายละเอีย ดคํา้ ประกัน วงเงิ น สิ น เชื่อ ธนาคารของบุค คล/นิ ติ บ คุ คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง

ธนาคาร
1. ธนาคารไทยพาณิชย์

ล กั ษณะของรายการ
ระหว่า งกัน

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2561
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2562
(บาท)

รายการคํ้าประกัน
 วงเงินหนังสือคํ้าประกัน
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป
‐ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

607,000,000
362,330,687
-ไม่ม-ี

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

 วงเงินสินเชือ่
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

250,000,000
169,540,000

250,000,000
116,220,000

 วงเงินเบิกเกินบัญชี
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

5,000,000
-ไม่ม-ี

5,000,000
-ไม่ม-ี

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2563
(บาท)

รายละเอีย ดหล กั ทรัพย์ค าํ้ ประกัน

รายชื่อ ผูค้ าํ้ ประกัน

1,036,600,000  ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง โฉนดเลขที่  บ ริ ษั ท ท า คู นิ ก รุ๊ ป จํ า กั ด
464,097,144
111802,11803,11804 และ น.ส.3 ตัง้ อยู่ท่ี
(มหาชน) (“TAKUNI”)
409,103,580
เลขที่ 383 ต.ห้ว ยโป่ ง อ.เมือ งระยอง จ.  นายซุง ซิก ฮอง
ระยอง ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ บริษทั ซีเอ
(Mr.Chung Sik Hong)
250,000,000
แซด (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) จด
115,900,000
จํานองเป็ นหลักประกัน
(บริษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการ
ดําเนินการของธนาคารเพือ่ ปลด
5,000,000
TAKUNI จากการเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน)
-ไม่ม-ี
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร
2. ธนาคารทหารไทย

ล กั ษณะของรายการ
ระหว่า งกัน
รายการคํ้าประกัน
 วงเงินหนังสือคํ้าประกัน
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป
 วงเงินเบิกเกินบัญชี
- วงเงินทีใ่ ช้ไป

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2561
(บาท)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2562
(บาท)

200,000,000
2,200,000

200,000,000
-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

10,000,000
9,606,603

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2563
(บาท)

รายละเอีย ดหล กั ทรัพย์ค าํ้ ประกัน

รายชื่อ ผูค้ าํ้ ประกัน

200,000,000  งวด 12 เดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม  บริ ษ ั ท ทาคู นิ (ประเทศไทย)
214,225,000
2561 ได้มกี ารนํ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
จํากัด (“TT”)
จํา นวน 660,000 บาท ซึ่ง เป็ นกรรมสิท ธิ ์  นายซุง ซิก ฮอง
10,000,000
ของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํา กัด (มหาชน)
(Mr.Chung Sik Hong)
-ไม่ม-ี
จดจํานองเป็ นหลักประกัน
 นายยอง ชอล ชอย
(Mr.Yeong Cheol Choi)
 ณ สิ้น งวด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ไม่ ม ี  นายหวัง ยอบ จี
หลัก ทรัพย์ของบริษ ัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํา กัด
(Mr.Wang Youp Jhee)
(มหาชน) จดจํานองเป็ นหลักประกันให้แก่
บริษทั ฯ
(ปี 2561 ธนาคารดําเนินการปลด
รายชือ่ ของ บริษทั ทาคูนิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ออกจากรายชือ่ ผูค้ ้าํ
ประกันของบริษทั ฯ)
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร
3. ธนาคารกสิกรไทย

ล กั ษณะของรายการ
ระหว่า งกัน
รายการคํ้าประกัน
 วงเงินหนังสือคํ้าประกัน
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป
 วงเงินเบิกเกินบัญชี
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป
 ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ้า
ประกัน

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2561
(บาท)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2562
(บาท)

400,000,000
400,000,000

400,000,000
395,757,945

10,000,000
-ไม่ม-ี

10,000,000
6,614,344

301,385

-ไม่ม-ี

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2563
(บาท)

รายละเอีย ดหล กั ทรัพย์ค าํ้ ประกัน

400,000,000  ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง โฉนดเลขที่
400,000,000
11943, 72755, 72756, 72757, 72758,
72759, 72760, 72761, 72762, 114774,
10,000,000
114777, 114778, 114779, 114780,
-ไม่ม-ี
114781, 120079, 133885, ตํ า บลบางแค
( ห ลั ก ส อ ง ) อํ า เ ภ อ ภ า ษี เ จ ริ ญ
-ไม่ม-ี
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง เป็ นกรรมสิท ธิข์ อง
บริษ ัท ทาคู นิ (ประเทศไทย) จํ า กัด จด
จํานองเป็ นหลักประกัน
 ระหว่างปี 2563 บริษทั ฯ ได้นําทีด่ นิ อาคาร
และโรงงาน จํานวน 79 ไร่ 47 ตารางวา อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง ทีซ่ อ้ื ในระหว่างปี 2562
จากการนํ า เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเสนอขาย
หลัก ทรัพ ย์ ท่ีอ อกใหม่ จํ า นวน 100 ล้ า น
บาท และดําเนินการจดจํานองกับธนาคาร
แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

รายชื่อ ผูค้ าํ้ ประกัน

 บ ริ ษั ท ท า คู นิ ก รุ๊ ป จํ า กั ด
(มหาชน) (“TAKUNI”)
 บริ ษ ั ท ทาคู นิ (ประเทศไทย)
จํากัด (“TT”)
 บริษัท จีแ ก๊ ส โลจิส ติก ส์ จํา กัด
(“GG”)
 บริ ษ ั ท ราชพฤกษ์ ว ิ ศ วกรรม
จํากัด (“RE”)
 นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(ณ กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการ
ดํา เนิ น การปลด TAKUNI, TT, GG,
RE จากการเป็ นผู้ ค้ํ า ประกั นกั บ
ธนาคาร)
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บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ธนาคาร
4. ธนาคารกสิกรไทย

ล กั ษณะของรายการ
ระหว่า งกัน
รายการคํ้าประกัน
 วงเงินหนังสือคํ้าประกัน
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป
 วงเงินสินเชือ่
(Factoring)
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2561
(บาท)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2562
(บาท)

160,000,000
40,507,270

160,000,000
-ไม่ม-ี

100,000,000

100,000,000

13,177,756

32,247,285

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2563
(บาท)

รายละเอีย ดหล กั ทรัพย์ค าํ้ ประกัน

160,000,000  ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง โฉนดที่ดนิ เลขที่
117,972,068
30696 30697 ตําบลบ้านปทุม อําเภอสาม
โคก จ. ปทุ ม ธานี ซึ่ง เป็ น กรรมสิท ธิข์ อง
100,000,000
บริษัท ทาคู นิ กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) จด
จํานองเป็ นหลักประกัน
-ไม่ม-ี  ระหว่างปี 2563 บริษทั ฯ ได้นําทีด่ นิ อาคาร
และโรงงาน จํานวน 79 ไร่ 47 ตารางวา อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง ทีซ่ อ้ื ในระหว่างปี 2562
จากการนํ า เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการเสนอขาย
หลัก ทรัพ ย์ ท่ีอ อกใหม่ จํ า นวน 100 ล้ า น
บาท และดําเนินการจดจํานองกับธนาคาร
แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

รายชื่อ ผูค้ าํ้ ประกัน

 บ ริ ษั ท ท า คู นิ ก รุ๊ ป จํ า กัด
(มหาชน) (“TAKUNI”)
 บริ ษ ั ท ทาคู นิ (ประเทศไทย)
จํากัด (“TT”)
 บริ ษ ั ท ราชพฤกษ์ ว ิ ศ วกรรม
จํากัด (“RE”)
 นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(ณ กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการ
ดํา เนิ น การปลด TAKUNI, TT, GG,
RE จากการเป็ นผู้ ค้ํ า ประกั นกั บ
ธนาคาร)
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ธนาคาร
5. ธนาคารกสิกรไทย

ล กั ษณะของรายการ
ระหว่า งกัน
รายการคํ้าประกัน
 วงเงินสินเชือ่
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2561
(บาท)
72,714,000
72,713,893

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2562
(บาท)
59,342,000
7,417,750

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2563
(บาท)

รายละเอีย ดหล กั ทรัพย์ค าํ้ ประกัน

23,698,800  งวด 12 เดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2,369,880
2561 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
เ ป็ น บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ป ร ะ จํ า จํ า น ว น
20,789,750 บาท โดยแบ่งเป็ น
1. สัญ ญาคํ้ า ประกั น วงเงิ น 59,342,000
บาท และเงิน ประกัน จํ า นวน 7,417,750
บาท สํา หรับ โครงการโรงโอเลฟิ น ส์ใ หม่
กิจกรรมงานผลิตขึน้ รูปโครงสร้างเหล็ก ซึง่
หนั ง สื อ คํ้ า ประกั น จะสิ้ น สุ ด ลงวัน ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อ ผูค้ าํ้ ประกัน

 บ ริ ษั ท ท า คู นิ ก รุ๊ ป จํ า กั ด
(มหาชน) (“TAKUNI”)
 นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)

(ณ กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการ
ดํา เนิ น การปลด TAKUNI, TT, GG,
RE จากการเป็ นผู้ ค้ํ า ประกั น กั บ
ธนาคาร)

2. สั ญ ญาคํ้ า ประกั น การประมู ล งาน
โครงการหนึ่ ง วงเงิน 13,372,000 บาท
(เงิ น ประกัน จํ า นวน 13,372,000 บาท)
โดยหนังสือคํ้าประกันจะสิน้ สุดลงวันที่ 28
มกราคม 2562)
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ธนาคาร

ล กั ษณะของรายการ
ระหว่า งกัน

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2561
(บาท)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2562
(บาท)

มูล ค่า รายการ
งวด 12 เดือ นสิ้ น สุด
วัน ที่ 31 ธ.ค. 2563
(บาท)

รายละเอีย ดหล กั ทรัพย์ค าํ้ ประกัน


6. ธนาคารกรุงเทพ

รายการคํ้าประกัน
 วงเงินสินเชือ่
‐ วงเงินทีใ่ ช้ไป

20,000,000
12,800,000

20,000,000
9,920,000

รายชื่อ ผูค้ าํ้ ประกัน

งวด 12 เดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2563 บริ ษั ท ฯ ได้ ว างหลั ก ทรั พ ย์ ค้ํ า
ประกันเป็ นบัญชีเงินฝากประจํา จํานวน
2,369,880 บ า ท สํ า ห รั บ ห นั ง สื อ คํ้ า
ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น ต่ าง ประ เท ศ จํ า นวน
118,494,000 สํา หรับ โครงการก่ อ สร้า ง
โรงงานผลิต เม็ดพลาสติก โพลีโพรพิลีน
สายการผลิตที่ 4

20,000,000  โครงการขอสิน เชื่อ โดยมีบ รรษัท ประกัน  บริ ษ ั ท ทาคู นิ (ประเทศไทย)
7,040,000
สินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อคํ้าประกัน
จํากัด (“TT”)
 นายซุง ซิก ฮอง
(Mr.Chung Sik Hong)
(มีการปลดผูค้ ้าํ ประกันทัง้ 2 ท่าน ณ
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรียบร้อย
แล้ว)
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12.4 มาตรการหรือ ขัน้ ตอนการอนุม ตั ิ ก ารทํา รายการระหว่า งกัน
จากทีบ่ ริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนและเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
ปี 2561 ขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ จะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ และข้อ บัง คับ ประกาศ คํ า สัง่ หรือ ข้อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทํานโยบายการทํารายการระหว่างกัน
ขึน้ มาเพื่อรองรับการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต โดยจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
ตามเหตุจาํ เป็ นและความสมควร
12.5 นโยบายหรือ แนวโน้ ม การทํา รายการระหว่า งกัน ในอนาคต
บริษทั ฯ อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหาก
เป็ นรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซง่ึ มีเงือ่ นไขทางการค้าโดยทัวไป
่ บริษทั ฯ
จะดําเนินการตามมาตรการควบคุมการทํารายการระหว่างกันทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นก่อนเข้าทํารายการ
กล่าวคือเป็ นไปตาม
หลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ไิ ว้แล้วตามทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้
ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีต่ กลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ กําหนดราคาและเงือ่ นไขรายการต่าง ๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม และ
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์
ในกรณีทม่ี กี ารทํารายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั ฯ จะดําเนินการตามมาตรการการอนุมตั ริ ายการระหว่าง
กันดังทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้น ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันทีจ่ าํ เป็ นต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ จะดําเนินการให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกีย่ วกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯไม่
มีนโยบายการให้เงินกูย้ มื แก่บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้น
เป็ นไปตามระเบียบของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอํานาจอนุมตั ใิ นการบริหารงานหรือ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ อยูต่ ามสัดส่วนการถือหุน้ นอกจากนี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯมี
การทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ฯจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วาม
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ บริษทั ฯจะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วามรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบ
บัญชี หรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเป็ นอิสระ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการยักย้าย หรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ
แต่เป็ นการทํารายการทีบ่ ริษทั ฯได้คาํ นึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
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13. ข้อ มูล ทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ
13.1 สรุป รายงานการสอบบัญ ชี
งบการเงิน
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาต สําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ของบริษทั ฯ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาต สําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ของบริษทั ฯ
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาต สําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ของบริษทั ฯ

ผูส้ อบบัญชี
โดย นางณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 3430 จาก
บริษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบีเ อเอส จํ า กัด ลงวัน ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562
โดย นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 5339
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เ ฮาส์คูเ ปอร์ส เอบีเอเอส จํา กัด ลงวัน ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563
โดย นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4795
จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2564

รายงานของผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รายงานการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน สําหรับปี 2561 – 2563 ของ
บริษทั ฯ สรุปได้ดงั นี้
สําหรับงบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีว่า งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
สําหรับงบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีว่า งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
สําหรับงบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายงานของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีว่า งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฯ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ส่วนที่ 3 หน้า 1

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

13.2 ตารางสรุป งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ปรากฎดังนี้
รายการ
สิ น ทรัพย์
สิ น ทรัพย์หมุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยรอขอคืน1/
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ น ทรัพย์หมุน เวีย น
สิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย น
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
เงินมัดจํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย น
รวมสิ น ทรัพย์
หนี้ สิ น หมุน เวีย น
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอืน่
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สิ น หมุน เวีย น
หนี้ สิ น ไม่หมุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สิ น ไม่หมุน เวีย น
รวมหนี้ สิ น
ส่ว นของเจ้า ของ
ทุน เรือ นหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้า นบาท ร้อ ยละ

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้า นบาท ร้อ ยละ

ณ 31 ธ.ค. 2563
ล้า นบาท ร้อ ยละ

35.22
208.40
273.72
135.92
6.85
660.11

3.06
18.13
23.81
11.82
0.60
57.42

31.33
186.08
564.88
9.72
13.16
805.17

2.11
12.51
37.97
0.65
0.88
54.13

142.42
204.87
512.28
34.54
7.26
901.37

8.50
12.23
30.58
2.06
0.44
53.81

20.79
357.14
11.65
37.25
61.31
0.85
0.66
489.65
1,149.76

1.81
31.06
1.01
3.24
5.33
0.07
0.06
42.58
100.00

32.95
527.97
11.28
10.57
96.48
2.11
1.08
682.44
1,487.60

2.21
35.49
0.76
0.71
6.49
0.14
0.07
45.87
100.00

10.02
557.39
13.22
54.17
132.81
3.41
2.63
773.65
1,675.02

0.60
33.28
0.79
3.23
7.93
0.20
0.16
46.19
100.00

59.18
286.57
422.43
38.64

5.15
24.92
36.74
3.36

16.71
222.25
327.16
217.25
2.50
38.64

1.12
14.94
21.99
14.60
0.17
2.60

0.01
509.10
265.03
141.08
20.00
38.64

0.00
30.39
15.82
8.42
1.19
2.31

1.45

0.13

8.34

0.56

20.40

1.22

22.16
830.43

1.93
72.23

21.38
854.22

1.44
57.42

25.80
1,020.06

1.54
60.89

143.70
3.00
7.96
3.07
157.73
988.16

12.50
0.26
0.69
0.26
13.71
85.94

105.06
20.69
8.30
5.06
139.10
993.33

7.06
1.39
0.56
0.34
9.35
66.77

84.30
26.37
8.94
7.13
126.74
1,146.80

5.03
1.57
0.53
0.44
7.57
68.46

ส่วนที่ 3 หน้า 2

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ปรากฎดังนี้
รายการ

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้า นบาท ร้อ ยละ
140.00
12.18
100.00
8.70
-

ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย
5.09
ยังไม่ได้จดั สรร
44.31
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนทีเ่ ป็ นเจ้าของ
8.45
รวมส่วนผูเ้ ป็ นเจ้าของบริษทั ใหญ่
157.85
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
3.75
รวมส่ว นของเจ้า ของ
161.60
รวมหนี้ สิ น และส่ว นของเจ้า ของ
1,149.76
หมายเหตุ : 1/ จัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินปี 2563

0.44
3.85
0.74
13.73
0.33
14.06
100.00

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้า นบาท ร้อ ยละ
140.00
9.41
140.00
9.41
246.11
16.54
9.15
87.31
8.45
491.02
3.26
494.28
1,487.60

0.62
5.87
0.57
33.01
0.22
33.23
100.00

ณ 31 ธ.ค. 2563
ล้า นบาท ร้อ ยละ
140.00
8.36
140.00
8.36
246.11
14.69
11.95
116.03
8.45
522.54
5.68
528.22
1,675.02

0.72
6.93
0.50
31.20
0.34
31.54
100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ปรากฏดังนี้
รายการ

ปี 2561
ล้า นบาท
ร้อ ยละ
1,387.08
100.00
1,241.09
89.48
145.99
10.52
2.79
0.21
148.78
10.73
66.10
4.77
12.90
0.93
69.78
5.03
14.09
1.02
55.69
4.01

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2562
ล้า นบาท ร้อ ยละ
2,034.46
100.00
1,851.87
91.03
182.59
8.97
6.19
0.30
188.78
9.28
78.03
3.84
15.31
0.75
95.44
4.69
20.44
1.00
75.00
3.69

ปี 2563
ล้า นบาท
ร้อ ยละ
2,233.06
100.00
2,055.14
92.03
177.92
7.97
3.37
0.15
181.30
8.12
74.62
3.34
27.16
1.22
79.52
3.56
15.59
0.70
63.93
2.86

รายได้จากการก่อสร้าง
ต้นทุนจากการก่อสร้าง
กํา ไรขัน้ ต้น
รายได้อน่ื
กํา ไรก่อ นค่า ใช้จ ่า ย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กํา ไรก่อ นค่า ใช้จ ่า ยภาษี เงิ น ได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กํา ไรสุทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ :
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
0.17
0.01
(0.63)
(0.03)
กํา ไรเบ็ด เสร็จ รวม
55.86
4.02
74.37
3.64
63.93
2.86
กํา ไร (ขาดทุน ) สุท ธิ ต ่อ หุ้น
กําไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
52.98
3.81
75.46
3.70
61.51
2.75
กําไรส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
2.71
0.20
(0.46)
0.00
2.42
0.11
2/
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
0.26
0.27
0.22
3/
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
200,000
276,493
280,000
หมายเหตุ :2/ คํานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยหารกําไรสุทธิสาํ หรับงวดด้วยจํานวนหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกในปี
3/
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ คํานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

ส่วนที่ 3 หน้า 3

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

งบกระแสเงินสดสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

ปี 2561

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2562

ปี 2563

กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
55.69

75.00

63.93

31.41
0.25
1.48
0.48
(0.05)
12.87
14.10

44.81
(0.46)
1.20
(0.23)
15.31
20.44

61.59
0.76
2.48
(0.19)
27.16
15.59

116.23

156.07

171.32

(42.85)
(184.87)
(133.40)
(2.02)
(31.75)
0.10
115.30
258.62
0.63
2.47
98.46
(12.71)
(48.24)
16.57
54.08

16.94
(296.70)
135.29
(6.30)
26.68
(1.26)
38.64
(208.54)
(0.77)
0.34
(139.61)
(15.10)
(55.88)
(210.59)

(18.80)
52.60
(24.82)
5.90
(43.61)
(1.30)
(57.62)
(76.16)
4.42
0.64
(0.40)
12.17
(27.11)
(53.47)
(68.41)

(20.79)

(12.16)

22.93

(69.54)
(3.80)
0.13
0.05
(93.95)

(187.55)
(1.08)
2.03
0.23
(198.53)

(56.73)
(3.03)
1.07
0.19
(35.57)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร1/

59.18

666.05

1,072.64

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร1/

(1.66)
(38.64)
-

(502.99)
(1.90)
(38.64)
(158.50)

(785.78)
(21.84)
(20.76)
(288.78)

กํา ไรก่อ นภาษี เงิ น ได้1/
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุน จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ภาษีเบีย้ ปรับเงินเพิม่
ดอกเบีย้ รับ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้1/
กระแสเงิ น สดก่อ นการเปลี่ย นแปลงของสิ น ทรัพย์แ ละหนี้ สิ น ดํา เนิ น งาน
การเปลี่ย นแปลงของสิ น ทรัพย์แ ละหนี้ สิ น ดํา เนิ น งาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา (รายได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชําระ)
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินมัดจํา
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา (รายได้คา่ บริการรับล่วงหน้า)
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงิ น สดได้ม าจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงิ น สดสุทธิ ได้ม าจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน1/
ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบีย้ รับ
เงิ น สดสุทธิ ใ ช้ไปในกิ จ กรรมลงทุน
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น

จ่ายชําระคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการเกีย่ วข้อง

ส่วนที่ 3 หน้า 4

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

รายการ

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2562
161.00
5.00
(5.00)
(29.61)
(20.52)
1.61
312.00
388.51
(20.59)
35.22
14.62

ปี 2561

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการเกีย่ วข้อง
เงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากบุคคลอืน่
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอืน่
เงินปั นผลจ่าย
จ่ายชําระเงินค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหุน้
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายสําหรับการลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อย
เงิ น สดสุทธิ ได้ม าจาก (ใช้ไป) ในกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
เงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สดเพิ่ ม ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สด ณ วัน ปลายงวด
หมายเหตุ : 1/ จัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินปี 2563

(34.87)
(0.90)
(16.89)
(56.76)
91.98
35.22

ปี 2563
286.28
20.00
(29.99)
231.77
127.79
14.62
142.41

13.3 อัต ราส่ว นทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ
รายการ
อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ1
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่ 1
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชําระหนี้
Cash Cycle1
อ้ต ราส่ว นแสดงความสามารถในการทํา กํา ไร
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัต ราส่ว นแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดํา เนิ น งาน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม
อัต ราส่ว นวิ เคราะห์น โยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้

หน่ ว ย

ปี 2561

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2562

ปี 2563

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.79
0.29
0.05
7.42
49 วัน
N/A
N/A
5.42
67 วัน
N/A

0.94
0.25
(0.265
10.31
35 วัน
N/A
N/A
6.03
60 วัน
N/A

0.88
0.34
(0.13)
11.42
32
N/A
N/A
6.94
53 วัน
N/A

%
%
%
%
%

10.52
5.96
0.20
65.41
3.81

8.97
5.44
0.30
-190.12
3.70

7.97
4.78
0.15
-116.83
2.75

%
%
%
เท่า

35.88
8.80
25.15
1.48

23.26
8.40
26.39
1.55

12.14
6.75
22.62
1.41

เท่า
เท่า

6.26
6.41

2.02
7.23

2.19
3.93
ส่วนที่ 3 หน้า 5

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รายการ
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปั นผล3
ข้อมูลต่อหุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้
กําไรสุทธิต่อหุน้ 2

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563
หน่ ว ย
เท่า
เท่า
%
บาท
บาท

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
ปี 2562
1.56
0.84
0.34
(0.23)
62.61
39.48
0.81
0.26

1.79
0.27

ปี 2563
1.30
(0.06)
46.91
1.87
0.22

หมายเหตุ : ¹อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ และ Cash Cycle สามารถคํานวณได้ แต่เนือ่ งจากบริษทั รับจ้างผลิตตามคําสัง่
ของลูกค้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะแต่ละราย บริษทั ฯ จึงไม่มสี นิ ค้าสําเร็จรูป จึงทําให้อตั ราส่วนดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ
2
คํานวณจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยหารกําไรสุทธิสาํ หรับงวดด้วยจํานวนหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกในระหว่างปี
3

คํานวณจากจํานวนเงินปั นผลทีจ่ า่ ยหารด้วยกําไรสุทธิของงบการเงินรวม

ส่วนที่ 3 หน้า 6

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

14. การวิ เคราะห์แ ละคํา อธิ บ ายของฝ่ ายจัด การ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
14.1 ภาพรวมการดํา เนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการ
บริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขัน้ ตอน ทัง้
การให้บริการตรงจากบริษทั เจ้าของโครงการ (Project Owner) และจากบริษทั ผูร้ บั เหมาหลัก (Main Contractor) โดยการ
ให้บริการส่วนใหญ่เป็ นงานทีม่ คี วามซับซ้อน และมีมาตรการเกีย่ วกับความปลอดภัยทีเ่ ข้มงวด จึงต้องอาศัยความชํานาญ
ประกอบกับประสบการณ์และความเชีย่ วชาญจากการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ในปี 2563 ที่ผ่านมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ที่แพร่
ระบาดไปทัวโลก
่
รวมถึงในประเทศไทยทีเ่ ริม่ มีการแพร่ระบาดมาตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563 ทําให้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่าน
มารัฐบาลได้ออกมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ด้านเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับการห้ามออก
นอกเคหะสถาน (Curfew) ตามเวลาทีก่ ําหนดในช่วงไตรมาส 2 และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึง่
บริษทั ฯ ยังคงต่อปฏิบตั เิ นื่องมาจนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตามจากมาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของ
ภาครัฐดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานสําหรับปี 2563 ซึง่ จะเห็นได้จากผลประกอบการตัง้ แต่ไตรมาส 2 ต่อเนื่อง
มาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งเป็ นผลจากความล่าช้าในการเริม่ งานของสัญญาก่อสร้างบางโครงการทีไ่ ด้เซ็นต์ไปแล้วในช่วงต้นปี
และความล่าช้าในการลงนามว่าจ้างสําหรับโครงการใหม่ๆ รวมถึงการเลื่อนการประมูลงานออกไป ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานสําหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
14.2 วิ เคราะห์ผลการดํา เนิ น งานและความสามารถในการทํา กํา ไร
ผลการดําเนินงานบริษทั ฯ สําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงงวดสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีรายละเอียดดังนี้
สรุป ผลการดํา เนิ น งานที่ส าํ คัญ ในปี 2561 -ปี 2563
หน่ ว ย : เปอร์เซ็น ต์

หน่ วย : ล้ านบาท

40.0%

2,100.00

35.0%

1,800.00

30.0%
1,500.00

25.0%

1,200.00
900.00

20.0%

10.5%

600.00
300.00

3.8%

15.0%

9.0%

8.0%

3.7%

2.8%

10.0%
5.0%

‐

0.0%

2561
รายได้จากการก่อสร้าง

2562
ต้นทุนจากการก่อสร้าง

2563
กําไรขันต้น

กําไรสุทธิ

ส่วนที่ 3 หน้า 7

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

รายได้จ ากการให้บ ริ ก ารก่อ สร้า ง
รายได้จากการให้บริการก่อสร้างของบริษทั ฯ มาจากงานรับเหมาก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเป็ นหลัก
ซึง่ ประกอบด้วยมูลค่างานเมื่อเริม่ แรกตามทีต่ กลงไว้ในสัญญา บวกมูลค่างานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสัญญาอัน
เกิดจากการเพิม่ ขอบเขตงาน การดัดแปลงงาน หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
สามารถแบ่งตามประเภทการให้บริการได้ดงั นี้
1) งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC Service)
2) งานให้บ ริก ารรับ เหมาก่ อ สร้า งติด ตัง้ โครงสร้า งและระบบ (Construction: Structural Mechanical
Piping (SMP) and Electrical and Instrument Service)
3) งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา (Civil and Building Service)
4) งานให้บริการผลิต และบริการอื่น (Fabrication and Other Service)
การรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับ
ลูกค้า ที่มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นมา โดยการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ฯ จะสะท้อนถึงการโอนการ
ควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจํานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั จากสินค้าและบริการทีไ่ ด้โอนไปซึ่งแบ่ง
ออกเป็ นดังนี้
- สัญญารับเหมาก่อสร้างที่มกี ารกําหนดผลลัพธ์ของงานตามอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จ ได้แก่ งานให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างติดตัง้ โครงสร้างและระบบ งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธาและ งานให้บริการผลิต และบริการ
อื่น โดยขัน้ ความสําเร็จของงานจะคํานวณเป็ นสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมจนถึงวันที่ในงบการเงินต่อ
ประมาณการต้นทุนทัง้ สิน้ ซึ่งตามปกติลกั ษณะการรับรูร้ ายได้จากความก้าวหน้าของโครงการในช่วงต้นและ
ปลายโครงการจะค่อนข้างน้อยตามปริมาณงานก่อสร้างที่ทําได้ เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็ นงานเกี่ยวกับการ
เตรียมการจัดการพืน้ ที่ ส่วนปลายโครงการเป็ นช่วงของการเก็บรายละเอียดงานทีใ่ กล้แล้วเสร็จ ในขณะทีช่ ่วง
กลางโครงการซึ่ง ปริม าณงานก่อ สร้า งที่ทํา มีม ากกว่า ส่วนอื่น ๆ จึงรับรู้ร ายได้ต ามต้น ทุ น ที่เกิดขึ้น จริง ได้
มากกว่า
- สัญญารับเหมาก่อสร้างทีพ่ จิ ารณาความสําเร็จตามผลลัพธ์ของงานทีล่ ูกค้ารับรอง ได้แก่ งานให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างแบบครบวงจร ซึง่ กิจกรรมการก่อสร้างเป็ นการสร้างหรือทําให้สนิ ทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ทีล่ กู ค้า
มีอํานาจควบคุมเพิม่ ขึน้ กลุ่มบริษทั จึงรับรูร้ ายได้ตลอดช่วงเวลาตามสัญญาโดยอ้างอิงขัน้ ความสําเร็จของงาน
จากความคืบหน้าในการก่อสร้าง

ส่วนที่ 3 หน้า 8

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

กราฟแสดงสัด ส่ว นรายได้ต ามประเภทการให้บ ริ ก ารปี 2561 - ปี 2563
หน่ วย : ล้ านบาท

หน่ วย : เปอร์ เซ็นต์

2,500.00

15.32%

2,000.00

13.83%

1,500.00

26.56%

36.20%

9.93%
1,000.00

24.65%
24.76%

38.25%
46.46%

500.00
40.66%

21.35%

0.00
2561

2562

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างและระบบ

งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา

งานให้บริการผลิตและบริการอืน

2.01%
2563

บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างในปี 2561 – 2563 จํานวน 1,387.08 ล้านบาท จํานวน 2,034.46
ล้านบาท และจํานวน 2,233.06 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนคิดเป็ นอัตราร้อยละ 46.67 ในปี 2562 และ
เพิม่ ขึน้ อัตราร้อยละ 9.76 ในปี 2563
ปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจํานวน 1,387.08 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 โดยรายได้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากการรับรูร้ ายได้ตามขัน้ ความสําเร็จของงานโครงการทีอ่ ยู่ในมือ (Backlog) ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่าจ้าง
ตัง้ แต่ปี 2559 รวมกับโครงการใหม่ทไ่ี ด้ชนะประมูลในปี 2561 โดยรายได้หลัก ๆ ได้แก่ รายได้จากโครงการ PTT TANK,
โครงการ PTT LNG Cold Water และ โครงการ PTT Wongnoi Compressor Station โดยสัด ส่ ว นรายได้จ ากการ
ให้บริการประเภท EPC สําหรับปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 40.66 ของรายได้จากการก่อสร้างรวม รองลงมาเป็ นการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างติดตัง้ โครงสร้างและระบบ และการให้บริการงานวิศวกรรมโยธา คิดเป็ นร้อยละ 24.76 และร้อยละ 24.65
ตามลําดับ
ปี 2562 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจํานวน 2,034.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 647.37 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.67 โดยรายได้เกิดจากการโอนอํานาจควบคุมในงานรับเหมาก่อสร้างของตกลงโครงการที่อยู่ใน
มือ (Backlog) ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่าจ้างตัง้ แต่ปี 2560 ร่วมกับงานรับเหมาก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การเซ็นต์สญ
ั ญาระหว่างปี
2562 โดยรายได้หลัก ๆ ในระหว่างงวดปี ได้แก่ รายได้จากโครงการ PTTGC Olefins Reconfiguration SMP (รายการ
เหมาที่ 2,3,4,5), โครงการ PTT GC Propylene Oxide Civil work และโครงการ BCP Enclosed Ground Flare (EGF)
Installation
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ปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจํานวน 2,233.06 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จํานวน 198.60 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.76 โดยรายได้จากการก่อสร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากการโอนอํานาจควบคุมในงานรับเหมาก่อสร้างทัง้
จากสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรทีก่ ลุ่มบริษทั มีอยูใ่ นมือ และสัญญารับเหมาก่อสร้างทีม่ กี ารกําหนดผลลัพธ์ของ
งานตามอัตราส่วนความสําเร็จของงานทีท่ าํ เสร็จ และในระหว่างปี 2563 บริษทั ฯ มีงานโครงการทีไ่ ด้เซ็นต์สญ
ั ญาทีส่ าํ คัญ
ได้แก่ โครงการพลังงานสะอาด และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ
นอกจากนี้ จากสถานะการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นตัง้ แต่เดือนมกราคมปี 2563
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโครงการของบริษทั ฯ โดยงานโครงการทีไ่ ด้รบั การเซ็นต์สญ
ั ญาในระหว่างปี เกิดความล่าช้า
ยกตัวอย่างเช่น งานโครงการพลังงานสะอาด ขอบเขตการจัดหาและผลิตขึน้ รูปชิ้นงานท่อ มูลค่า 378.81 ล้านบาท ที่
บริษทั ฯ ได้รบั การเซ็นต์สญ
ั ญาตัง้ แต่ไตรมาส 1/2563 มีการเริม่ งานช้ากว่าแผนงานทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้เนื่องจากลูกค้ามี
สํานักงานใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นประเทศแถบทวีปยุโรปทีม่ กี ารระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 อย่างมาก ทําให้การออกแบบงาน
ก่อสร้างเกิดความล่าช้าและทําให้บริษทั เริม่ งานได้ชา้ ตามไปด้วย และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ มูลค่า 401.00 ล้านบาทและมูลค่า 863.00 ล้านบาท บริษทั ผูร้ บั เหมาหลักไม่สามารถเดิน
ทางเข้าประเทศไทยได้ตามนโยบายการป้ องกันการแพร่ระบาดของทางรัฐบาล บริษทั จึงเริม่ งานทีไ่ ด้รบั การเซ็นต์สญ
ั ญา
ว่าจ้างในระหว่างไตรมาส 2/2563 ช้ากว่ากําหนดการทีว่ างไว้ดว้ ยเช่นกัน ประกอบกับการปิ ดประเทศ (Lockdown) เพื่อ
ป้ องกันการแพร่ระบาดในหลาย ๆ ประเทศทีย่ งั คงมีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การจัดส่งวัตถุดบิ
และเครือ่ งมือจากโรงงานทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศมีความล่าช้า จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้นส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องปรับแผนการ
ดําเนินงานในระหว่างปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีเ่ ริม่ คลีค่ ลายลงในช่วงไตรมาส 3 และ
ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทั ฯ ยังปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันการแพร่ของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น มาตรการคัดกรอง
สําหรับการเข้าพืน้ ทีท่ ํางานของคนงานก่อสร้าง และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เหล่านี้สง่ ผลให้การ
ดําเนินงานก่อสร้างโครงการในหลาย ๆ โครงการ ยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่ากับสภาวะการณ์ปกติ ทําให้รายได้รวมทัง้ ปี
ตํ่ากว่าเป้ าหมายทีว่ างไว้เล็กน้อย
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นมา โครงการก่อสร้างในกลุม่ ปิ โตรเคมีและพลังงาน มีเป็ นลักษณะโครงการขนาดใหญ่
ซึ่งมีมูลค่าสูงเกิน 10,000 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ต้องรับงานโครงการก่อสร้างต่อจากผู้รบั เหมาหลักอีกต่อหนึ่ง
รายได้จากการให้บริการก่อสร้างจึงกระจายสัดส่วนออกไปในแต่ละกลุม่ บริการมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็ นไปตามความต้องการของ
ลูกค้า ทีไ่ ม่ได้เน้นไปยังการให้บริการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกลุม่ บริการใดกลุม่ บริการหนึ่ง
ตารางแสดงมูลค่างานรับเหมาก่อสร้างทีอ่ ยูใ่ นมือ (Backlog)
(หน่วย: ล้านบาท)
รายละเอีย ด
มูลค่างานทีย่ งั ไม่รบั รูร้ ายได้ ต้นงวด
มูลค่างานได้รบั ระหว่างงวด
มูลค่างานทีร่ บั รูร้ ายได้ในงวด
มูลค่างานทีย่ งั ไม่รบั รูร้ ายได้ สิน้ งวด

2561
941.70
2,917.72
1,387.08
2,472.34

2562
2,472.34
1,849.51
2,034.46
2,287.39

2563
2,287.39
3,762.11
2,233.06
3,816.44
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รายได้อ ื่น
รายได้อ่นื ของกลุม่ บริษทั ฯ ประกอบด้วย รายได้จากค่าเช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงาน และรายได้จากการขายเศษโลหะและ
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ได้แก่เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทไ่ี ม่ได้ใช้งานแล้ว เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ในปี 2561 – 2563 จํานวน 2.79 ล้านบาท จํานวน 6.19 ล้านบาท และจํานวน 3.37 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.20 ร้อยละ 0.30 และร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมตามลําดับ โดย ปี 2563 บริษทั ฯ มี
รายได้อ่นื ลดลงจํานวน 2.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 45.51 เมือ่ เทียบกับปี ก่อน
ต้น ทุน จากการให้บ ริ ก ารก่อ สร้า ง
ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าวัสดุและสินค้า ค่าผูร้ บั เหมาช่วง เงินเดือน
และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับพนักงาน ค่าตอบแทนอื่น (Incentive) รวมถึงค่าใช้จา่ ยการผลิตต่างๆ
จากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการวางแผนงานก่อสร้างของทีมวิศวกร รวมทัง้ ระบบโปรแกรมควบคุม
การผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Production Control System) ที่พฒ
ั นาโดยบริษัทฯ เพื่อใช้ควบคุม วิเคราะห์ และ
ปรับปรุงต้นทุนโครงการให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ทัง้ ในส่วนของการเบิกใช้วสั ดุอุปกรณ์ และ
จํานวนชัวโมงการทํ
่
างานของวิศวกรโครงการ ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ฯ มีการควบคุมและตรวจสอบงบประมาณต้นทุน
อย่างสมํ่าเสมอ (Indicative Target Cost or ITC) เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการ ทําให้บริษทั ฯ
สามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการก่อสร้างให้อยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี โดยทีมผู้บริหารจะมีการประชุม
ภายในทุกเดือน เพื่อติดตามสถานะค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ และทุกไตรมาสจะมีการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายของแต่
ละโครงการให้เป็ นปั จจุบนั มากทีส่ ุด โดยแต่ละไตรมาสอาจจะมีปรับปรุงงบประมาณ ของแต่ละโครงการผ่าน ITC หากมี
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของค่าใช้จา่ ย เช่น การเปลีย่ นแปลงของราคาวัสดุ เป็ นต้น
ในปี 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีต้นทุนการก่อสร้างรวม จํานวน 1,241.09 ล้านบาท จํานวน 1,851.87 ล้านบาท
และจํานวน 2,055.14 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ น อัตราร้อยละ 89.48 ร้อยละ 91.03 และร้อยละ 92.03 ของรายได้
จากการบริการก่อสร้างตามลําดับ โดยสัดส่วนต้นทุนจากการให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2563 เกิดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงต้นทุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเพิม่ ขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับ
ต้นทุนปั จจุบนั มากที่สุด โดยสาเหตุหลักของการปรับปรุงต้น ทุน เนื่ องจากข้อจํากัดการเว้นระยะห่างทางสังคมและ
ข้อจํากัดระยะเวลาการทํางานต่อวัน โดยต้นทุนทีป่ รับปรุงเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ต้นทุนค่าแรงงานและต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ รวมถึง
วัสดุเกีย่ วกับสุขอนามัยทีใ่ ช้สาํ หรับการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
ค่า ใช้จ ่า ยในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน
ฝ่ ายบริหาร โบนัสและผลตอบแทนอื่น ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าอบรมสัมมนา ค่าเสือ่ มราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบีย้ ประกัน
โดยค่าใช้จา่ ยในการบริหารในปี 2561 – 2563 มีจาํ นวน 66.10 ล้านบาท จํานวน 78.03 ล้านบาท และจํานวน 74.62 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.77 ร้อยละ 3.84 และร้อยละ 3.34 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
ตามลําดับ
ทัง้ นี้ ในปี 2561 - 2562 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน้ โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน เนื่องจากจํานวนพนักงานเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับงานโครงการที่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เพิม่ ขึน้ ได้แก่ ค่าอบรมและสัมมนา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้ในปี
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2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ค่าทีป่ รึกษา และค่าโฆษณารวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สาํ หรับ
การเสนอขายหุน้ ออกใหม่ให้กบั ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกในเดือนมกราคม 2562
ในส่วนของปี 2563 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 74.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จํานวน
78.03 ล้านบาท ลดลงจํานวน 3.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.36 จากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ที่
ส่งผลให้การรับรูร้ ายได้ลดลง ในขณะที่ต้นทุนในการก่อสร้างเพิม่ ขึน้ จากแผนงานที่วางไว้ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงพยายาม
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและปรับลดประมาณการค่าใช้จ่ายหลัก ๆ รวมถึงโบนัสพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับผล
การดําเนินงานทีล่ ดลง
ต้น ทุน ทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิน เป็ นดอกเบีย้ จ่ายจากการจัดหาเงินทุนเพือ่ ใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษทั ฯ ใช้การกูย้ มื เงิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงินตัง้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2559 เพือ่ ลงทุนซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
โดยในปี 2561 – 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 12.90 ล้านบาท จํานวน 15.31 ล้านบาท และ
จํานวน 27.16 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.93 ร้อยละ 0.75 และร้อยละ 1.22 ของรายได้จากการบริการ
ก่อสร้างในแต่ละปี
ปี 2561 บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินรวมจํานวน 12.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 3.75 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.54 เนื่องจากการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวในระหว่างงวด ขณะทีป่ ี 2562 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทาง
การเงินเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จํานวน 2.41 ล้านบาท เป็ นผลจากการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารเพื่อ
นํามาในใช้เป็ นเงินหมุนเวียนในกิจการระหว่างงวด
ปี 2563 เนื่องจากงานโครงการก่อสร้างบางโครงการอยูใ่ นระหว่างช่วงปลายของโครงการคือขัน้ ตอนการทดสอบ
ระบบ จึงทําให้มปี ริมาณงานในการส่งมอบให้กบั ลูกค้าไม่มาก ร่วมกับจากผลกระทบของ COVID-19 งานโครงการที่
เซ็นต์สญ
ั ญาระหว่างปี 2563 ชะลอการเริม่ งานมาในช่วงไตรมาส 3 - 4/2563 ทําให้ปริมาณงานทีส่ ง่ มอบและสามารถเรียก
เก็บเงินได้มจี าํ นวนไม่มากเช่นกัน ส่งผลทําให้กลุ่มบริษทั จําเป็ นต้องกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทํา ให้ก ลุ่ม บริษัท มีต้น ทุน ทางการเงิน สูง ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ ปี 2562 จากการกู้ยืม เงิน ระยะสัน้ เพื่อ นํ า มาใช้เป็ น เงิน ทุน
หมุนเวียนของโครงการต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นมือ
ความสามารถในการทํา กํา ไร
กําไรขัน้ ต้นและกําไรสุทธิในปี 2561 – 2563 สรุปได้ดงั นี้
ความสามารถในการทํา กํา ไร
กําไรขัน้ ต้น
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ของบริษทั ใหญ่

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้า นบาท ร้อ ยละ ล้า นบาท ร้อ ยละ ล้า นบาท ร้อ ยละ
145.99 10.52
182.59
8.97
177.92
7.97
52.98

3.81

75.46

3.70

61.51

2.75

กําไรขัน้ ต้นในปี 2561 - 2563 มีจํานวน 145.99 ล้านบาท จํานวน 182.59 ล้านบาท และจํานวน 177.92 ล้าน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.52 ร้อยละ 8.97 และร้อยละ 7.97 ของรายได้จากการให้บริการ
ก่ อสร้า ง ซึ่งมีอตั ราที่ใ กล้เคียงกัน เนื่ องจากบริษัทฯ กํา หนดให้ฝ่ายบริหารจัดการต้น ทุนควบคุม ค่าใช้จ่ายตลอดทัง้
โครงการว่า เป็ น ไปตามงบประมาณที่กํา หนดไว้ห รือ ไม่ มีก ารสอบทานและติด ตามผลการดํา เนิ น งานอย่า งใกล้ชิด
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ตลอดจนวางแผนงานก่อสร้าง การจัดสรรบุคลากรในงานก่อสร้างให้เหมาะสม ทําให้บริษทั ฯ ต้องบริหารจัดการต้นทุนใน
การก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นปั จจุบนั มากที่สุด โดยในปี 2563 บริษทั ฯ มีอตั รา
กําไรขัน้ ต้นลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการปรับปรุงต้นทุนงบประมาณในส่วนของค่าแรงงานและต้นทุนวัสดุ
อุปกรณ์ รวมถึงวัสดุเกีย่ วกับสุขอนามัยทีใ่ ช้สาํ หรับการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส ตามทีก่ ล่าวไว้ก่อนหน้านี้
กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ ปี 2561 - 2563 มีจาํ นวน 52.98 ล้านบาท จํานวน 75.46
ล้านบาท และจํานวน 61.51 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 3.81 ร้อยละ 3.70 และร้อยละ 2.75
ของรายได้รวม โดยอัตรากําไรสุทธิสาํ หรับปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการปรับปรุงต้นทุนงบประมาณ
ให้เป็ นปั จจุบนั มากยิง่ ขึน้ ร่วมกับต้นทุนทางการเงินที่เพิม่ ขึน้ จากการเงินกู้ยมื ระยะสัน้ เพื่อนํ ามาใช้สําหรับเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของโครงการก่อสร้างในปั จจุบนั
16.3 การวิ เคราะห์ฐ านะทางการเงิ น
ส่ว นประกอบของสิ น ทรัพย์ ปี 2561 – 2563 มีด งั นี้
รายการ
สิ น ทรัพย์
สิ น ทรัพย์หมุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ น ทรัพย์หมุน เวีย น
สิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย น
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
เงินมัดจํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมสิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย น
รวมสิ น ทรัพย์

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้า นบาท ร้อ ยละ

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้า นบาท ร้อ ยละ

ณ 31 ธ.ค. 2563
ล้า นบาท ร้อ ยละ

35.22
208.40
273.72
135.92
6.85
660.11

3.06
18.13
23.81
11.82
0.60
57.42

31.33
186.08
564.88
9.72
13.16
805.17

2.11
12.51
37.97
0.65
0.88
54.13

142.42
204.87
512.28
34.54
7.26
901.37

8.50
12.23
30.58
2.06
0.44
53.81

20.79
357.14
11.65
37.25
61.31
0.85
0.66
489.65
1,149.76

1.81
31.06
1.01
3.24
5.33
0.07
0.06
42.58
100.00

32.95
527.97
11.28
10.57
96.48
2.11
1.08
682.44
1,487.60

2.21
35.49
0.76
0.71
6.49
0.14
0.07
45.87
100.00

10.02
557.39
13.22
54.17
132.81
3.41
2.63
773.65
1,675.02

0.60
33.28
0.79
3.23
7.93
0.20
0.16
46.19
100.00

สิ น ทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 1,149.76ล้านบาท จํานวน 1,487.60 ล้าน
บาท และจํานวน 1,675.02 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์รวมในปี 2561 – 2563 มีรายละเอียด
สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง สามารถสรุปได้ดงั นี้
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1. เงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ฯ มีจํานวน 35.22 ล้านบาท
จํานวน 31.33 ล้านบาท และจํานวน 142.42 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทัง้ หมดอยู่ทร่ี อ้ ย
ละ 3.06 ร้อยละ 2.11 และร้อยละ 8.50 ตามลําดับ
ปี 2561 เงิน สดและรายการเทีย บเท่า เงิน สด ลดลงจากปี 2560 จํา นวน 56.76 ล้า นบาท เนื่ อ งจากการซื้อ
สินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดําเนินงาน ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในงานก่อสร้าง รวมทัง้ ปรับปรุงขยายโรงงาน
บางส่วนเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ๆ อีกทัง้ ยังมีการชําระเงินแก่เจ้าหนี้การค้าที่ครบกําหนดของบริษทั ฯ รวมถึงการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างปี จาํ นวน 34.87 ล้านบาท
ปี 2562 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือ จํานวน 31.33 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2562
บริษทั ฯ จ่ายเงินสดชําระเงินแก่เจ้าหนี้การค้าและเงินกูย้ มื ระยะยาวทีค่ รบกําหนดของบริษทั ฯ รวมถึงการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างปี จาํ นวน 29.61 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้รบั เงินสดจากการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้
แรก เมื่อวันที่ 8 – 15 มกราคม 2562 รวมจํานวน 292.70 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงจากการเสนอ
ขายหุน้ ) โดยนําเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปซือ้ ทีด่ นิ อาคารและโรงงานแห่งใหม่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จํานวน 100 ล้าน
บาท และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจํานวน 152.70 ล้านบาท รวมทัง้ นําไปลงทุนซื้ออุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการประกอบ
ธุรกิจ จํานวน 40 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนแล้วทัง้ จํานวน
ปี 2563 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือ จํานวน 142.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2562
จํานวน 111.09 ล้านบาท เนื่องจากกูย้ มื เงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2. ลูก หนี้ ก ารค้า และลูก หนี้ อ ื่น
บริษทั ฯ จะบันทึกลูกหนี้การค้าตามใบแจ้งหนี้ท่อี อกเพื่อเรียกเก็บตามงวดงานที่แล้วเสร็จภายหลังการส่งมอบ
งาน ซึง่ โดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ มีนโยบายให้เครดิตเทอมให้แก่ลกู ค้าประมาณ 30-45 วัน ดังนัน้ หากพิจารณาจากตารางแสดง
อายุลกู หนี้การค้าของบริษทั ฯ จะพบว่าลูกหนี้สว่ นใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กําหนดชําระหรือมีอายุการชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
สําหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า และเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู้ บั เหมาช่วง โดยลูกหนี้การค้ามีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 85.83 ร้อยละ
89.47 และ ร้อยละ 93.20 สําหรับปี 2561-2563 ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี บริษทั ฯ มีลูกหนี้
การค้าสุทธิจาํ นวน 178.61 ล้านบาท จํานวน 166.48 ล้านบาท และ จํานวน 190.51 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 15.53 ร้อย
ละ 11.19 และร้อยละ 11.37 ของสินทรัพย์รวมทัง้ หมดตามลําดับ
ทัง้ นี้ งานโครงการที่บริษทั ฯ รับเหมาก่อสร้างมีมูลค่าเพิม่ ขึน้ ยอดลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินค่า
งวดงานในแต่ละครัง้ จึงมีมูลค่าเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าในกลุ่มปิ โตรเคมีท่มี คี วามสามารถใน
การชําระหนี้ แต่อาจมีขนั ้ ตอนในการตรวจรับ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลายขัน้ ตอน ส่งผลให้การจ่ายชําระ
เงินหนี้อาจมีความล่าช้า ทัง้ นี้สาํ หรับรายละเอียดอายุของลูกหนี้การค้าสามารถแสดงได้ ดังนี้
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อายุล กู หนี้ ก ารค้า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
- กิจการอื่น
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
มากกว่า 3 – 6 เดือน
- กิจการอื่น
มากกว่า 6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวมลูก หนี้ ก ารค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูก หนี้ ก ารค้า – สุทธิ

ปี 2561
ล้า นบาท
ร้อ ยละ

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

ปี 2562
ล้า นบาท
ร้อ ยละ

ปี 2563
ล้า นบาท

ร้อ ยละ

106.11
54.61

59.34
30.54

145.83
10.92

87.60
6.56

174.47
-

91.37
-

17.89
-

10.00
-

9.65
-

5.80
-

13.74

7.20

0.20
178.81
0.20
178.61

0.11
100.00

0.08
166.48
166.48

0.04
100.00

2.74
190.51
190.51

1.44
100.00

สําหรับการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ ฝ่ ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการความเป็ นไปได้ทจ่ี ะไม่ได้
รับชําระเงินที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่คี งค้าง
และสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
ค้า งชํา ระเกิ น กํา หนด (เดือ น) สัด ส่ว นค่า เผือ่ หนี้ ส งสัย จะสูญ (ร้อ ยละ)

12 – 18

25.00

18 – 24

50.00

มากกว่า 24

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ได้ตดั จําหน่ ายหนี้สญ
ู จํานวน 0.20 ล้านบาท ซึ่งเป็ นลูกหนี้รายหนึ่งทีม่ ยี อด
ค้างชําระเกิน 24 เดือน บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามทวงถามแต่ไม่ได้รบั การติดต่อกลับจากลูกหนี้รายดังกล่าวและได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้
สงสัย จะสูญ ไว้แ ล้วในปี 2560 ซึ่ง การจําหน่ ายหนี้สูญ นี้ เป็ นไปตามนโยบายการบัญ ชีของบริษัทฯ นอกจากรายการ
ดังกล่าวบริษทั ฯ ไม่เคยตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในรายการอื่น เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนทุก
รายการ
3. สิ น ทรัพย์ที่เกิ ด จากสัญ ญา
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา (หรือ รายได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชําระ) คือ มูลค่าของรายได้ตามความสําเร็จของงานทีย่ งั
ไม่ได้เรียกชําระเงินจากลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยงานที่สง่ มอบและยังไม่ได้ส่งมอบให้กบั ผูว้ ่าจ้างตรวจรับ โดยปกติแล้ว
บริษทั ฯ จะมีมูลค่างานตามสัญญาที่ยงั ไม่เรียกชําระจากลูกค้า เนื่องจากระยะเวลาในความคืบหน้าของการทํางานและ
ระยะเวลาของการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าแตกต่างกัน โดยกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของบริษทั ฯ จะ
สามารถทํ า ได้เ มื่อ บริษัท ฯ ส่ ง มอบงานและลู ก ค้ า ลงลายมือ ชื่อ ตรวจสอบขัน้ ความสํา เร็จ ของงาน (Certificate of
progression แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น MC (Mechanic Certificate), PAC (Performance Acceptant Certificate), IAC (Initial
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Acceptant Certificate), and FAC (Final Acceptant Certificate)) พร้อมทัง้ อนุ มตั กิ ารเบิกจ่ายเงินตาม Mile stone ทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญาซึง่ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 7-14 วัน (หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ส่งเอกสารการส่งมอบงานทุก
สิน้ เดือน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา (รายได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชําระ) จํานวน
273.72 ล้านบาท จํานวน 564.88 ล้านบาท และจํานวน 512.28 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 23.81 ร้อยละ 37.97
และร้อยละ 30.58 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมลู ค่ารวมของรายได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียก
ชําระมีจํานวนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า ทัง้ นี้มสี าเหตุเกิดจากการทํางานระหว่างทํา ทีม่ ที งั ้ งานทีส่ ง่ มอบแล้วแต่
ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้และยังไม่ได้สง่ มอบแต่สามารถรับรูร้ ายได้ได้ซง่ึ เป็ นไปตามขัน้ ตอนทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น ในขณะที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญาลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เป็ นผลจากการส่งมอบงานใน
ระหว่างงวดบริษทั ได้โอนอํานาจควบคุมและออกใบแจ้งหนี้เพือ่ เรียกเก็บเงินจากลูกค้าในระหว่างงวด
4. สิ น ค้า คงเหลือ
เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษทั จะเป็ นการให้บริการก่อสร้างตามคําสังลู
่ กค้า บริษทั ฯ จึงไม่มสี นิ ค้าคงเหลือใน
รูปของงานสําเร็จรูป สินค้าคงเหลือของบริษทั จะมีเพียงวัตถุดบิ ซึ่งได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์ทร่ี อการติดตัง้ อาทิเช่น แผ่น
เหล็ก ท่อเหล็กที่ใช้ในการประกอบงานระบบท่อ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อการแปรรูป เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ มีสนิ ค้า
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 มีจาํ นวน 135.92 ล้านบาท จํานวน 9.72 ล้านบาท และ จํานวน 34.54 ล้าน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.82 ร้อยละ 0.65 และร้อยละ 2.06 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือจํานวน 135.92 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.82 ของสินทรัพย์
รวม เนื่องจากบริษทั ฯ มีการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าคงเหลือสําหรับโครงการหลัก 2 โครงการ และบริษทั ฯ
ต้องนํ าเหล็กมาขึน้ รูปที่โรงงานของบริษทั ฯ ตามแบบที่ลูกค้ากําหนดโดยจะนํ าไปติดตัง้ ให้ลูกค้าได้เมื่อแปรรูปแล้วเสร็จ
ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณอย่างน้ อย 90 – 150 วัน จึงทําให้บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี
2560 ทีม่ สี นิ ค้าคงเหลือเพียงจํานวน 2.52 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือจํานวน 9.72 ล้านบาท เป็ นวัตถุดบิ (ผลิตภัณฑ์เหล็กเพือ่ แปรรูป)
เพื่อใช้สาํ หรับงานโครงสร้างเหล็ก งานท่อ และวัสดุสน้ิ เปลืองที่ใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งจะถูกนํ าไปใช้สาํ หรับงานโครงการ
ระหว่างก่อสร้างทีอ่ ยูใ่ นมือต่อไป
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือจํานวน 34.54 ล้านบาท เป็ นการสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อแปร
รูปสําหรับงานโครงการในมือปั จจุบนั หลัก ๆ ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั -จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว
หนองแฟบ และโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งสินค้าคงเหลือเหล่านี้ม ีทงั ้ ที่นํามาแปรรูป ที่โรงงานและที่นํ าไปใช้ท่ีไ ซด์
โครงการก่อสร้าง
5. ภาษี เงิ น ได้ถกู หัก ณ ที่จ ่า ย
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอคืน คือ เงินภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่บริษทั ฯ ถูกหักไปล่วงหน้ าเมื่อได้รบั ชําระเงิน
ค่า บริก ารก่ อ สร้า งจากลูก ค้า เมื่อ นํ า มาคํา นวณรวมกับ ภาษีนิ ติบุ ค คลประจํา ปี แ ล้ว เกิด ผลต่ า งที่ส ามารถขอคืน จาก
กรมสรรพากรได้ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน สําหรับปี 2560 – 2563 โดยบางส่วนอยู่ใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบและบางส่วนยังไม่ได้รบั การตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบระยะเวลาหนึ่งและไม่
สามารถระบุช่วงเวลาที่จะแล้วเสร็จได้ บริษทั ฯ จึงได้จดั ประเภทภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายอยู่ในหมวดสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน
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ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 มีจํานวน 61.31 ล้านบาท จํานวน 96.48 ล้าน
บาทและจํานวน 132.81 ล้านบาท ตามลําดับ สาเหตุท่ภี าษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิม่ ขึ้น เป็ นไปตามมูลค่าสัญ ญา
ค่าบริการก่อสร้างของบริษทั ที่มที ศิ ทางเพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี ทัง้ นี้ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย สําหรับปี 2560 - 2562 อยู่ใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสารจํานวน 27.54 ล้านบาท จํานวน 29.67 ล้านบาท และจํานวน 35.19 ตามลําดับ (เงินภาษี
เงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย สําหรับปี 2561 ในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ย่อย ได้รบั เงินคืนเรียบร้อยแล้วในระหว่างปี 2563)
6. ที่ดิ น อาคารและอุป กรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่สี ําคัญได้แก่ ที่ดิน โรงงาน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดในงานวิศวกรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของ
บริษทั มีจํานวน 357.14 ล้านบาท จํานวน 527.97 ล้านบาท และจํานวน 557.39 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน
เทียบกับสินทรัพย์รวมทัง้ หมดอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 31.06 ร้อยละ 35.49 และร้อยละ 33.28 ตามลําดับ
ปี 2562 และ 2563 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ สุทธิจาํ นวน 170.83 ล้านบาท และ จํานวน 29.42
ตามลําดับ ทัง้ นี้ เพือ่ รองรับการให้บริการก่อสร้างของโครงการใหม่ ๆ ทีเ่ พิม่ เข้ามามากขึน้ อย่างต่อเนื่องและให้มกี าํ ลังการ
ผลิตทีเ่ พียงพอ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารซือ้ เครื่องจักร เครื่องมือ และรถบรรทุก เพิม่ ขึน้ มาโดยตลอด โดยในปี 2562 บริษทั ฯ
ได้ใช้เงินสดจากการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก ไปซือ้ ทีด่ นิ อาคารและโรงงานแห่งใหม่ อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง จํานวนประมาณ 100 ล้านบาท และนําไปลงทุนซือ้ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการประกอบธุรกิจ จํานวน 40 ล้าน
บาท ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน ต่อมาในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ทําการปรับปรุงทีด่ นิ อาคาร
และโรงงานที่ซ้อื ใหม่ รวมทัง้ ซื้ออุปกรณ์ท่ใี ช้ในโรงงานเพิม่ เติมแล้วเสร็จ และเริม่ ดําเนินการผลิตงานสําหรับโครงการ
ก่อสร้างทีอ่ ยูใ่ นมือซึง่ เป็ นงานแปรรูปผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กตัง้ แต่ไตรมาส 1 เป็ นต้นมา
7. ลูก หนี้ เงิ น ประกัน ผลงาน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เป็ นเงินทีบ่ ริษทั ฯ ถูกลูกค้าหักเงินเป็ นค่าประกันผลงานตามอัตราทีต่ กลงในสัญญาการ
ให้บริการ โดยบริษทั ฯ จะได้รบั เงินประกันผลงานคืนเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็ นไปตามข้อตกลงทีก่ ําหนดไว้ในสัญญา
โดยเงือ่ นไขการหักเงินประกันผลงานของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะอยูท่ ป่ี ระมาณ 10.00% ของมูลค่าสัญญา และการรับคืนเงิน
ประกันผลงานดังกล่าวจะมีขนั ้ ตอนดังนี้
-

5.00% แรกลูก ค้า จะจ่า ยคืน หลัง Initial Acceptant Certificate (IAC) คือ หลัง ผ่า นการทดสอบ และเริ่ม
นับวันรับประกันผลงาน

-

5.00% ที่เ หลือ ลู ก ค้า จะจ่ า ยคืน หลัง Final Acceptant Certificate (FAC) คือ จ่ า ยคืน หลัง จาก มีก าร
ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่าโครงการและระบบการทํางานต่าง ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ ไม่มปี ั ญหาตลอดอายุรบั ประกัน
และได้หมดระยะเวลารับประกันผลงาน

โดยการวางบิลเรียกเก็บเงินประกันผลงานคืน จะทําได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั IAC หรือ FAC จากลูกค้า และการวาง
บิลจะเป็ นไปตามรอบตามรอบการวางบิลของลูกค้าต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้เงินประกันผลงานสุทธิเท่า กับจํานวน 37.25 ล้านบาท
จํานวน 10.57 ล้านบาท และจํานวน 54.17 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทัง้ หมด ร้อยละ
3.24 ร้อยละ 0.71 และร้อยละ 3.23 ตามลําดับ
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ปี 2562 ลูกหนี้ประกันผลงานลดลงจํานวน 26.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษทั ฯ ได้
ทยอยส่งมอบงานตามเปอร์เซ็นต์งานทําเสร็จและสามารถเรียกคืนเงินประกันผลงานคืนจากลูกค้าได้ และในปี 2563
ลูกหนี้เงินประกันผลงานสุทธิ เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2562 จํานวน 43.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ ถูกหักเงินประกัน
ผลงานเมือ่ ส่งมอบงวดงานของโครงการต่างๆ ในระหว่างปี เหล่านี้เป็ นไปตามขัน้ ตอนทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
หนี้ สิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจํานวน 988.16 ล้านบาท จํานวน 993.33 ล้านบาท
และจํานวน 1,146.80 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.94 ร้อยละ 66.77 และร้อยละ 68.46 ตามลําดับ ของหนี้สนิ และส่วน
ของเจ้าของรวมตามลําดับ ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จากปี 2562 จํานวน 153.47 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราร้อยละ 15.45
ส่ว นประกอบของหนี้ สิ น ของบริ ษทั ฯ ปี 2561 – 2563 มีด งั นี้
รายการ
หนี้ สิ น หมุน เวีย น
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอืน่
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนของกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สิ น หมุน เวีย น
หนี้ สิ น ไม่หมุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สิ น ไม่หมุน เวีย น
รวมหนี้ สิ น

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้า นบาท ร้อ ยละ

ตรวจสอบแล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้า นบาท ร้อ ยละ

ณ 31 ธ.ค. 2563
ล้า นบาท ร้อ ยละ

59.18
286.57
422.43
38.64

5.15
24.92
36.74
3.36

16.71
222.25
327.16
217.25
2.50
38.64

1.12
14.94
21.99
14.60
0.17
2.60

0.01
509.10
265.03
141.08
20.00
38.64

0.00
30.39
15.82
8.42
1.19
2.31

1.45

0.13

8.34

0.56

20.40

1.22

22.16
830.43

1.93
72.23

21.38
854.22

1.44
57.42

25.80
1,020.06

1.54
60.89

143.70
3.00
7.96
3.07
157.73
988.16

12.50
0.26
0.69
0.26
13.71
85.94

105.06
20.69
8.30
5.06
139.10
993.33

7.06
1.39
0.56
0.34
9.35
66.77

84.30
26.37
8.94
7.13
126.74
1,146.80

5.03
1.57
0.53
0.44
7.57
68.46

1. เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชีแ ละเงิ น กู้ยืม ระยะสัน้
บริษทั ฯ มีการกู้ยมื เงินระยะสัน้ เพื่อนํ ามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการก่อสร้างและในกิจการ ประเภทเงิน
เบิกเกินบัญชี และตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory note) ระยะเวลา 1 - 5 เดือน สามารถต่ออายุต ั ๋วสัญญาใช้เงินได้ จาก
บุคคลอื่น กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และสถาบันการเงินทีบ่ ริษทั มีวงเงินสินเชื่อ รวมถึงประเภท Factoring
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โดยในปี 2561 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจํานวน 59.18 ล้านบาท, ปี 2562 บริษทั ฯ มีเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 16.71 ล้านบาทและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จํานวน 222.25 ล้านบาท, และปี
2563 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จํานวน 509.10 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.15 ร้อยละ 16.06 และร้อยละ
30.39 ของส่วนของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ ตามลําดับ
ทัง้ นี้ การดําเนินงานโครงการก่อสร้างในปี 2563 มีหลายโครงการทีอ่ ยู่ในช่วงต้นและช่วงปลายของการทํางาน
โครงการ จึงทําให้ปริมาณงานทีส่ ง่ มอบมีจาํ นวนไม่มาก บริษทั ฯ มีความจําเป็ นทีจ่ ะใช้เงินทุนหมุนเวียนในแต่ละโครงการ
เป็ นเพื่อจ่ายเป็ นค่าแรงงานและค่าวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง ประกอบกับงานโครงการทีไ่ ด้รบั ในปี 2563 เป็ นโครงการที่
ไม่มเี งินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา จึงจําเป็ นต้องกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากบุคคลอื่น กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และสถาบันการเงินที่
บริษทั ฯ มีวงเงินสินเชื่ออยู่ โดยบริษทั ฯ ได้ชําระคืนเงินกูด้ งั กล่าวตามวันครบกําหนดชําระ จากการชําระเงินค่าโครงการ
ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั จากลูกค้า ณ ขณะนัน้
2. เจ้า หนี้ ก ารค้า และเจ้า หนี้ อ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ของบริษทั ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุ ค่าผูร้ บั เหมาช่วง ต้นทุนค้างจ่าย เงิน
สํารองค่าใช้จ่ายความเสียหายจากการให้บริการ (Defect) หลังส่งมอบงานโดยตัง้ ขึน้ ถ้าหากบริษทั มีการฟ้ องร้อง โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2562 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จํานวน 286.57 ล้านบาท จํานวน 327.16 ล้าน
บาท และจํานวน 265.03 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 24.92 ร้อยละ 21.99 และร้อยละ 15.82 ของหนี้สนิ
และส่วนของเจ้าของรวม ตามลําดับ
ปี 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนหน้า เนื่องจากการ
สังซื
่ อ้ สินค้าและวัสดุงานก่อสร้าง และการจ้างผูร้ บั เหมาช่วงซึง่ เป็ นไปตามการขยายงานของบริษทั ฯ ทีร่ บั งานก่อสร้างมาก
ขึน้ โดยบริษทั ฯ มีกาํ หนดเครดิตการจ่ายชําระเจ้าหนี้การค้าภายใน 45 – 90 วัน
3. หนี้ สิ น ที่เกิ ด จากสัญ ญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา (หรือ เงินรับล่วงหน้ าจากโครงการ
ก่อสร้างและรายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า) จํานวน 422.43 ล้านบาท จํานวน 217.25 ล้านบาท และจํานวน 141.08 ล้าน
บาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 36.74 ร้อยละ 14.60 และร้อยละ 8.42 ของหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของรวมตามลําดับ
ส่วนประกอบของเงินรับล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างและรายได้คา่ ก่อสร้างรับล่วงหน้า สามารถแบ่งออกเป็ น
3.1 รายได้คา่ บริการรับล่วงหน้า (ค่าบริการรับล่วงหน้าทีไ่ ด้รบั ชําระจากลูกค้าแล้วตามเงือ่ นไขการเรียบเก็บเงิน
ในสัญญา ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ท่รี บั รู้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาที่ทํากับลูกค้า) โดยจะหักออกเป็ นรายได้จากการให้บริการในอนาคตเมื่อกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบ
อํานาจการควบคุมในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามสัญญา ณ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษทั ฯ มี
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าลดลงจํานวน 108.92 ล้านบาท จํานวน 1.93 ล้านบาท และจํานวน 31.63 ล้าน
บาท ตามลําดับ
3.2 เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง เป็ นเงินมัดจําของโครงการที่ได้รบั ว่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา โดยจะลดลง
ตามสัดส่วนทีเ่ รียกเก็บเงินจากลูกค้าในงวดถัดๆ ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีเงินรับล่วงหน้า
ค่าก่อสร้างจํานวน 313.51 ล้านบาท ซึ่งเป็ นเงินรับล่วงหน้าจากการเซ็นสัญญาโครงการประมาณ 10% –
20% ของมูลค่าโครงการ และทยอยรับรูร้ ายได้ในระหว่างปี 2562 ตามสัดส่วนการส่งมอบงานที่เรียกเก็บ
เงิน กับลูก ค้า โดย ณ 31 ธัน วาคม 2562 และ 31 ธัน วาคม 2563 บริษัท มีเงิน รับล่ว งหน้ า ค่า ก่ อ สร้า ง
คงเหลือจํานวน 215.31 ล้านบาท และจํานวน 109.45 ล้านบาท ตามลําดับ
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะทยอยบันทึกเงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าเปลีย่ นเป็ นรายได้ตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 โดยไม่มภี าระทีต่ อ้ งชําระคืนกลับให้กบั ลูกค้าแต่อย่างใด
4. หนี้ สิ น หมุน เวีย นอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ได้แก่ ภาษีขายที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายรอนํ าส่ง และเงินกองทุน
ประกันสังคมค้างจ่าย เป็ นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นของบริษทั ฯ มีจํานวน 22.16
ล้านบาท จํานวน 21.38 ล้านบาท และจํานวน 25.80 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับหนี้สนิ และส่วนของ
เจ้าของรวมร้อยละ 1.93 ร้อยละ 1.44 และร้อยละ 1.54 ตามลําดับ
5. เงิ น กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีการจัดหาเงินทุนโดยการกู้เงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
จํานวน 250 ล้านบาท ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ MLR-0.50% เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ โรงงาน อาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และเครือ่ งจักร
ทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารจํานวน 182.34 ล้านบาท จํานวน
143.70 ล้านบาท และจํานวน 122.94 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในแต่ละปี ยอดเงินกูย้ มื ระยะยาวจะลดลงจํานวน 38.64
ล้านบาท เนื่องจากการชําระหนี้ทเ่ี ป็ นไปตามสัญญาและกําหนดระยะเวลา ยกเว้นปี 2563 ลดลงจํานวน20.76 ล้านบาท ที่
มีการพักชําระเงินต้น 6 เดือน โดยเงินกูย้ มื ระยะยาวเมื่อคิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของรวม คิดเป็ น
ร้อยละ 15.86 ร้อยละ 9.66 และร้อยละ 7.34 ตามลําดับ
จากการทีร่ ฐั บาลได้มมี าตรกรป้ องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19 โดยการประกาศปิ ดพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
รวมถึงงดการเดินทางข้ามพื้นที่ ส่งผลกระทบทําให้หลาย ๆ ภาคส่วนได้รบั ความเดือดร้อนและขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกมาตรการให้สถาบันการเงินต่างๆ ช่วยเหลือลูกหนี้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการพักชําระหนี้ชวคราว
ั่
ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกันจึงได้ขอความช่วยเหลือ
และขอเข้าโครงการพักชําระหนี้น้ี ทัง้ นี้ ในเดือนเมษายน 2563 บริษทั ฯ ได้แก้ไขสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง เพื่อพักการชําระเงินต้นเป็ นระยะเวลา 6 เดือนเริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยงวด
สุดท้ายของการชําระคืนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แทน
เดือนกันยายน 2566
ส่ว นของเจ้า ของ
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 157.85 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560
จํานวน 20.37 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 14.82 เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิส่วนของ
บริษทั ใหญ่สาํ หรับปี จาํ นวน 52.98 ล้านบาท ประกอบกับในระหว่างปี 2561 บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผล จํานวน 34.87
ล้านบาท
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 491.02 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี
2561 จํานวน 333.17 ล้านบาท เกิดจากในเดือนมกราคมปี 2562 บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกจํานวน 80,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.90 บาท (ทุน 0.50 และ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 3.40 บาท) เป็ นจํานวนเงินรวม 312.00 ล้านบาท และหุน้ ของบริษทั เริม่ การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษทั ฯ แสดงยอดส่วนเกินมูลค่าหุน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอ
ขายหุน้ แก่ประชาชนในส่วนเกินมูลค่าหุน้
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นอกจากนี้ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของบริษัทใหญ่ เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นจากกําไรจากการดําเนินงานในระหว่า งปี
จํานวน 75.46 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปั นผลในเดือนพฤษภาคม 2562 สําหรับผลประกอบการในรอบบัญชี
1 เมษายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 28.00 ล้านบาท
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 522.54 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2562
จํานวน 31.52 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 6.42 เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ มีกําไรสุทธิสว่ นของบริษทั
ใหญ่สาํ หรับปี จาํ นวน 61.51 ล้านบาท ประกอบกับในระหว่างปี 2563 บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผล จํานวน 30 ล้านบาท
การจ่า ยเงิ น ปัน ผล
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 27.83 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจํานวน 27.83 ล้านบาท สําหรับงวดการดําเนินงาน 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดย
บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ
0.03518 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจํานวน 7.04 ล้านบาท สําหรับงวดการดําเนินงาน 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม
2561 โดยบริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจํานวน 28.00 ล้านบาท สําหรับงวดการดําเนินงาน 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดย
บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับงวด
การดําเนินงาน 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ชี ่อื ปรากฎในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 16
มีนาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท เป็ นจํานวนทัง้ สิน้ 30 ล้านบาท และบริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 5
พฤษภาคม 2563 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
การวิ เคราะห์ส ภาพคล่อ ง
กระแสเงิ น สด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานได้มา (ใช้ไป)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ใช้ไป)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป)
กระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ปี 2561
ล้า นบาท
54.08
(93.95)
(16.89)
(56.76)

ปี 2562
ล้า นบาท
(210.58)
(198.53)
388.51
(20.59)

ปี 2563
ล้า นบาท
(68.41)
(35.57)
231.77
127.79

1. กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
สํา หรับงวดสิบ สองเดือน สิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 - 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ม า (ใช้ไ ป) ใน
กิจกรรมดําเนินงาน รวมจํานวน 54.08 ล้านบาท จํานวน (210.58) ล้านบาท และจํานวน (68.40) ล้านบาท ตามลําดับ
ปี 2561 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้ สินค้าคงเหลือ รวมกับมีจาํ นวนลูกหนี้การค้าและ
สินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ จากสัญญา (หรือรายได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชําระเงิน) และใช้ไปกับการเงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญา (หรือการรับเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง) จากการเซ็น
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สัญญาให้บริการฉบับใหม่ในระหว่างปี 2561 และประกอบกับได้รบั เงินภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายคืนในระหว่างงวดสิบสอง
เดือนนี้ดว้ ยเช่นกัน
ปี 2562 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจํานวน (210.58) ล้านบาท จากการใช้ไปของหนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา
(หรือ เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง) เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างในระหว่างปี ประกอบกับ สินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ จาก
สัญญา (หรือ รายได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกเก็บ) เพิม่ ขึน้ จากงานก่อสร้างทีท่ าํ เสร็จมากกว่าจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บได้ โดย ณ วัน
สิน้ งวดโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการส่งมอบงานเพือ่ เรียกเก็บเงินจากลูกค้า
ปี 2563 บริษทั มีกระแสเงินสดใช้ไป จํานวน (68.41) ล้านบาท จากการซื้อวัตถุดบิ เพื่อใช้ในงานโครงการ การ
จ่ายชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื และดอกเบีย้ จ่าย ในระหว่างงวด
2. กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนสําหรับงวดสิบสองเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2563 เท่ากับจํานวน (93.95) ล้านบาท จํานวน (198.53) ล้านบาท และจํานวน (35.57) ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้รายการ
ลงทุนหลักๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ การซื้ออุปกรณ์ และเครื่องจักร รวมถึงสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิม่ เติม เพื่อรองรับการ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษทั ทีม่ กี ารเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน โดยในปี 2562 มีการใช้ไปของเงินสดทีไ่ ด้จากการ
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนนํ าไปซือ้ ทีด่ นิ อาคารและโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าว
ไว้ก่อนหน้านี้ ประกอบกับในปี 2563 มีเงินสดใช้ไปสําหรับการปรับปรุงทีด่ นิ อาคารและโรงงานดังกล่าวเพื่อให้สามารถ
เริม่ ดําเนินงานได้ในช่วงไตรมาส 1 ทีผ่ า่ นมา
3. กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 - 2563 เท่ากับจํานวน (16.89) ล้านบาท
จํานวน 388.51 ล้านบาท และจํานวน 231.77 ล้านบาท ตามลําดับ
ปี 2561 - 2563 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปในการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร และ
การจ่ายเงินปั นผลจํานวน 34.87 ล้านบาท จํานวน 29.61 ล้านบาท และจํานวน 29.99 ล้านบาท ตามลําดับ อีกทัง้ ในปี
2562 และ 2563 บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดรับจากการกู้ยมื เงินระยะสัน้ รวมจํานวน 163.06 ล้านบาท และ จํานวน
306.86 ล้านบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้บริษทั ฯ ในปี 2562 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินหลัก ๆ จากการเสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรกในปี 2562 ร่วมกับการกูย้ มื เงินระยะสัน้ เพื่อนํ ามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
อัต ราส่ว นทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ
1. อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องซึง่ คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั อยูท่ ่ี 0.79
เท่า 0.94 เท่า และ 0.88 เท่า ตามลําดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ทีเ่ ท่ากับ 0.29 เท่า 0.25 เท่า และ 0.34 เท่า
ตามลําดับ ทัง้ นี้สาเหตุท่บี ริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องค่อนข้างน้อย เป็ นผลจากการที่บริษทั ฯ นํ าเงินสดไปชําระหนี้
ให้แก่เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน และชําระเงินแก่เจ้าหนี้การค้าที่ครบกําหนด รวมทัง้ บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าที่สงู ขึน้
จากงานโครงการก่อสร้างทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทําให้บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้คา่ วัสดุเพิม่ มากขึน้ เพือ่ รองรับการการทํางานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตาม
ไปด้วย
ทัง้ นี้ จากทีก่ ล่าวไว้ในส่วนของหนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ซึ่งมีสว่ นประกอบของหนี้สนิ ทีไ่ ม่มภี าระหนี้ในการชําระคืน
ซึ่งก็คอื เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษทั ฯ มีหนี้
ส่วนที่ 3 หน้า 22

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2563

สิน้ หมุนเวียนอื่นจํานวน 854.22 ล้านบาท และจํานวน 1,020.06 ล้านบาท หากนํ าหนี้สนิ ตามสัญญาหรือเงินรับล่วงหน้า
ค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าทีม่ มี ลู ค่าจํานวน 217.25 ล้านบาท และจํานวน 141.08 ล้านบาท ไปหักออก
จะส่งผลให้หนี้สนิ หมุนเวียนมียอดคงเหลือเพียง จํานวน 636.97 ล้านบาท และจํานวน 878.98 ล้านบาท และเมื่อนํ ามา
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนรวมจํานวน 805.17 ล้านบาท และจํานวน 901.38 ล้านบาท ตามลําดับ จะส่งผลให้
บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องสูงขึน้ เป็ น 1.26 เท่า และ 1.03 เท่า
2. อัต ราส่ว นผลตอบแทนต่อ ส่ว นผูถ้ ือ หุ้น
ปี 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ ร้อยละ 35.88 ร้อยละ 23.26 และร้อยละ
12.14 ตามลําดับ โดยปี 2562 – 2563 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าจะมีอตั ราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้ มการ
ปรับตัวลงมาเนื่องจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนทีก่ ล่าวไปก่อนหน้านี้
3. อัต ราส่ว นผลตอบแทนต่อ สิ น ทรัพย์
ปี 2561 - 2563 บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ 8.80 ร้อยละ 8.40 และร้อยละ 6.75
ตามลําดับ โดยปี 2562 – 2563 มีการปรับตัวลดมีสาเหตุสาํ คัญมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ท่ดี นิ อาคาร และอุปกรณ์
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา

ส่วนที่ 3 หน้า 23

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

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริ ษทั
ลำดับ

1.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

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

อำยุ
(ปี)

69

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้ำ) เกียรติ
นิยมอันดับ 2 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
กำรเงิน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- Post Graduate Diploma
– Electrical Power
Generation and
Distribution System, The
Norwegian Institute of
Technology, University
of Trondheim, Norway
- สมำชิกสภำวิศวกร สำมัญ
วิศวกรไฟฟ้ำกำลัง สฟก
1489
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 166/2555

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64
- ไม่ม ี -

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั
- บริษทั เอสซีที คอนกรีตโปรดักท์
จำกัด

ั บนั
2561 – ปจจุ

- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2561 – ปจั จุบนั

- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำร
- กรรมกำรตรวจสอบ

- บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้งิ ค์ จำกัด
(มหำชน)

2560 – ปจั จุบนั

-

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

2559 – ปจั จุบนั

- กรรมกำรอิสระ
- บริษทั ดำคอน อินสเป็คชัน่
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เทคโนโลยีส์ จำกัด
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

2527 – 2555

- ผูช้ ่วยกรรมกำรอำนวยกำร

กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

- บริษทั ไทย ออยล์ จำกัด
(มหำชน)
เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 1

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

2.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำยนที ทับมณี
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

อำยุ
(ปี)

62

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

- หลักสูตร National
Director Conference
2019
- BBA and MBA
International Business,
Schiller International
University, London,
England

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

- ไม่ม ี -

-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ั บนั
2562 – ปจจุ

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

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

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

- MSc in Economics,
University of
Strathclyde,
Glasgow, Scotland

2556 – 2562

- นักปกครองระดับสูง
กระทรวงมหำดไทย รุ่นที่
55

2550 - 2556

- วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร รุ่นที่ 54
- อบรมหลักสูตรกำรเตรียม
ข้ำรำชกำรไทยสู่
ประชำคมอำเซียน สำ
หรับผูด้ ำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง

- หัวหน้ำผูต้ รวจรำชกำร
กระทรวงพลังงำน

- กระทรวงพลังงำน

- รองผู้อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
นโยบำยแผนพลังงำน
- ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำน
นโยบำยปิโตรเลียมและปิโตร
เคมี, กองนโยบำยและแผน
พลังงำน
กระทรวงพลังงำน

- กระทรวงพลังงำน

- ผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์พลังงำน

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 2

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

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ประเภทบริหำร ประจำ
งบประมำณ พ.ศ.2555 ณ
ประเทศสิงคโปร์
- อบรมหลักสูตรผูต้ รวจ
รำชกำรระดับกระทรวง
- อบรมหลักสูตร Ethics,
Governance and Anti
Corruption ณ Korean
Development Institution
School (KDI) School of
Public Policy ประเทศ
สำธำรณรัฐเกำหลีใต้
- อบรมหลักสูตรกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมมันคงขั
่ น้
สูง รุ่นที่ 6
- อบรมหลักสูตร
Leadership Development
Program III (LDP III)
รุ่นที่ 2 ปี 2558

ตำแหน่ง
-

2552 - 2554

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์สำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน

- รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำน
นโยบำยและ
แผนพลังงำนกระทรวง
พลังงำน

- กระทรวงพลังงำน

- ผู้อ ำนวยกำรสื่อ สำรและกำร
ย อ ม รั บ ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ข อ ง
ป ร ะ ช ำ ช น ส ำ นั ก พั ฒ น ำ
โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำน
นิวเคลียร์
- โฆษกประจำกระทรวง
พลังงำน

- อมรมหลักสูตรนักบริหำร
ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 3

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

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

- ไม่ม ี -

-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ปรำบปรำมกำรทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
- หลักสูตร “นักบริหำร
ระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำ
ธุรกิจอุตสำหกรรมและกำร
ลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 6
สถำบันวิทยำกำรธุรกิจและ
อุตสำหกรรม

3.

นำยยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ

40

- หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง
เพื่อ กำรสร้ำ งชำติ รุ่ น ที่ 9
สถำบันกำรสร้ำงชำติ
- หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 168/2563
- ปริญญำตรี สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำตร์
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
(MBA) University of
Connecticut, USA
- วุฒบิ ตั ร Certified Public
Accountant (CPA)

ั บนั
2560 - ปจจุ

- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ

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

ั บนั
2560 - ปจจุ

- กรรมกำร

- บริษทั กลำงเก่ำกลำงใหม่ จำกัด

ั บนั
2554 - ปจจุ

- ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขำย

- บริษทั ทองเหลืองไทย จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 4

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

4.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

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

อำยุ
(ปี)
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คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 145/2561
- หลักสูตร National Director
Conference 2019
- ปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์
(วิศวกรรมเครือ่ งกล) Ajou
University, Korea
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 146/2561

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

11.22%

-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

ั บนั
2557 - ปจจุ

- กรรมกำร (ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหำร)
- บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร/
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- ประธำกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง

2560 – ปจั จุบนั

- กรรมกำร

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

2547 - 2556

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2530 – 2547

- หัวหน้ำทีมวิศวกรวำงระบบ
ท่อ
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยก่อสร้ำง
- ผูจ้ ดั กำรโครงกำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่
จำกัด
- SK Engineering & Construction

2527 - 2530

- วิศวกรด้ำนวำงระบบท่อ

- Hyundai Engineering

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 5

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

5.

6.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำยประเสริฐ ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์
- กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

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

อำยุ
(ปี)

60
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คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

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

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

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64
0.92%

1.09%

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
เป็นสำมีของ
นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ และ
เป็นบิดำของ
นำงสำวนิตำ
ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

เป็นบุตรของนาย
ประเสริฐ ตรีวรี า
นุวฒ
ั น์ และ
นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั
- บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)

ั บนั
2559 - ปจจุ

- กรรมกำร
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

2550 – ปจั จุบนั

- กรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร/
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร /
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง /
- ประธำนกรรมกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่

- บริษทั ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน)

2545 – 2561

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย)
จำกัด

ั บนั
2558 - ปจจุ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

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

2554 – ปจั จุบนั

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ย
บริหารงานทัวไป
่

- บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 6

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

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

- ปริญญำตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิ ราช
- ปริญญาโท บริหารการเงิน
Queen Mary, University
of London
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 100/2556
- หลักสูตร Director Certify
Program (DCP) รุ่นที่
208/2558
- หลักสูตร Company
Secretary Program
(CSP) รุ่น 53/2558

7.

นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
- กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั )
- กรรมการบริหาร
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- ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

- รักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากร
บุคคล

0.00

-

ั บนั
2557 – ปจจุ

- กรรมการ/ รักษาการ
- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย)
จากัด

2560 – ปจั จุบนั

- กรรมการ
- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด

ั บนั
2562 – ปจจุ

- กรรมการ
- กรรมการผูจ้ ดั การ

- บริษทั ทาคูนิ เทรดดิง้ จากัด

ั บนั
2562 – ปจจุ

- กรรมการ

- บริษทั เซอร์แมช จากัด

ั บนั
2562 – ปจจุ

- กรรมการ

- บริษทั ซอร์บ เอนจิเนียริง่ จากัด

ั บนั
2562 – ปจจุ

- กรรมการ

- บริษทั เอ็กซ์แซคท์ เรียลเอสเตท
จากัด

ั บนั
2558 - ปจจุ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง

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

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 7

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

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

8.

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
- กรรมการ

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

- ปริญญาตรี สาขา
อุสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 129/2559

62

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

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

0.00

เป็นภรรยาของ
นายประเสริฐ
ตรีวรี านุวฒ
ั น์ และ
เป็นมารดาของ
นำงสำวนิตำ
ตรีวรี ำนุวฒ
ั น์

2559 – ต.ค.2563
ั บนั
2559 – ปจจุ

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

2558 – ปจั จุบนั

- กรรมการ

- บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย)
จากัด

ั บนั
2558 – ปจจุ

- กรรมการ

- บริษทั จีแก๊ส โลจีสติกส์ จากัด

ั บนั
2558 – ปจจุ

- กรรมการ

- บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม
จากัด

2561 – ปจั จุบนั

- กรรมการ

- บริษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด

2562 – ปจั จุบนั

- กรรมการ

ั บนั
2561 - ปจจุ

- กรรมการ

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

2555 – ปจั จุบนั

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 8

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

9.

10.

12.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

นำยยอง ชอล ชอย
(Mr. Yeong Cheol Choi)
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนปฎิบตั กิ ำร
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยวิศวกรรมและ
กำรจัดซื้อจัดหำ (รักษำกำร)

57

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

47

นำงวิมล เวหนะรัตน์
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนสนับสนุน

49

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64

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

4.88%

- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
(บัญชี) สถำบันเทคโนโลยี
รำชมงคล
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
(MBA) มหำวิทยำลัยศรี
นครินวิโรฒประสำนมิตร
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
(MBA) Virginia
International University,
USA.
- ปริญญำตรี บัญชี
มหำวิทยำลัยรำชภัฎรำไพ
พรรณี

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

-

-

-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั
- บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม
จากัด
- บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)

2538 – 2558

- กรรมการ

2557 – ปจั จุบนั

- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนปฏิบตั กิ ำร
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยวิศวกรรม และ
กำรจัดซื้อจัดหำ

ก.พ. 2563 – ปจั จุบนั
2547 – 2557

-

กรรมการ
- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่
จำกัด

ั บนั
2560 – ปจจุ

- ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
งำนบัญชีและกำรเงิน

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

2557 - 2559

- ทีป่ รึกษำด้ำนภำษีและบัญชี

- บริษทั วอน โซลูชนั ่ จำกัด

2540 - 2554

- ผูจ้ ดั กำรส่วนกำรเงินและ
บัญชี

- บริษทั อินเทอร์เน็ต (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน)

เม.ย. 2561 – ปจั จุบนั

- ผูจ้ ดั กำรสำยงำนสนับสนุน

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

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 9

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

13.

14.

15.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำยหวัง ยอบ จี
(Mr. Wang Youp Jhee)
- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยก่อสร้ำง

นำงสำวมะลิวลั ย์ ศรีหว้ำสะโสม
- ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี

นำวสำวณัฐฐิยำ จำรุสมบัติ

อำยุ
(ปี)

49

41

38

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /
ประวัตอิ บรม

- ปริญญำโท กำรบัญชี
บริหำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ปริญญำตรี วิศวกรรม
ศำตร์ (วิศวกรรมโยธำ)
Sungkyunkwan
University, Korea
- ปริญญำตรี บัญชี
มหำวิทยำลัยบูรพำ

-

ปริญญำตรี กำรจัดกำร
อุตสำหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั (%)
ณ 18 มี.ค. 64

3.45

- ไม่ม ี -

0.00

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร

-

-

-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั
- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่
จำกัด

2547 - 2561

- ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี

ั บนั
2557 – ปจจุ

- ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยก่อสร้ำง

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

2548 - 2557

- ผูจ้ ดั กำรโครงกำร

ั บนั
2557 – ปจจุ

- ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่
จำกัด
- บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)

2560 – ปจั จุบนั

- กรรมกำร
- (ผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั )

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

2544 - 2555

- เจ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยบัญชี

ั บนั
2558 – ปจจุ

- เลขำนุกำรบริษทั
- เจ้ำหน้ำทีว่ ำงแผนกลยุทธ์

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่
จำกัด
- บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)

2554 - 2558

- เจ้ำหน้ำทีว่ ำงแผนกลยุทธ์

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง่
จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 10

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

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของ บริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั เจเคอีซี จำกัด)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจเคอีซี จำกัด)
ลำดับ

1.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำยซุง ซิก ฮอง
(Mr. Chung Sik Hong)
- กรรมกำร

อำยุ
(ปี )

62

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

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

สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)
-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

2557 - ปั จจุบนั

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

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

2560 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

2547 - 2556

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

2530 – 2547

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

- SK Engineering &
Construction

2527 - 2530

- วิศวกรด้ำนวำง
ระบบท่อ

- Hyundai Engineering

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 1

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

2.

3.

4.

ชือ่ -สกุล/ ตำแหน่ง

นำงสำวมะลิวลั ย์ ศรีหว้ำสะโสม
- กรรมกำร (ผูม้ อี ำนำจลงนำม
ผูกพันบริษทั )

อำยุ
(ปี )

41

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

47

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

49

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ /ประวัตอิ บรม

- ปริญญำตรี บัญชี
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำตร์
(วิศวกรรมโยธำ)
Sungkyunkwan University,
Korea

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563
สัดส่วน
กำรถือหุน้
ในบริษทั
(%)
-

26.83

-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร
-

-

-

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงำน/
บริษทั

2557 – ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรแผนก
บัญชี

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

2560 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร

- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

2544 - 2555

- เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยบัญชี

2559 – ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด
- บริษทั เจเคอีซี จำกัด

2554 – 2558

- ผูจ้ ดั กำรแผนก
ก่อสร้ำง

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

2557 – ปั จจุบนั

- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
ก่อสร้ำง

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

2548 - 2557

- ผูจ้ ดั กำรโครงกำร

- บริษทั ไทย วู รี เอ็นจิ
เนียริง่ จำกัด

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที่ 2

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

เอกสำรแนบ 3
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในและ
หัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ งำนของบริ ษทั (Compliance)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2562

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ งำน
บริษทั ฯ ว่ำจ้ำง บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จำกัด (“ธรรมนิต”ิ ) (Outsource) เป็ นผูใ้ ห้บริกำรตรวจสอบภำยใน ทัง้ นี้ ธรรมนิติ ได้มอบหมำยให้นำงสำวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นหัวหน้ำงำนตรวจสอบ
ภำยใน โดยมีรำยละเอียดของผูต้ รวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

1. นำงสำวกรกช วนสวัสดิ ์

41 คุณวุฒิกำรศึกษำ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม

ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
 ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำ
บัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประกำศนี ยบัตร
 ประกำศนียบัตรผูต
้ รวจสอบภำยใน
ของประเทศไทย (CPIAT)
ประวัติกำรอบรม
 หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎี
และปฏิบตั ิ


สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%)

-

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ทำง
ครอบครัว
ชื่อหน่ วยงำน/บริษทั /
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ ง
ประเภทธุรกิ จ
กรรมกำร
และผูบ้ ริหำร
 รองประธำนกรรมกำร  บจก.ตรวจสอบ
2559 – ปจั จุบนั
ภำยในธรรมนิติ /
ให้บริกำรตรวจสอบ
ภำยใน
2559 - 2559
 ผูจ
้ ดั กำรอำวุโส
 แผนกตรวจสอบ
 ผูจ
้ ดั กำร
ภำยใน/บจก.สอบ
2558 - 2560
 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั กำร
บัญชีธรรมนิต/ิ
2553 - 2558
 ผูต
้ รวจสอบภำยใน
ให้บริกำรตรวจสอบ
2551 - 2552
อำวุโส
บัญชีและตรวจสอบ
 ผูต
้ รวจสอบภำยใน
ภำยใน
2546 - 2550

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 1

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม













แบบ 56 – 1 ประจำปี 2562

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%)

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร
และผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิ จ

อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภำ
วิชำชีพบัญชี
อมรมประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบ
ภำยใน CPIAT
โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพ
งำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน
แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
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
เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 2

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม



2. นำงสำวอณัศยำ

รักษำสรณ์

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%)

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร
และผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิ จ

Smart IA in The Digital World 2020

35 คุณวุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำโท คณะพำณิชศำสตร์และกำร
บัญชี สำขำสถิตปิ ระกันภัย(จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย)
 ปริญญำตรีคณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำ
กำรบัญชี(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
ประกำศนี ยบัตร
 Dharmniti Young Executive รุน
่ ที่ 1
 ประกำศนียบัตรผูต
้ รวจสอบภำยในของ
ประเทศไทย (CPIAT)
 ประกำศนียบัตรโครงกำรตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อเตรียมตัวเป็ นผูต้ รวจสอบ
ภำยในรับอนุญำตรุ่นที่ 26


แบบ 56 – 1 ประจำปี 2562

-

-

2560 - ปจั จุบนั
2558 - 2560
2553 - 2558
2551 - 2553

 ผูจ
้ ดั กำร



 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั กำร
 ผูต
้ รวจสอบภำยใน

อำวุโส
 ผูต
้ รวจสอบภำยใน



บจก.ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิติ /
ให้บริกำรตรวจสอบ
ภำยใน
แผนกตรวจสอบ
ภำยใน/บจก.สอบ
บัญชีธรรมนิต/ิ
ให้บริกำรตรวจสอบ
บัญชีและตรวจสอบ
ภำยใน

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 3

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง/วันที่
ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2562

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%)

ควำมสัมพันธ์
ทำง
ครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำร
และผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิ จ

ประวัติกำรอบรม
 หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ
 มำตรฐำน IA และกำรปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบ
ภำยใน
 โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพงำน
ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน
 แบบประเมินตนเองเกีย
่ วกับมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
 โครงกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเตรียม
ตัวเป็ นผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุญำตรุ่น
ที่ 26
 แนวทำงกำรประเมินฝำ่ ยบัญชีกำรเงิน
 IT audit for non IT audit
 IIA Global (Japan)
 สัมมนำใหญ่ประจำปี สตท.
เอกสำรแนบ 3 หน้ำที่ 4

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2563

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ

- ไม่ม ี -

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2562

