
 

 

  
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  
 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
 

 
 
 

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

 

  



 

 

สารบญั 
หน้า 

 
ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 1 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ     7 
3.  ปัจจยัความเสีย่ง    29 
4.  ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ    36 
5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย    43 
6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น     44 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้     1  
8. โครงสรา้งการจดัการ     3 
9. การก ากบัดแูลกจิการ    12 
10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม    39 
11. การควบคุมภายในและบรหิารจดัการความเสีย่ง    48 
12. รายการระหว่างกนั    52 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
13. ฐานะการเงนิทีส่ าคญั     1 
14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ     7 
 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล  
        

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั และเลขานุการบรษิทั 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน
ของบรษิทั  

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิราคาทรพัยส์นิ  

เอกสารแนบ 5  อื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

หลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลาด

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



       

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

ส่วนท่ี 1 

กำรประกอบธรุกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่1 หน้ำ 1 
 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

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

สรำ้งใหป้ระเทศไทยเจรญิเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื” 
พนัธกจิ 
‐  ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งอย่ำงมอือำชพี และมศีกัยภำพในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรแปรรูป ประกอบและตดิตัง้

ผลติภณัฑเ์หลก็ 
‐  พฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรม มุ่งหน้ำเขำ้สูต่ลำดต่ำงประเทศ  
‐  มุ่งมัน่สู่กำรเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรรบัเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจรที่แขง็แกร่งในระดบัภูมิภำคเอเชยี 

แปซฟิิก 
กลยุทธก์ำรด ำเนินงำน 
‐ พฒันำและสรำ้งมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งอย่ำงมอือำชพี 
‐ ควำมเป็นเลศิในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ยกระดบัควำมสำมำรถงำนบรกิำรด้ำนวศิวกรรมที่มมีำตรฐำน 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพจำกสมำคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกำ (American Society Mechanical 
Engineers: ASME) ซึง่เป็นสถำบนัทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัสำกล 

‐ วำงแผนและบรหิำรตน้ทุนกำรด ำเนินกำรอย่ำงใกลช้ดิและต่อเนื่องเพื่อกำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื  
เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 
- ใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง (EPC) โครงกำรขนำดใหญ่ระดบัสำมพนัลำ้นบำท ดว้ยคุณภำพทีเ่ป็นทีย่อมรบั

ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันำนำชำต ิ
- ขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงัภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก 
- จดัหำเครื่องมอืทีท่นัสมยัและพฒันำควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อรองรบักำรเตบิโตในอนำคต 

 
1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

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

 วนัที ่6 กุมภำพนัธ ์บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ("บรษิทัฯ”) หรอื (“CAZ”) จดัตัง้ขึน้ดว้ยทนุ
จดทะเบยีนเริม่ตน้ 23.00 ลำ้นบำท มลูค่ำทีต่รำไวเ้ป็นหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำนวน 230,000 หุน้ จดัตัง้โดยนำย
ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็นวศิวกรที่มปีระสบกำรณ์ในด้ำนธุรกจิรบัเหมำก่อสร้ำงให้ลูกค้ำใน
อุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีมำกกว่ำ 30 ปี และยงัเคยเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรทีบ่รษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั (TWRE) โดยบรษิัทฯ เริม่ต้นรบังำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสร้ำงเป็น subcontractor ประเภทงำน
โยธำ (Civil) เป็นหลกั  
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ปี 2558 

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

ปี 2559 

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

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

 วนัที่ 1 มิถุนำยน บริษัทฯ เข้ำลงทุนในบริษัท เจเคอีซี จ ำกดั (“JKEC”) ซึ่งประกอบธุรกิจรบัเหมำก่อสร้ำง
ประเภทงำนโยธำและฐำนรำก จัดตัง้โดยนำยจอง เคียว ฉ่อย (Mr. Jeong Kyu Choi) ซึ่งเป็นวิศวกรที่มี
ประสบกำรณ์ในงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำ มำกกว่ำ 7 ปี โดยบริษัทฯ เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท JKEC จ ำนวน 
21,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51.22 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ ทัง้นี้เพื่อเป็นกำรบรหิำรตน้ทุนดำ้นงำน
โยธำและรำกฐำนของโครงกำรต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ  

ปี 2560 

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

ปี 2561 

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

 วนัที่ 28 กนัยำยน บริษัทฯ ได้มีกำรซื้อหุ้นบริษัท JKEC จำกนำยชำง กู คิม (Mr. Chang Goo Kim) จ ำนวน
ทัง้หมด 9,000 หุน้ ท ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้ JKEC เพิม่ขึน้ จำกรอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 73.17 
 
ทัง้นี้ ในเดือนมกรำคม 2562 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ ำนวน 
80,000,000 หุน้ โดยกำรขำยหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูจ้องในรำคำหุน้ละ 3.90 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 312.00 ลำ้นบำท 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่1 หน้ำ 3 
 

และหุน้ของบรษิทัเริม่กำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยใ์นวนัที ่22 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบรษิทัน ำเงนิทีไ่ดร้บัใช้
เป็นหลกัทรพัย์ค ้ำประกนักบัธนำคำร จ ำนวน 100.00 ล้ำนบำท ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนจ ำนวน 172.00 ล้ำน
บำท และใชล้งทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกจิจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท 

 

ภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิรบัเหมำก่อสร้ำงใหลู้กคำ้ในอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ีโดยลกัษณะงำนและ
กำรบรกิำรของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

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

2. บริกำรรบัเหมำก่อสร้ำงติดตัง้โครงสร้ำงและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical 
and Instrument (E&I) Service) บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรรบัเหมำตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็ ตดิตัง้ระบบท่อและระบบเครื่องกล งำน
ตดิตัง้เครื่องจกัร และอุปกรณ์ งำนไฟฟ้ำ ระบบวดัคุม รวมถงึ กระบวนกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
และกำรทดสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบก่อนใชง้ำนจรงิ  

3. บริกำรงำนด้ำนวศิวกรรมโยธำและอำคำร (Civil and Building Service) บริษัทฯ ให้บริกำรงำนวศิวกรรม
โยธำ เช่น งำนเสำเขม็ งำนฐำนรำก งำนโครงสรำ้งอำคำร งำนส ี

4. บรกิำรผลติ ประกอบ และบรกิำรอื่น (Fabrication and Other Service) บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรผลติและประกอบ
โครงสรำ้งเหลก็ ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลีย่นควำมรอ้น ถงับรรจุภณัฑ ์งำนแปรรูปภำชนะบรรจุ และภำชนะบรรจุควำม
ดนั รวมถงึบรกิำรจดัหำวตัถุดบิ และจดัหำแรงงำน 

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

 
1.3 โครงสรำ้งกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

ณ  31  ธนัวำคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ ดงันี้ 
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บรษิทั เจเคอซี ีจ ำกดั (“JKEC”) จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 2.00 

ลำ้นบำท (จ ำนวนหุน้ 20,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท) และเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 4.10 ลำ้นบำท (จ ำนวนหุน้ 
41,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท)  เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม 2559 โดยบรษิทัฯ เขำ้ไปลงทุนใน JKEC ดว้ยกำร
ซื้อหุ้นจ ำนวน 21,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนในกำรถอืหุน้ร้อยละ 51.22 ท ำให้ JKEC มสีถำนะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ 
และวนัที่ 28 กนัยำยน 2561 บรษิัทฯ ได้มกีำรซื้อหุ้นบรษิัท JKEC จำกนำยชำง กู คมิ (Mr. Chang Goo Kim) จ ำนวน
ทัง้หมด 9,000 หุน้ รวมกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อืเดมิเป็นจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 30,000 หุน้ ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ JKEC เพิม่ขึน้ 
จำกรอ้ยละ 51.22 เป็นรอ้ยละ 73.17  
 
1.4 ควำมสมัพนัธก์บัธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

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

สดัสว่นรอ้ยละ 51.30 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้โดยกลุ่มบรษิทัในเครอื TAKUNI มโีครงสรำ้งธุรกจิทีส่ ำคญั ดงันี้ 
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หลงัเสนอขำยหุน้ CAZ ต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ในเดอืนมกรำคม 2562 CAZ จะยงัคงสถำนะ

เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI โดย TAKUNI ยงัคงตอ้งจดัท ำงบกำรเงนิรวมเช่นเดมิ  
 

1.4.1 แนวทำงกำรป้องกนัท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรท ำธรุกิจท่ีแข่งขนักนัระหว่ำงกลุ่ม TAKUNI และบริษทัฯ 

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

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

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

อย่ำงไรกด็ ีหำกในอนำคต กลุ่ม TAKUNI จะมกีำรว่ำจำ้ง CAZ หรอืบรษิทัย่อยของ CAZ ในเรื่องใด ทัง้ TAKUNI 
และ CAZ จะมกีำรพจิำรณำเปรยีบเทยีบรำคำตลำด และเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป รวมทัง้พจิำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำร
ท ำรำยกำร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและ Internal Audit ของทัง้กลุ่ม TAKUNI และ CAZ จะเขำ้มำตรวจสอบกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทัว่ไปไดท้รำบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมเกณฑร์ำยกำรเกีย่วโยงกนั 

 
1.4.2 ด้ำนรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคต  

แนวทำงส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตของบรษิทัฯ และเครอืกลุ่ม TAKUNI หำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกนัที่
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกติซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทัว่ไป  บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมหลกักำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ  อนุมตัิไว้แล้วตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และใหป้ฏบิตัติำมสญัญำทีต่กลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก ำหนด
รำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกดิกำรถ่ำยเทประโยชน์  ในกรณีที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้นัน้ บรษิัทฯจะจดัให้มบีุ คคลที่มคีวำมรู้ ควำม
ช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินรำคำทรพัย์สนิที่มคีวำมเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำร
ระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ จะถูกน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว
จะไม่เป็นกำรยกัยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำ
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รำยกำรทีบ่รษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและ
กำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในปี 2561 TAKUNI ไดง้ำนรบัเหมำก่อสรำ้งคลงัก๊ำซจำกบรษิทัแห่งหนึ่ง ซึง่ TAKUNI มกีำร sub contract งำน
ให้แก่ CAZ นัน้ กลุ่ม TAKUNI ได้มกีำรเปรยีบเทยีบรำคำกบัผูร้บัเหมำรำยอื่นแล้ว และ CAZ ได้เสนอรำคำเป็นไปตำม
เงื่อนไขปกตขิอง CAZ ทีเ่สนอใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น โดยสรุปเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรของทัง้ TAKUNI และ CAZ เป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป  นอกจำกนี้ FA (บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ำกดั) และ Internal Audit ของ CAZ ไดม้กีำรตรวจสอบ
กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ว่ำ รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้ของงำนที ่CAZ ท ำใหบ้รษิทัย่อยของ TAKUNI เมื่อเทยีบกบังำนที ่
CAZ ท ำให้ลูกค้ำบุคคลภำยนอกแล้ว พบว่ำโครงกำรม ีmargin ใกล้เคยีงกนัและเงื่อนไขกำรค้ำไม่แตกต่ำงกนั รวมทัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของ CAZ ก็เข้ำมำพจิำรณำตรวจสอบและให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
ดงักล่ำวแลว้ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 โครงสรา้งรายได ้

โครงสรำ้งรำยไดซ้ึง่แบ่งตำมลกัษณะงำนและกำรบรกิำรของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 มี
รำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

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

1. งานให้บริการรบัเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC Service) 0.58 0.09 550.23 53.84 563.97 40.58 
2. งานให้บริการรบัเหมาก่อสร้าง  
(Construction SMP & E&I) 

399.89 
 

61.00 359.85 35.21 343.49 24.71 

3. งานให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา  
(Civil and Building Service)  

165.74 25.28 86.66 8.48 341.85 24.60 

4. งานให้บริการผลิตและบริการอ่ืน  

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

รวมรายได้จากการบริการ 651.30 99.35 1,019.29 99.74 1,387.08 99.80 
รายได้อ่ืน1/ 4.25 0.65 2.69 0.26 2.79 0.20 
รายได้รวม 655.55 100.00 1,021.98 100.00 1,389.87  100.00 

หมายเหตุ: 1/ รายไดอ้ืน่ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าเชา่พื้นทีส่ านกังานและรายไดจ้ากการขายเศษโลหะหรอืทรพัยส์นิอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดง้านแลว้ 

 
2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ  

บรกิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะงำนไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั คอื 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ระบุควำมตอ้งกำร ออกแบบ จดัหำวสัดแุละ
อุปกรณ์  

ก่อสรำ้งหน้ำงำน 

ผลติและประกอบ 

ตดิตัง้หน้ำงำน 

ลกูคำ้ บรษิทั 

ทดสอบกำรใชง้ำน 
ทัง้ระบบ 
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โดยกำรใหบ้รกิำรสำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 

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

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

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

 

ชื่องำน: PTT LNG Cold Water Facilities 
 

 

ชื่องำน: PTT Tank Terminal 
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ชื่องำน: BCP Enclosed Ground Flare (EGF) 

2.  บริการรับเหมาก่อสร้างติดตัง้โครงสร้างและระบบ  (Structural Mechanical Piping (SMP) Service and 
Electrical & Instrument (E&I) Service) บริษัทฯ ให้บริกำรรบัเหมำติดตัง้โครงสร้ำงเหล็ก ติดตัง้ระบบท่อและระบบ
เครื่องกล งำนตดิตัง้เครื่องจกัร และอุปกรณ์ งำนไฟฟ้ำ ระบบวดัคุม รวมถงึกระบวนกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบและ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ และกำรทดสอบกำรท ำงำนทัง้ระบบก่อนใชง้ำนจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยกำรใหบ้รกิำรสำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 

2.1 งานโครงสรา้งเหลก็ (Steel Structure) บรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ปรรปูโครงสรำ้ง จดัหำวสัดุ จดัท ำกำรประกอบ 
และติดตัง้โครงสร้ำงเหล็กภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำรส ำหรบัรองรบัท่อ  (Pipe Bridge and Pipe 
Rack) และ โครงสรำ้งเหลก็เพื่อเป็นฐำนรองรบัเครื่องจกัรขนำดใหญ่ (Equipments and Machineries) ใน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ อำทิ เช่น โรงกลัน่น ้ำมนั โรงงำนปิโตรเคมี โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ ตำมแบบที่ลูกค้ำ
ก ำหนดก่อนน ำไปตดิตัง้หน้ำงำน 

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

ออกแบบ จดัหำวสัดแุละ
อุปกรณ์  

ก่อสรำ้งหน้ำงำน 

ผลติและประกอบ 

ตดิตัง้หน้ำงำน 

ลกูคำ้ บรษิทั 

ทดสอบทัง้ระบบ 



  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่1 หน้ำ 11 
       

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

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

 

ตวัอยา่งผลงานการให้บริการงานรบัเหมาก่อสรา้งติดตัง้โครงสรา้งและระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่องำน: PTT Midline Compressor Station ชื่องำน: PTT LNG Receiving Terminal Expansion 
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ชื่องำน: PTT LPG Terminal Khao Bo Ya E&I ชื่องำน: PTT LNG In-Plant Power Generation 

  
ชื่องำน: PTT Wangnoi Compressor Station ชื่องำน: PTTGC Olefins Reconfiguration 

3.บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil & Building Service) บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรงำนวศิวกรรมโยธำ เช่น 
งำนเสำเขม็ งำนฐำนรำก งำนโครงสรำ้งอำคำร งำนส ี
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ตวัอยา่งผลงานการให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธา 
    

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

 

 

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

  
ชื่องำน: BCP TBCR ชื่องำน: PTTGC Propylene Oxide 

 
4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอ่ืน (Fabrication and Other Service) บริษัทฯ ให้บริกำรผลิตและประกอบ
โครงสรำ้งเหลก็ ระบบท่อ อุปกรณ์แลกเปลีย่นควำมรอ้น ถงับรรจุภณัฑ ์งำนแปรรูปภำชนะบรรจุ และภำชนะบรรจุควำม
ดนั รวมถงึบรกิำรจดัหำวตัถุดบิ และจดัหำแรงงำน  
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โดยกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 

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

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

ii. งำนประกอบระบบท่อ (Piping) ไดแ้ก่ กำรตดั ดดั หรอืเชื่อมใหไ้ดข้นำดตำมแบบ และประกอบท่อ ให้
พร้อมติดตัง้ตำมแบบที่ของลูกค้ำต้องกำร ทัง้นี้ หลังจำกกำรเชื่อมประกอบเสร็จ จะต้องท ำกำร
ตรวจสอบโดยกำรเอก็ซ์เรยโ์ดย third party หรอืมกีำรอบควำมร้อนเพื่อคลำยควำมตงึเครยีดของท่อ
วสัดุ เพื่อใหไ้ดช้ิน้งำนทีไ่ดม้ำตรฐำนก่อนสง่มอบใหล้กูคำ้ 

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

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

 

 

งำนแปรรปูโครงสรำ้งเหลก็  
 

งำนโครงสรำ้งเตำเผำอตุสำหกรรมและโครงสรำ้ง
อุปกรณ์ก ำเนิดควำมรอ้น 

  

งำนดดัขึน้รปูเหลก็แผ่น งำนเจำะและตดัเหลก็รปูพรรณ 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

งำนแปรรปูท่อล ำเลยีงควำมรอ้น งำนประกอบท่อถ่ำยเทควำมรอ้น 
 

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

ค าอธิบายเก่ียวกบัมาตรฐาน สถาบนัท่ีให้การรบัรอง
มาตรฐาน 

ประเทศ 

S มำตรฐำนดำ้นกำรผลติ ประกอบและตดิตัง้หมอ้ไอน ้ำ 
Fired Pressure Vessels 

The American Society of 
Mechanical Engineers 
(ASME) 

สหรฐัอเมรกิำ 

U มำตรฐำนดำ้นกำรผลติและตดิตัง้ภำชนะควำมดนั
ประเภท Unfired Pressure Vessel 

U2 มำตรฐำนดำ้นกำรผลติและตดิตัง้ภำชนะควำมดนั
ประเภท Unfired Pressure Vessel ระดบั 2 ซึง่มี
ระดบัสงูกว่ำ U 

R มำตรฐำนในกำรซ่อมแซมและปรบัปรุงหมอ้ไอน ้ำและ
ภำชนะควำมดนั 

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

สหรฐัอเมรกิำ 

 
ความปลอดภยัในการท างาน 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยอบรมบุคลำกรในเรื่องควำมปลอดภยัก่อนเริม่
ปฎิบตัิงำน และจดัให้มอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส ำหรบัพนักงำนอย่ำงเพยีงพอ รวมไปถึงจดัให้มเีจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำม
ปลอดภยัในทุกโครงกำรของบรษิทัฯ จงึท ำใหไ้ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ในดำ้นระบบกำรจดักำร ซึง่เป็น
ระดบัสำกล ทัง้บรษิทัฯ ยงัไดร้บักำรยอมรบัจำกลกูคำ้ว่ำมคีวำมปลอดภยัค่อนขำ้งสงูจำกกำรด ำเนินงำนในโครงกำรต่ำงๆ 
ทีผ่่ำนมำ โดยบรษิทัฯ ไดร้บัใบประกำศนียบตัรจำกลกูคำ้และสว่นรำชกำรในโครงกำรต่ำงๆ ทีผ่่ำนมำ ดงันี้ 

โครงการ ประกาศนียบตัรท่ีได้รบั 
PTTGC Aromatics Debottlenecking กำรท ำงำน 2 ลำ้นชัว่โมงโดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดกำรท ำงำน 
TOP SPP Project กำรท ำงำน 6 ลำ้นชัว่โมงโดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดกำรท ำงำน 
PTT WCS Project โรงงำนสขีำว ระดบัที ่1 

ตำรำงแสดงสถติดิำ้นกำรท ำงำนในเรื่องควำมปลอดภยั ตัง้แต่ปี 2559 – ปี 2561 

ปี สถิติ IFR LTIR ชัว่โมงการ
ท างาน MTC LTI FC 

2559 2 0 0 0.09 0 4,312,255 
2560 5 0 0 0.41 0 2,435,799 
2561 2 0 0 0.09 0 4,353,957 

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

ระบบการท างาน การควบคมุ และการบริหารโครงการ 

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

 

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

2.3 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั 

– ไม่ม ี– 

2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.4.1 นโยบายและลกัษณะการตลาด 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรด ำเนินงำน โดยมุ่งเน้นกำรขยำยตลำดไปยงักลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตร
เคม ีซึ่งมกีำรขยำยตวัตำมภำวะเศรษฐกจิ บรษิัทก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนเพื่อพฒันำควำมสำมำรถในกำรผลติ และ
พฒันำบุคลำกรโดยเฉพำะช่ำงฝีมอืทีต่้องมคีวำมสำมำรถและควำมช ำนำญสงู เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำพกำรแข่งขนัใน
ปจัจุบนั ตลอดจนรกัษำมำตรฐำนในกำรให้บริกำรเพื่อรกัษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัลูกค้ำในระยะยำว พร้อมทัง้พฒันำ
ควำมสำมำรถในกำรผลติอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และคุณภำพกำรท ำงำนในหลำกหลำย
มติ ิสำมำรถส่งมอบสนิคำ้หรอืบรกิำรที่ไดม้คีุณภำพไดต้รงต่อเวลำ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดกลยุทธแ์ละนโยบำยในกำรด ำเนิน
ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1) ด้านคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีได้มาตรฐาน 

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

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

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

2) ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

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

 

3) ด้านระยะเวลาการส่งมอบช้ินงานและบริการท่ีตรงตามเป้าหมาย 

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

4) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

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

5) ด้านการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ ไดร้บักำรยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงถงึคุณภำพงำนและกำรส่งมอบงำนทีต่รงต่อเวลำทีก่ ำหนด ซึง่เป็นผล
มำจำกกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรและทมีวศิวกรโครงกำรทีม่คีวำมรูแ้ละมปีระสบกำรณ์ ในแวดวงธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง
ในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้และไดร้บังำนใหมอ่ย่ำงต่อเนื่อง 
ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำบุคลำกร โดยมนีโยบำยมุ่งเน้นเสรมิสรำ้งศกัยภำพของบุคลำกรในทุกระดบั
อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่เป็นกำรพฒันำและเสรมิสรำ้งทัง้ในดำ้นควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน และรกัษำบุคลำกรทีม่ี



  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่1 หน้ำ 20 
       

ควำมรูค้วำมสำมำรถใหท้ ำงำนกบับรษิทัในระยะยำว บรษิทัฯ มกีำรจดัอบรมอย่ำงสม ่ำเสมอในเรื่องควำมรูเ้ฉพำะดำ้นและ
เทคนิคต่ำงๆ ซึง่มกีำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี โดยค ำนึงถงึกำรจดักำรฝึกอบรมใหเ้หมำะสมกบังำนในแต่ละสำย
งำน รวมไปถงึกำรพฒันำในดำ้นกำรบรหิำร กำรจดักำร กำรสรำ้งทมีงำน กำรอยู่ร่วมกนั ตลอดจนสง่เสรมิใหพ้นกังำนและ
ผูบ้รหิำรไดม้คีวำมรูใ้นดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน 

 
2.4.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ ให้บริกำรแก่ลูกค้ำในอุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคมี  ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มโรงกลัน่น ้ำมนัดิบ 
โรงงำนปิโตรเคม ีโดยเฉพำะลกูคำ้ในกลุ่มปตท. ซึง่มธีุรกจิหลำกหลำย เช่น ธุรกจิขดุเจำะและผลติก๊ำซธรรมชำต ิโรงกลัน่
น ้ำมนั และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี โดยสดัส่วนของกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละปีขึน้อยู่ กำรเปิด
ประมูลงำนของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและกำรรบังำนของบริษัทฯ โดยสดัส่วนกำรให้บริกำรลูกค้ำตำมแต่ละลกัษณะ
โครงกำรในปี 2559 – 2561 เป็นดงันี้  

 
ตารางแสดงสดัส่วนงานของบริษทัฯ แยกตามลกัษณะโครงการ 

หน่วย: ลำ้นบำท 
รายได ้

แยกตามลกัษณะโครงการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
ปิโตรเคม ี 125.96 19.34 20.20 1.98 419.73 30.26 
 บรษิทั ปตท.และบรษิทัย่อย1 125.96 19.34 20.20 1.98 357.95 25.81 
 บรษิทัอื่นๆ2 - - - - 61.78 4.45 

ก๊ำซ 403.78 61.99 1,000.51 98.16 807.45 58.21 
 บรษิทั ปตท.และบรษิทัย่อย1 403.78 61.99 1,000.51 98.16 807.45 58.21 
 บรษิทัอื่นๆ2 - - - - - - 
โรงไฟฟ้ำ 3.50 0.54 (1.76) (0.17) 159.90 11.53 
 บรษิทั ปตท.และบรษิทัย่อย1 3.50 0.54 (1.76) (0.17) 159.90 11.53 
 บรษิทัอื่นๆ2 - - - - - - 
อื่นๆ 118.06 18.13 0.34 0.03 - - 
รวม 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,387.08 100.00 

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

2.4.3 การจดัหางานและการคดัเลือกโครงการ 

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

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

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

(2) เจำ้ของโครงงำน (Project Owner)   

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

ตารางแสดงสดัส่วนการให้บริการตามช่องทางการจดัหาลูกค้าในปี 2559 – 2561  
หน่วย: ลำ้นบำท 

รายได้  
แยกตามช่องทางกาจดัหา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

ผ่ำนผูร้บัเหมำโครงกำรหลกั 641.391 98.48 469.092 46.02 829.063 59.77 
ผ่ำนเจำ้ของโครงกำร 9.91 1.52 550.20 53.98 558.02 40.23 

รวม 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,387.08 100.00 
หมายเหต:ุ 1แบ่งเป็นบรษิทัฯ กลุม่บรษิทัในเครอืเกาหล ี42.02% 2แบ่งเป็นบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัในเครอืเกาหล ี12.94%   

3แบ่งเป็นบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัในเครอืเกาหล ี57.69% 
 

2.4.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
2.4.4.1  ภาวะอตุสาหกรรม และแนวโน้มตลาด 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.4.5 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การสรรหาแรงงาน 

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

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

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

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

กำรสัง่ซือ้วตัถุดบิของบรษิทัฯ มทีัง้สัง่ซือ้โดยตรงจำกผูผ้ลติและสัง่ซือ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย ส ำหรบักำรสัง่ซือ้จำก
ต่ำงประเทศจะมเีพยีงเหลก็หรอืวตัถุดบิบำงประเภททีลู่กคำ้ก ำหนดคุณสมบตัเิป็นพเิศษและไม่สำมำรถหำไดใ้นประเทศ
เท่ำนัน้ โดยกำรจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ทัง้หมดจะเป็นสัง่ซือ้จำกส่วนกลำง ผ่ำนแผนกจดัซือ้ของบรษิทัฯ โดยเจำ้หน้ำทีแ่ผนก
จดัซือ้จะด ำเนินกำรจดัซือ้ตำมขัน้ตอนภำยใต้งบประมำณทีก่ ำหนด ซึง่จะตรวจสอบวตัถุดบิกบัผูจ้ ำหน่ำยวตุัดบิหลำยรำย
ทัง้ในดำ้นปรมิำณ รำคำ และควำมสำมำรถในกำรจดัส่งวตัถุดบิใหไ้ดต้รงตำมทีก่ ำหนด ทัง้นี้ กำรรบัมอบสนิคำ้จำกผูจ้ดั
จ ำหน่ำยทุกครัง้ ฝ่ำยคลงัสนิคำ้และฝำ่ยตรวจสอบคุณภำพ (QC) ของบรษิทัฯ และตวัแทนของลูกคำ้จะร่วมกนัตรวจสอบ
ปรมิำณและคุณภำพของวตัถุดบิและวสัดุอุปกรณ์ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนทีลู่กคำ้ก ำหนด ก่อนน ำมำใชใ้นกระบวนกำร
ผลติขัน้ต่อไป นอกจำกน้ีฝ่ำยบรหิำรจะประเมนิกำรด ำเนินงำนและติดตำมควบคุมงบประมำณก่อสร้ำงอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เพื่อควบคุมตน้ทุนกำรสัง่ซือ้วสัดุและอุปกรณ์ใหเ้กดิประสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสดุ 

บรษิทัฯ ก ำหนดเกณฑใ์นกำรคดัเลอืก และประเมนิผูจ้ดัจ ำหน่ำยหรอืผูใ้หบ้รกิำรในดำ้น คุณภำพ รำคำ ควำม
ตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบ บรกิำรหลงักำรขำย ประวตัผิูข้ำย เพื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำในกำรจดัซือ้ครัง้ต่อไป โดย
จะก ำหนดใหม้กีำรประเมนิผูข้ำยหรอืผูใ้หบ้รกิำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

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

สนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นงำนโครงกำรทีม่ลีกัษณะแตกต่ำงกนัไป โดยบรษิทัฯ จะตอ้งน ำเสนอ
งำนโดยตรงให้กบัลูกค้ำเพื่อรบักำรพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป ส ำหรบักำรเข้ำร่วมประมูลจะมีลกัษณะเป็นแบบเปิด คือ
หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของโครงกำรจะเปิดประมูลใหแ้ก่ผู้สนใจทัว่ไป ที่ผ่ำนมำจ ำนวนผู้เขำ้ร่วมประมูลจะขึน้อยู่กบัควำม
ซบัซอ้นและขนำดของแต่ละโครงกำร ในกรณีทีเ่ป็นกำรจดัซือ้จดัจำ้งโดยวธิพีเิศษ หน่วยงำนทีเ่ป็นเจำ้ของโครงกำรจะสง่
จดหมำยเชญิเพยีงบำงบรษิทัใหเ้ขำ้ร่วมประมลู โดยคดัเลอืกจำกควำมสำมำรถ ประวตัิกำรขำยและบรกิำร ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
มีสำยงำนสนับสนุนธุรกิจซึ่งมีหน้ำที่ติดตำมประกำศกำรประมูลผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ แล้วส่งให้ฝ่ำยประเมินรำคำและ
ประมำณรำคำด ำเนินกำรประกวดรำคำ กำรประกวดรำคำในบำงครัง้จะไดร้บักำรแนะน ำจำกลกูคำ้ทีเ่ชื่อถอืในผลงำนของ
บรษิทัฯ รวมทัง้ค ำแนะน ำจำกคู่คำ้ของบรษิทัฯ และพนัธมติรทำงกำรคำ้  

ในกำรเสนองำนประมูล บรษิทัฯ จะต้องยื่นหลกัประกนักำรเสนอรำคำโครงกำร  (Bid Bond) ในวงเงนิประมำณ
รอ้ยละ 10 ของรำคำกลำง เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บักำรคดัเลอืกจำกลูกคำ้แลว้ บรษิทัฯจะต้องท ำสญัญำจดัซือ้จดัจำ้งกบัลูกคำ้
โดยตอ้งวำงหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ (Performance Bond) และหลกัประกนัเงนิล่วงหน้ำ (Advanced Payment 
Bond) ทีผู่ร้บัจำ้งขอเบกิจำกเจำ้ของโครงกำรในวงเงนิประมำณรอ้ยละ 10 ของมูลค่ำงำนตำมสญัญำ ซึง่เป็นหลกัประกนั
กำรปฏบิตัติำมสญัญำและหลกัประกนักำรช ำรุดบกพร่องที่ผูร้บัจำ้งยื่นต่อเจำ้ของโครงกำร ทัง้นี้เพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำ
บรษิทัฯ จะช ำระคนืเงนิล่วงหน้ำใหก้บัลูกคำ้ตำมเงื่อนไขกำรช ำระคนืทีก่ ำหนดไว ้โดยลูกคำ้จะมกีำรหกัเงนิบำงส่วนเป็น
เงินประกนัผลงำน (Retention) ออกจำกเงินงวดที่ลูกค้ำพึงช ำระให้กบับริษัทฯ เพื่อเป็นกำรประกนัผลงำนในวงเงิน
ประมำณรอ้ยละ 10 ของมูลค่ำเงนิงวดทีลู่กค้ำพงึช ำระให้กบับรษิทัฯ ในแต่ละงวด โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัหลกัประกนัคนื
เมื่อพน้ขอ้ผกูพนัตำมสญัญำนัน้ๆแลว้ ซึง่ส่วนใหญ่จะมกี ำหนดเวลำประมำณ 1-2 ปีหลงัส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ย ดงันัน้ใน
กำรเสนองำนแต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะต้องมเีงนิทุนหมุนเวยีนหรอืวงเงนิสนับสนุนจำกธนำคำรเพยีงพอเพยีงรองรบักบักำร
ใชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่ำวดว้ย 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนกำรรบังำนธุรกจิใหบ้รกิำรผูร้บัเหมำ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. รบัจดหมำยเชญิเพือ่ประกวดรำคำ หรอืเพือ่เขำ้เจรจำเสนอรำคำจำกลกูคำ้ 

เขำ้ประกวดรำคำดว้ยตนเอง 

2. พจิำรณำลกัษณะกำรเขำ้ประกวดรำคำ 

2.1 เจรจำกบัพนัธมติรทำงธุรกจิเพือ่ประกวดรำคำร่วมกนั 

2.2 แบ่งส่วนงำนกบัพนัธมติรใหช้ดัเจนเพือ่ท ำงำน     
ตำมควำมเชีย่วชำญ 

3. ศกึษำขอ้มลูเบือ้งตน้ วเิครำะหค์วำมเสีย่ง ประมำณกำรตน้ทุน เพือ่เขำ้
ประกวดรำคำ หรอื เพือ่เจรจำเสนอรำคำ 
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ขัน้ตอนกำรรบังำนธุรกจิใหบ้รกิำรผูร้บัเหมำ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงก่อนกำรเข้ำประมูลโครงกำร บริษัทฯ จะท ำกำรประสำนงำนและติดต่อลูกค้ำเพื่อขอรับเอกสำร
ประกอบกำรประมูลโดยมรีำยละเอยีดทีส่ ำคญั อำทเิช่น TOR (Term of Reference) ,หลกัเกณฑ,์ แบบก่อสรำ้ง เป็นต้น 
เพื่อใชใ้นกำรศกึษำขอ้มลู โดยผูบ้รหิำรจะมอบหมำยใหฝ้่ำยประมำณรำคำของบรษิทัฯ ท ำกำรศกึษำและถอดแบบเพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดรำคำเพื่อเสนองำนเบือ้งตน้ โดยจะตอ้งท ำกำรถอดแบบทัง้ในแง่ของปรมิำณและรำคำต่อหน่วย
จนไดข้อ้สรุป หลงัจำกนัน้จงึน ำแบบทีถ่อดเบือ้งต้นมำน ำเสนอใหท้มีท ำงำนและผูบ้รหิำรท ำกำรพจิำรณำร่วมกนัอีกครัง้ 
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจว่ำจะเขำ้ร่วมประกวดรำคำหรอืไม่ ในกรณีเขำ้ร่วมประมลูจะร่วมกนัพจิำรณำและก ำหนดรำคำเพื่อใชใ้น
กำรประมลูโครงกำร ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ทรำบผลว่ำเป็นผูช้นะกำรประมลูโครงกำร บรษิทัฯ จะมกีำรประชุมร่วมกนักบั
ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งอำทเิช่น ทีป่รกึษำโครงกำร ทมีวศิวกร ผูบ้รหิำรบรษิทัฯ เพื่อก ำหนดแผนในกำรท ำงำน ซึง่บรษิทัฯ จะ
น ำผลจำกกำรประชุมดงักล่ำวมำก ำหนดแนวทำงในกำรวำงแผนกำรก่อสรำ้งและวำงแผนกำรจดัซือ้วสัดุ/อุปกรณ์ตลอดจน
วำงแผนกำรว่ำจำ้งแรงงำนใหส้อดคลอ้งกบัก ำหนดกำรท ำงำนทีว่ำงแผนไวจ้นกระทัง่สง่มอบกำรบรกิำรแก่ลกูคำ้เสรจ็สิน้  

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

2.4.6 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรเพื่อใหก้ำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ไม่ส่งผลกระทบในเชงิลบต่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ไดว้ำงแนวนโยบำยทีจ่ะปฏบิตัติำมกฏระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 

4. ยืน่ซองเพือ่ประกวดรำคำ หรอืเสนอรำคำ 

5. วเิครำะหแ์ละเตรยีมขอ้มลูเพือ่ต่อรองรำคำ ก่อนลงนำมในสญัญำ 

6. วำงแผนงำนกบัลกูคำ้ จดัท ำตำรำงก ำหนดกำรท ำงำนและวำงแผนกำรใช้
ก ำลงัคนและวตัถุดบิ 

7. จดัท ำกำรงบประมำณโครงกำร 

8. เริม่โครงกำร 

9. ตรวจสอบควำมคบืหน้ำโครงกำรประจ ำเดอืน และจดัท ำรำยงำน 
ปรบัเปลีย่นงบประมำณโครงกำร (ถำ้ม)ี 

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

 ดำ้นกำรอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ และกำรฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ตำมกฎกระทรวงฯ ขอ้ 27 และ 29 
 ดำ้นกำรตรวจสอบคุณสมบตันิ ้ำทิง้ทีร่ะบำยออกจำกโรงงำน  

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไม่เคยมขีอ้พพิำทหรอืถูกยื่นฟ้องเกีย่วกบักำรสรำ้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจำกหน่วยงำน
ของรฐั 
2.4.7 มูลค่างานท่ียงัไม่รบัรูเ้ป็นรายได้รบัเหมาก่อสรา้งของบริษทัฯ (Backlog) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 
ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
งาน 

ประเภท
งาน 

ปีท่ีเร่ิมงาน 
ปีท่ีคาดว่า 
จะเสรจ็ 

มลูค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

 

ความ
คืบหน้า
ของ

โครงการ 
(%) 

มลูค่างาน
ท่ีรบัรู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

 

มลูค่า
งานท่ียงั
ไม่รบัรู้
เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

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

Main 
Contractor 

EPC เม.ย. 2561 -
ม.ิย. 2562 

271.83 11.66 31.69 240.14 

2 โครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม ่กจิกรรมงำน
โครงสรำ้ง(structure) งำนเครือ่งกล
(mechanical) งำนท่อ(Piping)งำนสี
(Painting) PTTGC Olefins 
Reconfiguration SMP Project รำยกำร
เหมำที ่2,3,4,5 

Main 
Contractor 

SMP พ.ค. 2561 – 
ก.ค. 2563 

1,183.62 7.02 83.12 1,100.50 

3 โครงกำรโรงงำนผลติโพรพลินีออกไซด์
กจิกรรมงำนโยธำ ของรำยกำรเหมำที ่2และ
รำยกำรเหมำที ่4 Propylene Oxide Project 

Sub 
Contractor 

Civil 
and 

Building 
Service 

ม.ค. 2561 - 
ม.ค. 2563 

455.12 25.27 114.99 340.13 

4 โครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม ่กจิกรรมงำนผลติ
ขึน้รปูโครงสรำ้งเหลก็ PTTGC Olefins 
Reconfiguration Project 

Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 
Service 

เม.ย. 2561 - 
ม.ค. 2563 

296.79 34.22 101.57 195.22 

5 โครงกำรก่อสรำ้งคลงัก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว
บำงปะกงเฟส 3  กจิกรรมงำนออกแบบ ผลติ
ขึน้รปูและตดิตัง้ถงักกัเกบ็ก๊ำซปิโตรเลยีม
เหลว  
 
 

Sub 
Contractor 

EPC ก.ย. 2561 – 
ม.ค. 2563 

206.55 2.88 5.95 200.60 
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ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
งาน 

ประเภท
งาน 

ปีท่ีเร่ิมงาน 
ปีท่ีคาดว่า 
จะเสรจ็ 

มลูค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

 

ความ
คืบหน้า
ของ

โครงการ 
(%) 

มลูค่างาน
ท่ีรบัรู้เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

 

มลูค่า
งานท่ียงั
ไม่รบัรู้
เป็น
รายได้ 
(ลบ.) 

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

Sub 
Contractor 

Civil ต.ค. 2561 – 
ก.พ. 2563 

312.00 7.11 22.20 289.80 

7 โครงกำรโรงโอเลฟินสใ์หม ่กจิกรรมงำน
ออกแบบและผลติขึน้รปูโครงสรำ้งพืน้เหลก็
บนัไดเหลก็และรำวบนัได 

Sub 
Contractor 

Fab and 
Other 

Service 

ก.ย. 2561 –  
ม.ิย. 2562 

89.54 14.41 12.90 76.64 

 8 โครงกำรอื่นทีอ่ยู่ในระหว่ำงส่งมอบงำน    1,608.68  1,579.37 29.31 
รวม    4,424.12  1,951.78 2,472.34 

 หมายเหต:ุ * ภายหลงั 31 ธนัวาคม 2561 – 28 กุมภาพนัธ ์2562 บรษิทัไดม้กีารเซน็สญัญาเพิม่อกี 2 โครงการไดแ้ก่  
1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ 

(PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal Project) กิจกรรมงานจดัหาอุปกรณ์
และติดตัง้สายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต า่ ติดตัง้หม้อแปลงและติดตัง้ตู้จ่ายไฟ
ชัว่คราว 

28.51 ลา้นบาท เริม่งานเมือ่ ม.ค.2562 – เม.ย. 2562   

2 โครงการจดัหาอปุกรณ์ ก่อสรา้งและตดิตัง้ระบบวาลว์ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 ชดุ ส าหรบั
สถานีรบัสง่แก๊สแอลเอน็จ ีเฟส 2 

 15.30 ลา้นบาท เริม่งานเมือ่ ก.พ. 2562 – ธ.ค. 2562  

 รวมจ านวน 43.81 ล้านบาท 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

ปจัจยัควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของ 
บรษิทัฯ ตลอดจนผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ความเส่ียงด้านการบริหาร การจดัการ 

3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

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

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

 ณ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มจี ำนวนพนกังำนทัง้หมด โดยไม่รวมผูบ้รหิำรจ ำนวน 240 คน แบ่งเป็นแผนก
ก่อสรำ้งและแผนกเขยีนแบบซึง่เป็นแผนกทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ มวีศิวกรทัง้สิน้ 196 คน เป็นพนกังำนสญัชำตไิทย 187 
คน และพนักงำนสญัชำตเิกำหล ี9 คน ในขณะทีพ่นักงำนแผนกอื่น ๆ มีจ ำนวนรวม 44 คน ซึง่เป็นพนักงำนสญัญำติ
ไทย 38 คน และพนกังำนสญัชำตเิกำหล ี6 คน  

 อกีทัง้ในปจัจุบนับรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรรบังำนกลุ่มลูกคำ้บรษิทัสญัชำตอิื่น ๆ เพิม่ขึน้ เพื่อลดกำรพึง่พงิของ
กลุ่มลกูคำ้สญัชำตเิกำหล ีโดยมรีำยไดแ้ยกตำมกลุ่มลกูคำ้สญัชำตเิกำหล ีและลกูคำ้สญัชำตกิลุ่มอื่น ๆ ดงันี้ 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
กลุ่มบรษิทัในเครอืเกำหล ี 273.65 42.02 131.90 12.94 800.20 57.69 
กลุ่มอื่น ๆ 377.65 57.98 887.39 87.06 586.88 42.31 

รวม 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,387.08 100.00 
       

ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.2 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือ  

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

ดงันัน้บรษิัทฯ จงึจดัให้มกีำรบรหิำรทำงกำรเงนิและประเมนิควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขเรื่องกำร
ด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้น้ีปจัจุบนับรษิทัฯ ยงัปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำว 
 
3.3 ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัช าระค่าบริการจากผูว้่าจ้าง 

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

บรษิทัฯ จงึมมีำตรกำรทีเ่ขม้งวด โดยก่อนทีจ่ะมกีำรรบังำนประมลูทุกครัง้ บรษิทัฯจะพจิำรณำถงึควำมน่ำเชื่อถอื
และฐำนะทำงกำรเงนิของผู้ว่ำจำ้งก่อนเขำ้ประมูลงำน ตรวจสอบงบกำรเงนิของผูว้่ำจำ้งตลอดจนสอบถำมเครดติของผู้
ว่ำจำ้งจำกคู่คำ้ และบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะรบังำนก่อสรำ้งจำกผูว้่ำจำ้งทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืและฐำนะทำงกำรเงนิดเีท่ำนัน้ 
โดยหำกพบว่ำผูว้่ำจำ้งรำยใดมคีวำมเสีย่งสงูกจ็ะปฏเิสธในกำรเขำ้ร่วมประมูลงำน นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัเน้นกำรรบังำน
ก่อสร้ำงโดยตรงจำกเจำ้ของโครงกำร ซึ่งมคีวำมน่ำเชื่อถือและฐำนะทำงกำรเงนิดี เช่น บรษิัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ เพื่อช่วยลดผลกระทบจำก
ปญัหำไม่ไดร้บัช ำระค่ำก่อสรำ้งจำกผูว้่ำจำ้งไดใ้นระดบัหนึ่ง จำกผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มสีดัส่วนรำยไดจ้ำก
กำรรบัเหมำผ่ำนเจำ้ของโครงกำรเพิม่ขึน้ ดงัรำยละเอยีดในตำรำงสดัส่วนงำนของบรษิัทฯ แยกตำมช่องทำงกำรจดัหำ
ลกูคำ้  
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3.4 ความเส่ียงด้านเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 

ในกำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมจ ำเป็นต้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนสูง โดยเฉพำะในกรณีเป็นโครงกำรใหญ่และอำจใช้
ระยะเวลำนำนกว่ำจะสร้ำงแล้วเสรจ็ ดงันัน้หำกประสบปญัหำในกำรหำแหล่งเงนิทุนสนับสนุนทำงกำรเงนิ กอ็ำจท ำให้
โครงกำรมปีญัหำ เน่ืองจำกระยะเวลำในกำรเรยีกช ำระเงนิจำกลูกคำ้เป็นไปตำมเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ อำจไม่สมัพนัธ์
กบัขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนทีท่ ำได้จรงิ ท ำให้บรษิทัฯ ประสบปญัหำกำรเบกิเงนิล่ำชำ้กว่ำเงนิลงทุนที่ได้ลงทุนไป ส่งผล
กระทบต่อสภำพคล่องหมุนเวยีนของบรษิทั ทีบ่รษิทัฯ อำจตอ้งจดัหำแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้จำกวงเงนิสนิเชื่อของ
ธนำคำรพำณิชยแ์ละสถำบนักำรเงนิซึง่ท ำใหเ้กดิตน้ทุนทำงกำรเงนิตำมมำ 

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

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

 
ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

3.5 ความเส่ียงด้านการแข่งขนัและความต่อเน่ืองของรายได้จากการประมูล 

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

ต้นทุนวสัดุก่อสรำ้งและวสัดุประกอบกำรถอืเป็นตน้ทุนส ำคญัในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยวตัถุดบิหลกั 
ได้แก่ แผ่นเหลก็ ลวดทองแดง เป็นต้น กรณีที่รำคำวตัถุดบิมกีำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคญัในช่วงระยะเวลำกำร
ด ำเนินโครงกำรของบรษิทัฯ อำจสง่ผลกระทบโดยตรงต่ออตัรำกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ รำคำวสัดุก่อสรำ้งจะผนัผวนขึน้ลง
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ดชันี 2553=100 

ตำมภำวะตลำดทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยอำ้งองิจำกขอ้มลูดชันีรำคำวสัดุก่อสรำ้งของส ำนกัดชันีเศรษฐกจิกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์พบว่ำ รำคำวสัดุก่อสรำ้งในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำระหว่ำง ปี 2557 – ปี 2561 มอีตัรำกำรผนัผวน เฉลีย่อยูท่ี ่
106.84 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลำของปีก่อนหน้ำ (ใชฐ้ำนปี 2553 = 100) ดงัตำรำงต่อไปนี้ 
 

ตางรางท่ี 1 : ดชันีราคาวสัดกุ่อสรา้ง ปี 2543 - ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ส านกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
 

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

กำรประมำณกำรตน้ทุนเป็นสิง่ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ เน่ืองจำกบรษิทัฯ จะตอ้งกำรท ำสญัญำในลกัษณะเหมำ
จ่ำย หรอืเป็นสญัญำทีม่กีำรตกลงรำคำไวต้ัง้แต่ไดร้บังำนประมลูแลว้ จงึจ ำเป็นตอ้งมกีำรประเมนิตน้ทุนและควบคุมตน้ทุน
ใหเ้ป็นไปตำมงบประมำณทีไ่ดก้ ำหนดไว้ ดงันัน้กำรประมำณกำรตน้ทุนจงึมคีวำมส ำคญัต่อผลก ำไรของบรษิทัฯ โดยกำร
ประมำณกำรทีแ่ม่นย ำจะท ำใหฝ้่ำยบรหิำรสำมำรถตดัสนิใจด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ส่งผลใหผ้ลประกอบกำร
ของบรษิทัฯ มกี ำไร แต่หำกกำรประมำณกำรตน้ทุนงำนผดิพลำดอำจสง่ผลใหบ้รษิทัฯ พลำดหวงัจำกกำรไดร้บังำนใหม่ใน
อนำคต เนื่องจำกกำรเสนอรำคำประมูลที่สูงกว่ำคู่แข่ง  หรือผลประกอบกำรขำดทุน เนื่องจำกต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่
ประมำณไวต้ ่ำกว่ำทีต่น้ทุนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ เป็นตน้  

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวเป็นอย่ำงดี จงึไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรประมำณกำร
ต้นทุนจำกกำรใหบ้รกิำรก่อสร้ำง ซึ่งจะประกอบด้วย ค่ำวสัดุและสนิค้ำ ค่ำผู้รบัเหมำช่วง ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวกบัพนักงำน 
รวมถึงค่ำใชจ้่ำยกำรผลติต่ำง ๆ โดยอำศยัประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรวำงแผนงำนก่อสรำ้งของทมีวศิวกร 
ประกอบกบัฐำนข้อมูลกำรค ำนวณต้นทุนงำนก่อสร้ำงในกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรในอดีตที่ผ่ำนมำ รวมทัง้ระบบ
โปรแกรมควบคุมกำรผลติแบบเบด็เสรจ็ (Integrated Production Control System) ทีพ่ฒันำโดยบรษิทัฯ เพื่อใชค้วบคุม 
วเิครำะห ์และปรบัปรุงตน้ทุนโครงกำรใหม้ปีระสทิธภิำพและเป็นปจัจุบนัเสมอเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้ทัง้ใน

ปี 
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ส่วนของกำรเบกิใชว้สัดุอุปกรณ์ และจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของวศิวกรโครงกำร ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถควบคุมตน้ทุน
กำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งใหอ้ยู่ในอตัรำทีใ่กลเ้คยีงกนัในแต่ละปี โดยทมีผูบ้รหิำรจะมกีำรประชุมภำยในทุกเดอืน เผื่อตดิตำม
สถำนะค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำร และทุกไตรมำสจะมกีำรปรบัปรุงอตัรำค่ำใชจ้่ำยของแต่ละโครงกำรให้เป็นปจัจุบนั 
โดยแต่ละไตรมำสอำจจะมปีรบัปรุงงบประมำณ ของแต่ละโครงกำรผ่ำน Indicative Target Cost หรอื ITC ทีเ่ป็นรำยงำน
กำรแสดงสถำนะต้นทุนของแต่โครงกำร หำกมกีำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของค่ำใชจ้่ำย จงึท ำใหค้วำมเสีย่งจำกกำรประมำณ
กำรตน้ทุนงำนก่อสรำ้งผดิพลำดลดลง 
 
3.8 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน   

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

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

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

กำรด ำเนินงำนก่อสรำ้งโครงกำร หำกมคีวำมผดิพลำดซึง่สง่ผลกระทบต่อบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบ
ในดำ้นของอนัตรำยจำกควำมผดิพลำดในกำรก่อสรำ้งทีท่ ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยทัง้ดำ้นชวีติและทรพัยส์นิ หรอืผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินงำนต่อสิง่แวดลอ้ม อำท ิมลภำวะทำงเสยีง ฝุ่นควนัฟุ้งกระจำยจำกกำรก่อสรำ้ง กำรทรุดตวัของพืน้อำคำร
ขำ้งเคยีง นอกจำกจะมคีวำมเสีย่งของกำรเสื่อมเสยีชื่อเสยีง และควำมน่ำเชื่อถอืของบรษิทัฯ ในฐำนะผูใ้หบ้รกิำรก่อสรำ้ง
แลว้ อำจยงัเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ถูกด ำเนินคดใีนชัน้ศำลในกรณีทีถู่กเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเป็นจ ำนวนมำก 
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บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของควำมปลอดภยัในกำรให้บรกิำร จงึได้มกีำรฝึกอบรมพนักงำนทุกระดบั
ตัง้แต่ผูบ้รหิำรจนถงึคนงำนใหเ้ขำ้ใจและค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของกำรด ำเนินงำนในทุกขัน้ตอน เช่น กำรจดับุคลำกรเขำ้
อบรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของกรมสวสัดกิำรทุกระดบั ก ำหนดให้เจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัระดบัวชิำชพีให้
ควำมรูด้ำ้นควำมปลอดภยัแก่พนกังำนก่อนเริม่งำน กำรใหส้วสัดกิำรตรวจสขุภำพของลกูจำ้งทีท่ ำงำน มกีำรจดัอบรมซอ้ม
ดบัเพลงิขัน้ต้น และกำรฝึกซ้อมหนีไฟหำกเกิดสถำนกำรณ์ไม่คำดคดิ ซึ่งบรษิัทฯ เชื่อมัน่ว่ำหำกพนักงำนเขำ้ใจถึงกำร
ป้องกนัและใส่ใจควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำนก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบุคคลภำยนอกได้ ส ำหรบัผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมดำ้นมลภำวะฝุ่นควนัฟุ้งกระจำยนัน้ บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัคิวำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดักำรเรื่องมลภำวะทำงเสยีง โดยหลกีเลีย่งกำรท ำงำนในช่วงนอก
เวลำงำน หำกมกีรณีทีต่้องมกีำรด ำเนินงำนทีอ่ำจส่งเสยีงรบกวนคนในชุมชน บรษิัทฯ กจ็ะแจ้งใหบุ้คคลในชุมชนทรำบ
ก่อนล่วงหน้ำผ่ำนตวัแทนชุมชนทีบ่รษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ป็นสือ่กลำงในกำรสือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจ 
 
3.11 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนัก าหนดเวลา 

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

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

เน่ืองจำกกำรรบังำนบำงครัง้ อำจเป็นโครงกำรทีใ่ชเ้งนิลงทุนหรอืควำมน่ำเชื่อถอืมำก บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้ง
เขำ้ร่วมในกจิกำรร่วมคำ้กบันิตบิุคคลอื่นเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเขำ้ประมลูงำนและท ำงำนโครงกำรได ้ในกำรร่วมงำนใน
กจิกำรร่วมค้ำอยู่ภำยใต้เกณฑ์กำรรบัผดิชอบร่วมกนั ขอ้ตกลงร่วมกนั หรอืแทนกนั (Joint Venture) โดยควำมร่วมมอื
ดงักล่ำวจะส ำเรจ็กต่็อเมื่อทัง้สองฝำ่ยปฏบิตัติำมพนัธะสญัญำของตน หำกผูร่้วมคำ้ในกจิกำรร่วมคำ้ไม่สำมำรถกระท ำตำม
ขอ้ตกลงในสญัญำร่วมคำ้ได ้บรษิทัฯ อำจไดร้บัควำมเสีย่งทีจ่ะต้องเขำ้รบัผดิชอบในส่วนของผู้ร่วมคำ้ เช่น อำจต้องเขำ้
รบัผิดชอบในกำรจดัหำเงินทุนในส่วนของผู้ร่วมค้ำที่ไม่สำมำรถหำเงินมำลงทุนได้ หรือควำมเสี่ยงในกำรที่ต้องเข้ำ
รบัผดิชอบงำนในสว่นของผูร่้วมคำ้ใหบ้รรลุแลว้เสรจ็ตำมแผนงำน อกีทัง้กรณีทีโ่ครงกำรไดร้บัควำมเสยีหำยผูว้่ำจำ้งมสีทิธิ ์
ในกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยจำกกำรไม่ปฏบิตัติำมสญัญำจำกบรษิทัฯ หรอือำจตอ้งรบัผดิในสว่นของผูร้่วมคำ้ในกจิกำรร่วม
คำ้ดว้ย สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งรบัผดิตำมกฎหมำย และสรำ้งควำมเสยีหำยแก่บรษิทัฯ 
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ปจัจุบนับรษิทัฯ ยงัไม่มกีำรด ำเนินธุรกจิในรูปแบบกจิกำรร่วมคำ้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ยงัมมีำตรกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งดงักล่ำวที่อำจจะเกดิขึน้ในอนำคต โดยจะท ำกำรวเิครำะหผ์ูร้่วมค้ำ ซึ่งพจิำรณำจำกประวตั ิผลงำนทีผ่่ำนมำ 
สถำนะทำงกำรเงนิของผูร้่วมคำ้ ก่อนทีจ่ะตกลงร่วมงำนกนั ท ำใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำผูร้่วมคำ้จะสำมำรถเขำ้รบัผดิชอบในสว่น
งำนไดห้ำกเกดิปญัหำขึน้ ช่วยลดทอนควำมเสีย่งทีอ่ำจสง่ผลต่อบรษิทัฯ ได ้

 
3.13 ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากข้อพิพาททางกฎหมาย 

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

ปจัจุบนัคดน้ีีอยู่ในระหว่ำงทีคู่่ควำมสำมำรถยื่นฎกีำ หรอืค ำรอ้งขอขยำยระยะเวลำยื่นฎกีำได ้ผลคดดีงักล่ำวจงึ
ยงัไม่ถงึทีส่ดุและอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำตกลงกนัระหว่ำงคู่ควำมทัง้สองฝำ่ย 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

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

รายการ มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) 

เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค. 60 

ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค. 61 

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

183.80 183.80 บรษิทัฯ ถูกน ำไปใชว้ำงหลกัประกนั
เงนิกูย้มืธนำคำร 1/ 

2. อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 68.89 72.98 บรษิทัฯ ถูกน ำไปใชว้ำงหลกัประกนั
เงนิกูย้มืธนำคำร 1/ 

3. สนิทรพัยโ์ครงสรำ้งก่อสรำ้ง - 2.53 บรษิทัฯ ไม่ม ี
4. เครื่องจกัร เครื่องมอืและ

อุปกรณ์ 
51.46 75.01 บรษิทัฯ ไม่ม ี

5. เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 0.97 0.86 บรษิทัฯ ไม่ม ี
6. อุปกรณ์ส ำนกังำน 1.56 4.01 บรษิทัฯ ไม่ม ี
7. ยำนพำหนะ 3.30 4.03 บรษิทัฯ ไม่ม ี
8. ยำนพำหนะส ำหรบัโครงกำร

ก่อสรำ้ง 
4.81 11.35 บรษิทัฯ ไม่ม ี

9. สนิทรพัยร์ะหว่ำงตดิตัง้ - 2.57 บรษิทัฯ ไม่ม ี
รวม 314.79 357.14   

หมายเหตุ : 1/ บรษิทัฯไดจ้ านองทีด่นิ พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิ ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ ภายใตว้งเงนิจ านองรวมประมาณ 355 ลา้นบาทไวก้บัสถาบนั
การเงนิแหง่หนึง่ตัง้แต่ปี 2559  

 
4.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯมสีนิทรพัย์ไม่มตีัวตน ซึ่งได้แก่ ระบบโปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ : 

รายการ มูลค่าทางบญัชีสุทธิ(ล้านบาท) 
 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 60 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 61 

1. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 5.48 11.26 
2. โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหว่ำงตดิตัง้ 3.65 0.39 

รวม 9.13 11.65 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่1 หน้ำ 37 
 

  
4.3 รายละเอียดของสญัญาท่ีส าคญั  

4.3.1) สญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญำเงินกู้ยืมเงินระยะสัน้จ ำนวน 3 สัญญำ จ ำนวนคงเหลือรวม 
59,179,723 บำท และสญัญำเงนิกูย้มืเงนิระยะยำวจ ำนวน 3 สญัญำ จ ำนวนคงเหลอืรวม 182,340,000 บำท โดยบรษิทัฯ 
ไดกู้ย้มืกบัสถำบนักำรเงนิภำยในประเทศ โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้  
 
สญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร (Factoring) 
ควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำ ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
วงเงนิค ้ำประกนั จ ำนวน 100,000,000 บำท 
จ ำนวนเงนิกูย้มืใชไ้ป จ ำนวน 13,179,723 บำท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
วนัทีท่ ำสญัญำ 21 กรกฎำคม 2559 
อตัรำดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MOR ต่อปี 
กำรค ้ำประกนั นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมกำรบรษิทั,  

บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
สญัญากู้ยืมเงินกบัธนาคาร  
ควำมสมัพนัธข์องคู่สญัญำ ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
จ ำนวนเงนิกูย้มื จ ำนวน 46,000,000 บำท 
ประเภทเงนิกูย้มื เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
วนัทีท่ ำสญัญำ 10 สงิหำคม 2559 
อตัรำดอกเบีย้เงนิกู ้ อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MOR ต่อปี 
กำรค ้ำประกนั นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึง่เป็นกรรมกำรบรษิทั,  

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

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

บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

- ส ำหรบังวดถดัไป อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 0.50% ต่อปี  
ขอ้ก ำหนด ช ำระคนืเงนิตน้เดอืนละ 2,980,000 บำท รวมทัง้หมด 84 งวด 
กำรค ้ำประกนั - ค ้ำประกันโดย นำยซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ซึ่งเป็นกรรมกำร

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

เงื่อนไข - อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2:1 ตัง้แต่ปี 2562 
จนถึงสิ้นสุดอำยุสัญญำเงินกู้  ปี 2566 โดยให้นับรวมเงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นสว่นทุนได ้
- อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่
ต ่ำกว่ำ 1.2 : 1 เท่ำ ตลอดอำยุสญัญำเงนิกู ้
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4.3.2) หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มหีนงัสอืค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อธนำคำรภำยในประเทศจ ำนวน 6 สญัญำ โดย
มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 
หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
ธนำคำร ธนำคำรไทยพำณิชย ์
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 607,000,000 บำท 

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

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

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

- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
หมำยเหตุ เดือนกุมภำพันธ์ 2562 อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของธนำคำรที่จะปลด 

TAKUNI จำกกำรเป็นผู้ค ้ ำประกัน หลังบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

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

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

หมำยเหตุ - สญัญำค ้ำประกนัวงเงินในโครงกำร PTT LNG IPG Civil work Project โดย
ตำมหนังสอืค ้ำประกนัสิน้สุดลงวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เดอืนกุมภำพนัธ ์2562 
บรษิทัฯ ไดค้นืหนงัสอืค ้ำประกนัน้ีกบัธนำคำรแลว้ 
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หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
ธนำคำร ธนำคำรกสกิรไทย 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Letter of Guarantee: จ ำนวน 400,000,000 บำท 

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

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

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

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

หมำยเหตุ - ส ำหรบัหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั เดอืนกุมภำพนัธ ์2562 บรษิทัฯ น ำเงนิทีไ่ดจ้ำก
กำรเสนอขำยขำยหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค ้ำประกนั
แทน โดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของธนำคำร 
- ส ำหรบัผู้ค ้ำประกนั เดอืนกุมภำพนัธ์ 2562 อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
ธนำคำรที่จะปลด TAKUNI, TT, GG, และ RE จำกกำรเป็นผู้ค ้ำประกัน หลัง
บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

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

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

- บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TT”) 
- บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั (“RE) 
- นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) 
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หนังสือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 
หมำยเหตุ - ส ำหรบัหลกัทรพัย์ค ้ำประกนั เดือนกุมภำพนัธ์ บริษัทฯ น ำเงินที่ได้จำกกำร

เสนอขำยขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ ประมำณ 100 ล้ำนบำทมำค ้ำประกนัแทน 
โดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของธนำคำร 
- ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน เดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรของธนำคำรทีจ่ะปลด TAKUNI, TT และ RE จำกกำรเป็นผูค้ ้ำประกนั 
หลงับรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

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

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

หมำยเหตุ - ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน เดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรของธนำคำรทีจ่ะปลด TAKUNI และ TT จำกกำรเป็นผูค้ ้ำประกนั หลงั
บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

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

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

7,417,750 บำท ส ำหรับโครงกำรโรงโอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรมงำนผลิตขึ้นรูป
โครงสรำ้งเหลก็ (PTTGC ORP Structure Fabrication) ซึง่หนังสอืค ้ำประกนัจะ
สิ้นสุดลงวนัที่ 29 กุมภำพนัธ์ 2563 และ 2. สญัญำค ้ำประกนักำรประมูลงำน
โครงกำรหนึ่ง วงเงนิ 13,372,000 บำท (เงนิประกนัจ ำนวน 13,372,000 บำท) 
โดยหนงัสอืค ้ำประกนัจะสิน้สดุลงวนัที ่28 มกรำคม 2562 
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ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ธนำคำร ธนำคำรกรุงเทพ 
รำยละเอยีดวงเงนิค ้ำประกนั Loan: จ ำนวน 20,000,000 บำท 
วนัทีท่ ำสญัญำ 15 มกรำคม 2559 
หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั โครงกำรขอสนิเชื่อโดยมบีรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อมค ้ำประกนั 

 

4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัรว่มหรอืบริษทัย่อย 

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

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

 
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

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

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

*หมายเหตุ: กรรมการทัง้สองทา่นเป็นกรรมการทีท่าง CAZ ส่งเพือ่ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)       แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่1 หน้ำ 43 
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ของ  บรษิทัฯ  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

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

บรกิำรงำนดำ้นวศิวกรรมโยธำ ใหบ้รกิำรผลติประกอบ และบรกิำรอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมน ้ำมนั ก๊ำซ และปิโตรเคม ี

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่239 ถนนหว้ยโปง่-หนองบอน ต ำบลหว้ยโปง่  
  อ ำเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 
โทรศพัท ์ : 038-606-242 
โทรสำร : 038-606-166 
เวบ็ไซด ์ : www.caz.co.th 
E-Mail : info@caz.co.th 
ทุนจดทะเบยีน : 140,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยสีส่บิลำ้นบำทถว้น) 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ : 140,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยสีส่บิลำ้นบำทถว้น) 
(ณ วนัที ่17 มกรำคม 2562) 
มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวต่้อหุน้ : 0.50 บำท (หำ้สบิสตำงค)์ 
 

6.2 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืน ๆ 

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

           แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
              โทรศพัท ์02-344-1000 

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

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

6.2.4 นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
หุน้สำมญั   อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เลขที ่62  
    ถนนรชัดำภเิษก  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

    โทรศพัท ์: 0 2229-2800, โทรสำร : 0 2359-1259  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแล้วของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มี ดงัน้ี 
ทุนจดทะเบยีน  : 140,000,000 บำท 
ทุนทีเ่รยีกช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั  : 200,000,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไว ้  : 0.50 บำท 

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

 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สำมญัทีอ่อกจ ำนวน 280,000,000 หุน้และช ำระแลว้ทัง้จ ำนวนเมื่อวนัที ่ 17 
มกรำคม 2562 รวมมลูค่ำทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้จ ำนวน 140,000,000 บำท มลูค่ำทีต่รำไว ้0.50 บำทต่อหุน้ รำยชื่อ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 10 รำยแรกตำมทีป่รำกฏในบญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ล่ำสดุ ณ วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2562 ประกอบดว้ย 

ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ 

1 กลุ่มทำคนูิ1   

 บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 102,599,000 36.64 

 ครอบครวัตรวีรีำนุวฒัน์ 8,236,247 2.94 

 รวมกลุ่มทำคนิู 110,835,247 39.58 

2 นำยซุง ซกิ ฮอง 31,418,800 11.22 

3 นำยหวงั ยอบ จ ี 14,530,400 5.19 

4 นำยยอง ชอล ชอย 13,675,200 4.88 

5 นำยบมู วุค คว๊ำก 11,353,000 4.05 

6 นำยสนัต ิอ ่ำสวสัดิ ์ 11,087,800 3.96 

7 นำยนพ  วจิกัขณำ 7,000,000 2.50 

8 นำยเกยีรตนินัท ์ เด่นไพศำล 6,655,700 2.38 

9 น.ส.ปรยีำนุข  วงศป์ระภำศ 5,583,700 1.99 

10 นำยภำกร  มกรำนนท ์ 5,521,500 1.97 

 รวม 217,661,347 77.74 

หมายเหต ุ: 1 บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั ถอืหุน้โดย บรษิทั ทาคูนิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.99  
    โดย บรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืครอบครวัตรวีรีานุวฒัน์ รอ้ยละ 51.78 ของหุน้สามญัทัง้หมด 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)       แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

   ส่วนที ่2 หน้ำ 2 
 

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40.00 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และ
หลงัหกัเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้จำกงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร และกำร
จ่ำยเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั ทัง้น้ีกำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำว
อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิัทฯ สภำพคล่องของบรษิัทฯ แผนกำร
ขยำยธุรกจิ ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ 
ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
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8.  การจดัการ 

โครงสรำ้งกำรจดักำร ณ 31 ธนัวำคม 2561 
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โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรเหล่ำนี้ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่ ี
คุณสมบตัิครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่30 กนัยำยน 
2559 ทุกประกำร ดงันี้   

 
8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย  
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

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

(Mr. Chung Sik Hong) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร  

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

หมายเหตุ: โดยมนีางสาว ณฐัฐยิา จารสุมบตั ิเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท 

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

รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในปี 2560 และปี 2561 ม ีดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/ จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 ปี 2561 
1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร¹ ไดร้บักำรแต่งตัง้ ณ ธนัวำคม 2560 10/10 
2. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ¹ ไดร้บักำรแต่งตัง้ ณ ธนัวำคม 2560 9/10 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร¹์ ไดร้บักำรแต่งตัง้ ณ ธนัวำคม 2560 10/10 
 4. นำยซุง ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
3/3 10/10 

 5.  นำยยอง ชอล ชอย3  
(Mr. Yeong Cheol Choi) 

- 3/8 

6. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  3/3 10/10 
7. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ 3/3 10/10 
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รายช่ือคณะกรรมการ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/ จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 ปี 2561 
8. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ 3/3 10/10 
9. นำงสำวกำญจนำ รมิพณชิยกจิ² - 1/2 
10. นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบรูณ์สขุ² - 2/2 

หมายเหตุ : ¹ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2560 

 ² ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่5 ตุลาคม 2561 

 3   ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั โดยแต่งตัง้นายเจรญิชยั อ านาจสมบูรณ์สุข แทนเมือ่วนัที ่5 ตุลาคม 2561 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

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

 
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

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

หมายเหตุ: โดยมนีางสาว ณฐัฐยิา จารสุมบตั ิเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

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

รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มดีงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ1 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 ปี 2561 
1. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ 1/1 7/7 

2. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร 1/1 7/7 

3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ 1/1 7/7 
หมายเหตุ : ¹ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2560 เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2560 

 

8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง1 ต าแหน่ง 

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

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

หมายเหตุ : ¹ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน1 ต าแหน่ง 
1. นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำย สทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

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

รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำณำค่ำตอบแทน มดีงันี้ 
รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2561 
1. นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ 1/1 

2. นำย สทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ 1/1 

3. นำย ณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร 1/1 

 
8.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน 6 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. นำยซุง ซกิ ฮอง  

(Mr. Chung Sik Hong) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 (Mr. Chung Sik Hong)  

2. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำรบรหิำร 

3. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ กรรมกำรบรหิำร 

4. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำรบรหิำร 

5. นำงฐติมิำ ธนำปกจิ กรรมกำรบรหิำร 

6. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยกำรเงนิและบญัช ี
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รำยละเอยีดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร มดีงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร 
จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มการประชุม/จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2560 ปี 2561 
1. นำยซุง ซกิ ฮอง 

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

2. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  9/11 7/7 
3. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ 11/11 7/7 
4. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ 9/11 7/7 
5. นำงฐติมิำ ธนำปกจิ 11/11 7/7 
6. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ 9/11 7/7 

 
8.6 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯ มผีู้บรหิำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ที ่กจ. 
17/2551 ลงวนัที ่15 ธนัวำคม 2551 (รวมสว่นทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) จ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

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

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

3. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ  

4. นำงวมิล เวหนะรตัน์2 ผูจ้ดักำรสำยงำนสนบัสนุน 

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

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

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

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

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

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

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

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
2) เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ำยงำนโดยกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร 
3) จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัรำยงำนนัน้ และบรษิัทต้องจดัใหม้รีะบบกำร
เก็บรักษำเอกสำร หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูล และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได ้ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่วนัทีม่กีำรจดัท ำเอกสำรหรอื
ขอ้มลูดงักล่ำว  

4) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่จูงใจในระดบัที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลกำร

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

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ก. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรษิทั 

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

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

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

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในปี 2560 และปี 2561 มดีงันี้       
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หน่วย : บำท 

รายช่ือ 

ปี 2560 ปี 2561 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ2 

รวม 
กรรมการ
บริษทั1 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 

1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ถำวรวศิษิฐพร - 10,000.00 10,000.00 150,000,00 70,000.00 10,000.00 230,000.00 
2. นำยสุทธ ิธรรมอ ำนวยสุข - 12,500.00 12,500.00 108,000.00 87,500.00 10,000.00 205,500.00 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ - 10,000.00 10,000.00 120,000.00 70,000.00 - 190,000.00 
4. นำยซงุ ซกิ ฮอง 

(Mr. Chung Sik Hong) 
- - - 120,000.00 - - 120,000.00 

5. นำยยอง ชอล ชอย4 
(Mr. Yeong Cheol Choi) 

- - - 36,000.00 - - 36,000.00 

6. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์ - - - 120,000.00 - - 120,000.00 
7. นำงสำวนิตำ ตรวีรีำนุวฒัน์ - - - 120,000.00 - - 120,000.00 
8. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ - - - 120,000.00 - 12,500.00 132,500.00 
9. นำงสำวกำญจนำ รมิพณิชยกจิ - - - 12,000.00 - - 12,000.00 
10. นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบูรณ์สุข - - - 24,000.00 - - 24,000.00 

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

2560 เป็นตน้มา  
3. ค่าตอบแทนกรรมการในแตล่ะปี อาจมจี านวนเปลีย่นแปลงไป ขึน้อยู่กบัมตขิองทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯในแตล่ะปี 
4. นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยไดแ้ต่งตัง้นายเจรญิชยั อ านาจสมบูรณ์สขุ แทนเมือ่วนัที ่5 

ตุลาคม 2561 

 
ข. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรหิำร 

- ไม่ม ี– 

ค. ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 
  

 รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

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

เงนิเดอืน 7 7,374,542 7 6,953,009 
ค่ำล่วงเวลำ (Fixed) 7 1,108,788 7 1,407,283 
เบีย้เลีย้ง 7 2,413,146 7 2,267,565 
เงนิประกนัสงัคม 7 60,000 7 54,475 

รวม  10,956,476  10,682,607 
 

ง. ค่ำตอบแทนอื่นๆ 
- ไม่ม ี– 
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8.9 บุคลากร 
8.9.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด 

จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
มจี ำนวนทัง้สิน้ 186 คน และ 240 คน ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดจ ำนวนบุคลำกร ตำมสำยงำนดงันี้  

แผนก 
  จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 
 ไทย เกำหล ี รวม ไทย เกำหล ี รวม 
เลขำนุกำร - - - 1 - 1 
ฝำ่ยสำรสนเทศ 2 - 2 2 - 2 
ฝำ่ยกำรตลำด 1 - 1 1 - 1 
แผนกก่อสรำ้ง 145 3 148 187 9 196 
แผนกบญัช/ีกำรเงนิ 3 - 3 5 - 5 
แผนกจดัซือ้และจดัจำ้ง 4 - 4 5 - 5 
แผนกวำงแผน 1 - 1 - - - 
แผนกประมำณรำคำ 2 2 4 4 2 6 
แผนกคลงัสนิคำ้และจดัสง่ 1 - 1 2 - 2 
แผนกบุคคลและธุรกำร 7 - 7 6 - 6 
แผนกเขยีนแบบ 12 3 15 12 4 16 

รวม 178 8 186 225 15 240 
 

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนรวมของพนกังำนของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ในปี 2560 และ ปี 2561 มจี ำนวน 89.10  ลำ้นบำท
และ 115.75 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสงัคม ผลประโยชน์พนักงำน 
ค่ำตอบแทนอื่นทีจ่่ำยใหแ้ก่ผูท้ีม่สีว่นร่วมปฏบิตังิำน (Incentive) ซึง่จ่ำยจำกตน้ทุนทีป่ระหยดัไดเ้มื่อเทยีบกบัประมำณกำร
ตน้ทุนโครงกำรภำยใตน้โยบำยทีบ่รษิทัฯก ำหนด เป็นตน้ 
 

8.9.3 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ทสิโกม้ำสเตอรร์่วมทุน ซึง่จดทะเบยีนแลว้ภำยใตก้ำรจดักำรของ บรษิทั

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

 

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำน 
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8.9.5 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บรษิทัฯ มนีโยบำยจดัอบรมสมัมนำเพื่อพฒันำทกัษะและควำมสำมำรถของบุคลำกร และใหพ้นกังำนสำมำรถขอ
ไปอบรมสมัมนำภำยนอกได ้หรอืตำมควำมจ ำเป็นและเหน็สมควรของหวัหน้ำงำน 
 

8.10 โครงสรา้งการจดัการของบริษทั เจ เค อี ซี จ ากดั 

8.10.1 คณะกรรมกำรบรษิทั  

คณะกรรมกำรบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

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

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

3. 
นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม 

กรรมกำร (ตวัแทนจำกบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)
จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่แทนบรษิทัฯ คอื นำย จอง เคยีว ชอย (Mr. Jeong Kyu Choi) ลงลำยมอืชื่อ

ร่วมกบั นำงสำว มะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 
 
 

8.10.2 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด 
จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน

ทัง้สิน้ 28 คน และ 44 คน ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดจ ำนวนบุคลำกร ตำมสำยงำนดงันี้ 

แผนก 
  จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 60 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 61 
 ไทย เกำหล ี รวม ไทย เกำหล ี รวม 
กรรมกำรผูจ้ดักำร - 1 1 - 1 1 
แผนกบุคคลและทัว่ไป 2 - 2 3 - 3 
แผนกบญัช/ีกำรเงนิ 1 - 1 2 - 2 
แผนกควบคมุโครงกำร - 1 1 2 1 3 
แผนกก่อสรำ้ง 23 - 23 35 - 35 
รวม 26 2 28 42 2 44 

8.10.3 ค่ำตอบแทนพนกังำน 

ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิำร) ในปี 2560 และ ปี 2561 มจี ำนวน 9.12  ลำ้นบำท
และ 19.09 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสงัคม ผลประโยชน์พนักงำน 
ค่ำตอบแทนอื่นทีจ่่ำยใหแ้ก่ผูท้ีม่สีว่นร่วมปฏบิตังิำน (Incentive) ซึง่จ่ำยจำกตน้ทุนทีป่ระหยดัไดเ้มื่อเทยีบกบัประมำณกำร
ตน้ทุนโครงกำรภำยใตน้โยบำยทีบ่รษิทัฯก ำหนด เป็นตน้ 
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9. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Principles) 

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

 กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝำ่ย 
 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่แก่กจิกำรในระยะยำว บรหิำรงำนดว้ยควำมรอบคอบ

และระมดัระวงั รบัผิดชอบต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมสำมำรถและประสทิธภิำพที่ เพยีงพอ เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ดแูลไม่ใหเ้กดิปญัหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรบัผดิชอบต่อกำรตดัสนิใจ
และกำรกระท ำของตนเอง 

 ด ำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝำ่ย 

 ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมระมดัระวงั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในด้ำนควำมเสีย่ง โดยให้มกีำรประเมนิ วำงกลยุทธ์  
แกไ้ข  และตดิตำมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอ 

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

 สง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกท่ำนและฝำ่ยบรหิำรเขำ้รบักำรอบรมกบัสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถำบนัอื่น ๆ ในหลกัสูตรทีเกี่ยวขอ้งอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเพิม่พนูควำมรูด้ำ้นต่ำง ๆ เกีย่วกบับทบำทหน้ำทีข่องกรรมกำรและฝำ่ยบรหิำร 

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

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

โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (Rights of Shareholders) 

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

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
ครอบคลุมหลกักำรดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  
2. ณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้บริษัทฯ บริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบ และค ำนึงถึง 

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

บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่กบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และพยำยำมรกัษำไวซ้ึง่สทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธอินัชอบธรรมส ำหรบักำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธใินกำรออกเสยีงแสดงควำมเหน็ 

ผู้ถือหุ้นของบรษิทัมสีทิธใินกำรออกเสยีงแสดงควำมเหน็อย่ำงเท่ำเทยีมกนัดงัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั
โดยผู้ถือหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง ซึ่งจะท ำใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจใน
เรื่องส ำคญัของบรษิทั  

2. สทิธใินกำรรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

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

3. สทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิของบรษิทั  

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

4. สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  

ในทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปนั
ผลของบรษิทั โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยละเอยีดกำรค ำนวณเงนิปนัผลทีถู่กต้อง ชดัเจน และครอบคลุมเนื้อหำ
สำระส ำคัญต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น เช่น  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปนัผล  
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ขอ้มูลเปรยีบเทยีบกำรจ่ำยเงนิปนัผลจรงิกบันโยบำยทีป่ระกำศจ่ำย ขอ้มูลเปรยีบเทยีบกำรจ่ำยเงนิปนัผลกบั 
ปีทีผ่่ำนมำ โดยบรษิทัฯ จะอธบิำยถงึเหตุผลและควำมจ ำเป็นหำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปนัผลใหเ้ป็นไป 
ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลทีบ่รษิทัเคยประกำศไวไ้ด ้โดยเงนิปนัผลทีจ่ะถูกเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตันิัน้
ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจำกคณะกรรมกำรบรษิัท   
ก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิต่อไป ทัง้น้ี คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำง
กำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปเป็นครัง้ครำวในเมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มผีลก ำไรสมควรพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

5. สทิธใินกำรพจิำรณำแต่งตัง้และถอดถอนกรรมกำรบรษิทัเป็นรำยบุคคล 

5.1 กำรแต่งตัง้กรรมกำร 

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

 5.2 กำรถอดถอนกรรมกำร 

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

6. สทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั  

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

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

8. สทิธใินกำรพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

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

9. สทิธพิืน้ฐำนอื่นๆ ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นไปตำมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

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

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

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

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

1.2 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ โดยผ่ำนช่องทำงของ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   

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

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

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

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

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

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

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

1.10 บริษัทฯ จัดให้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบรษิัทฯ จะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิัทภำยหลงัจำกที่ส่ง
รำยงำนกำรประชุมใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบรษิัทและคณะผู้บรหิำรมคีวำมตัง้ใจที่จะพจิำรณำด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ โดยได้พจิำรณำ
เกี่ยวกบักำรขจดัปญัหำควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสตัยส์ุจรติอย่ำงมเีหตุมผีลและเป็น
อสิระ ภำยใตก้รอบจรรยำบรรณทีด่ ีเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมเป็นส ำคญั 

ดงันัน้ เพื่อให้เกดิควำมโปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวขอ้งต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสยีให้คณะกรรมกำรทรำบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขำนุกำรบรษิัท   
และมหีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ อีกทัง้ ในกำรประชุมคณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบรษิัท 
บรษิัทฯ ก ำหนดให้บุคคลที่มสี่วนได้ส่วนเสยีในกำรเขำ้ท ำรำยกำรใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบั
บรษิทังดใหค้วำมเหน็และงดออกเสยีงลงมตใินรำยกำรดงักล่ำว 

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

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

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

3.   การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน จงึก ำหนด
นโยบำยเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทั เพื่อมใิหบุ้คลำกรของบรษิทั ทัง้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั  
น ำขอ้มูลภำยในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือ
กระท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยด ำเนินกำรแจง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้ง
ของบรษิทั ทรำบว่ำ  
3.1 กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทั จะต้องรกัษำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยในของบรษิทั  

และจะต้องไม่น ำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรอื
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ก็
ตำม เวน้แต่ขอ้มลูนัน้บรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 

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

หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (Roles of Interested Persons) 

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

ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิใหม้ผีลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ำและสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุดแก่ผูถ้อื
หุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง 
รวมทัง้กำรด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงโปร่งใสและเชื่อถอืได ้

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

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

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

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

คู่คำ้ : บรษิัทฯ ปฏบิตัิต่อคู่คำ้ของบรษิัทดว้ยควำมเป็นธรรม ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำทีต่กลงร่วมกนั
อย่ำงเคร่งครดั ทัง้จะไม่เรยีกรอ้ง ไม่รบั และไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรคำ้กบัคู่คำ้โดยไม่
สจุรติ  

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

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

หน่วยงำนภำครฐั
และหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง : 
 

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

 
บรษิัทฯ ได้มนีโยบำยทีจ่ะสรำ้งควำมคุ้มครองสทิธแิละปฏบิตัิอย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมที่ระบุขำ้งต้น เนื่องจำก  

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

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

กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

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

หมวดท่ี  4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
1.      การเปิดเผยข้อมูล 

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

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

2.   ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

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

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งของคณะกรรมการ  

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรของบรษิทัมจี ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร
จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีคุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระ อนัมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัทฯ 
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ทัง้หมด เพื่อท ำหน้ำที่ถ่วงดุลในกำรออกเสยีงพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบรหิำรงำนของฝ่ำยบรหิำร 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

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

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทั พจิำรณำหรอืรบัทรำบตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้ะบุไว้ 

 คณะกรรมกำรบรหิำร  

บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 6 ท่ำน เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปดว้ยควำมคล่องตวัโดยมขีอบเขต
อ ำนำจหน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
บรษิัทฯ มคีณะกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 3 ท่ำนเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้
องคก์ร เพื่อใหบ้รษิทัฯ มุ่งไปสูก่ำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยขององคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

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

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

ทัง้นี้  บริษัทฯ มีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท  ซึ่งท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบและปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรบรษิทั 

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

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

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

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

4. จรรยาบรรณธรุกิจ 

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

5. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

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

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

6. รายงานของคณะกรรมการ 

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

7. การประชุมคณะกรรมการ 

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

ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้
กรรมกำรบรษิทั แสดงควำมเหน็อย่ำงอสิระ ทัง้นี้ ในกำรลงมติในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขำ้ง
มำกของจ ำนวนกรรมกำรทีม่ำเขำ้ร่วมประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน กรรมกำรทีม่สี่วน
ได้เสยีจะไม่เขำ้ร่วมประชุมหรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี้  ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัประธำนในทีป่ระชุมจะ
ออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด ทัง้นี้ในปี 2560 บรษิทัฯ จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จ ำนวน 3 ครัง้ 
และ ปี 2561 จ ำนวน 10 ครัง้  

8. ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

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

9. คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  

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

9.1 ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  

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

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

9.1.2 จดัให้มีกำรท ำงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท  
ทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ 

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

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

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

9.1.6 จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทัและรบัผดิชอบกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ 
เพื่อแสดงถงึฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิำรณำและอนุมตั ิ 

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

9.1.8 พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อรบัผิดชอบและดูแลกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆของ
บรษิทัฯ ใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

9.1.9 พจิำรณำกำรจดัสรรเงนิก ำไรเพื่อกำรจ่ำยเงนิปนัผล และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำ
และอนุมตั ิ 

9.1.10 แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท เพื่อรับผิดชอบด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ  ในนำมของบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมกำรบรษิทั เช่น ทะเบยีนกรรมกำร หนงัสอืนดัประชุมกรรมกำร หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้  

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

คณะกรรมกำรบรษิทั  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน 9 ท่ำนประกอบดว้ย  
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

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

 

9.2 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

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

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

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

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

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

9.2.7 รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 
4 ครัง้ 

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

9.2.10 ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทฯ มำให้ควำมเห็นหรอืให้
ค ำปรกึษำในกรณีจ ำเป็น เมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นตำมควำมเหมำะสมของขอบข่ำยงำนดว้ยค่ำใชจ้่ำยของ
บรษิทัฯ ตำมระเบยีบของบรษิทัฯ  

9.2.11 จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี            
ของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีน่่ำเชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 

- ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทั 

- ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

- ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
แต่ละท่ำน 

- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมกฎบตัร (Charter)  

- รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ
ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

9.2.12 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏบิตังิำนโดยกำรประเมนิตนเอง และรำยงำนผลกำร
ประเมินพร้อมทัง้ปญัหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกปี  

9.2.13 ปฏบิตังิำนอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมี 
ควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทยังคงมีควำม
รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัต่อบุคคลภำยนอก  

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

  - รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  
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  - กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมขีอ้บกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน  

- กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   

 หำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำขำ้งตน้ 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

9.2.15 พจิำรณำสอบทำนและปรบัเปลี่ยนหน้ำที่ให้เหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลง
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้บรษิัทฯ แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบมปีระสทิธภิำพทีด่ ีคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำ
ควำมเหน็ที่เป็นอสิระจำกที่ปรกึษำทำงวชิำชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นกไ็ด้ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบรษิัท ทัง้นี้ นำยยิง่ยง  
เตชะรุ่งนิรนัดร ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิของบรษิทั   

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 
 
 

 
 
 

 
9.3 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร  

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

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

 9.3.2 พิจำรณำเรื่องกำรลงทุนขยำยงำน รวมถึงกำรซื้อขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั  

9.3.3 มอี ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของกจิกำรต่อบุคคลภำยนอกในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อกจิกำร 

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

ต่ำงๆ ของบรษิทัทีเ่กนิอ ำนำจสัง่กำรของฝำ่ยงำนนัน้  
9.3.8 คณะกรรมกำรบริหำรอำจจะมอบหมำย และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ให้กรรมกำรบริหำรแต่ละคน

สำมำรถด ำเนินกำรภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรตำมที่ก ำหนดไว้ โดย

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

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

 
คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 มจี ำนวน 6 ท่ำน ดงันี้ 

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

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

9.4.1 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ ์แนวทำง และกรอบในกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร 
9.4.2 ก ำหนดแผนจดักำรควำมเสีย่งของฝำ่ยจดักำร รวมทัง้กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งในภำพรวมของ

องคก์ร 
9.4.3 ก ำกบัดแูลใหฝ้ำ่ยจดักำรปฏบิตัติำมนโยบำย กลยุทธ ์และแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบั

องคก์รอย่ำงต่อเนื่อง ตดิตำมผลกำรปฏบิตัติำมกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร และรำยงำน
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นประจ ำ 

9.4.4 พจิำรณำสอบทำนและใหค้วำมเหน็ชอบควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อ
รบัทรำบ 

9.4.5 จดัท ำและสอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อตดิตำมควำมเสีย่งทีม่สีำระส ำคญัและ
ด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ องคก์รมกีำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม 

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

9.4.8 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2561 มจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 

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

2. นำย ประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. นำย สมชยั กำ้นบวัแกว้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
9.5 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

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

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

9.5.1.2 พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร
ระดบัสงูของบรษิทั 

9.5.1.3 พจิำรณำกลัน่กรองรำยชื่อ ตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำน
ทำงกำรของผูท้ีจ่ะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ  

9.5.1.4 พจิำรณำผลงำน คุณสมบตั ิและควำมเหมำะสมของกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระและสมควร
ได้รบัเลอืกตัง้ใหม่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ และเสนอที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั 

9.5.1.5 พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ 
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองกรรมกำรบรษิทัฯ  

9.5.1.6 พจิำรณำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งของผูบ้รหิำรระดบัสงู  
9.5.1.7 พิจำรณำแผนกำรพฒันำกรรมกำร และแผนสบืทอดงำน (Succession Plan) รวมทัง้ปฏิบตัิหน้ำที่ 

ในเรื่องอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
9.5.2 ดำ้นก ำหนดค่ำตอบแทน  
9.5.2.1 พิจำรณำนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร  ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และ

คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั แต่งตัง้ 
9.5.2.2 พิจำรณำอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และกำรก ำหนดมูลค่ำของค่ำตอบแทน ทัง้ส่วนที่เป็นเงินเดือนและ

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

 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
9.6 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

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

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

9.6.2 ควบคุมดแูลกำรด ำเนินกจิกำรและ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั 

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

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

9.6.5 ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร และเสนอแนะแนวทำงกำรแกไ้ขปญัหำ
อุปสรรคต่ำงๆ เพื่อให้ผู้บริหำรและฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ และแผนธุรกิจที่วำงไว้ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทั   

9.6.6 ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำร
ควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

9.6.7 มอี ำนำจสัง่กำร / ออกระเบยีบ / ประกำศและอนุมตักิำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกตธิุรกจิของ
บรษิทัฯ   ตำมตำรำงระเบยีบอ ำนำจอนุมตัแิละนโยบำยเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  

9.6.8 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำรหรอืคณะกรรมกำร 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

1. นำยสมชยั กำ้นบวัแกว้ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

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

 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 คอื นำยซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 

  
9.7 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้รหิำร  

ปจัจุบนับรษิทัฯ มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำในกำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำร 
ชุดย่อยและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั โดยคณะกรรมกำรสรรหำจะพจิำรณำคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรบรษิทั และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้ ผูบ้รหิำรระดบัสงูทีต่อ้งกำรสรรหำใหเ้ป็นไปดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  

9.7.1 กรรมกำรบรษิทัฯ  
9.7.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่

เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั มคีวำมซื่อสตัยต่์อหน้ำที ่มวีสิยัทศัน์ รวมทัง้จะตอ้งอุทศิเวลำ
ใหก้บับรษิทัฯ เพื่อจะไดป้ฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ที ่และมอี ำนำจในกำรตดัสนิใจอย่ำงอสิระเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

9.7.1.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและ
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสม
ทีจ่ะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุน้ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

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

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

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

9.7.1.6 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย์ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรแสดงชื่อบุคคลในระบบขอ้มูลรำยชื่อ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ 
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9.7.1.7 เป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม จรยิธรรมและประวตักิำรท ำงำนทีด่ ี
9.7.1.8 สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครัง้ ยกเว้นกรณีมีเหตุจ ำเป็นหรอื

สดุวสิยั 
9.7.1.9 กรรมกำรบรษิทัไม่สำมำรถประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของ

บรษิทัฯ หรอืเขำ้เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมกำรในนิตบิุคคลอื่นทีป่ระกอบกจิกำรอื่นมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั
และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น
เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9.7.1.10 กรรมกำรบรษิทัต้องแจง้ให้บรษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมสี่วนไดเ้สยีในสญัญำใดๆ ที่บรษิทัฯ ท ำ
ขึน้ไม่ว่ำโดยตรง หรอืโดยออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

9.7.1.11 อำยุไม่เกนิ 75 ปีบรบิรูณ์ 
9.7.1.12 คุณสมบตัอิื่นทีอ่ำจก ำหนดเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในภำยหลงั 

 
9.7.2 กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขึ้นมำคณะหนึ่ง 
มจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคดัเลอืกจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำร
อสิระโดยมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

9.7.2.1 ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ใหเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบ  

9.7.2.2 เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนด และมีคุณสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนขอ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี้  

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

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

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

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

(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัยผู้มอี ำนำจควบคุม หรอื
หุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ
กฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบรษิทั
ฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทั  
และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที่มนีัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบรษิทั  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั  

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

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

(10) มีควำมรู้และเข้ำใจลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดีรวมทัง้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั  

(11) กรรมกำรอสิระจะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท โดยทนัทหีำกเหน็ว่ำมเีหตุกำรณ์
ใดๆ ทีอ่ำจจะท ำใหต้นตอ้งขำดคุณสมบตัคิวำมเป็นอสิระในฐำนะกรรรมกำรอสิระ 

(12) กรรมกำรอสิระมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัไม่เกนิ 9 ปี 

(13) กรรมกำรอสิระจะตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 5 แห่ง 

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

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

9.7.2.3 เ ป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติห น้ำที่แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทได้อย่ำงเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
ผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

9.7.2.4 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้   
ตอ้งมกีรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้ 

9.7.2.5 เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควำมเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

9.7.2.6 สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรด ำเนินหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูค้ดัเลอืกสมำชกิของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ำนหนึ่งทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเลือกและแต่งตัง้เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

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

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

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

(1)  ตำย  
(2)  ลำออก  
(3)  ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรหรือตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย  
(4)  พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิทัหรอืครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัหรอืถูกถอดถอน 
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9.7.3 ผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้ผูบ้รหิำร
โดยคดัเลอืกจำกบุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ และมคีวำมรูใ้นกำรบรหิำรสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.8 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย 

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

 
10. การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

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

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

นโยบำยของบรษิทัฯ ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทรำยกำรไดด้งันี้ 

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

 รำยกำรรับหรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน อำทิ กำรรับหรือให้กู้ยืมเงิน กำรค ้ำประกัน กำรให้
สนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมจำกกำรใชว้งเงนิสนิเชื่อของบุคคลทีเ่กีย่วโยง กำร
จ่ำยค่ำธรรมเนียมใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วโยงทีค่ ้ำประกนักำรกูย้มื เป็นต้น จะต้องเป็นไปดว้ยควำมจ ำเป็น มี
ควำมสมเหตุสมผล มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทฯ  
ส ำหรบัรำยกำรค ้ำประกนัอนัเนื่องมำจำกควำมจ ำเป็นในกำรขอวงเงนิสนิเชื่อจำกสถำบนักำรเงนิ เพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร ซึง่ถอืเป็นเงื่อนไขปกตขิองสถำบนักำรเงนิในกำรใหส้นิเชื่อแก่ธุรกจิ ซึง่
ไม่ว่ำจะเป็นในทำงตรงหรอืกำรวำงสนิทรพัย์ค ้ำประกนั บรษิัทฯ ต้องไม่มคี่ำใช้จ่ำยเกดิขึน้จำกกำรค ้ำ
ประกนั และต้องไม่ท ำให้บรษิัทฯ เสยีประโยชน์แต่อย่ำงใด ส ำหรบัรำยกำรรบักำรค ้ำประกนั จะต้อง
เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกจิ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิำรณำเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด ส ำหรบัรำยกำรใหแ้ละรบักำรค ้ำประกนั โดยใหท้ ำรำยกำรเสมอืนท ำกบับุคคลภำยนอก 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นต่อกำรท ำรำยกำรรบัหรอืใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว รวมถงึพจิำรณำรำคำทีเ่ป็น
ธรรมในกำรท ำรำยกำร และปฏบิตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์และ
ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

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

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

10.1  นโยบายภาพรวม 

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

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

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

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

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็นปจัจยัทีจ่ะ
ช่วยเพิม่มูลค่ำของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนำคต 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

4.1 เคำรพสทิธขิองพนกังำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน 

4.2 จดัให้มกีระบวนกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรพจิำรณำ
ผลงำนควำมดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรม 

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

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

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

4.6 เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบัปฏบิตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมหรอืกำร
กระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนทีร่ำยงำนเรื่องดงักล่ำว 

5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

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

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

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

7. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

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

8.  การมีนวตักรรม และเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม 
และผูมี้ส่วนได้เสีย 

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

             
10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน (CSR in Process) 

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

โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดักำรอบรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในหลกัสตูรต่ำงๆ ใหก้บัพนกังำน ดงันี้ 

10.2.1 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัพนกังำนเขำ้ใหม่ 
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10.2.2 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำ 

      
 

10.2.3 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในสถำนทีอ่บัอำกำศ 

     
 

10.2.4 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัหวัหน้ำงำน 

       
 

10.2.5 กำรอบรมหลกัสตูรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนส ำหรบัผูบ้รหิำร 
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10.2.6 กำรอบรมหลกัสตูรดบัเพลงิเบือ้งตน้ 

     
 

10.2.7 กำรอบรมหลกัสตูรกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

  
 

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

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

 ปลกูตน้ไมร้อบพืน้ทีโ่รงงำน และจดัเป็นพืน้ทีส่เีขยีวใหม้ทีศันียภำพสวยงำม 
 ใชท้รพัยำกรอย่ำงมคีุณค่ำ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุไดท้ัง้หมด โดยไดร้ณรงคใ์หพ้นกังำนร่วมกนัประหยดัทรพัยำกร

ทัง้ดำ้นน ้ำใช ้ไฟฟ้ำ และกระดำษ 
 

     
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่2 หน้ำ 44 
 

 

 กำรใชน้วตักรรมซึง่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน โดยบรษิทัฯ ไดใ้ชน้วตักรรม ในกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งต่อควำม
รบัผดิชอบของสงัคมอย่ำงเคร่งครดั โดยกำรน ำเครื่องจกัรในกำรขดัสนิมทีเ่ป็นระบบปิดมำใชง้ำนและด ำเนินกำรหมุนเวยีนใน
กำรน ำเมด็โลหะขดัสนิมมำใชใ้หม่ ซึง่สำมำรถประหยดัพลงังำนและลดโอกำศในกำรเกดิฝุน่ละอองในพืน้ที ่

 

       
    

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของชุมชนและสงัคมเป็นอย่ำงมำก จงึประกอบกจิกำรตำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อ

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

10.3.1 กำรศกึษำ (In process) 
              บรษิทัฯมแีผนงำนโครงกำรในกำรสนบัสนุนดำ้นกำรศกึษำ โดยจดัมอบทุนกำรศกึษำกบับุตร ธดิำ ของพนกังำนทีม่ผีล
กำรเรยีน และควำมประพฤตดิ ีโดยจะเริม่ด ำเนินกำรตำมแผนงำนในปี 2562 
 

10.3 .2  ศำสนำ  
บรษิทัฯไดเ้ขำ้ร่วมในกจิกรรมทอดผำ้ปำ่สำมคัคแีละบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ รว่มกบักลุ่ม บรษิทั ปตท. เน่ืองใน

โอกำศวนัสงกรำนต ์
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10.3.3 สิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีำรซอ้มดบัเพลงิและอพยพในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกนัและควบคุมไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชน 

 

    
 

10.3 .4 กจิกรรมชุมชน 
บรษิทัฯไดเ้ขำ้ร่วมในกจิกรรมปลกูปำ่กบัชุมชนโดยรอบ เพื่อเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในชุมชน 

   
บรษิทัไดเ้ขำ้รว่มกบัลกูคำ้ในกำรบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ในกำรเกบ็ขยะบรเิวณชำยหำดโดยรอบพืน้ที่ 
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บรษิทัไดเ้ขำ้รว่มกบัชมุชนหว้ยโปง่ใน-สะพำนน ้ำท่วม ในกำรบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ในกำรเกบ็ท ำควำมสะอำด
บรเิวณถนนโดยรอบชุมชน เน่ืองในโอกำสวนัแมแ่หง่ชำตปิระจ ำปี 2561 

             
 

บรษิทัไดเ้ขำ้รว่มกบัสมำคมควำมปลอดภยัฯ ระยองในกำรบ ำเพญ็สำธำรณะประโยชน์ในกำรเกบ็ท ำควำมสะอำด
บรเิวณถนนสขุมุวทิ ในเขตเทศบำงเมอืงมำบตำพุด 
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10.4  นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 
บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินกจิกำรอย่ำงซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใส เป็นธรรม ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและมสีว่น

ร่วมในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกักำรทีจ่ะต่อต้ำนกำรกระท ำทุจรติและกำรตดิสนิบนในทุกรูปแบบทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชนัขึน้เพื่อใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ ยดึถอืและปฏบิตัติำม
หลกักำรต่อไปนี้ 

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

2. กำรจดัซื้อจดัจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบขัน้ตอน กำรปฏิบตัิงำนของบริษัท และมีควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได ้

3. กำรให้เงนิสนับสนุนใด ๆ กต็ำม จะต้องกระท ำโดยระบุชื่อในนำมของบรษิทัเท่ำนัน้ และจะต้องเป็นไปตำมระเบยีบ
ขัน้ตอนของบรษิทั 

4. บรษิทัจะสือ่สำรแนวทำงกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและเผยแพร่ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนใน
ทุกระดบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้คีวำมเขำ้ใจและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนั 
พนกังำนทุกคนของบรษิทัฯ มหีน้ำทีท่ ำควำมเขำ้ใจ และปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัในองคก์ร

ทุกขัน้ตอนของกำรปฏบิตังิำน หำกพบกำรกระท ำใดทีเ่ขำ้ขำ่ยขดัต่อนโยบำยนี้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบในทนัที 

10.5 การจดัท ารายงานความยัง่ยืน 
บรษิทัมแีผนรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและรำยงำนผลกระทบและผลลพัธท์ัง้เชงิบวก

และลบต่อเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จำกกำรด ำเนินกจิกำร แก่คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกปี เพื่อจดัใหม้ี
กรอบแนวทำงในกำรท ำงำน งบประมำณ และควำมเหมำะสมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

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

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จดัให้มผีู้ตรวจสอบภำยในที่เป็นหน่วยงำนอสิระจำกภำยนอก โดยแต่งตัง้ บรษิัท ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิติ จ ำกดั ตัง้แต่เดอืนมถุินำยนปี 2558 โดยในปี 2561 ม ีนำงสำวลภสัรดำ เลศิภำนุโรจ เป็นผู้ตรวจสอบ
ภำยใน มกรำคม - เมษำยน 2561 และนำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภำยในปี กรกฎำคม 2561 - ปจัจุบนั ซึง่
ผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำเป็นผู้มคีุณสมบตัิ มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนระบบบญัชแีละกำร
ควบคุมภำยในเพยีงพอในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทัฯ  

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

โดยในแต่ละส่วนงำนดงักล่ำว ไดน้ ำเสนอขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และกำรตดิตำมผล ออกมำในรูปธรรม ซึง่จะ
สง่ผลใหก้ำรควบคุมภำยในช่วยสกดักัน้ควำมสญูเปล่ำทีจ่ะเกดิขึน้แก่องคก์ร โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
11.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมนิระบบควบคุมภำยใน โดยกำรซกัถำมขอ้มูลจำกฝ่ำย
บรหิำรเกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั ทัง้ 5 สว่น คอื 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ มคีวำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม รวมทัง้บรษิทัฯ
มรีะบบกำรตดิตำมควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนทีจ่ะสำมำรถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ อนัเกดิจำกกำรทีผู่บ้รหิำรน ำไปใช้
โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี ำนำจเพยีงพอได ้รวมถงึมรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอในกำรท ำธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่ำว  
 

11.2 การประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้ประเมิน 
ตรวจสอบและตดิตำมกำรปรบัปรุงระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืนมถุินำยน 2558 โดยประเมนิควำมเสีย่ง 
จดัท ำแผนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี ด ำเนินกำรตรวจสอบ ตลอดจนตดิตำมผลกำรปรบัปรุงระบบ 
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสทิธภิำพและควำมเหมำะสมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน กำรปฏบิตัติำมนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ควำมเหมำะสมและเชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ผูต้รวจสอบภำยในไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบให้
ควำมเชื่อมัน่ต่อระบบควบคุมภำยในซึง่ครอบคลุมถงึกำรประเมนิองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน (COSO) และกำร
ประเมนิควำมเสีย่งจำกระบบควบคุมภำยในกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ ระบบงำนขำยและประมูลโครงกำร ระบบงำน
บริหำรและจดักำรโครงกำร ระบบงำนกำรจดัท ำงบประมำณ ระบบงำนกำรจดัซื้อและจดัจ้ำง ระบบงำนกำรบริหำร
ทรพัยำกรบุคคล ระบบงำนบญัชี ระบบงำนกำรเงิน ระบบงำนเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่ำย ระบบงำนก ำรควบคุม
ทรพัยส์นิ ระบบงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (เฉพำะกำรควบคุมทัว่ไป) งำนควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม โดยในแต่ละครัง้
ของกำรตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในประจ ำไตรมำสควบคู่กบักำรรำยงำน
กำรตรวจสอบภำยในแบบตดิตำมประเดน็ควำมเสีย่งทีพ่บจำกกำรตรวจสอบในครัง้ก่อน (Follow up Audit) และรำยงำน
ทุกฉบบัไดถู้กน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเป็นกำรก ำกบัดูแลและควบคุมกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในของบรษิทัและเพื่อใหก้ำรท ำงำนของบรษิทัเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพต่อไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเหน็ไวใ้นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี้  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรยีน ท่ำนผูถ้อืหุน้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 
ท่ำน ซึง่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร พนกังำน หรอืทีป่รกึษำใด ๆ ของบรษิทัฯ ไดป้ฎบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระตำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัมอบหมำยซึง่เป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยในกำรสอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรก ำกบัดแูล
กจิกำรอย่ำงเพยีงพอ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดและแนวปฎบิตัทิีด่สี ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยมกีำรหำรอืร่วมกบัฝำ่ยบรหิำร ผูต้รวจสอบ
ภำยใน และผูส้อบบญัชใีนเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 
 
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 2561 ของบรษิทั ซ ี เอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และ งบกำรเงนิรวม ซึง่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและมำตรฐำนกำร
บญัชขีองไทย (Thai Financial Reporting Standards –TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมกีำร
เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นเพยีงพอ รวมทัง้ไดป้ระชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีำ่ยจดักำรจ ำนวน 7 ครัง้ เพื่อ
ปรกึษำหำรอืกนัอย่ำงอสิระถงึขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ กำรปรบัปรุงรำยกำรบญัชซีึง่มผีลกระทบต่องบ
กำรเงนิ ควำมเหมำะสมของวธิกีำรบนัทกึบญัช ีขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บกำรเงนิ 
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและมำตรฐำนกำรบญัชขีองไทย ตลอดจนควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงนิเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิและมำตรฐำน
กำรบญัชตีำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเหน็ชอบต่องบกำรเงนิดงักล่ำวทีผู่ส้อบ
บญัชไีดส้อบทำนและตรวจสอบแลว้ ซึง่เป็นรำยงำนควำมเหน็อย่ำงไมม่เีงื่อนไข 
การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และตดิตำมควำมคบืหน้ำกำรบรหิำรควำม
เสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำส โดยพจิำรณำปจัจยัเสีย่งทัง้ปจัจยัภำยในและภำยนอก โอกำสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ และกำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรบรหิำร
จดักำรควำมเสีย่งไวอ้ย่ำงชดัเจน และไดส้ือ่สำรใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝำ่ยเขำ้ใจ รวมทัง้สรำ้งวฒันธรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รตระหนกัว่ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นควำมรบัผดิชอบร่วมกนัของผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกระดบั 
การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนผลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในทีผู่ต้รวจสอบภำยในไดร้ำยงำน 
และพบว่ำมคีวำมเพยีงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ครอบคลุมปจัจยัเสีย่ง และมปีระสทิธผิลในกำร
ด ำเนินงำน รวมทัง้มกีำรพฒันำคุณภำพกำรตรวจสอบทัง้ในดำ้นบุคลำกรและกำรปฎบิตังิำนตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่สอดคลอ้งกบัควำมเหน็ของผูส้อบบญัชทีีร่ำยงำนว่ำจำกกำรสอบทำนไมพ่บขอ้บกพร่องที่
เป็นสำระส ำคญัซึง่มผีลกระทบต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ  
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นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบแผนกำรตรวจสอบภำยในส ำหรบัปี 2562 
ซึง่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมปจัจยัเสีย่งขององคก์ร รวมทัง้ก ำหนดขอบเขตกำรปฎบิตังิำนตรวจสอบใหค้รอบคลุมกระบวนกำรทำง
ธุรกจิและกำรท ำงำนทีม่สีำระส ำคญั 
การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการปฎิบติัตามกฎหมาย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฎบิตัติำมจรรยำบรรณและบรรษทัภบิำล พบว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบยีบ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้ได้
ปฎบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่อีย่ำงเคร่งครดั และมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิตำมแนวทำงกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 
โดยกรรมกำรบรษิทั ไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังำนทุกระดบัมจีติส ำนึกในจรยิธรรมและคุณธรรมอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง 
รวมทัง้ไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อตำ้นคอรปัชัน่อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
การพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกบัควำมเป็นอสิระ ควำมรูค้วำมสำมำรถในวชิำชพีและคุณภำพงำนของผูส้อบ
บญัชใีนรอบปีทีผ่่ำนมำจงึเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำ และมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ใหแ้ต่งตัง้นำยบญุเลศิ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่5339  และ นำยขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญำตเลขที ่3445  และนำยชำญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่3760 ในนำมบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส์
คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัย่อยประจ ำปี 
2562 
การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด โดยยดึหลกัควำมสมเหตุสมผล ควำมโปร่งใส กำรเปิดเผย
ขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กนัดงักล่ำว เป็นปกตทิำงกำรคำ้ มคีวำมโปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ดว้ยเงื่อนไขและรำคำทีส่มเหตุสมผล 

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฎบิตัติำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมระมดัระวงัรอบคอบ มคีวำมเป็นอสิระ
อย่ำงเพยีงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่ำงเทำ่เทยีมกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยงำนขอ้มลูทำง
กำรเงนิของบรษิทัฯ ส ำหรบัปี 2561 ถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้ สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  บรษิทัฯ มกีำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสม มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล มกีำรเปิดเผยรำยกำรที่
เกีย่วโยงกนัอย่ำงถูกตอ้ง มกีำรปฎบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดและขอ้ผกูพนัต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ ตลอดจนมกีำรปฎบิตังิำนทีส่อดคลอ้งตำมระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่อีย่ำงเพยีงพอ โปร่งใส เชื่อถอืได ้รวมทัง้
มกีำรพฒันำปรบัปรุงระบบกำรปฎบิตังิำนใหม้คีุณภำพดขีึน้และเหมำะกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
(นำยสทุธ ิธรรมอ ำนวยสขุ) 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12.  รายการระหวา่งกนั 

12.1 ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บริษัทฯมีกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งต่ำง ๆ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้นัน้เป็นกำรท ำ

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

 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) (TAKUNI) 

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

บรษิทั ทำคนูิ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (TT) 

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

บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(GG) 

GG เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ และมคุีณสมชยั กำ้น
บวัแกว้ เป็นกรรมกำร ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษิทั 

บรษิทั รำชพฤกษ์วศิวกรรม 
จ ำกดั (RE) 

RE เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ และมคีุณสมชยั กำ้น
บวัแกว้ เป็นกรรมกำร ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษิทั 

นำยซุง ซกิ ฮอง 
(Mr. Chung Sik Hong) 

เป็นกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดย
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 15.71 ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 

นำยยอง ชอล ชอย 
(Mr. Yeong Cheol Choi)  

เป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 6.84 
ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 

นำยหวงั ยอบ จ ี
(Mr. Wang Youp Jhee) 

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

ตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกจิปกต ิและมเีงื่อนไขทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม ดงันี้ 

บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

เงนิกูย้มืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทัมกีำรกูย้มืเงนิจำก TAKUNI เพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินธุรกจิ 
รำยละเอยีดมดีงันี้  
 ตน้งวด 
 กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 
 ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
 ยอดคงเหลอืปลำยงวด 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
30,000,000 

-ไม่ม-ี  
30,000,000 

-ไม่ม-ี  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้น
เนื่ องจำกควำมจ ำเป็นเพื่อ
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อบริษัท
ในกำรน ำมำใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่ อให้สำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจได้ตำมแผนงำน
และเป้ำหมำยของบรษิทัฯ 
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ดอกเบี้ยจ่ำย (อัตรำดอกเบี้ย MLR 
ของธนำคำรพำณิชย์ 2 แห่ง โดยมี
อตัรำดอกเบีย้เฉลีย่อยู่ที ่6.20% )  

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

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
 

574,041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี 
 
 
 

-ไม่ม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,949,809 
 

 ในระหว่ำงงวดสิบสองเดือนปี 
2561 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจำก 
TAKUNI 
 
 

 ในงวดสิบสองเดือนบริษัทฯ ได้
ท ำสญัญำรับเหมำก่อสร้ำงแบบ
ครบวงจรกบับริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป 
จ ำกัด  (มหำชน)  ภำยใต้ชื่ อ
โ ค ร งก ำ ร  Bangpa-Kong LPG 
Terminal Phase 3 ( WP Ball 
Tank) โดยมีมูลค่ำสัญญำอยู่ที่  
204 ล้ำนบำท อำยุโครงกำร 16 
เดอืน 

 

 รับทรำบรำยงำนผลกำรไม่มี
เงนิกูย้มืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นธุรกจิ
ป ก ติ  ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ง ส อ ง 
นโยบำยก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติ
โ ด ย  TAKUNI ไ ด้ มี ก ำ ร
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ำ ค ำ กั บ
ผู้ร ับเหมำรำยอื่นแล้ว และ 
CAZ ไดเ้สนอรำคำเป็นไปตำม
เงื่อนไขปกตขิอง CAZ ทีเ่สนอ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่นโดยสรุป 
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ยอดคงคำ้ง 
- ลกูหนี้กำรคำ้ 
- เงนิประกนัผลงำน 
- รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 

 
-ไม่ม-ี 
-ไม่ม-ี 
-ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
54,602,100 
2,041,200 

85,904,191 
 
 
 
 
 
 
 

 เงื่อนไขกำรท ำรำยกำรของทัง้ 
TAKUNI และ  CAZ เ ป็ น ไป
ตำมเงื่ อนไขกำรค้ำทัว่ ไป  
นอกจำกนี้ กำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำว พบว่ำ รำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรคำ้ของงำนที ่CAZ 
ท ำใหบ้รษิทัย่อยของ TAKUNI 
เมื่อเทียบกับงำนที่ CAZ ท ำ
ให้ลูกค้ำบุคคลภำยนอกแล้ว 
มี margin ใกล้เคียงกันและ
เงื่อนไขกำรคำ้ไม่แตกต่ำง 

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

 

เงนิกูย้มืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 บริษัทมกีำรกู้ยมืเงนิจำกบรษิัทแม่เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ รำยละเอยีดมดีงันี้  

- ตน้งวด 
- กูเ้พิม่ระหว่ำงงวด 

 
 
 
 

49,500,000 
113,000,000 

 
 
 
 

-ไม่ม-ี  
-ไม่ม-ี  

 ในระหว่ำงปี 2560 บรษิทัไดช้ ำระ
คืนเงินกู้ยืมจำก TT รวมทัง้สิ้น 
162.50 ล้ำนบำท รำยกำรกู้ยืม
ดงักล่ำวเกดิขึน้จำกควำมจ ำเป็น
ในกำรน ำเงินมำใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนระยะสัน้ในกำรด ำเนิน

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้น
เนื่ องจำกควำมจ ำเป็นเพื่อ
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อบริษัท
ในกำรน ำมำใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่ อให้สำมำรถ
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
- ยอดคงเหลอืปลำยงวด 

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

 ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย  
 

162,500,000 
-ไม่ม-ี  

 
2,889,444 

 
 
 
             

-ไม่ม-ี  
 

-ไม่ม-ี  
-ไม่ม-ี  

 
-ไม่ม-ี  

 
 
 

 
-ไม่ม-ี  

 

โครงกำรก่อสร้ำง  ซึ่ ง วง เงิน
สนิเชื่อทีบ่รษิทัไดร้บัจำกธนำคำร
พำณิชย์นั ้นไม่ เพียงพอ โดย
บ ริ ษั ท มี เ งิ น กู้ จ ำ ก ธ น ำค ำ ร
พ ำ ณิ ช ย์ แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น อั ต ร ำ
ดอกเบีย้ MLR – รอ้ยละ 0.50 ซึง่
ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบีย้ทีบ่รษิทัจ่ำย
ใหก้บั TT รอ้ยละ 0.50 

 ในระหว่ำงงวดสิบสองเดือนปี 
2561 บรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืจำก TT 

ด ำเนินธุรกิจได้ตำมแผนงำน
และเป้ำหมำยของบรษิทัฯ 

 รับทรำบรำยงำนผลกำรกำร
ไ ม่ มี เ งิ น กู้ ยื ม กิ จ ก ำ ร ที่
เกีย่วขอ้งกนั 

3. บรษิทั จแีก๊ส  
โลจสิตกิส ์จ ำกดั 
(GG) 
 

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบับรกิำร 
 บรษิทัมกีำรใชบ้รกิำรขนสง่วสัดุ

ก่อสรำ้งทีจ่ำก GG โดยเป็นอตัรำ
ค่ำบรกิำรเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจ่ำยใหแ้ก่
ผูร้บัจำ้งทัว่ไป 
- ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบับรกิำร 

 
 
 
 
 

2,475,994 
 

 
 
 
 
 

2,112,829 
 

 รำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้จำกกำรที่
บริษัทได้ใช้บริกำรขนส่งวัสดุ
ก่อสร้ำงจำก GG ซึ่ง เ ป็นกำร
ประกอบธุรกิจตำมปกติ โดยมี
อัต รำค่ ำบริกำรและ เงื่ อน ไข
ท ำ ง ก ำ ร ค้ ำ เ ที ย บ เ ท่ ำ กับ ผู้
ใหบ้รกิำรรำยอื่น ๆ อกี 2 รำย ซึง่

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นธุรกิจ
ป ก ติ  ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ง ส อ ง 
นโยบำยก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติ 
ดงันัน้จงึเหน็ว่ำกำรท ำรำยกำร
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ยอดคงคำ้ง 
‐ เจำ้หนี้กำรคำ้  

 

 
335,135 

 

 
577,500 

 

คิดอตัรำค่ำบริกำรเป็นรำยเดอืน 
เดือนละ 70,000 บำท และค่ำ
ล่ ว ง เวลำซึ่ ง เ ป็นค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่
เกดิขึน้จรงิคดิเป็น ชม.ละ 291.67 
ต่อชม. โดยอัตรำค่ำบริกำรและ
เงื่อนไขทำงกำรคำ้เทยีบเคยีงกบั
ผู้ให้บริกำรรำยอื่น ๆ อีก 2 รำย 
เฉลี่ยรำคำอยู่ที่ เดอืนละ 70,000 
บำท  
 

มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม  แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

4. บรษิทั รำช
พฤกษ์วศิวกรรม 
จ ำกดั (RE) 
 

ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบับรกิำร 
 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้บริกำร

ทดสอบแบบไม่ ท ำ ล ำยทำ งด้ ำ น
วศิวกรรม Non-Destructive Testing – 
(“NDT”) ทีจ่่ำยให ้RE แก่โดยเป็นอตัรำ
ค่ำบรกิำรเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัจ่ำยใหแ้ก่
ผูร้บัจำ้งทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 รำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้จำกกำรที่
บริษัทได้ใช้บริกำรทดสอบแบบ
ไม่ท ำลำยทำงด้ำนวิศวกรรม 
NDT ซึ่งเป็นกำรประกอบธุรกิจ
ตำมปกติ โดยมีอัตรำค่ำบริกำร
และเงื่อนไขทำงกำรค้ำเทยีบเท่ำ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นธุรกิจ
ป ก ติ  ข อ ง บ ริ ษั ท ทั ้ง ส อ ง 
นโยบำยก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติ 
ดงันัน้จงึเหน็ว่ำกำรท ำรำยกำร
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บุคคล/นิติ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

-  ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรรบับรกิำร 
 

 ยอดคงคำ้ง 
- เจำ้หนี้กำรคำ้ 
- ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 

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

7,268,941 
 
 

1,312,606 
-ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

144,000 
73,853 

 

8,162,215 
 
           

1,991,587 
431,805 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

144,000 
127,766 

 

กับผู้ให้บริกำรรำยอื่น  ๆ อีก 2 
รำย  

 
 
 
 
 
 
 บริษัทฯ ให้ RE เช่ำพื้นที่เพื่อใช้

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

มี ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม  แ ล ะ
สมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็

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

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 
(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือน

ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
(บาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ยอดคงคำ้ง  
- ลกูหนี้กำรคำ้  

 
 
 
 
 
 
 
รำยไดอ้ื่น ๆ 
 บริษัทมีร ำย ได้ จ ำกกำรขำยวัสดุ

อุปกรณ์ที่บริษัทไม่ได้ใช้งำนให้แก่
บรษิัท รำชพฤกษ์วศิวกรรม จ ำกดั ใน
รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 

 
24,414 

 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 

 
69,474 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่ม-ี  
 

 

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

 บริษัทฯ ได้ขำยวัสดุอุปกรณ์ที่
บริษัทไม่ได้ใช้งำนให้แก่บริษัท 
รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ ำกัด ใน
รำคำเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำด 

 

รำคำตลำด และเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
ว่ ำกำรขำยวัสดุ อุ ปกรณ์ที่
บริษัทไม่ได้ใช้งำนแล้วให้แก่
บริษัท รำชพฤกษ์ วิศวกรรม 
จ ำกัด ดังกล่ำว เป็นกำรน ำ
สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ใช้ในกำร
ด ำเนินกำรของบรษิทัมำท ำให้
เกิดประโยชน์ โดยรำคำมี
ควำมสมเหตุสมผล เป็นไป
ตำมรำคำตลำด และ เ ป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มสี่วนได้
เสยีทุกฝำ่ย 
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12.3 รายละเอียดค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคารของบุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
 

ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

1. ธนำคำรไทยพำณิชย ์
 
 

รำยกำรค ้ำประกนั 
 วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
 วงเงนิสนิเชื่อ  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
220,000,000 
187,856,000 

 
250,000,000 
205,300,000 

 
5,000,000 

-ไม่ม-ี 

 

 
607,000,000 
362,330,687 

 
250,000,000 
169,540,000 

 
5,000,000 

ไม่ม ี

 
 ที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่ 

111802,11803,11804 และ น.ส.3 
ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 383 ต.ห้วยโป่ง อ.
เมือ ง ร ะยอง  จ . ร ะยอง  ซึ่ ง เ ป็ น
กรรมสิทธิข์อง บริษัท ซีเอแซด 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) จด
จ ำนองเป็นหลกัประกนั 

 
 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั

(มหำชน) (“TAKUNI”) 
 นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์  2562 
บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรของธนำคำรเพื่อ
ปลด TAKUNI จำกกำรเป็นผู้
ค ้ำประกนั หลงับรษิทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

2. ธนำคำรทหำรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
 วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
200,000,000 
22,275,000 

 

 
200,000,000 

2,000,000 
 

 
 ส ำหรบังวดสบิสองเดอืนสิน้สุด วนัที่ 

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

 ส ำหรบังวดสบิสองเดอืนสิน้สุด วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561 ได้มกีำรน ำบญัชี
เงนิฝำกออมทรพัย์ จ ำนวน 660,000 
บำท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์อง บริษัท 
ทำคูนิ  กรุ๊ป  จ ำกัด(มหำชน) จด
จ ำนองเป็นหลกัประกนั 

 

 
 บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (“TT”) 
 นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 นำยยอง ชอล ชอย 
    (Mr.Yeong Cheol Choi) 
 นำยหวงั ยอบ จ ี
    (Mr.Wang Youp Jhee) 
 
(สญัญำค ้ำประกนัวงเงนิใน
โครงกำร PTT LNG IPG 
Civil work Project โดย ณ 
กุมภำพนัธ ์2562 บรษิทัฯ ได้
คนืหนงัสอืค ้ำประกนัน้ีกบั
ธนำคำรแลว้) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

3. ธนำคำรกสกิรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
 วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
 วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 
 ค่ำธรรมเนียมหนังสือ

ค ้ำประกนั 
 
 

 
400,000,000 
232,044,000 

 
10,000,000 

-ไม่ม-ี 
 

-ไม่ม-ี 

 
400,000,000 
400,000,000 

 
10,000,000 

-ไม่ม-ี 
 

301,385 
 

 
 ที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำง โฉนดเลขที่ 

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

(เดอืนกุมภำพนัธ ์2562 บรษิทัฯ น ำเงนิ
ทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยขำยหลกัทรพัยท์ี่
ออกใหม่ ประมำณ 100 ลำ้นบำทมำค ้ำ
ประกันแทน โดยอยู่ ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรของธนำคำร) 

 
 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั

(มหำชน) (“TAKUNI”) 
 บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (“TT”) 
 บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ 

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

วศิวกรรม จ ำกดั (“RE”) 
 นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 

 
(เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์  2562 
บริษัทฯ อยู่ ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำของธนำคำรเพื่อ
ปลด TAKUNI, TT, GG, RE 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

    
 

 จำกกำรเป็นผูค้ ้ำประกนั หลงั
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ MAI เป็นที่
เรยีบรอ้ย) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

4. ธนำคำรกสกิรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
 วงเงนิหนงัสอืค ้ำประกนั  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
160,000,000 

-ไม่ม-ี 

 
160,000,000 
40,507,270 

 

 
 ที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้ำง โฉนดที่ดนิ

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

 
 
 
(เดอืนกุมภำพนัธ ์2562 บรษิทัฯ น ำเงนิ
ทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยขำยหลกัทรพัยท์ี่
ออกใหม่ ประมำณ 100 ลำ้นบำทมำค ้ำ
ประกันแทน  โดยอยู่ ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรของธนำคำร) 
 
 
 

 
 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั

(มหำชน) (“TAKUNI”) 
 บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (“TT”) 
 บ ริ ษั ท  ร ำ ช พ ฤ ก ษ์

วศิวกรรม จ ำกดั (“RE”) 
 นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์  2562 
บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรของธนำคำรที่จะ
ปลด TAKUNI, TT, RE จำก
กำร เ ป็นผู้ค ้ ำประกันหลัง
บริษัทฯได้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ MAI เป็นที่
เรยีบรอ้ย) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

5. ธนำคำรกสกิรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
 วงเงนิสนิเชื่อ   

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
100,000,000 

-ไม่ม-ี 
 

 
100,000,000 
13,177,756 

  
 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั

(มหำชน) (“TAKUNI”) 
 บริษัท ทำคูนิ  (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั (“TT”) 
 นำยซุง ซกิ ฮอง 
   (Mr.Chung Sik Hong) 
 
(เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์  2562 
บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรของธนำคำรที่จะ
ปลด TAKUNI, TT จำกกำร
เป็นผู้ค ้ำประกนั หลงับรษิทัฯ 
ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล ำ ด
ห ลั ก ท รั พ ย์  MAI เ ป็ น ที่
เรยีบรอ้ย) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

6. ธนำคำรกสกิรไทย รำยกำรค ้ำประกนั 
 วงเงนิสนิเชื่อ   

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 
 

 
-ไม่ม-ี 
-ไม่ม-ี 

 

 
72,714,000 
72,713,893 

 
 ส ำหรบังวดสบิสองเดอืนสิน้สุด วนัที่ 

31 ธนัวำคม 2561 ได้มกีำรน ำบญัชี
เงนิฝำกประจ ำ จ ำนวน 20,789,750 
บำท ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อง บรษิทั ซี
เ อ แซด  (ป ร ะ เทศ ไทย )  จ ำ กัด
(มหำชน) จดจ ำนองเป็นหลกัประกนั 
 
โดยแบ่งเป็น 1. สัญญำค ้ำประกัน
วงเงิน 59,342,000 บำท และเงิน
ประกันจ ำนวน  7,417,750 บำท 
ส ำหรับโครงกำรโรงโอเลฟินส์ใหม่ 
กิจกรรมงำนผลิตขึ้นรูปโครงสร้ำง
เ ห ล็ ก  ( PTTGC ORP Structure 
Fabrication) ซึง่หนังสอืค ้ำประกนัจะ
สิน้สดุลงวนัที ่29 กุมภำพนัธ ์2563 

 

 
 บริษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จ ำกดั

(มหำชน) (“TAKUNI”) 
 นำยซุง ซกิ ฮอง 
   (Mr.Chung Sik Hong) 
 
 
 
(เ ดื อ น กุ ม ภ ำ พั น ธ์  2562 
บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรของธนำคำรที่จะ
ปลด TAKUNI จำกกำรเป็นผู้
ค ้ำประกนั หลงับรษิทัฯ ไดจ้ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
MAI เป็นทีเ่รยีบรอ้ย) 
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ธนาคาร 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(บาท) 

มูลค่ารายการ 
งวดสิบสองเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(บาท) 

รายละเอียดหลกัทรพัยค์ า้ประกนั รายช่ือผูค้ า้ประกนั 

    และ 2. สญัญำค ้ำประกนักำรประมลูงำน
โครงกำรหนึ่ง วงเงนิ 13,372,000 บำท 
(เงินประกนัจ ำนวน 13,372,000 บำท) 
โดยหนังสอืค ้ำประกนัจะสิ้นสุดลงวนัที่ 
28 มกรำคม 2562) 

 
 

 
 
 

7. ธนำคำรกรุงเทพ รำยกำรค ้ำประกนั 
 วงเงนิสนิเชื่อ  

‐ วงเงนิทีใ่ชไ้ป 

 
20,000,000 
15,680,000 

 
20,000,000 
12,800,000 

 โครงกำรขอสินเชื่อโดยมีบรรษัท
ประกนัสนิเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อ
ค ้ำประกนั 

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

 นำยซุง ซกิ ฮอง 
    (Mr.Chung Sik Hong) 
 

(มกีำรปลดผูค้ ้ำประกนัทัง้ 2 
ท่ำน ณ วนัที ่29 สงิหำคม 
2561 เรยีบรอ้ยแลว้) 
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12.4 มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 
 เน่ืองจำกในปี 2560 ผ่ำนมำ บรษิทัฯ มสีถำนะเป็นบรษิทัจ ำกดั กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอดตีจงึไม่ได้
ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยใน
อดตี กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯเป็นหลกั  
 อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดแ้ปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนและเขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2561 แลว้นัน้ ขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ จะเป็นไปตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัขึน้มำเพื่อรองรบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต โดยจะเป็นไปตำมเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและ
เหมำะสมตำมเหตุจ ำเป็นและควำมสมควร 
 
12.5 นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ อำจมกีำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต โดยหำก
เป็นรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็นรำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป บรษิทัฯ 
จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ก่อนเขำ้ท ำรำยกำร กล่ำวคอืเป็นไปตำม
หลกักำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนุมตัไิวแ้ลว้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และให้
ปฏบิตัติำมสญัญำทีต่กลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และ
ไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทประโยชน์  
 ในกรณีทีม่กีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรอนุมตัริำยกำรระหว่ำง
กนัดงัทีก่ล่ำวไวแ้ลว้ขำ้งตน้ ทัง้นี้ หำกมรีำยกำรระหว่ำงกนัทีจ่ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมเหน็จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหวำ่งกนันัน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯไม่
มนีโยบำยกำรใหเ้งนิกูย้มืแก่บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ยกเวน้
เป็นไปตำมระเบยีบของบรษิทัฯทีเ่กีย่วกบักำรใหส้วสัดกิำรพนกังำน หรอืตำมระเบยีบอ ำนำจอนุมตัใินกำรบรหิำรงำนหรอื
กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้อยู่ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ นอกจำกนี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯมี
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัฯจะเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
พจิำรณำใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของรำยกำรระหวำ่งกนั และในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่คีวำม
ช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัฯจะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบ
บญัช ี หรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิทีม่คีวำมเป็นอสิระ เป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั โดยควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญพเิศษ จะถูกน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร
บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรยกัยำ้ย หรอืถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรทีบ่รษิทัฯไดค้ ำนึงถงึ
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
CAZ (Thailand) Public Company Limited 
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ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
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13. ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั  

13.1  สรปุรำยงำนกำรสอบบญัชี 

งบกำรเงนิ ผูส้อบบญัช ี
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2559 ของบรษิทัฯ 

โดย นำงสำวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 5313 
จำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ลงวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2560 

งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2560 ของบรษิทัฯ 

โดย นำงณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3430 จำก
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั ลงวนัที ่29 มนีำคม 
2561 

งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบญัชรีบั
อนุญำต ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 ของบรษิทัฯ 

โดย นำงณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3430 จำก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด ลงวันที่  26 
กุมภำพนัธ ์2562 

รำยงำนของผู้สอบบญัชทีี่ได้รำยงำนกำรตรวจสอบหรอืสอบทำนงบกำรเงนิ ส ำหรบัปี 2559 – 2561 ของ
บรษิทัฯ สรุปไดด้งันี้ 

ส ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

รำยงำนของผูส้อบบญัชต่ีองบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ลง
วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2560 ไดแ้สดงควำมเหน็ไว ้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชวี่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ 

ส ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

รำยงำนของผูส้อบบญัชต่ีองบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2560 ลง
วนัที ่29 มนีำคม 2561 ไดแ้สดงควำมเหน็ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชวี่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขอบรษิทั ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะ
กจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

ส ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

รำยงำนของผูส้อบบญัชต่ีองบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ลง
วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2562 ไดแ้สดงควำมเหน็ไวใ้นรำยงำนของผู้สอบบญัชวี่ำ งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขอบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทัฯ โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิ 
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13.2  ตำรำงสรปุงบกำรเงิน 

   งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
ปรำกฎดงันี้ 

 

รำยกำร 
ตรวจสอบแล้ว 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 7.48 1.33 91.98 12.61 35.22 3.06 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 125.09 22.28 165.67 22.72 208.40 18.13 
รำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ 50.21 8.94 88.85 12.19 273.72 23.81 
สนิคำ้คงเหลอื 0.98 0.17 2.52 0.35 135.92 11.82 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ยรอขอคนื - - 17.05 2.34 - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2.62 0.47 4.83 0.66 6.85 0.60 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 186.38 33.19 370.90 50.87 660.11 57.42 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
   เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - - - - 20.79 1.81 
ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 316.72 56.42 314.79 43.17 357.14 31.06 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2.90 0.52 9.13 1.25 11.65 1.01 
ลูกหนี้เงนิประกนัผลงำน 17.85 3.18 5.49 0.75 37.25 3.24 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ย 36.56 6.51 27.45 3.77 61.31 5.33 
เงนิมดัจ ำ 0.77 0.14 0.95 0.13 0.85 0.07 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.21 0.04 0.42 0.06 0.66 0.06 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 375.01 66.81 358.23 49.13 489.65 42.58 
            รวมสินทรพัย ์ 561.39 100.00 729.13 100.00 1,149.76 100.00 
หน้ีสินหมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร - - - - 59.18 5.15 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 71.92 12.81 171.60 23.53 286.57 24.92 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำก่อสรำ้งและรำยไดค้่ำกอ่สรำ้งรบัลว่งหน้ำ 32.69 5.83 163.81 22.47 422.43 36.74 
ส่วนของกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 38.64 6.88 38.64 5.30 38.64 3.36 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
  ภำยในหนึ่งปี 

0.92 0.17 1.23 0.17 1.45 0.13 

เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 79.50 14.16 - - - - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 10.57 1.88 21.45 2.94 22.16 1.93 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 234.24 41.73 396.73 54.41 830.43 72.23 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร 220.98 39.36 182.34 25.01 143.70 12.50 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ 1.34 0.24 1.27 0.17 3.00 0.26 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน 5.90 1.05 5.49 0.75 7.96 0.69 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 0.97 0.17 1.79 0.25 3.07 0.26 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 229.19 40.82 190.89 26.18 157.73 13.71 
รวมหน้ีสิน 463.43 82.55 587.62 80.59 988.16 85.94 
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รำยกำร 
ตรวจสอบแล้ว 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ส่วนของเจ้ำของ       
ทุนเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบยีน 58.50 10.42 100.00 13.72 140.00 12.18 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ 58.50 10.42 100.00 13.72 100.00 8.70 
ก ำไรสะสม       
   จดัสรรแลว้ – ส ำรองตำมกฎหมำย - - 1.13 0.15 5.09 0.44 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 29.32 5.22 29.98 4.11 44.31 3.85 
   องคป์ระกอบอื่นของส่วนทีเ่ป็นเจำ้ของ 6.37 1.14 6.37 0.88 8.45 0.74 
รวมส่วนผูเ้ป็นเจำ้ของบรษิทั ใหญ่ 94.19 16.78 137.48 18.86 157.85 13.73 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ 3.77 0.67 4.03 0.55 3.75 0.33 

รวมส่วนของเจ้ำของ 97.96 17.45 141.51 19.41 161.6 14.06 
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 561.39 100.00 729.13 100.00 1,149.76 100.00 

 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 และ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 ปรำกฏดงันี้ 

 

รำยกำร 

ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรก่อสรำ้ง 651.30  100.00  1,019.29   100.00  1,387.08 100.00 
ตน้ทนุจำกกำรก่อสรำ้ง 576.05  88.45  917.54  90.02  1,241.09 89.48 
ก ำไรขัน้ต้น  75.25   11.55   101.75   9.98  145.99 10.52 
รำยไดอ้ื่น  4.25   0.65   2.69   0.26  2.79 0.21 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย  79.50   12.21   104.44   10.25  148.78 10.73 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 50.42  7.74  58.54  5.74  66.10 4.77 
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 12.55  1.93  16.65 1.63  12.90 0.93 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  16.53   2.54   29.25   2.87  69.78 5.03 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ 3.85  0.59 6.08  0.60  14.09 1.02 
ก ำไรสทุธิ  12.68   1.93   23.17   2.27  55.69 4.01 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่น:       
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน   2.04   0.31    (0.13)   (0.01)   0.17 0.01 
ก ำไรเบด็เสรจ็รวม  14.72   2.26   23.04   2.26  55.86 4.02 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิต่อหุ้น       
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่  11.08   1.70   22.91   2.25  52.98 3.81 
ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม  1.60  0.25   0.26   0.03  2.71 0.20 
ก ำไรสุทธติ่อหุน้ (บำทต่อหุน้) 1/  0.10    0.19   0.26  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 2/  114,880   119,956   200,000  

หมายเหตุ :  
1/ ค านวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกในระหว่างปี 
2/ จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ค านวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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งบกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  

         (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 

 
รำยกำร 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 16.53 29.25 69.78 
รำยกำรปรบัปรงุ    
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 11.76 21.78 31.41 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 0.05 0.15 - 
(ก ำไร) ขำดทนุ จำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ (2.65) (0.38) 0.25 
ก ำไรจำกกำรซือ้บรษิทัย่อย (0.18) - - 
ภำษเีบีย้ปรบัเงนิเพิม่  - 0.30 0.48 
ดอกเบีย้รบั (0.04) - (0.05) 
ดอกเบีย้จำ่ย 12.42 16.65 12.87 

กระแสเงินสดก่อนกำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 37.88 67.75 114.75 
กำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (36.17) (40.60) (42.86) 
รำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช ำระ 42.37 (38.63) (184.87) 
สนิคำ้คงเหลอื 4.97 (1.54) (113.40) 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (0.37) (2.21) (2.02) 
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - - (20.79) 
ลูกหนี้เงนิประกนัผลงำน 25.22 12.36 (31.76) 
เงนิมดัจ ำ 2.18 (0.18) 0.10 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (35.72) 107.93 115.30 
รำยไดค้่ำบรกิำรรบัลว่งหน้ำ (7.75) 131.12 258.62 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1.99) 10.87 0.63 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน (1.56) (0.42) 2.47 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 0.38 0.65 1.48 

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 29.45 247.10 77.67 
จำ่ยดอกเบีย้ (7.44) (21.43) (12.71) 
จำ่ยภำษเีงนิได ้ (20.51) (33.81) (48.24) 
รบัคนืภำษเีงนิได ้ - 19.30 16.57 
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1.50 211.16 33.29 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ    
ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ (297.71) (22.52) (69.54) 
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.17) (6.72) (3.81) 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 4.44 1.29 0.13 
เงนิสดจำ่ยสุทธสิ ำหรบักำรซือ้บรษิทัย่อย สุทธจิำกเงนิสดในบรษิทัย่อย (0.79) - - 
ดอกเบีย้รบั - - 0.05 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (294.23) (27.95) (73.16) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
จำ่ยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรอื่น (14.41) - - 
จำ่ยช ำระคนืหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (0.87) (1.08) (1.67) 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืจำกกจิกำรเกีย่วขอ้ง 153.20 113.00 - 
จำ่ยช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกกจิกำรเกีย่วขอ้ง (105.60) (192.50) - 
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รำยกำร 

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร - - 59.18 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร 270.00 - - 
จำ่ยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร (10.38) (38.64) (38.64) 
เงนิปนัผลจำ่ย - (20.99) (34.87) 
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุ 4.00 41.50 - 
เงนิสดจำ่ยส ำหรบักำรลงทนุเพิม่ในบรษิทัย่อย - - (0.90) 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน 295.94 (98.71) (16.89) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 3.21 84.50 (56.76) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 4.27 7.48 91.98 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยงวด 7.48 91.98 35.22 
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13.3  อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
รำยกำร 

 
หน่วย 

ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 0.80 0.93 0.79 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ  0.57   0.65  0.29 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ  0.01   0.67  0.05 
อตัรำหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ 6.18 7.01 7.42 
ระยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 59 วนั  52 วนั 49 วนั 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื1 เท่ำ N/A N/A N/A 
ระยะเวลำกำรขำยสนิคำ้เฉลีย่1 วนั N/A N/A N/A 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ  6.90   7.54  5.42 
ระยะเวลำกำรช ำระหนี้ วนั  53 วนั  48 วนั 67 วนั 
Cash Cycle1 วนั N/A N/A N/A 
อ้ตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ %  11.55   9.98  10.52 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 4.46 4.50 5.96 
อตัรำก ำไรอื่น % 0.65 0.26 0.20 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร % 5.15 460.06 40.26 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ % 1.69 2.24 3.81 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 12.94 19.78 35.88 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ % 6.94 7.11 8.80 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร % 14.04 13.97 25.15 
อตัรำหมนุของสนิทรพัยร์วม เท่ำ 1.56 1.58 1.48 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ  4.92   4.27  6.26 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 2.32   2.76  6.41 
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 3.62 1.63 1.56 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำ  0.00   0.69  0.21 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปนัผล %  -     90.58  62.61 
ขอ้มลูต่อหุน้ (มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท)     
มลูค่ำหุน้ตำมบญัชต่ีอหุน้ บำท 0.85 1.18 0.81 
ก ำไรสุทธต่ิอหุน้2 บำท 0.10 0.19 0.26 

หมายเหตุ : ¹อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ และ Cash Cycle  สามารถค านวณได ้แต่เนือ่งจากบรษิทัรบัจา้งผลติตามค าสัง่
ของลูกคา้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะแต่ละราย บรษิทัฯ จงึไมม่สีนิคา้ส าเรจ็รปู จงึท าใหอ้ตัราส่วนดงักล่าว ไมไ่ดส้ะทอ้นลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ  
2ค านวณจากมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกในระหว่างปี 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

14.1  ภาพรวมการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิกำรให้บรกิำรด้ำนกำรออกแบบวศิวกรรม กำรจดัหำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และกำร
บรหิำรจดักำรงำนรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจรในกลุ่มพลงังำน เพื่อรองรบัควำมต้องกำรของลูกคำ้ในทุกขัน้ตอน ทัง้
กำรใหบ้รกิำรตรงจำกบรษิทัเจำ้ของโครงกำร (Project Owner) และจำกบรษิทัผูร้บัเหมำหลกั (Main Contractor) โดยกำร
ใหบ้รกิำรสว่นใหญ่เป็นงำนทีม่คีวำมซบัซอ้น และมมีำตรกำรเกีย่วกบัควำมปลอดภยัทีเ่ขม้งวด จงึตอ้งอำศยัควำมช ำนำญ 
ทัง้นี้ ด้วยประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ประสบควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำในหลำย
โครงกำรในประเทศไทย พรอ้มทัง้มฝี่ำยบรหิำรจดักำรต้นทุน มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรและกำรควบคุมทีด่ ีบรษิทัฯ จงึ
สำมำรถบรหิำรจดักำรและควบคุมตน้ทุนกำรก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถสง่มอบงำนไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจอย่ำงสงูจำกลกูคำ้  

ในปี 2559 บรษิัทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสร้ำงจ ำนวน 651.30 ล้ำนบำท และเพิม่สงูขึน้เป็น 1,387.08 
ล้ำนบำทในปี 2561 ถือเป็นกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด นอกจำกภำวะเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้มกีำรลงทุนในภูมภิำค
ตะวนัออก ตำมนโยบำยของรฐับำลแลว้ ยงัเกดิจำกคุณภำพในกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งซึง่เป็นทีพ่งึพอใจของลกูคำ้  
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ สำมำรถชนะกำรประมลูในโครงกำรต่ำง ๆ  ของลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำยไดต้ำมแผนกำรทีว่ำงไว ้โดยผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในช่วงทีผ่่ำนมำมดีงันี้ 

 
14.2 วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ผลกำรด ำเนินงำนบรษิัทฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 ถึงงวดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 มรีำยละเอยีดดงันี้ 

สรปุผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2559 -ปี 2561  
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รายได้จากการก่อสร้าง ต้นทนุจากการก่อสร้าง ก าไรขัน้ต้น ก าไรสทุธิ

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : เปอรเ์ซน็ต ์
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กลุ่มลูกค้าของบริษทัฯ  

กลุ่มลกูคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งประเภทไดด้งันี้ 

รายได้  
แยกตามกลุม่ลูกค้า 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

กลุ่มลกูคำ้ต่ำงประเทศสญัชำตเิกำหล ี 273.65 42.02 131.90 12.94 800.20 57.69 
กลุ่มลกูคำ้อื่น 377.65 57.98 887.39 87.06 586.88 42.31 

รวม 651.30 100.00 1,019.29 100.00 1,387.08 100.00 
 

รายได้จากการให้บริการก่อสรา้ง  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งของบรษิทัฯ มำจำกงำนรบัเหมำก่อสรำ้งในโรงงำนอุตสำหกรรมหนักเป็นหลกั  
ซึง่ประกอบดว้ยมลูค่ำงำนเมื่อเริม่แรกตำมทีต่กลงไวใ้นสญัญำ   บวกมูลค่ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงสญัญำอนั
เกดิจำกกำรเพิม่ขอบเขตงำน กำรดดัแปลงงำน หรอืกำรเรยีกร้องค่ำเสยีหำย  หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะ
ก่อให้เกดิรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถอื  โดยรำยได้และต้นทุนบรกิำรตำมสญัญำจะถูกรบัรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมสดัส่วนของขัน้ควำมส ำเร็จของงำน ซึ่งอตัรำส่วนของงำนก่อสร้ำงที่ท ำเสร็จ ค ำนวณจำกกำร
เปรยีบเทยีบต้นทุนงำนก่อสรำ้งทีเ่กดิขึน้แลว้จนถงึวนัสิน้งวด กบัต้นทุนงำนบรกิำรก่อสรำ้งทัง้หมดทีค่ำดว่ำจะใชใ้นกำร
ก่อสรำ้งตำมสญัญำ ซึง่ตำมปกตลิกัษณะกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกควำมกำ้วหน้ำของโครงกำร คอื ในช่วงตน้และปลำยโครงกำร
จะมปีรมิำณงำนก่อสร้ำงค่อนขำ้งน้อย เนื่องจำกช่วงต้นโครงกำรงำนส่วนใหญ่เป็นงำนที่เกีย่วกบักำรเตรยีมกำรจดักำร
พืน้ที ่สว่นปลำยโครงกำรเป็นช่วงของกำรเกบ็รำยละเอยีดงำนทีใ่กลแ้ลว้เสรจ็ ในช่วงกลำงโครงกำรปรมิำณงำนก่อสร้ำงที่
ท ำมีมำกกว่ำส่วนอื่น ๆ จึงรบัรู้รำยได้มำกกว่ำ โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อส้ำง สำมำรถแบ่งตำมประเภทกำร
ใหบ้รกิำรไดด้งันี้  

1) งำนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งแบบครบวงจร (EPC Service) 

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

3) งำนใหบ้รกิำรดำ้นวศิวกรรมโยธำ (Civil and Building Service) 

4) งำนใหบ้รกิำรผลติ และบรกิำรอื่น (Fabrication and Other Service) 
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กราฟแสดงสดัส่วนรายได้ตามประเภทการให้บริการปี 2559 - ปี 2561  

 

 
บรษิทัฯ  มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งในปี 2559 – 2561 จ ำนวน 651.30 ลำ้นบำท จ ำนวน 1,019.29 ลำ้น

บำท และจ ำนวน 1,387.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 56.50 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้อตัรำรอ้ย
ละ 36.08 ในปี 2561 ตำมล ำดบั 

ในปี 2559 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 651.30 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 91.24 ล้ำน
บำท หรอืรอ้ยละ 12.29 เนื่องจำกภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์ตลำดในปี 2559 ทีลู่กคำ้ของบรษิทัชะลอกำรลงทุนโดย 
เฉพำะกลุ่มปตท. งำนก่อสรำ้งทีร่บัรูร้ำยไดส้่วนใหญ่ในปี 2559 จงึเป็นงำนทีไ่ดร้บักำรว่ำจำ้งตัง้แต่ปี 2558 อย่ำงไรกต็ำม 
เมื่อลูกค้ำมีแผนขยำยกำรลงทุน บริษัทฯ จึงเข้ำประมูลงำนรบัเหมำในระหว่ำงปี 2559 โดยมีงำนที่ส ำคัญอำทิเช่น 
โครงกำร PTT MCS Project (Fourth Transmission Pipeline Midline Compressor Station Project) ซึ่งเป็นโครงกำร
สถำนีเพิม่ควำมดนัก๊ำซธรรมชำตกิลำงทำงบนระบบท่อสง่ก๊ำซบนบกเสน้ที ่4 (ระยอง-แก่งคอย) มลูค่ำโครงกำร ประมำณ 
450.00 ล้ำนบำท และ โครงกำรสร้ำงถังบรรจุโพไพลีนทรงกลมขนำด 4,000 ตัน ของ PTT TANK มีมูลค่ำโครงกำร
ประมำณ 328.00 ลำ้นบำท ซึง่ใชร้ะยะเวลำในกำรก่อสรำ้งประมำณ 1 – 2 ปี รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่
รบัรูต้ำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนจงึทยอยรบัรูใ้นปี 2559 สว่นหนึ่ง และเป็นงำนคำ้งรบั (Backlog) ทีจ่ะถูกทยอยรบัรูร้ำยได้
ในปีถดัไปอกีสว่นหนึ่ง 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรเท่ำกบั 1,019.29 ลำ้นบำท เกดิจำก Backlog ของงำนทีไ่ดร้บักำร
ว่ำจ้ำงในปี 2559 และงำนใหม่ทีป่ระมูลในปี 2560 เช่น PTT LNG Cold Water (กจิกรรมก่อสรำ้งหน่วยผลติน ้ำเยน็ ใน
โครงกำรหน่วยผลติไฟฟ้ำเพื่อใช้ภำยในสถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำตเิหลว) ซึ่งมมีูลค่ำโครงกำร 642.40 ล้ำนบำท และ 
PTT Wongnoi Compressor Station (โครงกำรสถำนีเพิม่ควำมดนัก๊ำซธรรมชำตวิงัน้อย บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
รำชบุร-ีวงัน้อย)  มมีูลค่ำโครงกำรประมำณ 356.00 ลำ้นบำท จงึท ำใหปี้ 2560 บรษิทัฯ มกีำรรบัรูร้ำยไดต้ำมควำมส ำเรจ็
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งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างและระบบงาน งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา 

งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร งานให้บริการผลิตและบริการอ่ืน

หน่วย :  เปอร์เซ็นต์ หน่วย : ล้านบาท 
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ของงำนสงูขึน้ โดยสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรประเภท EPC ส ำหรบัปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 53.98 ของรำยไดจ้ำก
กำรก่อสรำ้งรวม รองลงมำเป็นกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ และกำรใหบ้รกิำรงำนวศิวกรรม
โยธำ คดิเป็นรอ้ยละ 35.30 และรอ้ยละ 8.50 ตำมล ำดบั 

ในปี 2561 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรก่อสร้ำงจ ำนวน 1,387.08 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน โดยรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้เกดิจำกกำรรบัรูร้ำยไดต้ำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนโครงกำรทีอ่ยู่ในมอื (Backlog) 
ซึง่ต่อเนื่องมำจำกกำรว่ำจำ้งตัง้แต่ปี 2559 รวมกบัโครงกำรใหม่ทีไ่ดช้นะประมูลในปี 2561 จ ำนวน 11 โครงกำร โดยมี
รำยได้หลัก ๆ ได้แก่ โครงกำร PTT TANK, PTT LNG Cold Water และ PTT Wongnoi Compressor Station  โดย
สดัส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรประเภท EPC ส ำหรบัปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 40.66 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงรวม 
รองลงมำเป็นกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งตดิตัง้โครงสรำ้งและระบบ และกำรใหบ้รกิำรงำนวศิวกรรมโยธำ คดิเป็นรอ้ย
ละ 24.76 และรอ้ยละ 24.65 ตำมล ำดบั 

หน่วย: ลำ้นบำท 

รายละเอียด 2559 2560 2561 
มลูค่ำงำนทีย่งัไม่รบัรูร้ำยได ้ตน้งวด 230.31   670.69  941.70 
มลูค่ำงำนไดร้บัระหว่ำงงวด 1,091.68  1,290.30  2,917.72 
มลูค่ำงำนทีร่บัรูร้ำยไดใ้นงวด    651.30    1,019.29  1,387.08 
มลูค่ำงำนทีย่งัไม่รบัรูร้ำยได ้สิน้งวด       670.69   941.70  2,472.34 

รายได้อ่ืน  

รำยได้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบด้วย รำยได้จำกค่ำเช่ำพื้นที่ส ำนักงำน และรำยได้จำกกำรขำยเศษโลหะหรอื 
ทรพัยส์นิอื่นๆ ไดแ้ก่เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนแลว้  เป็นตน้ 

บริษัทฯ มีรำยได้อื่นในปี 2559 – 2561 จ ำนวน 4.25 ล้ำนบำท จ ำนวน 2.69 ล้ำนบำท และ 2.79 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.65 รอ้ยละ 0.26 และรอ้ยละ 0.20 ของรำยไดร้วม และในปี 2561 บรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่น
เพิม่ขึน้จ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 3.66 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  

ต้นทุนจากการให้บริการก่อสรา้ง  

ต้นทุนจำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่ำวสัดุและสนิคำ้ ค่ำผูร้บัเหมำช่วง เงนิเดอืน
และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัพนกังำน ค่ำตอบแทนอื่น (Incentive) รวมถงึค่ำใชจ้่ำยกำรผลติต่ำงๆ  

จำกประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรวำงแผนงำนก่อสรำ้งของทมีวศิวกร รวมทัง้ระบบโปรแกรมควบคุม
กำรผลิตแบบเบด็เสร็จ (Integrated Production Control System) ที่พฒันำโดยบริษัทฯ เพื่อใช้ควบคุม วิเครำะห์ และ
ปรบัปรุงต้นทุนโครงกำรใหม้ปีระสทิธภิำพและเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้ทัง้ในส่วนของกำรเบกิใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของวศิวกรโครงกำร อกีทัง้บรษิทัมกีำรควบคุมและตรวจสอบงบประมำณตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
(Indicative Target Cost or ITC) เพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไวใ้นแต่ละโครงกำร  ท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถควบคุม
ต้นทุนกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งใหอ้ยู่ในอตัรำทีใ่กลเ้คยีงกนัในแต่ละปี โดยทมีผูบ้รหิำรจะมกีำรประชุมภำยในทุกเดอืน เผื่อ
ติดตำมสถำนะค่ำใชจ้่ำยของแต่ละโครงกำร และทุกไตรมำสจะมกีำรปรบัปรุงอตัรำค่ำใช้จ่ำยของแต่ละโครงกำรใหเ้ป็น
ปจัจุบนัมำกที่สุด โดยแต่ละไตรมำสอำจจะมปีรบัปรุงงบประมำณ ของแต่ละโครงกำรผ่ำน ITC หำกมกีำรเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงของค่ำใชจ้่ำย เช่น กำรเปลีย่นแปลงของรำคำวสัดุ เป็นตน้  
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ปี 2559– 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 576.04 ล้ำนบำท จ ำนวน 917.54 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 1,241.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 88.45 รอ้ยละ 90.02 และรอ้ยละ 89.48 ตำมล ำดบั ของรำยไดจ้ำก
กำรบรกิำรก่อสรำ้ง  

ปี 2560 บรษิทั มตี้นทุนกำรก่อสรำ้งรวมจ ำนวน 917.54 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 90.02 ของรำยได้
จำกกำรบรกิำรก่อสรำ้ง ซึง่มอีตัรำใกลเ้คยีงกบัปี 2559 ทัง้นี้ มลูค่ำตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จ ำนวน 341.50 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั
ปีก่อน  มคีวำมสมัพนัธก์บัมลูค่ำรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้จำกโครงกำรต่ำง ๆ ทีไ่ดร้บักำรว่ำจำ้งในปี 2559 และโครงกำรทีป่ระมลู
ในปี 2560 ทีม่กีำรรบัรูร้ำยไดต้ำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนสงูขึน้ 

ในปี 2561 ต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 323.55 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้คดิ
เป็นอตัรำรอ้ยละ 35.26 ซึง่สมัพนัธก์บัมลูค่ำรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ตำมขึน้ควำมส ำเรจ็ของงำน  แต่เมื่อเปรยีบเทยีบตน้ทุนกำร
ก่อสรำ้งกบัรำยไดค้่ำบรกิำรก่อสรำ้ง ถอืว่ำอตัรำรอ้ยละของตน้ทุนก่อสรำ้งของบรษิทัฯ ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2560 ซึง่เป็น
ผลจำกกำรควบคุม ตรวจสอบ และบรหิำรตน้ทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัพนักงำน ไดแ้ก่ เงนิเดอืนพนักงำน
ฝำ่ยบรหิำร โบนสัและผลตอบแทนอื่น ค่ำตรวจสอบบญัช ีค่ำอบรมสมัมนำ ค่ำเสือ่มรำคำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเบีย้ประกนั 
โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในปี 2559 – 2561 มจี ำนวน 50.42 ลำ้นบำท จ ำนวน 58.54 ลำ้นบำท และจ ำนวน 66.10 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.74 ร้อยละ 5.74 และร้อยละ 4.77 ของรำยได้จำกกำรให้บรกิำรก่อสร้ำง
ตำมล ำดบั 

ปี 2560 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 8.12 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้
ร้อยละ 16.10 และ ในปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 7.56 ล้ำนบำท คดิเป็น
อตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.92  

ทัง้นี้ ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบั
พนักงำนเนื่องจำกจ ำนวนพนักงำนเพิม่ขึน้เพื่อรองรบังำนโครงกำรทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ นอกจำกนี้ยงัมคี่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ  ที่
เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ค่ำอบรมและสมัมนำ ค่ำตรวจสอบบญัช ีค่ำใชจ้่ำยในกำรตรวจสอบภำยใน ซึง่เป็นค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรวำงแผนและพฒันำประสทิธภิำพในกำรท ำงำน ส ำหรบักำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์   

ในปี 2561 นอกจำกสำเหตุที่กล่ำวไว้ขำ้งต้นแล้ว บรษิัทฯ ยงัมคี่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เพิม่ขึน้ ได้แก่ ค่ำตอบแทน
กรรมกำร และค่ำสำธำรณูปโภค เช่นกนั 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ เป็นดอกเบีย้จ่ำยจำกกำรจดัหำเงนิทุนเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ โดยบรษิทัฯ ใชก้ำรกูย้มืเงนิ
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิตัง้แต่ไตรมำส 3 ปี 2559 เพื่อลงทุนซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์   

โดยในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 12.55 ล้ำนบำท จ ำนวน 16.65 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 12.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.93 ร้อยละ 1.63 และร้อยละ 0.93 ของรำยได้จำกกำรบรกิำร
ก่อสรำ้งในแต่ละปี 
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ปี 2560 บรษิทัฯ มตี้นทุนทำงกำรเงนิรวมจ ำนวน 16.65 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.63 ของรำยไดจ้ำกกำร
บรกิำรก่อสรำ้ง  โดยต้นทุนทำงกำรเงนิในปี 2560 นี้สงูเพิม่ขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 4.10 ลำ้นบำท เนื่องจำกสดัส่วนกำร
ค ำนวณดอกเบีย้เงนิกูย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิเป็นแบบเตม็ปี 

ทัง้นี้ ปี 2561 บรษิัทฯ มตี้นทุนทำงกำรเงนิรวมจ ำนวน 12.90 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 3.75 ล้ำน
บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.54 เน่ืองจำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวในระหว่ำงงวด  

ความสามารถในการท าก าไร 

ก ำไรขัน้ตน้และก ำไรสทุธใินปี 2559 – 2561  สรุปไดด้งันี้ 

ความสามารถในการท าก าไร 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
ก ำไรขัน้ตน้ 75.25 11.55 101.75 9.98 145.99 10.52 
ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ

ของบรษิทัใหญ่ 
11.08 1.69 22.91 2.24 52.98 3.81 

 

ก ำไรขัน้ต้นในปี 2559 - 2561 มจี ำนวน 75.25 ล้ำนบำท จ ำนวน 101.75 ล้ำนบำท และจ ำนวน 145.99 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.55 รอ้ยละ 9.98 และรอ้ยละ 10.52 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
ก่อสรำ้ง ถอืเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีค่่อนขำ้งคงที ่เนื่องจำกบรษิทัฯ ก ำหนดใหฝ้ำ่ยบรหิำรจดักำรต้นทุนควบคุมค่ำใชจ้่ำย
ตลอดทัง้โครงกำรว่ำเป็นไปตำมงบประมำณทีก่ ำหนดไวห้รอืไม่ มกีำรสอบทำนและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกลช้ดิ 
ตลอดจนวำงแผนงำนก่อสร้ำง กำรจดัสรรบุคลำกรในงำนก่อสร้ำงใหเ้หมำะสม จงึท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรหิำรจดักำร
ตน้ทุนในกำรก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

ก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ ปี 2559 - 2561 มจี ำนวน 11.08 ลำ้นบำท จ ำนวน 22.91 
ล้ำนบำท และ 52.98 ล้ำนบำทตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริ้อยละ 1.69 ร้อยละ 2.24 และร้อยละ 3.81 ของ
รำยไดร้วม อตัรำก ำไรสทุธทิีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้เป็นผลมำจำกประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรตน้ทุนในกำรก่อสรำ้ง และ
จำกกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรใหเ้หมำะสม ประกอบกบัอตัรำกำรเตบิโตของรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องทีม่อีตัรำกำร
เตบิโตทีส่งูกว่ำค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้จงึท ำใหอ้ตัรำก ำไรสทุธขิองบรษิทัมจี ำนวนเพิม่ขึน้   

ส ำหรบั ปี 2561 บรษิัทมรีำยไดค้่ำบรกิำรก่อสร้ำงจ ำนวน 1,387.08 ล้ำนบำท เมื่อเทยีบ ปี 2560  ที่มจี ำนวน 
1,019.29 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 367.79 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 36.08 ในขณะทีค่่ำใชจ้่ำยในส่วนของกำร
ขำยและบรหิำรของบรษิทัฯ มอีตัรำกำรเพิม่ขึน้เพยีง รอ้ยละ 12.91 ซึง่เป็นเฉพำะในส่วนของค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน
เพื่อรองรบัปรมิำณงำนทีเ่พิม่ขึน้  สง่ผลใหก้ ำไรสทุธปีิ 2561 มอีตัรำทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ประกอบกบั ณ ปจัจุบนั 
บรษิัทฯ มไีม่มยีอดเงนิกูจ้ำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในกลุ่มทำคูนิ ท ำให้ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัต้นทุนทำงกำรเงนิลงลด จำก 
16.65 ลำ้นบำท ในปี 2560 เป็น 12.90 ลำ้นบำท ในปี 2561 หรอืลดลงอตัรำรอ้ยละ 22.54 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน    
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16.3  การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

ส่วนประกอบของสินทรพัย ์ปี 2559 – 2561 มีดงัน้ี 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มุนเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 7.48 1.33 91.98 12.61 35.22 3.06 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 125.09 22.28 165.67 22.72 208.40 18.13 
รำยไดท้ีย่งัไมเ่รยีกช ำระ 50.21 8.94 88.85 12.19 273.72 23.81 
สนิคำ้คงเหลอื 0.98 0.17 2.52 0.35 135.92 11.82 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ยรอขอคนื - - 17.05 2.34 - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2.62 0.47 4.83 0.66 6.85 0.60 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 186.38 33.19 370.90 50.87 660.11 57.42 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       
   เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั - - - - 20.79 1.81 
ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 316.72 56.42 314.79 43.17 357.14 31.06 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2.90 0.52 9.13 1.25 11.65 1.01 
ลูกหนี้เงนิประกนัผลงำน 17.85 3.18 5.49 0.75 37.25 3.24 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ย 36.56 6.51 27.45 3.77 61.31 5.33 
เงนิมดัจ ำ 0.77 0.14 0.95 0.13 0.85 0.07 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.21 0.04 0.42 0.06 0.66 0.06 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 375.01 66.81 358.23 49.13 489.65 42.58 
            รวมสินทรพัย ์ 561.39 100.00 729.13 100.00 1,149.76 100.00 

สินทรพัย ์

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 561.39 ลำ้นบำท จ ำนวน 729.13 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 1,149.76 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมในปี 2559 – 2561 มรีำยละเอยีดสนิทรพัย์
ของบรษิทัฯ ทีเ่ปลีย่นแปลง สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 - 2561 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดของบรษิทัฯ มจี ำนวน 7.48 ล้ำนบำท 
จ ำนวน  91.98 ลำ้นบำท และ 35.22 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมทัง้หมดอยู่ทีร่อ้ยละ 1.33 
รอ้ยละ 12.61 และรอ้ยละ 3.06 ตำมล ำดบั  

ในปี 2560 มเีงนิสดเพิม่ขึน้จ ำนวน 84.50 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2559 เป็นผลจำกเงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน
จดทะเบยีนจำก 58.50 ลำ้นบำทเป็น 100.00 ลำ้นบำท ประกอบกบักำรรบัเงนิรำยไดค้่ำบรกิำรล่วงหน้ำจำกลกูคำ้รำยหนึ่ง
จ ำนวน 137.00 ลำ้นบำทในช่วงใกลส้ิน้งวด 

ขณะที่เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดในปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 56.76 ล้ำนบำท มสีำเหตุเกดิ
จำก กำรซือ้สนิทรพัยถ์ำวรเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำร ไดแ้ก่ เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงำนก่อสรำ้ง รวมทัง้ปรบัปรุงขยำย
โรงงำนบำงสว่นเพื่อรองรบังำนโครงกำรใหม่ๆ  อกีทัง้ยงัมกีำรช ำระเงนิแก่เจำ้หนี้กำรคำ้ทีค่รบก ำหนดของบรษิทัฯ รวมถงึ
กำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงปีจ ำนวน 34.87 ลำ้นบำท  
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2. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

บรษิทัฯ จะบนัทกึลูกหนี้กำรคำ้ตำมใบแจง้หนี้ทีอ่อกเพื่อเรยีกเกบ็ตำมงวดงำนทีแ่ลว้เสรจ็ภำยหลงักำรส่งมอบ 
ซึง่โดยทัว่ไปบรษิทัฯ มนีโยบำยใหเ้ครดติเทอมใหแ้ก่ลูกคำ้ประมำณ 30-45 วนั ดงันัน้ หำกพจิำรณำจำกตำรำงแสดงอำยุ
ลกูหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ จะพบว่ำลกูหนี้สว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระหรอืมอีำยุกำรช ำระน้อย
กว่ำ 3 เดือน ทัง้นี้ ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธขิองบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 - 2561 มจี ำนวน 
125.09 ลำ้นบำท จ ำนวน 165.67 ลำ้นบำท และ 208.40 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 22.28 รอ้ยละ 22.72 และรอ้ยละ 18.13 
ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมดตำมล ำดบั  

โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ มลีูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นสุทธ ิเพิม่ขึน้ 40.58 ลำ้นบำท หรอือตัรำ
ร้อยละ 32.44 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ในใขณะที่ปี 2561 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธขิองบรษิัท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 
จ ำนวน 42.74 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 25.80 เนื่องจำกโครงกำรที่บรษิัทฯ ให้บรกิำรก่อสร้ำงมมีูลค่ำเพิม่ขึน้ เมื่อ
เรยีกเกบ็เงนิจงึมยีอดลกูหนี้กำรคำ้คงคำ้งเพิม่ขึน้ โดยสว่นใหญ่เป็นลกูหนี้กำรคำ้ในกลุ่มปิโตรเคมทีีม่คีวำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ และอำจมขี ัน้ตอนในกำรตรวจรบั รวมถงึมกีระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรหลำยขัน้ตอน ส่งผลใหก้ำรจ่ำยช ำระ
เงนิหนี้อำจมคีวำมล่ำชำ้  

ทัง้นี้ส ำหรบัรำยละเอยีดอำยุของลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถแสดงได ้ดงันี้ 

อายลุูกหน้ีการค้า 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 

- กจิกำรอื่น 
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
116.29 

- 

 
99.73 

- 

 
148.14 
0.02 

 
99.48 
0.01 

 
106.11 
54.63 

 
59.32 
30.54 

เกนิก ำหนดช ำระ       
น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 3 เดอืน 

- กจิกำรอื่น 
- กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
0.11 

- 

 
0.10 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
17.89 
0.05 

 
10.00 
0.03 

มำกกว่ำ 3 – 6 เดอืน 
- กจิกำรอื่น 

 
- 

 
- 

 
0.55 

 
0.37 

 
- 

 
- 

มำกกว่ำ 6 – 12 เดอืน - - - - - - 
มำกกว่ำ 12 เดอืนขึน้ไป 0.20 0.17 0.20 0.14 0.20 0.11 
รวมลกูหน้ีการค้า 116.60 100.00 148.91 100.00 178.88 100.00 

หกั ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 0.05  0.20  0.20  
ลกูหน้ีการค้า – สทุธิ 116.55  148.71  178.68  

ส ำหรบักำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูนัน้ ฝำ่ยบรหิำรจะใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ได้
รบัช ำระเงนิทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดตี อำยุของหนี้ทีค่งคำ้ง 
และสภำวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ โดยบรษิทัฯ มนีโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูดงันี้  

ค้างช าระเกินก าหนด (เดือน) สดัส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (ร้อยละ) 

12 – 18 25.00 

18 – 24 50.00 

มำกกว่ำ 24 100.00 
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ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 0.20 ลำ้นบำทเป็นลูกหนี้รำยหนึ่งทีม่ยีอดคำ้งช ำระ
เกิน 24 เดือน บริษัทฯ ได้ติดตำมทวงถำมแต่ไม่ได้รบักำรติดต่อกลบัจำกลูกหนี้รำยดงักล่ำว บริษัทฯ อยู่ในขัน้ตอน
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของกำรตดัจ ำหน่ำยหนี้สงสยัจะสญูรำยนี้เป็นหนี้สญูตำมหลกัเกณฑข์องกรมสรรพำกรต่อไป ทัง้นี้ 
นอกจำกรำยกำรดงักล่ำวบรษิทัฯ ไม่เคยตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในรำยกำรอื่น เนื่องจำกบรษิทัฯ สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิ
ไดค้รบถว้นทุกรำยกำร 

3. รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระ  

รำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระ คอื มูลค่ำของรำยไดต้ำมควำมส ำเรจ็ของงำนทีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระเงนิจำกลกูคำ้ ซึง่
ประกอบไปดว้ยงำนทีส่ง่มอบและยงัไม่ไดส้ง่มอบใหก้บัผูว้่ำจำ้งตรวจรบั โดยปกตแิลว้บรษิทัฯ จะมมีลูค่ำงำนตำมสญัญำที่
ยงัไม่เรยีกช ำระจำกลูกคำ้ เนื่องจำกระยะเวลำในควำมคบืหน้ำของกำรท ำงำนและระยะเวลำของกำรออกใบแจง้หนี้เพื่อ
เรยีกเกบ็เงนิลูกคำ้แตกต่ำงกนั โดยกระบวนกำรออกใบแจง้หนี้ของบรษิทัฯ จะสำมำรถท ำไดเ้มื่อบรษิทัฯ สง่มอบงำนและ
ลูกค้ำลงลำยมือชื่อตรวจสอบขัน้ควำมส ำเร็จของงำน (Certificate of progression แบ่งออกเป็น MC (Mechanic 
Certificate), PAC (Performance Acceptant Certificate), IAC (Initial Acceptant Certificate), and FAC (Final 
Acceptant Certificate)) พรอ้มทัง้อนุมตักิำรเบกิจ่ำยเงนิตำม Mile stone ทีร่ะบุไวใ้นสญัญำซึง่โดยสว่นใหญ่ใชเ้วลำในกำร
ตรวจสอบประมำณ 7-14 วนั (หลงัจำกทีบ่รษิทัฯ สง่เอกสำรกำรสง่มอบงำนทุกสิน้เดอืน) จำกนัน้บรษิทัจงึจดัท ำใบแจง้หนี้
ให้ลูกค้ำลงลำยมือชื่อและส่งส ำเนำให้กบัแผนกบญัช ีเพื่อบนัทึกรำยได้และติดตำมกำรทวงหนี้ตำมเครดิตเทอม ซึ่ง
กระบวนกำรตรวจสอบดงักล่ำวท ำให ้Revenue by Progress (ค ำนวณจำก Actual costs) ในทุกสิน้เดอืนโดยสว่นใหญ่จะ
มจี ำนวนมำกกว่ำใบแจง้หนี้ทีอ่อกใหก้บัลกูคำ้ในตอนสิน้เดอืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 - 2561 บริษัทฯ มีรำยได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระ จ ำนวน 50.21 ล้ำนบำท จ ำนวน 
88.85 ล้ำนบำท และ 273.72 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นร้อยละ 8.94 ร้อยละ 12.19 และร้อยละ 23.81 ของสนิทรพัย์
รวม ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 และ 2561 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 มมีูลค่ำรวมของ
รำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระมจี ำนวนสงูขึน้ ทัง้นี้มสีำเหตุเกดิจำกกำรท ำงำนระหว่ำงท ำทีม่ที ัง้งำนทีส่ง่มอบแลว้แต่ยงัไม่ได้
ออกใบแจง้หนี้และยงัไม่ไดส้ง่มอบซึง่เป็นไปตำมขัน้ตอนทีก่ล่ำวไปแลว้ขำ้งตน้ 

4. สินค้าคงเหลือ 

เน่ืองจำกลกัษณะธุรกจิของบรษิทัจะเป็นกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งตำมค ำสัง่ลกูคำ้ บรษิทัฯ จงึไม่มสีนิคำ้คงเหลอืใน
รูปของงำนส ำเรจ็รูป สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัจะมเีพยีงวตัถุดบิ ซึง่ไดแ้ก่ วสัดุและอุปกรณ์ที่รอกำรตดิตัง้ อำทเิช่น แผ่น
เหลก็ ท่อเหลก็ทีใ่ชใ้นกำรประกอบงำนระบบท่อ เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2559 - 2561 
มจี ำนวน 0.98 ลำ้นบำท จ ำนวน 2.52 ลำ้นบำท และ 135.92 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.17 รอ้ยละ 0.35 
และรอ้ยละ 11.82 ของสนิทรพัยร์วมตำมล ำดบั  

โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 135.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.82 ของ
สนิทรพัยร์วม เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรสัง่ซือ้วตัถุดบิ (ผลติภณัฑเ์หลก็เผื่อแปรรูป) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสนิคำ้คงเหลอืส ำหรบั
โครงกำรหลกั 2 โครงกำรทีบ่รษิทัฯ จงึต้องน ำเหลก็มำขึน้รูปทีโ่รงงำนของบรษิทัฯ ตำมแบบทีลู่กคำ้ก ำหนดและจะน ำไป
ตดิตัง้ใหล้กูคำ้ไดเ้มื่อแปรรปูแลว้เสรจ็ ซึง่ใชร้ะยะเวลำประมำณอย่ำงน้อย 90 – 150 วนั จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอื
เพิม่ขึน้มำกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทีม่สีนิคำ้คงเหลอืเพยีงจ ำนวน 2.52 ลำ้นบำท 
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5. ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน และภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 

ภำษีเงนิได้ถูกหกั ณ ที่จ่ำยรอคนื คอื เงนิภำษีหกั ณ ที่จ่ำยที่บรษิัทฯ โดนหกัไปล่วงหน้ำเมื่อได้รบัช ำระเงนิ
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงจำกลูกค้ำ เมื่อน ำมำค ำนวณรวมกบัภำษีนิติบุคคลประจ ำปีแล้วเกิดผลต่ำงที่สำมำรถขอคืนจำก
กรมสรรพำกรได ้บรษิทัฯ ไดจ้ดัประเภทภำษีเงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนื อยู่ในหมวดสนิทรพัยห์มุนเวยีนเนื่องจำก
เป็นภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนืทีอ่ยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบซึง่ใชร้ะยะเวลำในกำรขอคนืภำยใน 1 ปี ในขณะที่
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยทีย่งัไม่ไดอ้ยู่ในกระบวนกำรตรวจสอบ บรษิทัฯ จะจดัประเภทอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 

ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยทีจ่ดัอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - 2561 มจี ำนวน 36.56 
ลำ้นบำท จ ำนวน 27.45 ลำ้นบำท และ 61.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สำเหตุทีภ่ำษีเงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ำยเพิม่ขึน้ เป็นไป
ตำมมลูค่ำสญัญำค่ำบรกิำรก่อสรำ้งของบรษิทัทีม่ทีศิทำงเพิม่ขึน้ในแต่ละปี โดยกำรจ่ำยเงนิค่ำบรกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งจะมี
กำรหกั ณ ทีจ่่ำยทุกครัง้เมื่อลกูคำ้ช ำระค่ำบรกิำร  

ทัง้นี้ ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยรอขอคืนจ ำนวน 17.05 ณ 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ ได้ขอคืนแล้วเสร็จทัง้
จ ำนวนในระหว่ำงปี 2561 บรษิทัฯ จงึไม่มภีำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยรอขอคนืสิน้ปี 2561 

6. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ส ำคญัได้แก่ ที่ดิน โรงงำน อำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะ เครื่องจกัรที่ใช้ในกำร
ก่อสรำ้ง รวมถงึอุปกรณ์ตรวจวดัในงำนวศิวกรรม โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559  - 2561 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ของ
บรษิทั มจี ำนวน 316.72 ลำ้นบำท จ ำนวน 314.79 ลำ้นบำท และ 357.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบั
สนิทรพัยร์วมทัง้หมดอยู่ทีร่อ้ยละ 56.42 รอ้ยละ 43.17 และรอ้ยละ 31.06 ตำมล ำดบั 

 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ของบรษิทัเพิม่ขึน้จ ำนวน 291.02 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เน่ืองจำกกำรซือ้ ทีด่นิ โรงงำน และอำคำรส ำนกังำนซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิัท พร้อมเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสร้ำง จ ำนวน 285.00 ล้ำนบำท 
โดยในปี 2560 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สทุธลิดลง เน่ืองจำกกำรบนัทกึเสื่อมรำคำ และ ณ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุด ณ 
วันที่ 30 กันยำยน ปี 2561 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเนื่องจำก บริษัทฯ มีกำรซื้อเครื่องจกัร เครื่องมือ และ
รถบรรทุกเพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งของโครงกำรใหม่ ๆ ทีเ่ขำ้มำมำกขึน้ 

โดยในปี 2561 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึน้จ ำนวน 42.35 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 เน่ืองจำก บรษิทัฯ 
มกีำรซือ้เครื่องจกัร เครื่องมอื และรถบรรทุกเพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งของโครงกำรใหม่ ๆ ทีเ่ขำ้มำมำกขึน้ 

7. ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 

ลกูหนี้เงนิประกนัผลงำน เป็นเงนิทีบ่รษิทัฯ ถูกลกูคำ้หกัเงนิเป็นค่ำประกนัผลงำนตำมอตัรำทีต่กลงในสญัญำกำร
ใหบ้รกิำร โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิประกนัผลงำนคนืเมื่องำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ เป็นไปตำมขอ้ตกลงทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ 
โดยเงื่อนไขกำรหกัเงนิประกนัผลงำนของบรษิทัฯ สว่นใหญ่จะอยู่ทีป่ระมำณ 10.00% ของมลูค่ำสญัญำ และกำรรบัคนืเงนิ
ประกนัผลงำนดงักล่ำวจะมขี ัน้ตอนดงันี้ 

- 5.00% แรกลูกค้ำจะจ่ำยคืนหลัง Initial Acceptant Certificate (IAC) คือหลังผ่ำนกำรทดสอบ และเริ่ม
นบัวนัรบัประกนัผลงำน 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่3 หน้ำ 17 
 

-  5.00% ที่เหลือลูกค้ำจะจ่ำยคืนหลัง  Final Acceptant Certificate (FAC)  คือจ่ำยคืนหลังจำก มีกำร
ตรวจสอบอย่ำงละเอยีดแลว้ว่ำโครงกำรและระบบกำรท ำงำนต่ำง ๆ ทีต่ดิตัง้ไม่มปีญัหำตลอดอำยุรบัประกนั 
และไดห้มดระยะเวลำรบัประกนัผลงำน  

โดยเมื่อกำรวำงบลิเรยีกเกบ็เงนิประกนัผลงำนคนืของบรษิทัฯ จะท ำไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดร้บั IAC หรอื FAC จำก
ลกูคำ้ และกำรวำงบลิจะเป็นไปตำมรอบตำมรอบกำรวำงบลิของลกูคำ้ต่อไป 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 - 2561 บริษัทฯ มลีูกหนี้เงินประกนัผลงำนสุทธิเท่ำกบัจ ำนวน 17.85 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 5.49 ลำ้นบำท และ 37.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมทัง้หมดรอ้ยละ 3.18 รอ้ยละ 
0.75 และร้อยละ 3.24 ตำมล ำดบั  ลูกหนี้เงนิประกนัผลงำนสุทธ ิปี 2561 เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2560  จ ำนวน 31.76 
ล้ำนบำท เนื่องจำกบรษิัทฯ ถูกหกัเงนิประกนัผลงำนเมื่อส่งมอบงวดงำนของโครงกำรต่ำงๆ ในระหว่ำงปี 2561 ตำม
ขัน้ตอนทีก่ล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ ำนวน 463.43 ลำ้นบำท จ ำนวน 587.62 ลำ้นบำทและ 
988.16 ลำ้นบำท  คดิเป็นรอ้ยละ 82.55 รอ้ยละ 80.59 และรอ้ยละ 85.94 ตำมล ำดบั ของหนี้สนิและส่วนของเจำ้ของรวม
ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 400.54 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 
68.16  

ส่วนประกอบของหน้ีสินของบริษทัฯ ปี 2559 – 2561 มีดงัน้ี 

รายการ 
ตรวจสอบแล้ว 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร - - - - 59.18 5.15 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 71.92 12.81 171.60 23.53 286.57 24.92 
เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำก่อสรำ้งและรำยไดค้่ำกอ่สรำ้งรบัลว่งหน้ำ 32.69 5.83 163.81 22.47 422.43 36.74 
ส่วนของกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 38.64 6.88 38.64 5.30 38.64 3.36 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
  ภำยในหนึ่งปี 

0.92 0.17 1.23 0.17 1.45 0.13 

เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 79.50 14.16 - - - - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 10.57 1.88 21.45 2.94 22.16 1.93 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 234.24 41.73 396.73 54.41 830.43 72.23 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร 220.98 39.36 182.34 25.01 143.70 12.50 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ 1.34 0.24 1.27 0.17 3.00 0.26 
เจำ้หนี้เงนิประกนัผลงำน 5.90 1.05 5.49 0.75 7.96 0.69 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 0.97 0.17 1.79 0.25 3.07 0.26 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 229.19 40.82 190.89 26.18 157.73 13.71 
รวมหน้ีสิน 463.43 82.55 587.62 80.59 988.16 85.94 
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1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 

ปี 2561 บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำรจ ำนวน 59.18 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้มืเงนิระยะสัน้จำกธนำคำร
เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้่ำยช ำระคนืแลว้ในเดอืนมกรำคม 2562 

2. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นของบรษิทัประกอบดว้ย เจำ้หนี้กำรคำ้ค่ำวสัดุ ค่ำผูร้บัเหมำช่วง ตน้ทุนคำ้งจ่ำย เงนิ
ส ำรองค่ำใชจ้่ำยควำมเสยีหำยจำกกำรใหบ้รกิำร (Defect) หลงัส่งมอบงำนโดยตัง้ขึน้ถำ้หำกบรษิทัมกีำรฟ้องรอ้ง โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - 2561 บรษิทัฯ มเีจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น จ ำนวน 71.92 ลำ้นบำท จ ำนวน 171.60 ลำ้นบำท 
และ จ ำนวน 286.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 12.81 รอ้ยละ 23.53 และรอ้ย 24.92 ของหนี้สนิและส่วน
ของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 มจี ำนวนลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 23.24 ลำ้นบำทหรอื
คดิเป็นอตัรำร้อยละ 24.42 เนื่องจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงตำมปรมิำณงำนก่อสร้ำงที่ลดลง ในขณะที่เจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจำ้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ เป็น 171.60 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 138.57 
เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้ค่ำวสัดุ และตน้ทุนคำ้งจ่ำยตำมกำรขยำยงำนของบรษิทัฯ ทีร่บังำนก่อสรำ้งมำกขึน้ 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 67.01 เมื่อเทียบกับปี 2560 
เนื่องจำกกำรสัง่ซือ้สนิคำ้และวสัดุงำนก่อสร้ำง และกำรจำ้งผูร้บัเหมำช่วงซึง่เป็นไปตำมกำรขยำยงำนของบรษิทัฯ ทีร่บั
งำนก่อสรำ้งมำกขึน้  ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกี ำหนดเครดติกำรจ่ำยช ำระเจำ้หนี้กำรคำ้ภำยใน 45 – 90 วนั 

3. เงินรบัล่วงหน้าจากโครงการก่อสรา้งและรายได้ค่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 

เงนิรบัล่วงหน้ำจำกโครงกำรก่อสรำ้งและรำยไดค้่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ คอื เงนิค่ำบรกิำรทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัช ำระ
ตำมงวดช ำระทีร่ะบุไวใ้นสญัญำกำรก่อสรำ้ง แต่ยงัไม่สำมำรถรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมวธิอีตัรำส่วนของควำมส ำเรจ็ได้  หรอื 
เงนิรบัล่วงหน้ำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ เช่น เงนิรบัล่วงหน้ำทีส่ำมำรถเรยีกเกบ็ไดท้นัทเีมื่อมกีำรลงนำมสญัญำ โดย ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2559 - 2561  บรษิทัฯ มเีงนิรบัล่วงหน้ำจำกโครงกำรก่อสรำ้งและรำยไดค้่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ จ ำนวน 32.69 
ลำ้นบำท จ ำนวน 163.81 ลำ้นบำท และจ ำนวน 422.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 5.83 รอ้ยละ 22.47 และรอ้ย
ละ 36.74 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวมตำมล ำดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เงนิรบัล่วงหน้ำและรำยไดค้่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อนจ ำนวน 131.12 ลำ้นบำทหรอืคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 401.11  เกดิจำกกำรรบัเงนิรำยไดค้่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ
จำกลูกคำ้รำยหนึ่งจ ำนวน 137.00 ลำ้นบำทในช่วงใกลส้ิน้งวด โดยมกีำรทยอยรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรก่อสรำ้งตำม
ควำมส ำเรจ็ของงำนในระหว่ำงปี 2561  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิรบัล่วงหน้ำและรำยไดค้่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำรวมจ ำนวน 422.43 ลำ้น
บำท ประกอบดว้ยเงนิรบัล่วงหน้ำค่ำก่อสรำ้งจ ำนวน 313.51 ลำ้นบำท ซึง่เป็นเงนิรบัล่วงหน้ำจำกกำรเซน็สญัญำโครงกำร
ประมำณ 10 – 20% ของมูลค่ำโครงกำร และรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรบัล่วงหน้ำ จ ำนวน 108.92 ล้ำนบำท โดยบรษิัทฯ จะ
ทยอยบนัทกึเงนิรบัล่วงหน้ำและรำยไดค้่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำเปลีย่นเป็นรำยไดต้ำมอตัรำสว่นของควำมส ำเรจ็ทีเ่กดิขึน้ใน
โดยไม่มภีำระทีต่อ้งช ำระคนืแต่อย่ำงใด  

4. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ได้แก่ ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ ภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำยรอน ำส่ง และเงนิกองทุน
ประกนัสงัคมค้ำงจ่ำย เป็นต้น โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 - 2561 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นของบรษิทัมจี ำนวน 10.57 
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ลำ้นบำท จ ำนวน 21.45 ลำ้นบำท และ จ ำนวน 22.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบัหนี้สนิและส่วนของ
เจำ้ของรวมรอ้ยละ 1.88 รอ้ยละ 2.94 และรอ้ยละ 1.93 ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 - 
2561 มำกขึน้กว่ำปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกมภีำษีขำยยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ และเจำ้หนี้กรมสรรพำกร ตำมลูกหนี้กำรคำ้และ
เงนิค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำทเีพิม่ขึน้  

5. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร  

บรษิัทฯ มกีำรจดัหำเงนิทุนโดยกำรกู้เงนิระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหนึ่งในประเทศไทย จ ำนวน 250 
ลำ้นบำท ซึง่มอีตัรำดอกเบีย้ MLR-0.50% เพื่อซือ้ทีด่นิ โรงงำน อำคำรส ำนักงำน ยำนพำหนะ และเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นกำร
ก่อสรำ้ง  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - 2561 เงนิกูร้ะยะยำวจำกธนำคำรของบรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 
220.98 ลำ้นบำท จ ำนวน 182.34 ลำ้นบำท และจ ำนวน 143.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่ทัง้ปี 2560 – 2561 ยอดเงนิกูจ้ะ
ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 38.64 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรช ำระหนี้ทีเ่ป็นไปตำมสญัญำและก ำหนดระยะเวลำและเมื่อคดิเป็น
สดัสว่นเทยีบกบัหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวม คดิเป็นรอ้ยละ 39.36 รอ้ยละ 25.01  และรอ้ยละ 12.50 ตำมล ำดบั  

สว่นของกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปีของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - 2561 
มีจ ำนวน 38.64 ล้ำนบำท จ ำนวน 38.64 ล้ำนบำท และ จ ำนวน 38.64 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนเทยีบกบั
หนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวมรอ้ยละ 6.88 รอ้ยละ5.30 และรอ้ยละ 3.36 ตำมล ำดบั 

ส่วนของเจา้ของ 

ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ปี 2559 มจี ำนวน 94.19 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 17.12 ล้ำนบำท เมื่อ
เปรียบเทียบปี 2558 ที่มีจ ำนวน 77.07 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 54.50 ล้ำนบำท เป็น 
58.50 ล้ำนบำท  (อ้ำงองิกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 28 มนีำคม 2559) และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 
12.68 ลำ้นบำท  

ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ปี 2560 มจี ำนวน 137.48 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบปี 2559 ทีม่ี
จ ำนวน 94.19 ลำ้นบำท โดยกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเกดิจำกสำเหตุหลกั จำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกจ ำนวน 58.50 
ล้ำนบำท เป็น 100.00 ล้ำนบำท (อ้ำงอิงกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2560) และก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนส่วนของบริษัทใหญ่จ ำนวน 22.91 ล้ำนบำท ทัง้นี้ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงนิปนัผลจ ำนวน 
20.99 ล้ำนบำท โดยจำกผลประกอบกำรปี 2557 และ 2558 จ ำนวน 7.50 ล้ำนบำท และ จ ำนวน 13.49 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

สว่นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิทัใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 157.85 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 
จ ำนวน 20.37 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 14.82 เกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ มีก ำไรสุทธิส่วนของ
บรษิทัใหญ่ส ำหรบัปีจ ำนวน 52.98 ลำ้นบำท ประกอบกบัในระหว่ำงปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปนัผล จ ำนวน 34.87 
ลำ้นบำท   

ทัง้นี้ในเดือนมกรำคม 2562 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ ำนวน 
80,000,000 หุน้ โดยกำรขำยหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูจ้องในรำคำหุน้ละ 3.90 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 312.00 ลำ้นบำท และหุน้
ของบรษิทัเริม่กำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยใ์นวนัที ่22 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบรษิทัน ำเงนิทีไ่ดร้บัใชเ้ป็นหลกัทรพัย์
ค ้ำประกนักบัธนำคำร จ ำนวน 100.00 ล้ำนบำท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ ำนวน 172.00 ล้ำนบำท และใช้ลงทุนซื้อ
อุปกรณ์เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกจิจ ำนวน 40.00 ลำ้นบำท 
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การจ่ายเงินปันผล 

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลในอตัรำหุน้ละ 26.33 
บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 ถงึ 31 ธนัวำคม 2557 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวในวนัที ่18 ธนัวำคม 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลในอตัรำหุน้ละ 21.46 
บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 6.12 ลำ้นบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2558 ถงึ 31 มนีำคม 2558 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวในวนัที ่18 ธนัวำคม 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลในอตัรำหุน้ละ 13.52 
บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิจ ำนวน 7.37 ลำ้นบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 เมษำยน 2558 ถงึ 31 ธนัวำคม 2558 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวในวนัที ่18 ธนัวำคม 2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่10 เมษำยน 2561 ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงินปนัผลในอตัรำหุน้ละ 27.83 บำท
ต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจ ำนวน 27.83 ล้ำนบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธนัวำคม 2560 โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวในวนัที ่9 พฤษภำคม 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที่ 11 พฤษภำคม 2561 ได้มมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปนัผลในอตัรำหุน้ละ  
0.03518 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิจ ำนวน 7.04 ล้ำนบำท ส ำหรบังวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 มนีำคม 
2561 โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวในวนัที ่8 มถุินำยน 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 

การวิเคราะหส์ภาพคล่อง  

กระแสเงินสด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนไดม้ำ 1.50 211.16 33.29 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน (ใชไ้ป) (294.23) (27.95) (73.16) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิไดม้ำ (ใชไ้ป) 295.94 (98.71) (16.89) 
กระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) 3.21 84.50 (56.76) 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส ำหรบังวดสบิสองเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำไดม้ำในกจิกรรม
ด ำเนินงำน รวมจ ำนวน 1.50 ล้ำนบำท จ ำนวน 211.16 ล้ำนบำท และ 33.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งกำรปรบัตวัของ
กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลโดยตรงมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ สำมำรถสรำ้งกระแสเงนิสดในส่วนก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ จำกกำรใหบ้รกิำรงำนรบัเหมำก่อสรำ้ง  จ ำนวนสญัญำกำร
ก่อสรำ้งและมลูค่ำสญัญำกำรก่อสรำ้งทีเ่พิม่ขึน้ตำมทีไ่ดก้ล่ำวถงึในหวัขอ้กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

โดยในปี 2561 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปส่วนใหญ่เกดิจำกกำรซื้อสนิค้ำคงเหลอื รวมกบัมจี ำนวนลูกหนี้
กำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระเงนิได ้และใชไ้ปกบักำรเงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มี
กระแสเงินสดได้มำจำกกำรรบัเงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงจำกกำรเซ็นสญัญำให้บรกิำรฉบบัใหม่ในระหว่ำงปี 2561 และ
ประกอบกบัไดร้บัเงนิภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคนืในระหว่ำงงวดสบิสองเดอืนนี้ดว้ยเช่นกนั 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่3 หน้ำ 21 
 

2.  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธ ิ(ใชไ้ป)  ในกจิกรรมลงทุนส ำหรบังวดสบิสองเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 - 
2561 เท่ำกบัจ ำนวน (294.23) จ ำนวน (27.95) ล้ำนบำท และ (73.16) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้รำยกำรลงทุนหลกัๆ 
ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ กำรซือ้อุปกรณ์และเครื่องจกัร รวมถงึสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเพิม่เตมิ เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้งของบรษิทัทีม่กีำรเตบิโตเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมจดัหำเงนิในปี 2559 - 2561 เท่ำกบัจ ำนวน 295.94 ลำ้นบำท 
จ ำนวน (98.71) ลำ้นบำท  และจ ำนวน (16.89) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2559 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำใน
กจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 295.94 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรรบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 270.00 ลำ้นบำท 

ในปี 2560 และปี 2561 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินเกิดจำกกำรจ่ำยเงินปนัผลจ ำนวน 20.99 และ
จ ำนวน 38.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัได้จ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มืจำกธนำคำร และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
เป็นหลกัอกีเช่นกนั  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2559 - 2561   อตัรำสว่นสภำพคล่องซึง่ค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวมของบรษิทั อยู่ที ่0.80 
เท่ำ 0.93 เท่ำ และ 0.79 เท่ำ ตำมล ำดบั และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ที่เท่ำกบั 0.57 เท่ำ 0.65 เท่ำ 0.29 เท่ำ 
ตำมล ำดบั ทัง้นี้สำเหตุทีอ่ตัรำส่วนสภำพคล่องของบรษิทัฯ ลดลง เป็นผลจำกกำรทีบ่รษิทัฯ น ำเงนิสดไปช ำระหนี้ให้แก่
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ และช ำระเงนิแก่เจำ้หนี้กำรคำ้ทีค่รบก ำหนด ทัง้นี้ บรษิทัฯ มเีจำ้หนี้กำรคำ้ทีส่งูขึน้ เนื่องจำก
บรษิทัฯ มงีำนก่อสรำ้งทีเ่พิม่มำกขึน้ ท ำใหบ้รษิทัฯ มเีจำ้หนี้ค่ำวสัดุเพิม่มำกขึน้เพื่อรองรบักำรกำรท ำงำนทีเ่พิม่ขึน้ตำมไป
ดว้ย  

และเนื่องจำกในปี 2561 บรษิทัมอีตัรำส่วนสภำพคล่องจ ำนวน 0.79 เท่ำ เป็นผลจำกส่วนของหนี้สนิหมุนเวยีน
รวม ณ 31 ธนัวำคม 2561 ทีม่จี ำนวน 840.43 ลำ้นบำท หำกน ำหนี้สนิทีไ่ม่มภีำระในกำรช ำระคนืทีเ่ป็นเงนิรบัล่วงหน้ำค่ำ
ก่อสร้ำงและรำยไดค้่ำก่อสร้ำงรบัล่วงหน้ำจ ำนวน 422.43 ล้ำนบำท หกัออกจะส่งผลใหห้นี้สนิหมุนเวยีนมยีอดคงเหลอื
เพยีง 418 ลำ้นบำท และเมื่อน ำมำเปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยห์มุนเวยีนรวมจ ำนวน 660.11 ลำ้นบำท จะส่งผลให้บรษิทัมี
อตัรำสว่นสภำพคล่องสงูขึน้เป็น 1.58 เท่ำ  

2. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ือหุ้น 

ปี 2559 - 2561 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั รอ้ยละ 12.94 รอ้ยละ 19.78 และ รอ้ยละ 
35.88 ตำมล ำดบั โดยปี 2561 อตัรำผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้มแีนวโน้มกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ มสีำเหตุส ำคญั  มำจำก
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัทีป่รบัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์

ปี 2559 - 2561 บรษิัทฯ มอีตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์เท่ำกบั ร้อยละ 6.94 ร้อยละ 7.11 และร้อยละ 8.80 
โดยปี 2561 มีกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ซึ่งมสีำเหตุส ำคญัมำจำกกำรประกอบกำรที่ดีขึน้และจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่
เพิม่ขึน้อย่ำงมำกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลำทีผ่่ำนมำ 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั  
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1  

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั 

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

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

พจิำรณำค่ำตอบแทน 

66 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมไฟฟ้ำ) เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2 จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ
กำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 

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

- สมำชกิสภำวศิวกร สำมญั
วศิวกรไฟฟ้ำก ำลงั สฟก 1489 

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

- - 2561 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2561 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2560 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
 
- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

 
- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทน 

- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรร

หำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

- บรษิทั เอสซที ีคอนกรตี
โปรดกัท ์จ ำกดั 
 
 
 
- บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิ้งค ์
จ ำกดั (มหำชน) 

 
- บรษิทั ซ ีเอ แซด 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
 
 
- บรษิทั ดำคอน อนิส
เป็คชัน่ เซอรว์สิเซส 
จ ำกดั 

 
 

- ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำย 
ผลติภณัฑ ์คอนกรตี
ส ำเรจ็ 
 
 
- ธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้

อุปโภค บรโิภคอำหำร
เสรมิและ
เครือ่งส ำอำงค ์

 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม 

 
 
 
- ธุรกจิตรวจสอบอุปกรณ์
งำนวศิวกรรม 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่2  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

2527 – 2555 

 

- ผูช้่วยกรรมกำร
อ ำนวยกำร 

 

- บรษิทั ไทย ออยล ์
จ ำกดั (มหำชน) 

- ธุรกจิผลติ และจดั
จ ำหน่ำยปิโตรเลยีม 

2. นำยสุทธ ิธรรมอ ำนวยสุข 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

71 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโท วศิวกรรมศำสตร ์
Birmingham University, UK 

- สมำชกิสภำวศิวกร (วย. 
1120) 

- สมำชกิสภำวศิวกรทำงหลวง
แห่งสหรำชอำณำจกัร (ID : 
IH 000018943) 

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

- - 2560 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 

 
2541-2554 
 
 
2540-2550 
 

- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำค่ำตอบแทน 
 
 

- ผูจ้ดักำรโครงกำร 
- ผูจ้ดักำรโรงงำน 

 
- ผูจ้ดักำรโครงกำรทัว่ไป 

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

(มหำชน) 
 
- บรษิทั ไทยโตไก
คำรบ์อนโปรดกัท ์จ ำกดั  

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม 
 
 
 
 
- ธุรกจิผลติ และจดั
จ ำหน่ำยปิโตรเลยีม 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบั
ผลติภณัฑค์ำรบ์อน 

 
3. นำยยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 

 
 

37 - ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำตร ์

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
(MBA) University of 
Connecticut, USA 

- - 2560- ปจัจุบนั 
 

 
 
 
 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอสิระ 
 
 
 
 

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

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่3  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

- วุฒบิตัร Certified Public 
Accountant (CPA) 

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

2560 -ปจัจุบนั 

 
2554-ปจัจุบนั 
 
 

-  กรรมกำร 

 
- ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยขำย 

 

- บรษิทั กลำงเก่ำกลำง
ใหม ่จ ำกดั 
 
- บรษิทั ทองเหลอืงไทย 
จ ำกดั 

 

- ธุรกจิจดัจ ำหน่ำย
เครือ่งครวั และเครือ่ง
ทองเหลอืง 
- ธุรกจิจ ำหน่ำยและผลติ
วสัดุทีแ่ปรรปูจำก
ทองเหลอืง 

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

บรษิทั) 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง 

59 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) Ajou 
University, Korea 

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

11.22 - 2557 - ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 

 
 
 
2560 – ปจัจุบนั 
 

2547 - 2556 
 
 
 
 

- กรรมกำร (ทีเ่ป็น
ผูบ้รหิำร) 

- ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร/กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

- ประธำกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
 
 

- กรรมกำร  
 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม 

 
 
 
 
 
 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้

ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่4  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

2530 – 2547 
 
 
 
 
 
2527 - 2530 

- หวัหน้ำทมีวศิวกรวำง
ระบบท่อ  

- ผูจ้ดักำรฝำ่ยก่อสรำ้ง 
- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

 
 

- วศิวกรดำ้นวำงระบบท่อ 

- SK Engineering & 
Construction 

 
 

 

 

 
 

- Hyundai Engineering 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้

ค ำปรกึษำดำ้น
วศิวกรรม 

5. นำยประเสรฐิ ตรวีรีำนุวฒัน์  
- กรรมกำร 
- กรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

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

0.92 เป็นสำมขีอง
นางสาว
กาญจนา รมิ
พณชิยกจิ และ
เป็นบดิำของ
นำงสำวนิตำ ตรี
วรีำนุวฒัน์ 

2559 - ปจัจุบนั 
 
 
 
 

2550 – ปจัจุบนั  

 

 
 

 
 
 
 

- กรรมกำร 
- กรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 

 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
- ประธำนกรรมกำรต่อตำ้น
กำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
- กรรมกำร(ทีเ่ป็นผูบ้รหิำร) 
- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหำร/
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

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

 
 
- บรษิทั ทำคนูิ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม 

 
 
- ธุรกจิบรกิำรจดัหำ 

จ ำหน่ำยก๊ำซ LPG 
 
 
 
 
 
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่5  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รกัษำกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรฝำ่ยพฒันำธุรกจิ 
- รกัษำกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรฝำ่ยธุรกจิแก๊ส
และพลงังำน 
- รกัษำกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรฝำ่ยธุรกจิ
ก่อสรำ้งน ้ำมนัและแก๊ส 
- รกัษำกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรฝำ่ยธุรกจิ
ก่อสรำ้งทัว่ไป 
- รกัษำกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรฝำ่ยพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่6  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

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

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

- ปรญิญำตร ีบญัช ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริ
าช 

- ปรญิญาโท บรหิารการเงนิ
Queen Mary, University of 
London 

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

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

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

1.09 เป็นบุตรของนาย
ประเสรฐิ ตรวีรีา
นุวฒัน์  และ
นางสาว
กาญจนา รมิ
พณชิยกจิ 

2558 - ปจัจุบนั 
 
 
 

2554 – ปจัจุบนั  
 
 
2557 – ปจัจุบนั 
 
 
2560 – ปจัจุบนั 
 
 
2553 - 2554 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร  
 
- กรรมการ 

 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
-    วศิวกร 
 
 
 

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

 
- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  
 
- บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์
จ ากดั  

 
- บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ากดั  

 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบ
ทางวศิวกรรม 

 
- ธุรกจิบรกิารจดัหา 

จ าหน่ายก๊าซ LPG 
 

- ธุรกจิตดิตัง้ระบบก๊าซ
รถยนต ์

 
- ธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์
 
- ธุรกจิบรกิารทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวศิวกรรม 

 

7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 
- กรรมการ  

69 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

0.00 - 2558- ปจัจุบนั 
 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 

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

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบ
ทางวศิวกรรม  



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่7  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

(มอี านาจลงนามผกูพนั
บรษิทั) 

- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
 

- ปรญิญาตร ีสาขาอุสาหการ 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชวีศกึษา 

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

 
 

 
 
 
2559 – ปจัจุบนั 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
2558 – ปจัจุบนั 
 
 
2558 – ปจัจุบนั 

- กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

- ประธานกรรมการสรร
หาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
 

- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
 
-   กรรมการ 
 
-   กรรมการ 
 
 
-   กรรมการ 

 
 
 
 
 
 

- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  
- บรษิทั จแีก๊ส โลจสีตกิส ์
จ ากดั  

 
- บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ากดั  

 

 
 
 
 
 

 

- ธุรกจิบรกิารจดัหา 
จ าหน่ายก๊าซ LPG  
 

-  ธุรกจิตดิตัง้ระบบก๊าซ 
   รถยนต ์
-  ธุรกจิขนส่งก๊าซ  
 
 
- ธุรกจิบรกิารทดสอบ
และตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวศิวกรรม 

 
8. นางสาวกาญจนา รมิพณชิยกจิ   

- กรรมการ 
     
 

59 - ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

0.00 เป็นภรรยาของ
นายประเสรฐิ ตรี
วรีานุวฒัน์ และ
เป็นมารดาของ

2561 - ปจัจุบนั 
 

 
 

- กรรมการ 
 

 
 

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

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบ
ทางวศิวกรรม  



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่8  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

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

นำงสำวนิตำ ตรี
วรีำนุวฒัน์ 

2555 – ปจัจุบนั 
 
 
2538 – 2558 
 

- กรรมการ 
 
 
-   กรรมการ 

- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

- บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ากดั  

- ธุรกจิบรกิารจดัหา 
จ าหน่ายก๊าซ LPG  
- ธุรกจิบรกิารทดสอบและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวศิวกรรม 

9. นำยเจรญิชยั อ ำนำจสมบรูณ์สุข 
- กรรมการ 

59 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- - 2561 - ปจัจุบนั 
 

 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
2538 – 2558 

- กรรมการ 
 

 
- กรรมการบรหิาร 
 
 
- กรรมการ 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 

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

- บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- บรษิทั ราชพฤกษ์
วศิวกรรม จ ากดั 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบ
ทางวศิวกรรม  

- ธุรกจิบรกิารจดัหา 
จ าหน่ายก๊าซ LPG  

 

- ธุรกจิบรกิารทดสอบ
และตรวจสอบความ
ปลอดภยัทางวศิวกรรม 
 

10. นำย ยอง ซอล ชอย 
(Mr. Yeong Cheol Choi) 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนปฎบิตักิำร 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยวศิวกรรมและ

กำรจดัซื้อจดัหำ (รกัษำกำร) 

54 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
Chung-Ang University 

- หลกัสตูร (DAP)  รุ่นที ่
146/2561 

4.88 - 2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 
2547 – 2557 
 

- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนปฏบิตักิำร 

- ผูจ้ดักำรฝำ่ยวศิวกรรม 
และกำรจดัซื้อจดัหำ 
 

- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

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

 
 
- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม 
 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่9  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

 
 

 
 

วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

11. นำงสำวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนบญัชแีละกำรเงนิ  
- กรรมกำรบรหิำร 
 

44 - ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ 
(บญัช)ี สถำบนัเทคโนโลยรีำช
มงคล 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
(MBA) มหำวทิยำลยัศรนีครนิ
วโิรฒประสำนมติร 

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
(MBA) Virginia International 
University 

- - 2560 – ปจัจุบนั 
 
 
2557 - 2559 
 
 

2540 - 2554 

- ผูช้่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชี
และกำรเงนิ 

- ทีป่รกึษำดำ้นภำษแีละ
บญัช ี 

 

- ผูจ้ดักำรส่วนกำรเงนิ
และบญัช ี

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

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม 
- ธุรกจิใหป้รกึษำ
เกีย่วกบั Software  
 
- ธุรกจิใหบ้รกิำร
อนิเทอรเ์น็ต 

12. นำงฐติมิำ ธนำปกจิ 
- กรรมกำรบรหิำร 
 

37 - ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- อบรมหลกัสตูร Strategic 
CFO รุ่น 4 
 

0.00 - 2558- ปจัจุบนั 
 
 
2556 – ปจัจุบนั 
 
 
2554 - 2555 
 

- กรรมกำรบรหิำร 
 
 
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำร

ฝำ่ยบญัชกีำรเงนิ  
 

- ผูต้รวจสอบภำยใน 

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

 
- Baker Tilly Risk 

Management Services 
Co., Ltd 

- ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง 
และบรกิารออกแบบ
ทางวศิวกรรม 

- ธุรกจิบรกิารจดัหา 
จ าหน่ายก๊าซ LPG  
 
- ใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบั
บญัช ีและภำษอีำกร 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่10  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

13. นำงวมิล เวหนะรตัน์ 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย

งำนสนบัสนุน 
 

46 - ปรญิญำตร ีบญัช ี
มหำวทิยำลยัรำชภฎัร ำไพ
พรรณ ี

- ปรญิญำโท กำรบญัชบีรหิำร 
     มหำวทิยำลยับรูพำ 

 

- - เม.ย. 2561 – 
ปจัจุบนั 
 
 
2547 - 2561 

- ผูจ้ดักำรสำยงำน
สนบัสนุน 
 
 
 

- ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี

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

- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม  
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 

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

47 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำตร ์
(วศิวกรรมโยธำ) 
Sungkyunkwan University, 
Korea 

5.19 - 2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2548 - 2557 

- ผูจ้ดักำรฝำ่ยก่อสรำ้ง 
 
 
 

- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

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

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้

ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 
 

15. นำยบมู บคู คว๊ำก 
(Mr. Bum Wook Kwak) 
- ผูจ้ดักำรฝำ่ยโรงงำน 
 

59 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) Ajou 
University, Korea 

4.05 - 2557 – ปจัจุบนั 
 

 
 

 

- ผูจ้ดักำรฝำ่ยโรงงำน 
 
 
 
 

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

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม  
 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่11  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัิ
อบรม 

 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 

ในบรษิทั (%) 
ณ 

27 ก.พ. 62 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

2548 - 2557 - ผูจ้ดักำรฝำ่ยโรงงำน - บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั  

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

16. นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม 
- ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี

38 -   ปรญิญำตร ีบญัช ี
    มหำวทิยำลยับรูพำ 

- - 2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2560 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2544 - 2555 
 

- ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี
 
 
 
- กรรมกำร  
- (ผูม้อี ำนำจลงนำม

ผกูพนับรษิทั) 
 

- เจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยบญัช ี

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

 
 

- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม  
 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  

 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 

17. นำงสำวณฐัฐยิำ จำรุสมบตั ิ 
- เลขำนุกำรบรษิทัฯ  
- เจำ้หน้ำทีว่ำงแผนกลยุทธ ์
 

35 - ปรญิญำตร ีกำรจดักำร
อุตสำหกรรม 
มหำวทิยำลยัศรปีทุม 

- หลกัสตูร Company 
Secretary Program (CSP) 
รุ่น 88 / 2018 

- - 2558 – ปจัจุบนั 
 
 
 

2554 - 2558 

- เลขำนุกำรบรษิทั 
- เจำ้หน้ำทีว่ำงแผนกล

ยุทธ ์
 

- เจำ้หน้ำทีว่ำงแผนกล
ยุทธ ์
 

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

- บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จิ
เนียริง่ จ ำกดั 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบ
ทำงวศิวกรรม  
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของ บริษทัย่อย  
(บริษทั เจเคอีซี จ ำกดั) 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่1  

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ของบริษทัย่อย (บริษทั เจเคอีซี จ ำกดั) 

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

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

59 - ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์
(วศิวกรรมเครือ่งกล) Ajou 
University, Korea 

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

- - 2557 - ปจัจุบนั 
 
 
 
 
 

 
2560 – ปจัจุบนั 
 

2547 - 2556 
 
 
 
 
2530 – 2547 
 
 
 
 
 
 

- กรรมกำร 
- ประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร/กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

- ประธำน
กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

- กรรมกำร  
 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
 
 
 
- หวัหน้ำทมีวศิวกร

วำงระบบท่อ  
- ผูจ้ดักำรฝำ่ย

ก่อสรำ้ง 
- ผูจ้ดักำรโครงกำร 

 

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

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

 
 
 
- SK Engineering & 
Construction 

 
 

 

 

 

 
 

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม 

 
 
 
 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้

ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่2  

ล ำดบั ชือ่-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ /ประวตัอิบรม 
 
 

สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ 
ในบรษิทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง 
กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน  
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชือ่หน่วยงำน/ 
บรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

2527 - 2530 - วศิวกรดำ้นวำง
ระบบท่อ 

- Hyundai Engineering 
 

- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น
วศิวกรรม 

2. นำงสำวมะลวิลัย ์ศรหีวำ้สะโสม 
- กรรมกำร (ผูม้อี ำนำจลงนำม

ผกูพนับรษิทั) 
 

38 -   ปรญิญำตร ีบญัช ี
    มหำวทิยำลยับรูพำ 

- - 2557 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2560 – ปจัจุบนั 

 
2544 - 2555 
 

- ผูจ้ดักำรแผนก
บญัช ี

 
 
- กรรมกำร  
 
- เจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยบญัช ี

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

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง 
และบรกิำรออกแบบทำง
วศิวกรรม  
 
- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 

 
3. นำยจอง เคยีว ฉ่อย 

(Mr. Jeong Kyu Choi) 
- กรรมกำร (ผูม้อี ำนำจลงนำม

ผกูพนับรษิทั) 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

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

26.83 - 2559 – ปจัจุบนั 

 
2554 - 2558 

- กรรมกำร 
 

- ผูจ้ดักำรแผนก
ก่อสรำ้ง 
 

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

- ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
- ธุรกจิเกีย่วกบัให้
ค ำปรกึษำดำ้น 
วศิวกรรม และบรกิำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ 
หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั (Compliance) 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่1  

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำน 

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

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง/วนัท่ี
ได้รบัแต่งตัง้ 

อำยุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/

ประเภทธรุกิจ 

1. นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ 39 คณุวฒิุกำรศึกษำ 
 ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตรป์ระยุกต ์

สำขำวทิยำกำรคอมพวิเตอร ์สถำบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

 ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำ
บญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

Certificate 
 ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน

ของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวติักำรอบรม 
 หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎี

และปฏบิตั ิ
 อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภำ

วชิำชพีบญัช ี

- - พ.ศ.2559 – ปจัจุบนั 
พ.ศ.2559 - 3/6/2559 
พ.ศ.2555 – พ.ศ.
2558 
พ.ศ.2553-พ.ศ.2554 
พ.ศ.2551-พ.ศ.2552 
พ.ศ.2550-พ.ศ.2546 
 

 รองประธำน
กรรมกำร 

 ผูจ้ดักำรอำวุโส 
 ผูจ้ดักำร 
 ผูช้่วยผูจ้ดักำร 
 ผูต้รวจสอบภำยใน
อำวุโส 

 ผูต้รวจสอบภำยใน 

 บจก.ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิต ิ/
ใหบ้รกิำร
ตรวจสอบภำยใน 

 แผนกตรวจสอบ
ภำยใน/บจก.สอบ
บญัชธีรรมนิต/ิ
ใหบ้รกิำร
ตรวจสอบบญัชี
และตรวจสอบ
ภำยใน 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                      แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่2  

ช่ือ-สกลุ/
ต ำแหน่ง/วนัท่ี
ได้รบัแต่งตัง้ 

อำยุ(ปี) คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษทั 
(%) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/

ประเภทธรุกิจ 

   อมรมประกำศนยีบตัรผูต้รวจสอบภำยใน 
CPIAT  

 โครงกำรด ำรงและปรบัปรุงคุณภำพงำน
ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน 

 แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้น
กำรคอรร์ปัชัน่ 

 Leading Your Professional Way 
 Asian Confederation of Institutes of 

Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 
 The Power of Professional Alliances 
 Leading IA in the ERA of Digital Disruption 
 CAC SME Certification 
 Transforming IA for the Digital Age 

     

 

 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56 – 1 ประจ ำปี 2561 

 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น  
 
 
 
 

- ไม่มี   -  

 

 



   บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที ่1 หน้ำ 1 
 

  
 

เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ 
 
 
 

-ไม่มี- 
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