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001 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สารจากประธาน
กรรมการ

ป 2559 ถือเปนปท่ีทาทายอีกหน่ึงปสำหรับเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรม 
รับเหมากอสรางท่ีเก่ียวของกับภาคธุรกิจพลังงาน ถึงแมวาความผันผวน 
ของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีผลใหผูพัฒนาโครงการจำนวนมากไดเล่ือน 
การดำเนินโครงการหรือตัดลดงบประมาณการลงทุน แตบริษัทยังคง 
สามารถเขาไปรับงานเพ่ิมเติมในโครงการ TUPI FPSO Compression 
Modules (03B) ซึ่งเปนการรับงานโดยตรงจากบริษัท Petrobras และ 
พันธมิตรทางธุรกิจโดยมีมูลคาโครงการประมาณ 2,800 ลานบาท 
ทามกลางความไมแนนอนในตลาดน้ำมันซ่ึงสวนหน่ึงเปนผลมาจากการ 
ที่บริษัทประสบความสำเร็จในการสงมอบงานโครงการ TUPI FPSO 
Compression Modules (01B และ 02B) ใหแกลูกคาสิ่งนี้ถือเปนขอ 
พิสูจนในความสำเร็จของบริษัทในการดำเนินโครงการขนาดใหญที่ตาง 
ประเทศในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ

เรียนผูถือหุนทุกทาน

ในปจจุบัน บริษัทกำลังมุงเนนการดำเนินกลยุทธดานการตลาดเชิงรุก 
โดยเขาไปรวมประมูลโครงการขนาดใหญท้ังในและตางประเทศ  เชน 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ประเทศใน 
แถบอเมริกาเหนือ ประเทศในแถบเอเชีย หรือแมแตประเทศบราซิลซึ่ง 
ยังคงเปนตลาดหลักในปจจุบันของบริษัท 

ทั้งยังพยายามกระจายเขาไปในหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม 
เหมืองแร อุตสาหกรรมโรงไฟฟา อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โครงการ 
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวมไปถึงอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ เพ่ือ 
เปนการกระจายฐานรายไดไปในหลากหลายตลาดและอุตสาหกรรม 
มากยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันขอขอบคุณ ทานผูถือ 
หุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูบริหาร พนักงาน สถาบันการเงิน 
หนวยงานภาครัฐตางๆ และผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหการสนับสนุน 
บริษัทมาโดยตลอด ดิฉันยืนยันวาพวกเราทุกคนทั้งหมดที่บริษัทจะ 
พยายามอยางดีที ่สุดในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสภายใต 
กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือสวนหนึ่งในขอปฏิบัติของบริษัท 
เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกผูถือหุนในระยะยาวตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา)
ประธานกรรมการ
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดกำหนดแผนกลยุทธการดำเนินธุรกิจในป 2560 
โดยพยายามมุงเนนในการขยายผลิตภัณฑสินคาและบริการใหครอบ
คลุมหลากหลายอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เชน อุตสาหกรรมพลังงาน 
ทดแทน โครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมเหมืองแร 
และอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ ไปยังหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกอัน 
ประกอบไปดวยทวีปอเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย เอเชีย 
รวมไปถึงโครงการขนาดใหญภายในประเทศในกลุมโรงงานปโตรเคมี 
โรงไฟฟา และโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในป 2560 นอกจากนี้ บริษัทจะ 
ใชประสบการณจากการดำเนินโครงการขนาดใหญท่ีผานมาโดยเฉพาะ
โครงการ TUPI B.V. และโครงการ Petrobras P75/P77 เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการตางๆในอนาคตภายใต 
มาตราฐานความปลอดภัยขั้นสูง คุณภาพงานที่ยอดเยี่ยมและการสง 
มอบงานที่ตรงตอเวลา ซึ่งทั้งหมดถือเปนสิ่งที่บริษัทใหความสำคัญ 
อยางยิ่งมาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถือ

(นาย คิล ยัง ลี)
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธาน
กรรมการบริหาร

ทามกลางชวงเวลาที่ทาทายซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว 
ราคาน้ำมันที่ผันผวน การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นของผูประกอบการจาก 
ประเทศจีน รวมไปถึงความผันผวนของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งเหลา 
น้ีทำใหผูพัฒนาโครงการหลายแหงมีการลดงบประมาณการลงทุนสำหรับ 
โครงการจำนวนมาก ดังนั้น ปจจัยตางๆเหลานี้สงผลกระทบตอบริษัท 
บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  โดยเฉพาะในเรื่องของความ 
ลาชาในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ   ซึ่งเปนความทาทายในการ 
ดำเนินธุรกิจ โดยรายไดรวมของบริษัทอยูที่ 5,325 ลานบาท และกำไร 
สุทธิเทากับ 112 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.5 และ 91.5 ตาม ลำดับ 
จากปที่แลว

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกคน  ผมอยากที่จะใช 
โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอยางจริงใจตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คณะ 
ผูบริหารและพนักงาน สถาบันการเงินและผูที่เกี่ยวของทุกทาน อัน 
ประกอบไปดวยภาคเอกชนและหนวยงานราชการตางๆ สำหรับความ 
เชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมขอยืนยันอีกครั้งวา 
บริษัทจะดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและระมัดระวังภายใตกรอบการ 
กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีที่สุดแกผูถือหุนทุกทาน 
และสรางการเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานแหงความยั่งยืนตอไป

เรียนผูถือหุนทุกทาน



•  เพื่อเปนผูใหบริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางดานวิศวกรรม การจัดหาผลิตภัณฑ งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กและงานประกอบกลุม  
    ชิ้นงานขนาดใหญ

วิสัยทัศน  

•  เพื่อสรางผลตอบแทนที่ยั่งยืนใหแกผูถือหุน
•  เพื่อสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา ภายใตคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลา
•  เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอยางตอเนื่อง อันจะเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัท
•  เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัท
•  เพื่อคืนประโยชนใหแกชุมชมและปกปองสิ่งแวดลอม

พันธกิจ

เปาหมายธุรกิจ

•  มีการมุงเนนกลุมลูกคา รวมไปถึงมีการกระจายฐานลูกคาใหมากขึ้น พรอมทั้งสรางชื่อเสียงของบริษัทจากความสำเร็จของการสงมอบ  
    โครงการ
•  รักษาความสามารถในการทำกำไร โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยและลดตนทุนในการทำงาน
•  เพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยการลดข้ันตอนการทำงานท่ีไมจำเปนและเพ่ิมมาตราฐานการทำงาน  รวมท้ังมีการรวมข้ันตอน
   การทำงานตางๆ เขาดวยกัน
•  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

บริษัทมุงมั่นที่จะเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว และตระหนักถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดังนั้นบริษัทจะดำเนิน 
การโดย
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ฝายนักลงทุนสัมพันธ
นายวิทยา เชียงอุทัย ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท  : 09-2252-8012, 038-893-709 ตอ 131
E-mail : ir@bjc1994.com 

004รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
โทรศัพท: 02-009-9999
โทรสาร: 02-009-9991
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: www.set.or.th/tsd

ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขที่ 594 หมู 4 ตำบลมะขามคู อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท
038-893709

038-893711

Homepage

โทรสาร

www.bjc1994.com

นายทะเบียนหลักทรัพย

ผูสอบบัญชี
นางเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
491/27 สีลมพลาซา ชั้น 1 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: 02-234-1676, 02-234-1678, 02-237-2132
โทรสาร: 02-237-2133

0107556000302
เลขทะเบียนบริษัท

399,999,999.75 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแลว

1,599,999,999
จำนวนหุนสามัญที่ออกและจำหนายแลว 

0.25 บาท
มูลคาหุนที่ตราไว ้



ความเปนมา

2547
• ไดรับการรับรองคุณภาพ

SQL (Safety Quality License)

2537
• บริษัทกอตั้งขึ้นภายใตชื่อ “บีเจซี อินดัสเตรียล จำกัด”

 ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

2544
• ยายสำนักงานมายัง
   อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
• เริ่มรับงานจากตางประเทศผานผูรับเหมา
   โครงการหลักชื่อ ITT S.p.A

2545
• ไดรับการรับรองระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9001:2000

2546
• ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)
• ไดรับการรับรองระบบตามขอกำหนด ASME

2551
•ไดเริ่มรับงานติดตั้งนอกสถานที่ขนาดใหญ

• ดำเนินการสงมอบงานโครงการ
Tenke Fungurume Mining Project ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

2549
• เริ่มรับงานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กและงานแปรรูปและ
  ประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญที่ประเทศออสเตรเลีย
• ดำเนินการสงมอบงานโครงการ Alcan Gove Calcinator
   ที่ประเทศออสเตรเลีย

2552
• ขยายงานใหบริการรับจางหลอชิ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูป
• ดำเนินการสงมอบงานโครงการ H2 Reformer and Associated 
   Equipment ที่ประเทศสิงคโปร

005 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



006รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2556
• ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
• กอสรางโรงชุบสังกะสี (Galvanizing) และโรงผลิตเหล็ก
   ตะแกรง (Grating) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2557
• ไดรับคัดเลือกเขาอยูในกลุมดัชนี SET 100

และ MSCI Global Small Cap Indexes
• เริ่มรับงาน FPSO P75 P77 Modules กับ Petrobras ที่ประเทศบราซิล

• ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 14001:2008 สำหรับโรงชุบสังกะสี

• ไดรับรางวัลดานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ
(CSR) เกี่ยวกับการสนับสนุนคนพิการ

• กอสรางโรงงานสรางคานรับน้ำหนัก
(Build Up Beam) เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก

2558
• เขารับงานกอสรางโครงการขนาดใหญในชื่อโครงการ 
   The FPSO Compression Modules (01B และ 02B) ของ
   บริษัท TUPI BV (บริษัทรวมทุนระหวาง Petrobras และพันธมิตรรายอื่น)
• ไดบรรลุขอตกลงรวมกันในการใชพื้นที่ใกลทาเรือน้ำลึกใน
   อำเภอสัตหีบ สำหรับเปนพื้นที่ประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญกับ
   บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด 

2559
• ดำเนินการสงมอบโครงการ 

The FPSO Compression Modules (01B และ 02B) 
• เขารับงานกอสรางโครงการขนาดใหญในชื่อโครงการ

The FPSO Compression Modules (03B)  ของบริษัท TUPI BV
(บริษัทรวมทุนระหวาง Petrobras และพันธมิตรรายอื่น)

• ไดรับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 จากสถาบัน
ไทยพัฒนจากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับ

ผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ภายใตกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2553
• ไดรับรางวัลผูเสียภาษีดีเดน

2554
• ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
   ISO 14001:2004
• ไดรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
   ปลอดภัย OHSAS 18001:2007

2555
• ไดเริ่มรับงานโครงการ APLNG Pre-Assembly Unit &

Wellhead Separator ที่ประเทศออสเตรเลีย



5,325

112

รายได
กำไรสุทธิ

2559 รายได

5,325 ลานบาท

2559 กำไรสุทธิ

112 ลานบาท

2559 อัตรากำไรขั้นตน
+5.9 %
2559 อัตรากำไรสุทธิ
+2.1 %

หนวย : ลานบาท

รายการ (ลานบาท) 2557 2558 2559

รายไดรวม 5,753.9

1,320.2

4,615.6

1,003.7กำไรสุทธิ

2557 2558 2559

5,754

1,320

4,616

1,004

ขอมูลสำคัญทางการเงิน

007 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

5,324.5

112.4



2557 2558 2559

008รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

*หมายเหตุ ปรับจำนวนหุนโดยใหมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ตอหุน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบโดยใชจำนวนหุน 1,599,999,999 หุน 
                 เพื่อคำนวนหากำไรตอหุนในป 2557-2559

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนผูถือหุน

สถานะทางการเงิน (ลานบาท) 2557 2558

สินทรัพยรวม 6,857.3

1,232.3

5,625.0

หนี้สินรวม

สวนผูถือหุน

5,328.1

702.4

4,625.8

อัตราสวนทางการเงิน

2559

27.8

22.9

0.22

0.83

21.7

25.8

หนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)

อัตรากำไรสุทธิ (%)

อัตรากำไรขั้นตน (%)

กำไรตอหุน* (บาท)

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (%)

29.4

21.8

0.15

0.63

19.8

22.3

หนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)

2557 2558 2559

สถานะทางการเงิน

0.15

0.22

5,328

4,626 4,735

702

6,857

5,139

1,232

5,625

404

0.09

5,139.3

404.2

4,735.1

5.9

2.1

0.09

0.07

1.9

2.2



“บริษัทจัดหาผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายสำหรับการแปรรูป
ตั้งแตการแปรรูปเหล็ก การประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ 
ไปจนถึงการติดตั้งและเดินระบบนอกสถานที่”



010รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ

Haydenคณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตรวจสอบภายใน*

เลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายงานสนับสนุน

ฝายบุคคลฝายบริหารงานโครงการ

ฝายการวางแผน

ฝายการตลาด

ฝายความปลอดภัย

ฝายประกัน
และควบคุมคุณภาพ

ฝายการผลิต

ฝายซอมบำรุง

ฝายธุรการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

ฝายจัดซื้อ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ที่ปรึกษาทางเทคนิค

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ/
ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ฝายงานโครงการ

*หมายเหตุ หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำงานรวมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด  ซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบภายใน



011 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร

6.  นางจันทรจิรา สมัครไทย
        •  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ฝายงานสนับสนุน
        •  กรรมการบริหาร

5.  นายเชิง จิน ลี
        •  ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ฝายงานโครงการ
        •  กรรมการบริหาร
        •  กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.  นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล
       •  กรรมการอิสระ
       •  กรรมการตรวจสอบ

7.  นายบุญชวย กอกิจโรจน
        •  ประธานกรรมการตรวจสอบ
        •  กรรมการอิสระ
       
8.  รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ 
        •  กรรมการอิสระ
        •  กรรมการตรวจสอบ

1.  นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา 
        •  ประธานกรรมการ
        •  กรรมการอิสระ

4.  นายเซิง วู ลี
        •  รองกรรมการผูจัดการ
        •  กรรมการบริหาร
        •  กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.  นายคิล ยัง ลี 
        •  ประธานกรรมการบริหาร
        •  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.  นายหยัง เจิน ลี
        •  ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ
        •  กรรมการบริหาร
        •  กรรมการบริหารความเสี่ยง

1

45

2

36 987



012รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

นางจันทรจิรา สมัครไทยนายเชิง จิน ลี

นายคิล ยัง ลี
(ประธานกรรมการบริหาร)

นายหยัง เจิน ลี นายเซิง วู ลี

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายบุญชวย กอกิจโรจน
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล



NEW FORCE
IN HEAVY INDUSTRIES

“บริษัทจัดหาผลิตภัณฑและบริการท่ีหลากหลายสำหรับการแปรรูปต้ังแตการแปรรูปเหล็ก การประกอบกลุมช้ินงาน 
ขนาดใหญไปจนถึงการติดต้ังและเดินระบบนอกสถานท่ี”



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

• โครงการของบริษัทในตางประเทศ     
• ลักษณะการดำเนินธุรกิจ      
• ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ      
• ประเภทของอุตสาหกรรม      
• ขอไดเปรียบดานการแขงขัน      
• ขีดความสามารถในการแขงขัน
• การรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ
• ภาวะตลาดและแนวโนมอุตสาหกรรม
• กลยุทธการดำเนินธุรกิจ
• ปจจัยความเสี ่ยง  



ทวีปยุโรปและเอเชียตะวันตก

ทวีปเอเชีย
• CAOJING HYCO-1 (จีน) 
• ATC REFORMER AND AROMATICS COMPLEX (ไทย)
• MELAKA REFINERY MG3 PROJECT (มาเลเซีย)
• TW REFORMER BANGCHACK REFINERY (ไทย)
• TARIM AMMNIA 6 CONVECTION MODULES (จีน)
• JURONG PROJECT REFORMER (สิงคโปร)
• WASTE HEAT RECOVERY UNIT (WHRU) (ไทย)
• H2 REFORMER AND ASSOCIATED EQUIPMENT  (สิงคโปร) 
• SUVANABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT (ไทย)
• BLOW-DOWN DRUM (สิงคโปร) 

โครงการของบริษัทในตางประเทศ

• SAUDI POLYOLEFIN PROJECT (ซาอุดิอาระเบีย)
• SOUTH PARS FIELD DEVELOPMENT (อิหราน) 
• SOHAR FERTILIZER PROJECT (โอมาน) 
• CCR UNIT FOR AROMATIC COMPLEX PROJECT (อิหราน)
• NAPTHA HYDROTREATER REFORMER PROJECT (ยูเออี)
• NIOEC PROJECT (อิหราน)
• 2 REFORMERS WITH PRIMINARY REFORMER (การตา) 
• REFORMER EHSAN (อิหราน) 
• PRIOLO H2 PLANT (อิตาลี) 
• LAVERA H2 PLANT (ฝรั่งเศส)
• 2 FIRED HEATERS SOUTH PARS 17 & 18 (อิหราน)
• 3 FIRED HEATERS ABADAN (อิหราน)  
• INCINERATOR PIDEC 1 (อิหราน) 
• AMMONIA UREA PROJECT REFORMER (ปากีสถาน)
• IZMIR PLANT (ตุรกี) 

 

015 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



016รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

• ROY HILL IRON ORE PROJECT (ออสเตรเลีย) 
• APLNG WELLHEAD SEPARATORS (ออสเตรเลีย)
• ALCAN GOVE 3  STAGE EXPANSION (ออสเตรเลีย)
• ALCAN LIQUOR PURIFICATION UNIT (ออสเตรเลีย)
• ALCAN GAS FILTER HOUSE UNIT (ออสเตรเลีย)    
• ORIGIN ENERGY (ออสเตรเลีย)
• WHEATSTONE LNG PLANT PROJECT (ออสเตรเลีย)
• RAPID GROWTH 5 (ออสเตรเลีย)
• RIO TINTO CAPE LAMBERT PORT B (ออสเตรเลีย) 

rd

ทวีปออสเตรเลีย

• TENKE FUNGURUME MINING PROJECT (คองโก)
• DIH & DIM REBOILER (แอฟริกาใต)
• 2 START UP HEATERS AOFP (แอลจีเรีย) 
• 2 REFORMERS-MHI (แอลจีเรีย)
• SYNFUEL - ITT / SASOL (แอฟริกาใต)
• FIRED HEATER (แอฟริกาใต)
• ANGLO PLATINUM (แอฟริกาใต)
• START UP HEATER (แอลจีเรีย)
• FIELD ERECTED TANKs (โมร็อคโค)

ทวีปแอฟริกา

ทวีปอเมริกา
• TUPI B.V. REPLICANT FPSOs (บราซิล) 
• PETROBRAS FPSO P75 & P77 (บราซิล)
• PETROBRAS UFNV FERTILIZER PLANT (บราซิล)
• DIESEL UTC TREATMENT (บราซิล)
• FIRED HEATERS (อเมริกา)
• UTE 500MW CCPP PROJECT (อุรุกวัย)
• HRSG 4 STACKS (อารเจนตินา)

โครงการปจจุบัน
โครงการที่ผาน



โครงสรางรายได
ตามผลิตภัณฑ
บริษัทดำเนินการรับจางผลิต แปรรูปอุปกรณตางๆ ตามแบบ 
และขนาดที่ลูกคาเปนผูกำหนด รวมไปถึงการแปรรูปและ 
ประกอบชิ้นงานขนาดใหญและการใหบริการติดตั้งในพื้นที่
ของลูกคา โครงสรางรายไดจะเปล่ียนแปลงไปตามลักษณะงาน 
และผลิตภัณฑตามคำสั่งของลูกคาในแตละชวงเวลา โครง 
สรางรายไดปจจุบันข้ึนกับรายไดจากงานแปรรูปและประกอบ 
กลุมชิ้นงานขนาดใหญจากตางประเทศ ในป 2559 มีรายได 
หลักจากรายไดจากงานแปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาด 
ใหญโดยมีจำนวน 5,080 ลานบาท หรือรอยละ 97.6 เปล่ียน 
แปลงจากจำนวน 3,887 ลานบาท หรือรอยละ 69.3 ในป 
2558 เนื่องจากมีการรับงานโครงการ Offshore FPSO 
modules เพ่ิมเติม ในขณะท่ีรายไดจากงานแปรรูปผลิตภัณฑ 
เหล็กในป 2559 มีจำนวน 10 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 
เทียบกับจำนวน 1,296 ลานบาท หรือ รอยละ 23.1 ในป 2558

งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก
งานประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญ
อ่ืนๆ

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

โครงสรางรายได
ตามภูมิศาสตร
ฐานลูกคาหลักของบริษัทเปนลูกคาจากตางประเทศ ทั้งนี้ 
ในป 2559 รายไดหลักมาจากลูกคาที่ประเทศบราซิลจำนวน 
5,123 ลานบาท หรือรอยละ 98.5 เทียบกับจำนวน 5,245
ลานบาท หรือรอยละ 93.5 ในป 2558 โดยมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
จากโครงการ FPSO modules ของ Petrobras ท่ีประเทศ 
บราซิล ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะกระจายตลาดไปยัง 
ประเทศอื่นๆ เชน ทวีปอเมริกาเหนือ เอเชีย และออสเตรเลีย 
เพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลักเพียงไมกี่แหง ดังที่ปรากฏขึ้นใน 
ชวงที่ผานมา

ออสเตรเลีย
บราซิล
อ่ืนๆ

017 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2557

2559

2558

1,542

10

5,080

1,296

3,887

429

113

2,980

41

2557

2559
2558

2,729

2,728.8

1,673

161

304

5,123

80

5,245

63
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บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท

โครงสรางรายได
แบงตามชองทาง
ในการรับงาน
ที่ผานมา โครงการตางๆ ของบริษัทสวนใหญจะรับงานผาน 
ผูรับเหมาโครงการหลัก อยางไรก็ตามการรับงานในปจจุบัน 
ไดเปล่ียนไปเน่ืองดวยคุณภาพงานท่ีดีเย่ียมและความสามารถ 
ในการใหบริการที่หลากหลาย ทำใหบริษัทไดรับงานจาก 
การติดตอโดยตรงจากเจาของโครงการและผูรับเหมาโครงการ 
หลัก ทั้งนี้ ในป 2559 รายไดที่มาจากเจาของโครงการโดย 
ตรงมีจำนวน 3,991 ลานบาท หรือรอยละ 76.7 ในป 2559 
จากจำนวน 3,392 ลานบาท หรือรอยละ 60.4 ในป 2558 
ในขณะ ที่รายไดที่มาจากผูรับเหมาโครงการหลักมีจำนวน 
1,211 ลานบาท หรือรอยละ 23.3 ในป 2559  เปรียบเทียบ 
กับจำนวน 2,220 ลานบาท หรือรอยละ 39.6 ในป 2558

ผูรับเหมาโครงการ
เจาของโครงการ

2557

2559

2558

3,254

2,220

1,211

3,991

3,392

1,307



• งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 
• งานแปรรูปและประกอบกลุ มชิ ้นงานขนาดใหญ
• งานติดตั ้งนอกสถานที ่
• งานหลอชิ ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูป
• งานบริการอื ่นๆ

ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ

บริษัทมีเทคโนโลยีที ่ทันสมัยและขีดความสามารถในระดับโลกสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 

ซ่ึงจากการท่ีบริษัทเติบโตอยางรวดเร็วและอยูในระดับแถวหนาของอุตสาหกรรมหนักน้ัน บริษัทยังคงประสบความสำเร็จในการ 

ดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กและกอสรางขนาดใหญใหแกลูกคาท้ังในและตางประเทศเปนเวลามากกวา 20 ป  บริษัท 

สามารถจัดหาผลิตภัณฑและใหบริการที่ครบวงจรและหลากหลายซึ่งแบงออกเปน 5 ประเภท



โครงการ PETROBRAS FPSO P75/P77
(ประเทศบราซิล, 2557-2560)  
งานโครงสรางเหล็กสำหรับงานแปรรูปและ
ประกอบกลุมชิ้นงานโครงสรางขนาดใหญ
12,700 ตัน

•  

ในฐานะที่เปนผูใหบริการงานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กชั้นนำในภูมิภาคนี้ บริษัทสามารถใหบริการแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กใหเปน 

ชิ้นสวนโครงสรางเหล็กประเภทตางๆ โดยการนำเหล็กมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบตามแบบที่ลูกคากำหนด โดยบริษัทมุงเนน 

ใหบริการ 1) งานโครงสรางเหล็ก 2) งานประกอบและเชื่อมทอ 3) โครงสรางเตาเผาอุตสาหกรรม และโครงสรางอุปกรณกำเนิด 

ความรอน  4) ภาชนะบรรจุและ 5) ภาชนะความดัน

งานโครงสรางเหล็ก เปนการแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กตางๆ เพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารตางๆ สวนใหญงานโครง 

สรางเหล็กในปจจุบันจะเปนสวนหนึ่งของงานแปรรูปและประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ

งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก

งานโครงสรางเหล็ก

โครงการในปจจุบัน  

โครงการที่สำคัญในอดีต

โครงการ TUPI B.V. REPLICANT FPSO 
(ประเทศบราซิล, 2558-2560)
งานโครงสรางเหล็กสำหรับงานแปรรูป
และประกอบกลุมชิ้นงานโครงสรางขนาดใหญ 
5,300 ตัน

โครงการ RIO TINTO CAPE LAMBERT PORT B 
(ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2557)
งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กสำหรับการประกอบ
กลุมชิ้นงานขนาดใหญกอนสงออก 
2,000 ตัน
โครงการ FMG SOLOMON MINING
(ประเทศออสเตรเลีย, 2554)
งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กสำหรับการประกอบ
กลุมชิ้นงานขนาดใหญกอนสงออก
1,400 ตัน
โครงการ RAPID GROWTH 5
(ประเทศออสเตรเลีย, 2552-2553)  
งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กสำหรับการประกอบ
กลุมชิ้นงานขนาดใหญกอนสงออก 
4,400 ตัน 

• •

โครงการ ROY HILL IRON ORE
(ประเทศออสเตรเลีย, 2557-2558)
งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กสำหรับ
การประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ 
7,000 ตัน

•

•  

•  

020รายงานประจำป 2559
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บริษัทใหบริการประกอบและเชื่อมทอใหไดขนาดและรูปรางตามแบบ  เพื่อใชในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

งานประกอบและเช่ือมทอ 

โครงการในปจจุบัน โครงการที่สำคัญในอดีต

•

•

•

•

•

โครงการ TUPI B.V. REPLICANT FPSO 
(ประเทศบราซิล, 2558-2560)
งานประกอบและเชื่อมทอสำหรับการ
ประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ 3,300 ตัน
โครงการ PETROBRAS FPSO P75/P77
(ประเทศบราซิล, 2557-2560)
งานประกอบและเชื่อมทอสำหรับการประกอบ
 กลุมชิ้นงานขนาดใหญ  4,000 ตัน

โครงการ PETROBRAS UFNV FERTILIZER PLANT
(ประเทศบราซิล, 2558)  
งานประกอบและเชื่อมทอ 3,000 ตัน
โครงการ UTC PIPE SPOOL
(ประเทศบราซิล, 2554-2555)  
งานประกอบและเชื่อมทอ 1,200 ตัน
โครงการ TENKE FUNGURUME MINING
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, 2551)  
งานประกอบและเชื่อมทอสำหรับติดตั้งนอกสถานที่ 
1,200 ตัน

021 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



อยูระหวางพิจารณาขอเสนอในการรวมประมูล
สำหรับการกอสรางโครงสรางเตาเผาอุตสาหกรรม
และโครงสรางอุปกรณกำเนิดความรอน

บริษัทใหบริการแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กเปนชิ้นสวนโครงสรางเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสรางอุปกรณกำเนิดความรอน 

ซ่ึงจะถูกนำไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกล่ันน้ำมัน และอุตสาหกรรมเหมืองแร เปนตน โดยท่ีผานมา 

บริษัท ไดกอสรางโครงสรางเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสรางอุปกรณกำเนิดความรอนมากกวา 300 โครงการ

โครงสรางเตาเผาอุตสาหกรรม
และโครงสรางอุปกรณกำเนิดความรอน

โครงการในปจจุบัน โครงการที่สำคัญในอดีต
•

•

•

•

•

โครงการ H2 REFORMER AND ASSOCIATED 
EQUIPMENT (ประเทศสิงคโปร, 2552-2553)  
โครงสรางอุปกรณกำเนิดความรอน 2,400 ตัน
โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติแหงที่ 6 
ของบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย, 2552)  
หนวยสำหรับนำความรอนกลับมาใชใหม 1,500 ตัน
โครงการ PROCON 
(ประเทศอิหราน, 2552)
อุปกรณนำพาความรอน 16 ตัว 800 ตัน
โครงการ 3 FIRED HEATERS ABADAN 
(ประเทศอิหราน, 2552)  
โครงสรางเตาเผาอุตสาหกรรมจำนวน 3 แหง  
350 ตัน
โครงการ LAVERA H2 PLANT
(ประเทศฝรั่งเศส, 2548)
อุปกรณกำเนิดความรอน 600 ตัน

022รายงานประจำป 2559
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บริษัทใหบริการแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กเปนภาชนะบรรจุสินคาประเภทของเหลว กาซ หรือสารเคมี โดยบริษัทไดเริ่มใหบริการ 

ผลิตภัณฑดังกลาวในป 2537

ภาชนะบรรจุ

โครงการในปจจุบัน โครงการที่สำคัญในอดีต
โครงการ WHEATSTONE LNG PLANT 
(ประเทศออสเตรเลีย, 2557)
โครงสรางหลังคา ทุน และภาชนะบรรจุ 2,200 ตัน
โครงการ SRIRACHA THAI LINEAR ALKYL BENZENE
(ประเทศไทย, 2557)  
ภาชนะบรรจุ 10 แหง 700 ตัน
โครงการ UTE 500 MW CCPP
(ประเทศอุรุกวัย, 2557)  
ภาชนะบรรจุ 8 แหง 600 ตัน
โครงการ TENKE FUNGURUME MINING
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, 2550- 2551)
ภาชนะบรรจุและอุปกรณอื่นๆ 480 ตัน

อยูระหวางพิจารณาขอเสนอในการรวมประมูล
สำหรับการกอสรางภาชนะบรรจุ

•

•

•

•

023 รายงานประจำป 2559
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ภาชนะความดันและชิ้นสวนทนแรงดันจะถูกใชสำหรับบรรจุหรือเปนทอนำสงสารเคมีที่เปนกาซหรือของเหลวในขบวนการผลิต

ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดไวซ่ึงถือวาเปนปจจัย ที่สำคัญ

ภาชนะความดัน

โครงการในปจจุบัน โครงการที่สำคัญในอดีต
โครงการ TUPI B.V. REPLICANT FPSO 
(ประเทศบราซิล, 2558-2560)
ภาชนะความดันสำหรับงานแปรรูปและประกอบ
ชิ้นงานขนาดใหญ 5,000 ตัน

โครงการ PETROBRAS FPSO P75/P77
(ประเทศบราซิล, 2557-2560)  
ภาชนะความดันสำหรับงานแปรรูป
และประกอบชิ้นงานขนาดใหญ 615 ตัน
โครงการ APLNG WELLHEAD SEPARATORS
(ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2558) 
ภาชนะความดันสำหรับงานแปรรูป
และประกอบชิ้นงานขนาดใหญ 1,200 หนวย
โครงการ INCINERATOR PIDEC 1
(ประเทศอิหราน, 2552) 
เตาเผา 170 ตัน
โครงการ BLOW DOWN DRUM
(ประเทศสิงคโปร, 2551)
Blow down drum
โครงการ FCFC 
(ประเทศไตหวัน, 2548)  
ภาชนะความดัน 29 ชิ้นและ
หนวยในการเปลี่ยนแปลง 18 หนวย 

• •

•

•

•

•
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บริษัทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในงานแปรรูปและประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญในตางประเทศ งานแปรรูปและ 

ประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญเปนการรวมงานโครงสรางเหล็ก งานระบบทอ อุปกรณตางๆ เชน เคร่ืองอัดแรงดัน ภาชนะความดัน 

อุปกรณเปลี่ยนแปลงความรอน ระบบไฟฟาและเครื่องมือวัด เพื่อประกอบเปนงานแปรรูปและประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ 

ตามแบบท่ีลูกคาตองการ งานแปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญไดลดตนทุนการกอสราง ชวยสรางความสมดุลยในการ 

ใชแรงงานในการทำงานและขจัดปญหาพื้นที่ในการทำงานที่จำกัดของลูกคา โดยงานลักษณะดังกลาว ตองอาศัยการออก 

แบบทางดานวิศวกรรมขั้นสูง ใชโรงงานและพื้นที่ขนาดใหญที่ตองอยูใกลทาเรือเพื่อการสงออก ทั้งนี้ บริษัทรับจางงานกอสราง 

และประกอบกลุมงานตามแบบของลูกคาในพื้นที่ของบริษัทที่มีประมาณ 30 โรงงานยอยในอำเภอนิคมพัฒนาและนำไป 

ประกอบเปนโครง สรางกลุมชิ้นงานขนาดใหญ ณ บริเวณพื้นที่ประกอบชิ้นสวนงานขนาดใหญ 4 แหงกอนสงออก ซึ่งพื้นที่ 

ดังกลาวตั้งอยูใกลทาเรือสัตหีบและทาเรือมาบตาพุด

งานแปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญ

โครงการในปจจุบัน

โครงการที่สำคัญในอดีต

โครงการ TUPI B.V. REPLICANT FPSO 
(ประเทศบราซิล, 2558-2560)
อุปกรณเคร่ืองอัดความดันสำหรับ FPSO modules 
15,000 ตัน
โครงการ PETROBRAS UFNV FPSO P75/P77
(ประเทศบราซิล, 2557-2560) FPSO modules
for flare, pig launcher and utility systems 
9,900 ตัน

โครงการ APLNG WELLHEAD SEPARATORS 
(ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2558)  
Complete wellhead separator (WHS) 1,200 skids 
งานโครงสรางระบบเครื่องกล งานระบบทอ 
อุปกรณเครื่องมือวัดและอุปกรณไฟฟา 

โครงการ APLNG PRE-ASSEMBLY UNIT
(ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2557)  
งานแปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญ 15 trains
5,000 ตัน
โครงการ GERALDTON PORT BERTH 7
(ประเทศออสเตรเลีย, 2554-2555)  
งานแปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญ 
สวนทาเทียบเรือ (งานโครงสรางเหล็กและงานคอนกรีต) 
2,300 ตัน
โครงการ WHEATSTONE LPG PLANT
(ประเทศออสเตรเลีย, 2556-2557)  โครงสรางหลังคา
และถังบรรจุสำหรับกาซแอลเอ็นจี และถัง CDS 2,200 ตัน
โครงการ ALCAN GOVE 3  STAGE EXPANSION
(ประเทศออสเตรเลีย, 2549)  
งานแปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญสำหรับ
อุปกรณเตาเผา 7,000 ตัน

•  

•  

•

•

•

•

•
rd



โครงการในปจจุบัน โครงการที่สำคัญในอดีต

บริษัทไดดำเนินการกอสรางงานโครงสรางเหล็กขนาดใหญโดยสามารถรับงานไดหลากหลายอุตสาหกรรม เชน เหมืองแร 

โรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงท่ีผานมาลูกคาประทับใจกับผลงานของบริษัทเปนอยางมาก โดยบริษัท 

ไดมอบหมายใหทีมวิศวกรและชางฝมือที่เหมาะสมกับงานโครงการแตละประเภทเขารับผิดชอบในการดำเนินโครงการในพื้น 

ท่ีการกอสรางของลูกคา งานติดต้ังและกอสรางนอกสถานท่ีจะเปนงานสวนตอเน่ืองจากงานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กท่ีทำภายใน 

โรงงานของบริษัท โดยบริษัทจะทำงานรวมกันกับลูกคาทุกข้ันตอนต้ังแตวางแผนการดำเนินงาน จัดหาวัตถุดิบ การควบคุมและ 

ตรวจสอบการแปรรูปและการประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ การขนสง การติดตั้งและกอสรางใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

และใหแลวเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

งานติดต้ังนอกสถานท่ี

โครงการเหมืองเงินและทอง BAN HUAYXAI
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2553)  
งานโครงสรางและการติดต้ังอุปกรณนอกสถานท่ี 3,000 ตัน
โครงการ H2 REFORMER AND ASSOCIATED 
EQUIPMENT (ประเทศสิงคโปร, 2552)  
โครงสรางอุปกรณกำเนิดความรอน อุปกรณลดความดัง
อุปกรณนำพาความรอน อุปกรณสะสมความเย็นและทอ 
2,400 ตัน
โครงการ TENKE FUNGURUME MINING
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, 2551) 
ภาชนะบรรจุ  โรงงานแยกกรด งานทอ 
และงานซอมบำรุงโรงงาน  5,000 ตัน
โครงการ BRIDGESTONE CARBON BLACK
(ประเทศไทย, 2545-2547) 
งานโครงสรางเหล็กและงานทอ 4,000 ตัน

อยูระหวางพิจารณาขอเสนอในการรวมประมูล
สำหรับงานติดตั้งนอกสถานที่

•

•  

•  

•  
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โครงการที่สำคัญในอดีต

บริษัทสามารถใหบริการจัดหาผลิตภัณฑชิ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูปที่หลากหลายรวมถึงชิ้นสวนเขื่อนกันชายฝงหรือทาเรือจาก

คลื่นของน้ำทะเล (Breakwater แบบ CORE-LOCTM) อุปกรณสำหรับการกอสรางทาเรือ หมอนรางรถไฟ แผนคอนกรีตสำเร็จ 

รูปอัดแรง (Pre-stress Concrete Panel) และอุปกรณอื่นที่ถูกใชสำหรับเปนทาเทียบเรือ สะพาน รางรถไฟ  โดยบริษัทใหบริการ 

ผลิตผลิตภัณฑดังกลาวตามแบบที่กำหนดโดยลูกคาเปนหลัก

งานหลอช้ินสวนคอนกรีตสำเร็จรูป

โครงการในปจจุบัน
อยูระหวางพิจารณาขอเสนอในการรวมประมูล
สำหรับงานหลอชิ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูป

โครงการ SOLOMON OVERLAND CONVEYOR (TNT)
(ประเทศออสเตรเลีย, 2555)  
ชิ้นสวนหมอนคอนกรีตบนพื้นดิน 2,500 ลูกบาศกเมตร
โครงการ RIO TINTO CAPE LAMBERT PORT B
(ประเทศออสเตรเลีย, 2555)
เขื่อนที่ยื่นไปทางทะเลและทาเทียบเรือ 1,500 ลูกบาศกเมตร
โครงการ GERALDTON PORT BERTH7
(ประเทศออสเตรเลีย, 2554-2555)
ชิ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสรางทาเทียบเรือ 
2,000 ลูกบาศกเมตร
โครงการ CPM SINO IRON CAPE PRESTON
(ประเทศออสเตรเลีย, 2552-2553)  
ชิ้นสวนเขื่อนกันชายฝงหรือทาเรือจากคลื่นของน้ำทะเล
69,700 ลูกบาศกเมตร

•

•

•

•
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บริษัทไดมีการลงทุนกอสรางโรงชุบสังกะสี โรงผลิตเหล็กตะแกรง อุปกรณใหความรอนภายหลังการเช่ือม และโรงสรางคานรับ 

น้ำหนักซ่ึงทำใหบริษัทไมเพียงแตสามารถดำเนินการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท แตยังทำใหม่ันใจไดวาผลิตภัณฑของ 

บริษัทมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม และสามารถจัดสงสินคาไดรวดเร็วขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคาในรูป 

แบบที่เหมาะสม ทั้งนี้ งานบริการดังกลาวไมเพียงแตสนับสนุนงานโครงการของบริษัทเทานั้น แตยังสามารถใหบริการแกลูกคา 

ภายนอกไดดวย

บริษัทไดสรางโรงชุบสังกะสีซ่ึงเปนหน่ึงในโรงชุบสังกะสีขนาดใหญแหงหน่ึงในประเทศ เพ่ือตอบสนองตอความตองการในงานชุบ

สังกะสีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไมเฉพาะของบริษัท แตรวมไปถึงผูผลิตรายอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ โรงงานแหงน้ีไดออกแบบ 

ใหมีระบบระบายอากาศที่ทันสมัยเพื่อทำใหการทำงานมีความปลอดภัย มีอุปกรณการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพ 

ของงานชุบสังกะสีทั้งยังลดของเสียอันตราย และขยะที่ไมใชแลวเพื่อลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม

งานบริการอ่ืนๆ

โรงชุบสังกะสี 

บริษัทมีโรงผลิตเหล็กตะแกรงที่มีเครื่องมือและอุปกรณที่พรอมสำหรับการเชื่อม บริษัทยังคงมีการลงทุนอยางตอเนื่องในการนำ 

เครื่องจักรมาทำงานและเพิ่มความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น เชน เหล็ก bolt-type handrails 

ทั้งนี้ กำลังการผลิตเหล็กตะแกรงตอปอยูที่ 5,000 ตัน ซึ่งสามารถตอบสนองตอปริมาณงานของทั้งบริษัทและลูกคาภายนอกได

โรงผลิตเหล็กตะแกรง
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บริษัทมีความสามารถในการผลิตคานรับน้ำหนัก 25,000 ตันตอป โดยมีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย สำหรับตัด ประกอบรูป

T- Shape และ H-Shape รวมทั้งการเชื่อมและการปรับเปลี่ยนรูปของการดัดหลังการเชื่อมผลิตภัณฑ ในปจจุบันโรงงานแหงนี้ 

สามารถใหบริการแปรรูปคานรับน้ำหนักไดหลากหลายทุกรูปแบบ

โรงสรางคานรับน้ำหนัก

อุปกรณใหความรอนภายหลังการเชื่อมถูกสรางขึ้นในป 2558 ภายในโรงงานของบริษัท ซึ่งอุปกรณดังกลาวชวยเพิ่มคุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ รวมไปถึงลดความเสี่ยงจากการสงมอบงานท่ีลาชา

อุปกรณใหความรอนภายหลังการเช่ือม
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NEW FORCE
IN HEAVY INDUSTRIES

ของบริษัทในการดำเนินโครงการตางประเทศขนาดใหญคือขอพิสูจนอยางชัดเจนตอความ
มุงมั่นของบริษัทในการจัดหาสินคาและบริการที่ยอดเยี่ยม การสงมอบที่ตรงตอเวลาและ 
มากกวาความคาดหวังของลูกคา ซึ่งบริษัทไดประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 
ตางๆ ทั่วทั้ง 6 ทวีปทั่วโลก 

ดวยประสบการณมากกวา 20 ป 



•  โครงการ TUPI B.V. Replicant FPSO (ประเทศบราซิล, 2558-2560), 15,000 ตัน

•  โครงการ Petrobras FPSO P75/P77 (ประเทศบราซิล, 2557-2560) 27,215 ตัน

•  โครงการ APLNG Wellhead Separators (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2558), 1,200 skids.

•  โครงการ Wheatstone LNG Plant (ประเทศออสเตรเลีย, 2557) 2,200 ตัน

•  โครงการ APLNG Pre-Assembly Units (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2557) 15 กลุมงานแปรรูป

    และประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ

•  โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 6 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย, 2552) 1,500 ตัน
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 ประเภทของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ

อุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ำมันและปโตรเคมี
•  โครงการ Petrobras UFNV Fertilizer Plant (ประเทศบราซิล, 2558) 3,000 ตัน

•  โครงการ PTT Thai Linear Alkyl Benzene (ประเทศไทย, 2557) 700 ตัน

•  โครงการ UTE 500 MW CCPP (ประเทศอุรุกวัย, 2557) 600 ตัน

•  โครงการ H2 Reformer and Associated Equipment (ประเทศสิงคโปร, 2552) 2,400 ตัน

•  โครงการ Abadan & PROCON (ประเทศอิหราน, 2552) 1,200 ตัน

•  โครงการ Alcan Gove Alumina Refinery (ประเทศออสเตรเลีย, 2548-2549), 11,000 ตัน



•  โครงการ TUPI B.V. Replicant FPSO (ประเทศบราซิล, 2558-2560), 15,000 ตัน

•  โครงการ Petrobras FPSO P75/P77 (ประเทศบราซิล, 2557-2560) 27,215 ตัน

•  โครงการ APLNG Wellhead Separators (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2558), 1,200 skids.

•  โครงการ Wheatstone LNG Plant (ประเทศออสเตรเลีย, 2557) 2,200 ตัน

•  โครงการ APLNG Pre-Assembly Units (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2557) 15 กลุมงานแปรรูป

    และประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ

•  โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 6 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย, 2552) 1,500 ตัน

อุตสาหกรรมเหมืองแร

อุตสาหกรรมไฟฟาและอ่ืนๆ

•  โครงการ Roy Hill Iron Ore (ประเทศออสเตรเลีย, 2557-2558) 7,000 ตัน

•  โครงการ Rio Tinto Cape Lambert Port B (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2557) 12,000 ตัน

•  โครงการ Geraldton Port Berth 7 (ประเทศออสเตรเลีย, 2554-2555) 2,300 ตัน

•  โครงการ FMG Solomon Mining (ประเทศออสเตรเลีย, 2554) 1,400 ตัน

•  โครงการ Rapid Growth 5 (ประเทศออสเตรเลีย, 2552-2553) 4,400 ตัน

•  โครงการ Tenke Fungurume Mining (สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, 2551) 1,200 ตัน

•  โครงการโรงไฟฟา QAFCO Rapo (กาตาร, 2552) 460 ตัน

•  โครงการผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (อารเจนตินา, 2550) 460 ตัน

•  โครงการ Su Tu Wang Offshore (ประเทศเวียดนาม, 2550) 400 ตัน

•  โครงการ Zawia CCPP (ลิเบีย, 2549) 350 ตัน

•  โครงการโรงไฟฟา BLCP (ประเทศไทย, 2548) 400 ตัน

•  โครงการผลิตไฟฟาและพลังงานรวมแหลมฉบัง  (ประเทศไทย, 2544) 1,100 ตันและกังหัน 3 แหง
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ทีมผูบริหารที่มีประสบการณ ทำใหสามารถตอบสนองตอ 
การปรับเปล่ียนตามความตองการของลูกคา ลักษณะโครงการ 
และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจเพ่ือลดผลกระทบเก่ียวกับปญหา 
ในการสงมอบสินคา

ความเขมแข็งดานการเงิน ทำใหบริษัทสามารถซ้ือสินคาได 
ในจำนวนที่ตองการและลดความเสี่ยงจากการจัดสงสินคา
ของผูขายสินคา

มีประสบการณสูงในการทำโครงการขนาดใหญในตาง
ประเทศ ท่ีพิสูจน แลวทำใหปองกันและลดความเสี่ยงดาน 
การสงมอบสินคา

การดำเนินการท่ีครบวงจร โดยมีโรงชุบสังกะสี โรงผลิตตะแกรง 
โรงสรางคานรับน้ำหนัก อุปกรณใหความรอนภายหลังการเช่ือม 
และโรงขัดพนและทาสีเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานพรอม
ทั้งลดตนทุนการผลิต

มีความสัมพันธอันดีกับผูจัดหาวัตถุดิบ ซ่ึงเพ่ิมความสามารถ 
ในการตอบสนองตอความตองการท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
และลดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ

ขอไดเปรียบดานการแขงขัน 

การสงมอบที่ตรงเวลา

บริษัทมุงม่ันท่ีใหผลิตภัณฑและบริการของบริษัทมีคุณภาพ
ดีท่ีสุด เพื่อตอบสนองตอความตองการและขอกำหนดของ 
ลูกคาอยางตอเนื่อง

“ ผูใหบริการแปรรูปเหล็กรายอื่นๆไม 
สามารถจัดสงงานไดตรงตามแผนอยางที่ 

BJCHI สามารถทำได ”

มีการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวดผานกระบวนการผลิต
ตั้งแตการรับวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ การทดสอบการ 
บรรจุ เคลื่อนยายและสงมอบ

ไดรับประกาศนียบัตรการจัดการดานคุณภาพ
ระดับสากล (ISO, ASME, NBIC) ซึ่งยืนยันถึงคุณภาพ 
ความนาเชื่อถือ และความปลอดภัยในผลิตภัณฑของบริษัท

คุณภาพที่ดีเยี่ยม

- ลูกคาโครงการเหมืองแรรายหนึ่ง

“ พวกเราชอบ BJCHI เพราะคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ แตที่สำคัญกวานั้น พวกเรา 
เชื่อมั่นใน BJCHI เพราะแนวทางที่
พวกเขาดำเนินการสำหรับการ
ควบคุมคุณภาพ ” 

 - ลูกคารายหนึ่งของบริษัท



คณะกรรมการที่ใหคำแนะนำเชิงเทคนิค บริษัทมี
ผูเชี่ยวชาญที่ใหคำแนะนำเชิงเทคนิคที่มีประสบการณสูง

มีส่ิงอำนวยความสะดวกในการผลิตท่ีหลากหลาย โรงงาน 
ของบริษัทซ่ึงต้ังอยูท่ีอำเภอนิคมพัฒนา แบงออกเปน 30 อาคาร 
โรงงาน พรอมดวยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมไปถึง 
เครื่องมือที่ออกแบบผลิตภัณฑโดยใชระบบ คอมพิวเตอร 
เคร่ืองจักรในการดัดเปล่ียนแปลงรูปผลิตภัณฑ โรงขัดพนทราย 
และพนสี

มีพื้นที่ไซดงานอยูใกลทาเรือน้ำลึก นอกจากโรงงานหลัก
ของบริษัทแลวนั้น บริษัทยังมีสถานที่ใชประกอบชิ้นสวนงาน 
ขนาดใหญกอนสงออก 4 แหงซึ่งอยูใกลทาเรือสัตหีบและ 
มาบตาพุดเพื่อชวย สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให 
แกบริษัทในการทำโครงการประกอบชิ้นสวนงานขนาดใหญ

พนักงานท่ีมีทักษะและแรงจูงใจ จำนวนพนักงานไดเพ่ิมข้ึน 
อยางมากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พนักงานมีทักษะความรู 
ความสามารถ จากการดำเนินโครงการตางๆ ในหลากหลาย 
อุตสาหกรรม

ความเขมแข็งดานการเงิน ทำใหสามารถลงทุนเพิ่มขีด 
ความสามารถตางๆ เพื่อตอบสนองตอโครงการและขอบเขต 
ของงานใหมๆ

ความสามารถที่ทันสมัย

“BJCHI คือบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ
เหล็กชั้นแนวหนาของเอเชีย”

- ลูกคารายหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย

บริษัทยังคงสามารถจัดหาการใหบริการสำหรับการออกแบบ
ทางวิศวกรรม การชุบสังกะสีและผลิตภัณฑคอนกรีตสำเร็จรูป 
การผลิตตะแกรง การสรางคานรับน้ำหนักรูป H และ S

บริษัทจัดหาผลิตภัณฑและบริการท่ีหลากหลายสำหรับการ
แปรรูปต้ังแตการแปรรูปเหล็ก การประกอบช้ินงานขนาดใหญ 
ไปจนถึงการติดต้ังและเดินระบบนอกสถานท่ี

ผลิตภัณฑที่ครบวงจร

 ลูกคาในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ

“เปนขอไดเปรียบสำหรับผูแปรรูปเหล็กผู
ที่ใหบริการไดหลากหลายถาเปนไปได 
พวกเราไมตองการสรางความสัมพันธ
เพียงแค 3-5 ป แตตองการ 40 ป”
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ขีดความสามารถในการแขงขัน

พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต

ที่ตั้งของโรงงานและพื้นที่ขนาดใหญทำใหบริษัทสามารถแปรรูป ประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ และขนสงผลิตภัณฑให 

กับโครงการขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ

•  โรงงานที่อำเภอนิคมพัฒนา รวม 30 อาคารโรงงานบน พื้นที่ 550,000 ตารางเมตร 

•  พื้นที่ในการประกอบชิ้นสวนงานขนาดใหญกอนสงออกบริเวณทาเรือมาบตาพุด พื้นที่ 52,000 ตารางเมตร

•  พื้นที่ในการประกอบชิ้นสวนงานขนาดใหญกอนสงออกบริเวณทาเรือสัตหีบ พื้นที่ 72,000 ตารางเมตร

•  พื้นที่ในการประกอบชิ้นสวนงานขนาดใหญกอนสงออกที่ทาเรือสัตหีบ พื้นที่ 25,500 ตารางเมตร

•  พื้นที่ในการประกอบชิ้นสวนงานขนาดใหญกอนสงออกที่อำเภอแสมสาร พื้นที่ 20,800 ตารางเมตร
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ผูบริหารและทีมบริหารงานโครงการมาจากหลากหลาย
ประเทศ เชน ไทย เกาหลี และออสเตรเลีย

องคประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท
คือ การพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี เพ่ือใหม่ัน 
ใจวาบริษัทสามารถจัดสงสินคาที่มีคุณภาพสูงและตรงตาม
กำหนดเวลา ความสามารถของวิศวกรและคนงานในกระบวน 
การแปรรูปผลิตภัณฑเปนสิ่งสำคัญ

บริษัทมีวิศวกรที่มีประสบการณสำหรับออกแบบ การจัดการ 
โครงการ ควบคุมการผลิตและคุณภาพได   มีทีมท่ีควบคุมทีม 
หัวหนาคนงานและทีมชางเช่ือมท่ีมีประสบการณสูงและไดรับ
การรับรองในคุณภาพ

บริษัทไดรับประกาศนียบัตรในระดับสากลสำหรับคุณภาพการ
ผลิตชิ้นสวนแรงดัน มาตรฐานในการกอสรางทอกาซใน 
โรงงานอุตสาหกรรมและโรงกลั่นน้ำมันและมาตรฐานในการ 
สรางโครงสรางรับน้ำหนัก 

นอกจากน้ี บริษัทมีชางเช่ือมท่ีมีคุณสมบัติและความ 
สามารถ ซึ่งผานการทดสอบฝมือชางเชื่อมและไดรับใบ 
ประกาศนียบัตร (WQT Certificate & Card Test) 
อยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยฝายรับประกันและ
ควบคุมคุณภาพ (QA/QC)

บุคลากร
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บริษัทไดรับประกาศนียบัตรจากสถาบันช้ันนำในระดับสากล ซ่ึงถือเปนขอพิสูจนท่ีแสดงใหเห็นวา 
บริษัทใหความสำคัญตอการสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพดีเย่ียม

ประกาศนียบัตรที่ไดรับการรับรองจาก TÜV NORD

ประกาศนียบัตรท่ีไดรับการรับรองจาก National Board 
of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NBBI)

ประกาศนียบัตรที่ไดรับการรับรองจาก American 
Society of Mechanical Engineers (ASME)

การรับรองคุณภาพในระดับสากล

• ระบบการจัดการดานคุณภาพ ISO 9001:2008 
• ระบบการจัดการดานสิงแวดลอม ISO 14001:2004
• ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   OHSAS 18001:2007 

• ประกาศนียบัตรมาตรฐานดานการผลิต ประกอบ ติดตั้ง
   หมอไอน้ำและภาชนะความดัน

• มาตรฐานในการซอมแซมและปรับปรุงหมอไอน้ำ
   และภาชนะความดัน



ในชวง 2-3 ปที่ผานมา การปรับตัวลดลงของราคาพลังงาน 

และราคาสินคาโภคภัณฑซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากความตองการ 

ท่ีลดลง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก กอใหเกิดความทาทาย 

อยางมากในตลาดสินคาโภคภัณฑ อยางไรก็ตาม บริษัทเช่ือวา 

สิ่งนี้จะชวยสรางโอกาสทางธุรกิจและแนวโนมการเติบโตใน 

ระยะยาวใหแกบริษัทตอไป

ประเทศบราซิลเปนประเทศที่ใหญที่สุดในทวีปอเมริกาใต

และเปนประเทศที่ใหญท่ีสุดลำดับที่ 5 ของโลกตามขนาด 

ของพื้นที่และจำนวนประชากร นอกจากนี้ประเทศบราซิล 

นับเปนหนึ่งในประเทศที่มีแหลงทรัพยากรพลังงานมากที่สุด 

แหงหนึ่งของโลก โดยเฉพาะทรัพยากรเอทานอล แรเหล็ก 

อัญมณี และน้ำมัน ขณะท่ีการคนพบพ้ืนท่ีแหลงพลังงาน 

ปโตรเลียมในปจจุบันคาดวาจะทำใหประเทศบราซิลกลาย 

มาเปนหนึ่งในประเทศที่ทำการสำรวจและผลิตน้ำมันชั้นนำ 

แหงหนึ่งของโลก

ตั้งแตป 2557 เปนตนมา  บริษัทไดทำงานรวมกับ QGI 

Consortium (ผูรับเหมาโครงการหลัก) เพ่ือดำเนินงานโครงการ 

FPSO P75/P77 Modules ใหแก Petrobras ท่ีประเทศบราซิล 

ทั้งนี้ เนื่องดวยคุณภาพของงานและบริการที่ยอดเยี่ยมจาก 

โครงการดังกลาว ทำใหบริษัทไดรับงานโครงการ The  Com-

pression Modules ซึ่งเปนการรับงานโดยตรงกับ TUPI BV 

(เปนการรวมทุนของ Petrobras และพันธมิตรทางธุรกิจท่ีช่ือวา 

BG Group และ Petrogal) เพื่อใชสำรวจและผลิตแหลง

ทรัพยากรน้ำมันท่ีช้ันใตหินเกลือซ่ึงถือเปนพ้ืนท่ีแหลงทรัพยากร 

น้ำมันขนาดใหญแหงหนึ่งของโลก

   

จากขอมูลของ U.S. Energy Information Administration 

(EIA) การบริโภคพลังงานของประเทศบราซิลไดเพิ่มขึ้นกวา 

1 ใน 3 ในชวงทศวรรษที่ผานมาเนื่องจากการขยายตัวทาง 

ดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยน้ำมันและเชื้อเพลิงเหลวมี 

สัดสวนมากที่สุดสำหรับการบริโภคพลังงานทั้งหมดของ

ประเทศบราซิล ตามมาดวยพลังงานไฟฟาจากน้ำและกาซ

ธรรมชาติ ดังน้ัน เพ่ือรองรับความตองการพลังงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

รัฐบาลของประเทศบราซิลไดมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการ  

ผลิตน้ำมันภายในประเทศซึ ่งถือเปนเปาหมายระยะยาว 

โดยเพิ่มจาก 2.2 ลานบารเรลตอวันในป 2558 สูระดับ 2.8 

ลานบารเรล ตอวันในป 2563 หรือเพิ่มขึ้นกวารอยละ 27

เพื่อบรรุลเปาหมายดังกลาว การจัดสรรงบลงทุนเพื่อพัฒนา 

โครงการตางๆ จึงมีความสำคัญอยางมาก สถานการณดัง 

กลาวทำใหยังคงมีโครงการ FPSO modules เกิดขึ้นอยาง 

ตอเนื่องสำหรับใชในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ ทั้งนี้ ตาม 

แผนการดำเนินธุรกิจของ Petrobras ในชวงป 2560-2564 

นั้น แมวาทาง Petrobras ไดมีการทบทวนปรับลดงบการ 

ลงทุนมาอยูที่ 74,100 ลานดอลลารสหรัฐ หรือลดลงรอยละ 

25 จากชวงกอนหนาโดยมีสาเหตุเน่ืองจากราคาน้ำมันท่ีลดลง 

อยางไรก็ตาม มากกวารอยละ 80 ของงบการลงทุนทั้งหมด 

ยังคงมุงเนนความสำคัญไปท่ีโครงการสำหรับผลิตและสำรวจ 

พลังงานในแหลงพื้นที่ชั้นใตหินเกลือ ทั้งนี้ ในระหวางป 

2560-2564 Petrobras มีแผนที่จะลงทุนโครงการ FPSO 

modules กวา 19 โครงการเพื่อใชสำรวจและผลิตแหลง 

ทรัพยากร น้ำมันที่ชั้นใตหินเกลือตามแผนธุรกิจฉบับใหม 

โดยการลงทุนโครงการตางๆ ที่ถูกวางแผนไวเพื่อใหบรรลุ 

เปาหมาย สำหรับ Petrobras และประเทศบราซิลจะยังคง 

สรางโอกาสอยางมากใหแกบริษัทที่จะไดรับงานเขามาอยาง 

ตอเน่ืองจากลูกคากลุมอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซท่ีประเทศ 

บราซิล

ภาวะตลาดและแนวโนมอุตสาหกรรม

ประเทศบราซิล
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ประเทศออสเตรเลียถือเปนอีกหนึ ่งประเทศพัฒนาแลว 

ท่ีมีความม่ังค่ังและมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเปนลำดับท่ี 6 ของโลก 

ท้ังน้ี จากการท่ีมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติเปนจำนวนมาก 

ประเทศออสเตรเลียจึงถือเปนหนึ่งในประเทศผูผลิตแรที่ใหญ 

ท่ีสุดของโลก

แมสถานการณดังกลาวยังคงสงผลกระทบในระยะสั ้น 

สำหรับผูประกอบการในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากความ

ตองการสินคาท่ีลดลงและผลผลิตท่ีมากเกินความตองการใน

ตลาดสินคาโภคภัณฑ อยางไรก็ตาม โอกาสในการรับงาน 

โครงการตางๆในประเทศออสเตรเลียยังคงมีเหลืออยู  

เนื่องจาก ยังมีจำนวนโครงการซ่ึงอยูในชวงของการศึกษา 

ความเปนไปไดมูลคารวมกันกวา 182 พันลานดอลลาร 

ออสเตรเลีย นอกจากนี้ บริษัทเชื่อวาอุตสาหกรรมเหมืองแร 

ในประเทศออสเตรเลียกำลังอยูในชวงของการฟนตัวหลังจาก 

ท่ีบริษัทไดรับเชิญใหเขารวมประมูลโครงการจากบริษัทเหมือง 

แรที่ประเทศออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในชวงที่ผานมากอใหเกิดการ

ปรับตัวลดลงของราคาสินคาโภคภัณฑ ซึ่งตอมาก็ไดสงผล

กระทบตอบริษัทเหมืองแรหลายแหงในประเทศออสเตรเลีย 

ทำใหผูประกอบการจำนวนมากมีนโยบายในการลดตนทุน

และตัดลดงบประมาณการลงทุน รวมไปถึงชะลอการพัฒนา 

โครงการตางๆ ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับสินคาโภคภัณฑ 

ทั้งนี้ เปนที่ทราบกันแลววาเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย 

มีการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศจีน เน่ืองจากประเทศ 

จีนเปนตลาดสงออกที่ใหญที ่สุดของประเทศออสเตรเลีย       

จากขอมูลของกระทรวงการคาและการตางประเทศของประเทศ 

ออสเตรเลียพบวา มูลคาการสงออกไปประเทศจีนคิดเปน

สัดสวนประมาณ 1 ใน 3 ของการสงออกทั้งหมดของประเทศ 

ออสเตรเลีย ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

จีนจึงสงผลกระทบตอแนวโนมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

เหมืองแรในประเทศออสเตรเลียดวยเชนกัน  

จากขอมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรมและวิทยาศาสตร 

ของประเทศออสเตรเลียในชวงตนป 2559 ภาพรวมตลาดสิน 

คาโภคภัณฑในประเทศ ออสเตรเลียเริ่มฟนตัวขึ้นหลังจาก 

ราคาสินคาโภคภัณฑท่ีใชสำหรับการกอสรางและวัตถุดิบท่ีใช 

ในการผลิตเหล็ก เชน แรเหล็ก ถานหิน ทองแดง มีการปรับตัว 

เพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม แนวโนมราคาสินคาโภคภัณฑใน 

อนาคตยังคงข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน แนวโนมการเติบโตทาง 

เศรษฐกิจของประเทศจีน ผลกระทบจากการท่ีสหราชอาณาจักร 

ออกจากสหภาพยุโรป ความผันผวนของตลาดอัตราแลกเปล่ียน 

โดยเฉพาะแนวโนมการแข็งคาของเงินสกุลดอลลารสหรัฐ  

ซ่ึงในทางกลับกันจะสงผลกระทบตอแนวโนมอุตสาหกรรมสินคา 

โภคภัณฑในประเทศออสเตรเลียดวย

ท้ังน้ี เปนท่ีทราบกันวาประเทศออสเตรเลียซ่ึงมีแหลงทรัพยากร 

ธรรมชาติตางๆ ช้ันนำของโลกจำนวนมาก ยังมีความจำเปนตอง 

ลงทุนเพ่ือพัฒนาแหลงทรัพยากรเหลาน้ันตอไป ดังน้ัน บริษัท 

เชื่อมั่นวายังมีโอกาสอีกมากที่จะไดรับงานโครงการตางๆ ที่ 

ประเทศออสเตรเลียในอนาคตอันใกลน้ี

ประเทศออสเตรเลีย



ในป 2559 การเคลื่อนไหวของราคาพลังงานไดรับผลกระทบ 

จากหลากหลายปจจัย เชน การคาดการณของตลาดเกี่ยวกับ 

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ 

นโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ มประเทศผู สงน้ำมันเปน 

สินคาออก (โอเปค) การถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราช 

อาณาจักร ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความไมสมดุล 

ในตลาดน้ำมัน ซ่ึงหลายหลากปจจัยท่ีกลาวขางตนมีผลกระทบ 

ตอราคาน้ำมันอยางมาก ทั้งนี้ การลดลงอยางมากของราคา 

น้ำมันเกิดข้ึนในเดือนมกราคม 2559 เม่ือราคาน้ำมันดิบ 

เบรนทลดลงไปอยูท่ีประมาณ 26 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล 

อยางไรก็ตาม ราคาน้ำมันเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการ 

ลดกำลังการผลิตในสหรัฐอเมริกาและความคาดหวังที่กลุม 

โอเปคจะสรางเสถียรภาพปริมาณการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ทามกลางความทาทายในสภาพตลาดของ 

อุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัท 

ไดลงนามในสัญญารับงาน TUPI FPSO Modules Project 

(03B) ในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซโดยมีมูลคาโครงการ 

ประมาณ 2,800 ลานบาทจากเจาของโครงการโดยตรง 

(TUPI BV.) ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งขอพิสูจนที่สำคัญในความ 

สำเร็จของบริษัทซึ่งเกิดจากการสงมอบงานที่มีคุณภาพยอด

เยี่ยม ตรงตอเวลาและราคาที่เหมาะสมแกลูกคามาอยาง 

ตอเนื่อง นอกจากนี้ การลงนามในสัญญารับงานใน 

อุตสาหกรรม น้ำมันและกาซเปนหลักฐานที่สำคัญท่ีบงช้ีวา 

อุตสาหกรรมดังกลาวจำเปนท่ีจะตองลงทุนอยางนอย 3 ลาน 

ลานดอลลารสหรัฐระหวางป 2559 - 2563 เพื่อสรางความ 

ย่ังยืนดานพลังงานในระยะยาว และถึงแมราคาน้ำมันจะลดลง 

ในชวงที่ผานมา แตยังคงมีโครงการกวา 200 โครงการใน 

อุตสาหกรรมน้ำมันและกาซที่คาดวาจะเริ่มดำเนินการกอนป 

2568 (ขอมูลหนวยงานวิจัย ICD)

นอกจากนี้ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซไม 

สามารถท่ีจะรักษาระดับการผลิตโดยปราศจากการลงทุนตางๆ

ได ท้ังน้ี โดยเฉล่ียแลวจะมีการลดลงของระดับการผลิต 

ประมาณรอยละ 4-5 ซึ่งหมายความวาหากปราศจากการ 

ลงทุนใดๆ แลว ระดับการผลิตน้ำมันและกาซท้ังโลกจะลดลง 

มากกวา 4 ลานบารเรล ตอวันในรอบ 1 ป ดังนั้น เพื่อทดแทน 

แหลงทรัพยากรพลังงานที่คอยๆ ลดลงและเพื่อตอบสนอง 

ตอความตองการพลังงาน ผูพัฒนาโครงการจึงมีความจำเปน 

ท่ีตองมีการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและ กาซท่ัวโลกในชวง 

2 ทศวรรษขางหนา

ในระยะยาว ราคาน้ำมันจะปรับเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการ 

เติบโตของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดย 

เฉพาะอยางยิ่งจากประเทศกำลังพัฒนา แตในระยะสั้นการ 

ลดลงของราคาน้ำมันทำใหนักลงทุนจำนวนมากอาจมองวา

สถานการณดังกลาวมีความเส่ียงสูง อยางไรก็ตาม สถานการณ 

นี้อาจเปนโอกาสดีแกบริษัทในการเขาไปรับงานเพิ่มมากขึ้น 

ในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ จากการสงมอบงานที่ตรงตอ 

เวลา คุณภาพและบริการท่ียอดเย่ียม เน่ืองจากบริษัทพลังงาน 

และผูพัฒนาโครงการหลายแหงไดใชกลยุทธ low-cost coun-

tries sourcing (LCCs) ซ่ึงเปนการมองหาบริษัทท่ีสามารถ 

ดำเนินโครงการ ดวยตนทุนท่ีต่ำและสามารถสงมอบงานไดตาม 

แผนท่ีวางเอาไว

น้ำมัน
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ผูพัฒนาโครงการในอุตสาหกรรมสินคาโภคภัณฑจำนวนมาก

ไดเผชิญสถานการณท่ีความตองการสินคาไดลดลงในชวง 2 ป 

ท่ีผานมา ทามกลางการปรับตัวลดลงของราคาสินคาโภคภัณฑ 

ทำใหในป 2559 คาใชจายในการสำรวจทรัพยากรแรและ 

ปโตรเลียมของประเทศออสเตรเลียไดลดลงเม่ือเทียบกับชวงป 

2558 อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณในอุตสาหกรรมเหมือง 

แรยังคงทาทายตอผูประกอบการท่ีประเทศออสเตรเลีย แตคาด 

กันวาการพ้ืนตัวในอุตสาหกรรมเหมืองแรอาจจะเกิดข้ึนเร็วกวา

ท่ีคาดหมายเอาไว โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 

ราคาสินคาโภคภัณฑท่ีใชสำหรับอุตสาหกรรมกอสราง และ 

วัตถุดิบในการผลิตเหล็กมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการพื้น

ตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศจีน ขณะท่ีบริษัท 

BHP Billiton ซ่ึงเปนบริษัทเหมืองแรรายใหญแหงหน่ึงของ 

โลกได มีการประกาศเพ่ิมงบลงทุนท่ีใชในการสำรวจเหมืองแร 

กวา 900 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 18 

ของงบการลงทุนท้ังหมด ในขณะท่ีป 2559-2560 กระทรวง 

อุตสาหกรรมนวัตกรรม และวิทยาศาสตรของประเทศ

ออสเตรเลีย ไดมีการคาดการณวาปริมาณการสงออกแรเหล็ก 

ของประเทศออสเตรเลียจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 จากป 2558 ถึง 

ป 2560

   

นอกจากนี้ บริษัทไดรับเชิญใหเขารวมประมูลโครงการใน 

อุตสาหกรรมเหมืองแรที่ประเทศออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นดังที่

กลาวไวกอนหนา ดังน้ัน แมบริษัทจำนวนมากจะมีการปรับลด 

งบการลงทุน แตโครงการที่มีศักยภาพยังคงถูกคาดหมาย 

ท่ีจะดำเนินการตอเน่ือง ซ่ึงในสถานการณดังกลาว ผูพัฒนา 

โครงการตองมีการประเมินผูท่ีสามารถสงมอบโครงการท่ีมี

คุณภาพ ตรงตอเวลา และมีตนทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงเหมือนกับส่ิงท่ี 

เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ ที่ในความเปนจริง 

แลวสถานการณดังกลาวจะเปนการสรางโอกาสอยางมากมาย

ใหแกบริษัทในอนาคตอันใกล

เหมืองแร



การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นเปนสิ่ง

สำคัญที่ทำใหบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กจำนวนมากตอง

มีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม รวมไปถึงการลดตนทุน 

การดำเนินงาน โดยบริษัทจะมุงเนนใหเกิดการควบรวมฝาย 

สนับสนุนการผลิต การควบคุมและบริหารวัตถุดิบ การบริหาร 

จัดการคลังสินคา เครื่องมือและอุปกรณตางๆ รวมไปถึงการ 

ซอมบำรุง เพื่อใหเกิดการปรับปรุงขบวนการดำเนินธุรกิจอัน 

จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำไปสูตนทุนการ 

ดำเนินงานที่ลดลง

   

เพื่อสนับสนุนความมุงมั่นของบริษัทตอการจัดหาสินคาที่มี

คุณภาพ ตรงตอเวลา และมีความปลอดภัยในการทำงาน 

ต้ังแตป 2555 เปนตนมา บริษัทไดลงทุนพัฒนาในการปรับปรุง 

เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ท่ีมีเทคโนโลยี 

ใหม ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงงานของบริษัท นอกเหนือ 

จากการลงทุนในโรงชุบสังกะสี โรงผลิตเหล็กตะแกรง 

โรงสรางคานรับน้ำหนัก บริษัทยังมีการลงทุนอุปกรณให 

ความรอนภายหลังการเช่ือม รถสำหรับเคลื่อนยายกลุมชิ้น 

งานขนาดใหญ และอุปกรณสำหรับยกชิ้นงานตางๆ เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนและระยะเวลาในการทำงาน

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา การลดลงของราคาน้ำมันไดกอใหเกิด 

ความกังวลอยางมากตอการพัฒนาโครงการในอุตสาหกรรม

น้ำมันและกาซทั่วโลก ทั้งนี้ แมวาสถานการณดังกลาวกำลัง 

กอใหเกิดความทาทายอยางมาก ในทางกลับกันสิ่งนี้ อาจจะ 

สรางโอกาสอยางมากใหแกบริษัทในการเขาไปรับงาน เพิ่ม 

มากขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ เนื่องจากการสงมอบ 

งานท่ีมีคุณภาพและบริการท่ียอดเย่ียมแกลูกคา อยางไรก็ตาม 

บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการกระจายสินคา และบริการ 

ไปยังตลาดอื่นๆ เชน ทวีปอเมริกาเหนือ   ทวีปอเมริกาใต  

เอเชีย ออสเตรเลีย และตลาดภายในประเทศ ในหลากหลาย 

อุตสาหกรรม เชน เหมืองแร ปโตรเคมี การกอสรางโครงสราง 

พื้นฐาน พลังงานทางเลือก เปนตน

กลยุทธการดำเนินธุรกิจ

การลดตนทุนการดำเนินงาน

การลงทุนพัฒนาปรับปรุงโรงงาน
ใหมีความทันสมัย

แมในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทตระหนักวาบุคลากร 

คือปจจัยสำคัญตอความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทยังสงเสริมใหความรูและฝกอบรมพนักงานอยางตอเน่ือง 

เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ 

การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหนงงานของพนักงานจะสราง

โอกาสในการทำงานดานอื่นๆ รวมไปถึงเปนการสรางความ 

เขาใจระบบการทำงานของหนวยงานอ่ืนๆ ซ่ึงจะชวยเพ่ิมทักษะ 

ในการทำงานของพนักงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การที่พนักงาน 

เรียนรูขอผิดพลาดตางๆในอดีตจะชวยปองกันปญหาลักษณะ 

เดียวกันที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ 

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานเขารวมสัมมนาและประชุมเชิง 

ปฏิบัติการซึ่งจะทำใหพนักงานรูสึกมีสวนรวมและซื่อสัตยตอ

องคกร โดยท่ีผานมาบริษัทไดดำเนินนโยบายการจัดการดาน 

ทรัพยากรบุคคลซึ่งชวยใหบริษัทสามารถรักษาบุคคลากรที่มี 

คุณภาพเอาไวได

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท

การบริหารจัดการกลุมลูกคา
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หนึ่งในกลยุทธดานการตลาดที่บริษัทนำมาใชคือ การรวมมือ 

กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ ความรวมมือดัง 

กลาวจะชวยใหบริษัทสามารถรับงานขนาดใหญและงานที่มี

ความซับซอนได รวมทั้งชวยขยายขีดความสามารถในการ 

ทำงาน การเขาไปสูตลาดและอุตสาหกรรมใหมๆ อันจะสราง 

ความเติบโตอยางตอเนื่อง ความรวมมือดังกลาวอยูใน 

ล ักษณะที ่ เป นความรวมมือกับบร ิษ ัทว ิศวกรรมตางๆ 

ผูรับเหมาโครงการหลัก ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 

และผูประกอบการกอสรางเรือ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจะเสาะ 

หาความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพอยางตอ

เนื่องซึ่งจะไมเปนการสรางภาระทางการเงินและหนี้สินใดๆ 

ตอบริษัท 

บริษัทมุงเนนใหบริการแกโครงการแปรรูปและประกอบกลุม

ช้ินงานขนาดใหญท่ัวโลก จากประสบการณการดำเนินโครงการ 

ของบริษัททั้งการแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก การแปรรูปและ 

ประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญและการใหบริการงานติดตั้ง

นอกสถานท่ี โดยเฉพาะโครงการแปรรูปและประกอบกลุมช้ิน 

งานขนาดใหญในอุตสาหกรรมหนักแกลูกคาในอุตสาหกรรม

เหมืองแร โครงการแปรรูปและประกอบกลุมชิ้นงานขนาด 

ใหญที่ใชสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซนอกชายฝงซึ่ง

เปนโครงการที่สรางประสบการณและชื่อเสียงใหแกบริษัท

อยางมาก 

การรวมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

การมุงเนนใหบริการแกโครงการ
แปรรูปและประกอบกลุมชิ้นงาน
ขนาดใหญ



ในป 2559 รายไดหลักของบริษัทเกิดจากโครงการ P75/P77 

FPSO Modules ของบริษัท Petrobras และโครงการ FPSO 

Compression Modules ของ TUPI BV. (ซึ่งเปนโครงการ 

ของบริษัท Petrobras และพันธมิตรทางธุรกิจ) ดังนั้น 

รายไดของบริษัทยังคงมาจากโครงการเพียงไมกี่โครงการ 

ซึ่งคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 90% ของรายไดรวมในป 

2559 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถรับชำระเงินจากลูกคา 

หรือหากลูกคาไมสามารถดำเนินโครงการตอได สถานการณ 

ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายไดของบริษัทข้ึนอยูกับความสามารถในการชนะการประมูล 

ทำใหมีความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดเนื ่องจาก 

การแขงขันในตลาดไดเพิ่มสูงขึ้น และมีหลากหลายปจจัย 

ภายนอกที่สงผล กระทบตอการกระบวนการสำหรับยื่น 

ประมูลโครงการตางๆ ซ่ึงในปจจุบันยังคงมีโครงการตางๆ 

จำนวนมากท้ังอยูระหวาง ดำเนินการและอยูระหวางการ 

ศึกษาความเปนไปได ท้ังน้ี เพ่ือใหบริษัทสามารถเขารับงาน 

โครงการตางๆเพ่ิมมากข้ึน บริษัทจึงใหความสำคัญอยางมาก 

ในการสงมอบสินคาใหทันตามกำหนด ผลิตสินคาและบริการ 

ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม รวมไปถึงลูกคาที่ไดรับการ 

แนะนำจากลูกคา ปจจุบันของบริษัทไดเปนอยางดี นอกจากน้ี 

บริษัทไดรับ ขอเสนอและเขารวมในการประมูลโครงการใหมๆ  

อยางตอเน่ือง ขณะท่ีลูกคาปจจุบันของบริษัทอยูในอุตสาหกรรม 

น้ำมันและกาซธรรมชาติ ทีมงานดานการตลาดของบริษัท 

ไดมีการทบทวนโครงการที่มีศักยภาพในอีกหลากหลาย

อุตสาหกรรม เชน โครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ตางๆ 

โครงการ โรงไฟฟา โครงการในธุรกิจพลังงานทางเลือกเปนตน 

นอกจากน้ี บริษัทไดเร่ิมท่ีจะสรางและเพ่ิมความแข็งแกรงใน 

ดานเครือขายในประเทศตางๆ เชน บราซิล ออสเตรเลียและ 

ประเทศในเอเซีย เพ่ือเพ่ิมชองทางสำหรับการรับงานในอนาคต 

ใหมากข้ึน

บริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการโครงการ และคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่ติดตามและจัดการกับความ 

เสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับสัญญาของแตละโครงการอยาง 

สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ลูกคาของบริษัทเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง 

นาเชื่อถือและมีฐานะการเงินที่แข็งแกรง ทั้งนี้ โดยทั่วไป 

ลักษณะของสัญญาที่ทำกับลูกคาจะมีการแบงชำระเงินตาม

ความคืบหนาของผลงานหรือมีการสงมอบงานเปนงวด 

สิ่งนี้จะชวยใหบริษัทไดรับกระแสเงินสดเขามาอยางตอเนื่อง 

และสามารถลดผลกระทบจากการหยุดดำเนินการในกรณีที่

ลูกคาไมสามารถชำระเงินตามสัญญา โดยท่ีผานมายกเวนใน 

กรณีท่ีเจาของโครงการและผูรับเหมาหลักโครงการมีขอขัดแยง 

ซ่ึงกอใหเกิดการชะลอโครงการไปช่ัวคราว บริษัทไมเคยประสบ 

ปญหาที่สงผลใหไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา การที่ 

ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาหรือการหยุดดำเนินโครงการของ

ลูกคาแตอยางใด

ความเส่ียงถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

ปจจัยความเสี่ยง

1. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาโครงการ
    ขนาดใหญ

2. ความเส่ียงจากความตอเน่ืองของรายได
    จากการประมูล

1) ความเส่ียงจากกลยุทธการประกอบธุรกิจ

2) ความเส่ียงจากกลยุทธการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงจากกลยุทธการประกอบธุรกิจ
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จากขอมูลในอดีตที่ผานมาของบริษัท พบวามูลคาของงาน 

ที่เปลี่ยนแปลงไปมีจำนวนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคา 

โครงการต้ังตน และมีสัดสวนเพิ่มขึ้นมากกวาที่จะลดลง ท้ังน้ี 

บริษัทมั่นใจวาบริษัทจะยังสามารถจัดการและลดความเสี่ยง 

ดังกลาวที่มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอรายไดและกำไร 

ของบริษัทเมื่อลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการ

ลักษณะโดยท่ัวไปของสัญญาจางท่ีบริษัททำกับลูกคาจะมีการ 

กำหนดใหมีการสงมอบสินคาและชำระเงินเปนงวดๆ ตามความ 

สำเร็จของงานกอนการชำระเงินงวดสุดทาย ลูกคาและบริษัท 

จะตกลงรวมกันสำหรับจำนวนเงินที่จะชำระในงวดสุดทาย 

(Final Account) ซึ่งมีผลกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของ 

ตนทุนของโครงการ ขอบเขตที่เพิ่มขึ้น/ลดลงของงานกรณีท่ี 

สินคาท่ีบริษัทสงไปมีขอบกพรองและตนทุนของลูกคาที่เกิดขึ้

นหลังจากสงมอบสินคา ดังนั้น การสรุป Final Account 

นั้นอาจทำใหทั้งรายไดจากโครงการและผลกำไรที่คาดวาจะ 

ไดรับลดต่ำลงจากท่ีคาดไวจากงานโครงการนั้นๆ ไดแต 

อยางไรก็ตาม 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทำใหตองแขงขันกันมากขึ้น 

สงผลใหการดำเนินงานมีอัตรากำไรลดลงสาเหตุหลักเน่ืองจาก

การปรับลดงบประมาณการลงทุนของผู พัฒนาโครงการ 

นอกจากนี้ จากการท่ีผูประกอบการจากประเทศจีนไดเขามา 

ดำเนินธุรกิจโดยใชกลยุทธการแขงขันดานราคาเปนหลัก 

อยางไรก็ตาม บริษัทจะยังคงดำเนินกลยุทธการแขงขันใน 

ดานคุณภาพและการสงมอบสินคาและบริการที่ตรงเวลามา

กกวาการแขงขันดานราคา โดยจะมุงเนนการปรับปรุงโรงงาน 

ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยรวมไปถึงสรรหาและพัฒนาบุคลากร 

ใหมีทักษะความสามารถเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และคุณภาพในการผลิต นอกจากน้ีบริษัทยังคงความพยายาม 

ที่จะลดตนทุนการผลิตในทุกๆ ดาน ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบท่ี 

เกิดจากการแขงขันดานราคาและบรษิทัจะเพ่ิมความเขมแข็ง 

ของเครือขายดานการตลาดและกระจายฐานลูกคาใหมากข้ึน

3.  ความเส่ียงจากการลดลงของอัตรากำไร
     เน่ืองจากสภาพการแขงขัน

4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
   มูลคาสัญญา

5. ความเส่ียงจากความผันผวนของรายได
    และกำไร

บริษัทมีความเสี่ยงดานความผันผวนของรายไดและกำไรใน

แตละไตรมาสในกรณีที่ไมสามารถประมูลงานโครงการใหม

เขามาตอเนื่องเพื่อชดเชยโครงการที่ดำเนินการอยูแลวเสร็จ 

ในกรณีดังกลาว บริษัทอาจจะมีรายไดไมเพียงพอกับตนทุน 

คงที่ซึ่งอาจทำใหเกิดการขาดทุนในไตรมาสนั้น นอกจากนี้ 

การเปลี่ยนแปลงในสวนผสมโครงสรางผลิตภัณฑอาจกอให

เกิดผลกระทบทั้งในดานอัตรากำไรขั้นตนและอัตรากำไรสุทธ ิ

เพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว บริษัทจะดำเนินการโดย 1) เพ่ิม 

ปริมาณงานในมือ (Backlog) และงานท่ีมีศักยภาพสูง 

ท่ีคาดวาจะประมูลได โดยเขารวมประมูลงานโครงการตางๆ 

ใหมากข้ึนในหลากหลายอุตสาหกรรม และหลากหลายภูมิภาค  

2) รวมมือกับลูกคาและผูจัดหาวัตถุดิบเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 

ผลิตและเตรียมความพรอมดานตางๆ ในการดำเนินโครงการ 

และ 3) พยายามลดและควบคุมตนทุนคงท่ีและตนทุนในการ 

ผลิตของบริษัท



การถูกยกเลิกสัญญากอนกำหนดจากลูกคาหรือเจาของโครง

การสามารถเกิดขึ้นได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผล การดำเนิน

งาน ฐานะทางการเงิน และภาพลักษณของบริษัท อยางไรก็ตาม 

บริษัทมีนโยบายที่เนนในเรื่องของคุณภาพ ความตรงตอเวลา 

ในการสงมอบสินคาและบริการ ทั้งนี้ ตั้งแตดำเนินธุรกิจมา 

เปนเวลากวา 20 ป บริษัทไม เคยมีเหตุการณการถูกยกเลิก 

สัญญาจางกอนกำหนดอยางไรก็ตามบริษัทไดเตรียมมาตรการ 

ตางๆ เพ่ือลดผลกระทบดังกลาวซ่ึงสัญญาจะถูกเตรียมใหมีการ 

รวบรวมขอตกลงและสัญญาท่ีปองกัน และชวยลดผลกระทบ 

จากความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการ หยุดการดำเนินโครงการ 

กอนกำหนด นอกจากน้ีบริษัทยังคงจัดทำแผนและวิธีการตางๆ  

เพื่อใหสามารถจัดการเหตุการณ ดังกลาวไดอยางรวดเร็วซึ่ง 

ส่ิงเหลาน้ีไดถูกทบทวนอยางสม่ำเสมอในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึง

ของการบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง

6. ความเส่ียงจากการถูกยกเลิกสัญญากอน
    กำหนด 

7. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายไดหลักจากตลาด
   และกลุมอุตสาหกรรมเพียงไมก่ีแหง

8. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
    เงินตราตางประเทศ 

ทั้งนี้ การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและความตองการ 

ใชน้ำมันรวมไปถึงสินคาโภคภัณฑที่ลดลง ทำใหราคาน้ำมัน 

และราคาสินคาโภคภัณฑลดลงอยางมากในชวงที่ผานมา 

ดังนั้น บริษัทเหมืองแรและบริษัทพลังงานหลายแหงไดมีการ 

ปรับลดงบการลงทุนลง อยางไรก็ตาม สถานการณดังกลาว 

กลับเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหแกบริษัท เนื่องจากทำใหเจาของ 

โครงการตองดำเนินกลยุทธการจัดหาผูประกอบการท่ีมีตนทุน

ต่ำจากการปรับลดงบการลงทุน ซึ่งที่ผานมาบริษัท ยังคงได 

รับขอเสนอใหเขารวมประมูลโครงการในอุตสาหกรรมน้ำมันแ

ละกาซอยางตอเนื่อง

แหลงรายไดสวนใหญของบริษัทเกือบท้ังหมดมาจากตางประเทศ  

ดังนั้น การที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นจะสงผลกระทบตอผลการ 

ดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ บริษัทจึงกำหนดแนว 

ทางในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ย

นเงินตราตางประเทศโดย 1) ชำระคาวัตถุดิบใหแกผูจัดหา 

วัตถุดิบเปนเงินสกุลเดียวกันกับรายได (Natural Hedge)  2) 

มองหาเครื่องมือปองกันความเสี่ยง เชน ทำการซ้ือสัญญา 

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contracts), 

การซ้ือสิทธิในการซ้ือหรือ ขายเงินตรา ตางประเทศ (Options) 

และสัญญาแลกเปลี่ยน (Swap) เพื่อ เปนการปองกันความ 

เสี่ยงใหแกจำนวนเงินที่เหลือภายหลัง จากการทำ Natural 

Hedge ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความ เคลื่อนไหวของอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางใกลชิด โดยบริษัทได 

มีการศึกษาทางเลือกในการปองกัน ความเสี่ยงดังกลาวกับ 

ธนาคารในประเทศและธนาคารตางประเทศ 

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีรายไดตามสัญญาจากโครงการ 

ในประเทศออสเตรเลียและบราซิลเปนหลัก โดยมาจาก 

อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ 

อยางไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดมีการ 

กำหนดกลยุทธเพ่ือกระจายตลาดไปยังหลากหลายท่ีและหลาก

หลายอุตสาหกรรมเพื่อประมูลงานเพิ่มเติม ปจจุบันบริษัท 

ศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต เอเซีย 

และแอฟริกา โดยบริษัทจะยังคงมุงมั่นพยายามดำเนิน 

กลยุทธดังกลาวที่เริ่มทำมาตั้งแตป 2557 โดยการเขาไปรับ 

งานโครงการ FPSO modules จาก Petrobras หลังจากที่ 

กอนชวงเวลาดังกลาวมีรายไดมาจากโครงการในประเทศ

ออสเตรเลียเปนหลัก

046รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



047 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การแปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญน้ันตองอาศัย 

พ้ืนท่ีกวางและต้ังอยูใกลทาเรือเพ่ือการสงออก บริษัทจึงได 

เชาพื้นที่ในบริเวณทาเรือพาณิชยสัตหีบ-กองทัพเรือสัตหีบ 

และพื้นที่ทาเรือมาบตาพุดซึ่งใชเปนพื้นที่ในการรองรับงาน

ประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญกอนการสงออก โดยมีสัญญา 

เชาเปนรายปและสามารถขอตออายุสัญญาเชาไดหลังส้ินสุด 

สัญญา เนื่องจากงานประเภทดังกลาวเปนงานโครงสรางที่มี 

ขนาดใหญซึ่งหากไมไดรับการตออายุสัญญาเชาอาจสงผล 

กระทบตอการทำงานรวมไปถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ 

ขนสงสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตามที่ผานมาบริษัทไดรับ 

การตอสัญญาในการเชาพื้นที่สำหรับ การประกอบกลุมชิ้น 

งานขนาดใหญมาโดยตลอด โดยไมมีปญหาใดๆ ทั้งนี้ ในป 

2558 บริษัทไดลงนามสัญญาบรรลุขอตกลงรวมกันกับบริษัท 

อูกรุงเทพ จำกัด ทำใหมีพื้นที่ในการรองรับงานประกอบกลุม 

ชิ้นงานขนาดใหญกอนการสงออกเพิ่มขึ้นกวารอยละ 70 อัน 

จะชวยเพิ ่มความสามารถในการแขงขันประมูลโครงการ 

ขนาดใหญตางๆ ได

9. ความเส่ียงจากการไมไดรับการตอสัญญา
   เชาใชพ้ืนท่ี 

10. ความเส่ียงจากการถูกยกเลิกการสงเสริมการลง
     ทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

จากการท่ีบริษัทเปนนิติบุคคลตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตประกอบ

ธุรกิจบริการและรับจางผลิต และไดรับสิทธิในการถือครองที่ 

ดินภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไมได 

รับการสงเสริมการลงทุนดังกลาวซ่ึงจะสงผลกระทบตอสิทธิใน

การถือครองที่ดินของบริษัทและการประกอบธุรกิจที่ไดรับ

อนุญาตภายใตบัตรสงเสริมการลงทุน อยางไรก็ดี การไดรับ 

การสงเสริมการลงทุนในการถือครองที่ดินจาก BOI นั้น 

ไมมีการกำหนดอายุ ยกเวนในเร่ืองของสิทธิประโยชนทางภาษี 

เทานั้นที่มีกำหนดอายุ ดังนั้น การไดรับการสงเสริมการลงทุน 

จะคงอยูจนกวาบริษัทจะขอยกเลิกเอง หรือเกิดการควบรวม 

กิจการ/เลิกกิจการ หรือถูกยกเลิกเนื่องจากกรณีที่บริษัทไม 

ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ท้ังน้ี บริษัท 

ตระหนักดีวาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในบัตร 

สงเสริมการลงทุนแตละฉบับอยางเครงครัดเพ่ือปองกันการถูก 

ยกเลิกการสงเสริมการลงทุน

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไดจัดเตรียมแผนสำรองหากเกิดกรณี 

ท่ีไมสามารถตอสัญญาเชาไดและไมมีพ้ืนท่ีท่ีสำหรับรองรับงาน 

แปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญ (Modularization) 

กอนการสงออก โดยแบงออกเปน 4 แนวทางตามลำดับ

บริษัทไดมีการจัดหาพื้นที่เชาที่อยูใกลทาเรือเพื่อรองรับ 

งานงานแปรรูปและประกอบกลุมช้ินงานขนาดใหญ หรือ

การยายการประกอบช้ินงานไปดำเนินการใหแลวเสร็จใน

พ้ืนท่ีโรงงานและทำการขนสงช้ินงานขนาดใหญไปยังทา

เรือเพื่อสงออก หรือ
บริษัทอาจพิจารณาซื้อที่ดิน และ/หรือ หาพื้นที่เชาอื่นที่ 

ใกลทาเรือ หรือ 

บริษัทอาจพิจารณาใชทาเรืออื่นเพื่อการสงออกแทน 

เชน ทาเรือแหลมฉบัง 

• 

•

•

•



1. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร
   เฉพาะทางและแรงงานฝมือ 

เนื่องจากลักษณะผลิตภัณฑและบริการของบริษัทตองอาศัย

บุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้น การสูญ 

เสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง ยอมสงผลกระทบ 

ตอการดำเนินงานและความสามารถในการแขงขันบริษัทจึงมี

การวางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนนโยบายการ

บริหารที่สำคัญโดยการกำหนดผลตอบแทนที่จูงใจจัดหา 

สถานที่ทำงานที่เหมาะสมในการทำงานและจัดฝกอบรม 

พัฒนาบุคลากรในดานความรูความสามารถเพ่ือรักษาพนักงาน 

ที่ดีที่สุดเอาไว

ในตอนเริ่มตนโครงการและในกรณีที่เปนการสั่งซื้อภายใน

ประเทศท้ังโครงการระยะส้ันและระยะยาว บริษัทจะทำการส่ัง 

ซื้อในสัดสวนประมาณรอยละ 70-80 ของปริมาณสัดสวน 

เหล็กในประเทศท่ีตองใชท้ังโครงการ/หรือปริมาณท่ีตองใชตาม 

รอบการสงมอบ ในตอนเร่ิมตนโครงการเพ่ือเปนการลดความ 

ผันผวนของราคา

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

3. ความเส่ียงจากตนทุนการดำเนินโครงการ
    สูงกวาตนทุนท่ีระบุไวตามสัญญา

บริษัทมีการทำสัญญากับลูกคาในลักษณะสัญญาคงที่ ดังน้ัน 

กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ 

ในชวงระยะเวลาการดำเนินโครงการของบริษัทอาจสงผล 

กระทบโดยตรงตออัตราการทำกำไรของบริษัท โดยที่ผานมา 

บริษัทมีวัตถุดิบหลักที่สำคัญ ไดแก ผลิตภัณฑเหล็ก 

ในขณะที่ชิ้นสวนอุปกรณเครื่องมือวัดและอุปกรณไฟฟามี 

สัดสวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนชิ้นสวนอุปกรณทางวิศวกรรมที่ทาง 

ลูกคากำหนดมาใหตามสัญญา โดยปกติไดมีการเจรจาและ 

ตกลงราคาในชวงระยะเวลาเริ่มตนของการดำเนินโครงการ 

ซ่ึงสามารถชวยลดความผันผวนของราคาวัตถุดิบไปได

ในการดำเนินโครงการ บริษัทอาจจะประสบกับความเสี่ยง 

จากตนทุนการดำเนินโครงการสูงกวาตนทุนท่ีระบุไวตามสัญญา

ซึ่งจะสงผลตออัตราทำกำไร ซึ่งในบาง กรณีลูกคาไมสามารถ 

จัดหาวัตถุดิบไดตามกำหนดเวลาหรือในกรณีที่ลูกคามีความ

ประสงคเล ื ่อนการร ับมอบโครงการจากกำหนดการเดิม 

จนสงผลใหตนทุนการดำเนินโครงการสูงกวาตนทุนที่ระบุไว 

ตามสัญญาความเสี ่ยงนี ้ถูกจัดการโดยการวางแผนการ 

ดำเนินโครงการ การปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงขบวน 

การผลิตเพ่ือลดตนทุนการผลิตของบริษัท พรอมทั้งมีการ 

ติดตาม ความเสี่ยงของการดำเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงานมากกวา 18 

เดือน  บริษัทยังมีนโยบายในการเจรจาตอรองกับลูกคาเพ่ือ 

กำหนดเงื่อนไขในการปรับราคาเมื่อตนทุนเพิ่มขึ้นมากจาก 

ตอนเริ่มตนสัญญา

ท้ังน้ี บริษัทไดมีการกำหนดมาตรการลดความผันผวนของราคา 

โดยมีการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงดานราคาและวางแผนใน 

การซ้ือวัตถุดิบดังกลาว โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อทั้งจำนวน 

ในตอนเร่ิมตนโครงการสำหรับโครงการระยะส้ันท่ีม ีระยะเวลา 

ดำเนินโครงการนอยกวา 12 เดือน  แตหากเปนโครงการระยะ 

ยาวที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการมากกวา 12 เดือน บริษัท 

จะทยอยส่ังซ้ือในสัดสวนประมาณรอยละ 70-80 ของปริมาณ 

ความตองการในการผลิตตามรอบของการสงมอบสินคา 

ความเสี่ยงจากกลยุทธการปฏิบัติงาน
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4. ความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
    ประเภทเหล็ก

การขาดแคลนวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจำหนายสามารถ

สงผลกระทบอยางรุนแรงตอบริษัทในการสงมอบสินคาให

ตรงเวลา อยางไรก็ดี บริษัทมีการดำเนินการตรวจสอบราคา 

และปริมาณเหล็ก จากผูจัดจำหนายและตองไดรับการยืนยัน 

จากผูจัดจำหนายวาสามารถสงเหล็กไดตามที่ตกลงกันกอน

ที่บริษัทจะทำสัญญากับลูกคาอีกทั ้งการสั ่งซื ้อเหล็กของ 

บริษัทจะทำการสั่งซื้อเหล็กประมาณรอยละ 70-80 ของ 

ปริมาณการใชของท้ังโครงการทันทีท่ีบริษัทม่ันใจวาไดรับงาน 

ทำใหบริษัทมั่นใจวา มีปริมาณเหล็กที่เพียงพอ ทั้งนี้ บริษัท 

ยังมีความสัมพันธที ่ดีกับผูจัดจำหนายทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศอีกดวย

5. ความเส่ียงจากงานลาชาและสงมอบงานให
    ลูกคาไมทันกำหนดเวลา

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการถูกปรับและภาระคาใชจายที่

เพ ิ ่ มข ึ ้ นจากการส  งมอบส ินค  า ไม ท ันกำหนดเวลา 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนและบริหารโครงการอยาง 

ละเอียด เพื่อควบคุมการดำเนินงานในโครงการใหเปนไป 

ดังแผนที่วางไวอยางใกลชิด ซ่ึงจะทำใหบริษัทสามารถตรวจ 

สอบความคืบหนาของโครงการ รวมท้ังสามารถแกปญหา 

อยางทันทวงที เม่ือมีความเส่ียงดังกลาวเกิดข้ึนถามีเหตุการณ 

ที่กระทบตอเวลาในการสงมอบสินคา เชน การเปลี่ยนแบบ 

ทางวิศวกรรม หรือการไดรับแบบและรายการวัตถุดิบจาก 

ทางลูกคาลาชาบริษัทจะทำการเจรจากับลูกคาในเรื่องการ

ขยายระยะเวลาการสงมอบ หรือบริษัทจะดำเนินการประสาน 

งานกับทุกฝายที่เกี่ยวของรวมทั้งในสวนของลูกคาเพื่อใหได 

ขอยุติท่ีเปนประโยชนตอทุกฝายทันที ตลอดเวลาท่ีดำเนินธุรกิจ 

มากกวา 20 ป บริษัทไมเคยจายคาปรับและมีภาระคาใช 

จายท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีเกิดข้ึนจากการสงมอบงานโครงการท่ีลาชาแต

อยางใด โดยหนึ่งในปจจัยที่สรางชื่อเสียงใหแกบริษัทที่ผาน 

มาคือการสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลา



• ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
• คณะกรรมการและการเขาร วมประชุมของกรรมการ
• คณะผู บริหารและเลขานุการบริษัท
• คาตอบแทนผู บริหาร
• คาตอบแทนพนักงาน
• ความรับผิดชอบตอสังคม
• การควบคุมภายในและการบริหารความเสี ่ยง
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

มีความมุงมั่นในการสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ภายใตกฏระเบียบ วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท 

รวมไปถึงมติที่ประชุมผูถือหุนและหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อที่ 

จะสรางความเชื่อมั่นวา การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะกอให 

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอัน 

จะสรางความนาเชื่อถือและการเติบโตที่ยั่งยืนแกบริษัท

บริษัทไดเผยแพรนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มผาน

เว็บไซตของบริษัท  www.bjc1994.com ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทำ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเผยแพรสำหรับคณะ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

ของบริษัทตามที่วางแผนไว

บริษัทตระหนักและใหความสำคัญในสิทธิพ้ืนฐานตาง ๆ ของ 

ผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและในฐานะ 

เจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตน

ถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกำไรจากบริษัท สิทธิ 

ในการไดรับขอมูลอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุม 

ผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวม 

ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล 

การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี 

การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลตอทิศทางในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ 

ของบริษัท   เปนตน

นอกเหนือจากการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานบริษัท 

ไดดูแลและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม เชน การใหขอมูล 

การดำเนินธุรกิจท่ีเพียงพอ โปรงใส นอกเหนือจากกิจกรรม 

ตางๆ ของนักลงทุนสัมพันธอันประกอบไปดวยงานจัดประชุม 

นักวิเคราะหหลักทรัพย งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 

การใหสัมภาษณส่ือมวลชน บริษัทยังคงเผยแพรขอมูลอันเปน 

ประโยชนตอผูถือหุนผานเว็บไซตของบริษัท ส่ือสังคมออนไลน 

(เฟสบุค) จดหมายขาวนักลงทุนรายไตรมาส รวมไปถึงการ 

สอบถามขอมูล การสนทนากับผูบริหารและผูจัดการฝาย 

นักลงทุนสัมพันธผานเว็บไซต อีเมลและโทรศัพทของบริษัท 

รวมไปถึงการจัดประชุมผูถือหุนซ่ึงถือเปนโครงการหลักท่ีบริษัท 

ตระหนักและใหความสำคัญในสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของผูถือหุน 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ท้ังน้ี บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการของนโยบายการกำกับดูแล 

กิจการที่ดี 5 ขอ ประกอบไปดวย

หมวดที่  1 :  สิทธิของผูถือหุน 

หมวดที่  2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

หมวดที่  3 :  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

หมวดที่  4 :  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

หมวดที่  5 :  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน
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ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ



หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนจะระบุรายละเอียดของแต

ละระเบียบวาระการประชุม โดยแยกแตละระเบียบวาระ 

ไวอยางชัดเจน โดยระเบียบวาระแตละเร่ืองประกอบดวย 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ 

หลักเกณฑในการลงคะแนน และแบบฟอรมการลง 

ทะเบียน ประกอบกับหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ 

(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งเปนไปตามขอกำหนด 

ของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย นอกจากนี้ 

ในระเบียบวาระของการพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผู

สอบบัญชี การกำหนดคาตอบแทน บริษัทไดมีการระบุุ 

ชื่อของผูสอบบัญชี บริษัท ประวัติ และความสามารถ 

พรอมท้ังคาตอบแทน ใหแกท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา

บริษัทไดใหความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป ซ่ึงถือเปนหน่ึงในสิทธิของผูถือหุนท่ีสำคัญโดยจัด 

ใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 4 เดือนนับต้ังแตวันส้ินรอบ 

ระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยในป 2559 บริษัทไดจัดประชุม 

สามัญผูถือหุนประจำปท่ี โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. โดยในการประชุม 

สามัญผูถือหุน บริษัทไดปฏิบัติตามกรอบแนวทางการกำกับ 

ดูแลกิจการท่ีดีคูมือ AGM Checklist ซ่ึงจัดทำข้ึนโดยสมาคม 

สงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและคณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยมี รายละเอียดดังนี้

บริษัทจัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีขอมูลถูกตองครบถวน 

ในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลง 

คะแนนของผูถือหุน หลังจากนั้น ไดสงจดหมายเชิญประชุม

ผูถือหุน โดยระบุวาระการประชุมท่ีเก่ียวของใหผูถือหุนทราบลวง 

หนา และสนับสนุนใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจำป รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิ 

ออกเสียงในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได 

ดังนี้

การจัดประชุมผูถือหุน

กอนวันประชุม ●

●

แจงกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให

ผูถือหุนทราบลวงหนาผานระบบการส่ือสารขอมูลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท 

ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2559 กอนวันประชุมผูถือหุน 

มากกวา 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาในการศึกษาขอมูล 

ในแตละวาระการประชุมไดอยางเพียงพอ

●

● ขอมูลการประชุมผูถือหุนของบริษัท ไดมีการประกาศ 

ลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วันเพื่อบอกกลาว 

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา และเพื่อเตือนให 

ผูถือหุนเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 

บริษัทนำสงรายงานประจำป 2559 ใหผูถือหุนในรูป 

ของซีดีรอม อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดหารายงาน 

ประจำป 2559 ในแบบรูปเลม โดยผูถือหุนใดมีความ 

ประสงคท่ีจะรับในรูปแบบดังกลาว ใหแจงความประสงค 

ไปที่ ir@bjc1994.com หรือกรอกแบบฟอรม ขอรับราย 

งานประจำป และ/หรือ งบการเงิน
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ในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท  มีการเตรียมสถานที่ซึ่ง 

ถูกจัดเตรียมไวเปนอยางดีใหแกผูถือหุนที่มาประชุมทุกราย 

โดยในป 2559 มีจำนวนผูเขารวมประชุมผูถือหุนท่ีเขาประชุม 

ดวยตนเองจำนวน 128 รายและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

ที่เขาประชุมจำนวน 244 ราย รวมทั้งหมดเปนจานวน 372 

ราย นับจำนวนหุนไดท้ังส้ิน 1,292,242,349 หุน คิดเปนรอยละ 

80.77 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดของบริษัทจำนวน 

1,599,999,999 หุน ครบองคประชุมตามกฏหมายและขอ 

บังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงประธาน 

กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และผูบริหารระดับสูง เขารวมประชุมผูถือหุน 

เพื่อนำเสนอขอมูล ตอบคำถามและรับทราบความเห็นของ 

ผูถือหุน ทั้งนี้ ขอมูลในการประชุมผูถือหุน ณ วันประชุม 

สรุปไดดังนี้

วันประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการ ผูบริหาร ที่ปรึกษากฏหมาย และผูสอบ 

บัญชี เขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบความเห็น 

และตอบคำถามของผูถือหุน ในป 2559 คณะกรรมการ 

ท้ัง 8 คนไดเขารวมประชุม  โดยไดรวมถึงประธานกรรมการ 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบดวยเชนกัน

ในการประชุม บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ 

อยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

หรือตั้งคำถามในวาระตางๆ อยางอิสระกอนการลงมติ 

ในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

ท่ีเก่ียวของเขารวมในการประชุมผูถือหุนเพ่ือตอบคำถาม

ในที่ประชุม

เพื่อความโปรงใสในที่ประชุมผูถือหุน เลขานุการบริษัท 

ไดมีการเชิญผูถือหุนผูที่จะมาเปนพยานในการตรวจนับ

คะแนนเสียงในแตละวาระในที่ประชุมผูถือหุน

วาระพิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหกลับมา

ดำรงตำแหนงน้ัน  บริษัทจัดใหมีการเลือกต้ังเปนรายคน 

เพื่อเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุมผูถือหุน และ 

ขอใหเลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผูบริหาร 

ที่ปรึกษากฏหมาย และผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม 

และอธิบายถึงขบวนการลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนได

รับทราบ

●

●

●

●

●

เลขนุการบริษัท อธิบายการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

อยางชัดเจน โดยผูถือหุนแตละคนมี 1 คะแนนเสียงตอ 1 

หุน   ผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหยกมือขึ้น 

ถาไมมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหถือวา 

ผูถือหุนเห็นดวยตามมติที่เสนอ ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

เปนพิเศษในเรื่องใดจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้น 

ผูถือหุนที่ลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงตองลง 

คะแนนในบัตรลงคะแนนแลวยกมือเพื่อใหเจาหนาที่

บริษัท ไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะคำนวนคะแนน

ที่เห็นดวย โดยนำคะแนนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง 

หักออกจากคะแนนท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะ ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

●

●

●

เพ่ือตระหนักถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน บริษัทจึง 

เปดโอกาส ใหผูถือหุนสามารถสงคำถามที่ตองการให

ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอไดลวงหนา 

โดยสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาที่ ir@bjc1994.com

บริษัทอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกราย โดยใน 

การจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทน้ันจะเลือกวันเวลาท่ีเหมาะ

สมและใชสถานที่ซึ่งสะดวกแกการเดินทางโดยจะแนบ 

แผนที่จัดประชุมผูถือหุนไวในหนังสือเชิญประชุม 
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บริษัทไดกำหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา

เทียมกัน ทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนสวนนอย ผูถือหุน 

ท่ีเปนผูบริหาร ผูถือหุนสัญชาติไทยและตางดาว เพ่ือกอใหเกิด 

ความเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ผูถือหุนมีสิทธิในการเขารวมประชุม 

ผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ ภายใตกฏหมาย 

หรือขอบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลังการประชุมผูถือหุน

ในวาระพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการรวมถึง 

คาเบ้ียประชุม คาตอบแทนรายเดือน คาเดินทางและคา 

ท่ีพัก ตองเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี 

คาเบี้ยประชุมจะมอบใหแกกรรมการที่เขารวมประชุม 

เทาน้ัน ขณะท่ีกรรมการบริหารพิจารณาท่ีจะไมรับคาตอบ 

แทนดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทไดพิจารณาคาตอบแทน 

ของกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดของรายไดและมูลคา 

หลักทรัพย ณ ราคาตลาดท่ีใกลเคียงกัน

แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 ผานระบบ 

สื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วันถัดจากการประชุมผูถือหุน

บริษัทดำเนินการประชุมภายใตวาระที่ระบุไวในหนังสือ 

เชิญประชุมผูถือหุน พรอมกับการนำเสนอขอมูลท่ีชัดเจน 

เพื่อทำใหผูถือหุนเขาใจขอมูลในแตละวาระการประชุม

อยางชัดเจน

หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 บริษัท 

ไดจัดทำรายงานการประชุมซึ่งสรุปไดดังนี้

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน

●

●

●

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายรวมไปถึงผูถือหุนสวน

นอยสามารถเสนอชื่อกรรมการ เสนอวาระเพิ่มเติม 

คำถามไดกอนวันประชุมผูถือหุนโดยบริษัทจะกำหนด 

หลักเกณฑที่ชัดเจนเปนการลวงหนาเกี่ยวกับวิธีการที่ให

ผูถือหุนสวนนอย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนง 

กรรมการ และหลักเกณฑเพื่อพิจารณาวาจะเพิ่มวาระที่ 

ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม โดยหลักเกณฑดังกลาว 

ยังคงถูกนำไปเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ

จากการตระหนักถึงสิทธิพ้ืนฐานสำคัญตางๆ ของผูถือหุน 

บริษัทจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมแจงใหผู ถือหุน 

ทราบลวงหนาโดยไมจำเปน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาและ 

โอกาสเพื่อทำความเขาใจที่เพียงพอกอนลงคะแนน

●

●

บริษัทจะจัดสรรเวลาท่ีเหมาะสม เพียงพอใหแกผูถือหุน 

ท่ีเสนอประเด็นคำถามในท่ีประชุมผูถือหุน

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดน้ัน สามารถแตงต้ัง 

ผูแทนเพ่ือเขารวมประชุมและลงคะแนนในนามของผูถือ

หุน โดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบไปพรอมกับหนังสือ 

เชิญประชุมผูถือหุน

บริษัทไดกำหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียใน

วาระการประชุมใดๆ อยางนอยกอนการพิจารณา ในวาระ 

ท่ีเก่ียวของในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึก

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งหามมิให 

กรรมการท่ีมีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญในลักษณะท่ีจะ

ไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระในวาระท่ีเก่ียวของ

งดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมในวาระน้ันๆ

●

●

●

รายงานการประชุมประกอบไปดวยบันทึกรายช่ือกรรมการ 

ผูบริหารและเลขานุการบริษัท พรอมตำแหนงและบุคคล 

ที่เกี่ยวของเชน ที่ปรึกษากฏหมาย ผูแทนผูสอบบัญชี 

ผูแทนผูถือหุนเพ่ือเปนพยานในการตรวจนับการลงคะแนน 

นอกจากนี้ ในรายงานการประชุมยังประกอบไปดวยวิธี 

การนับคะแนน ผลการลงคะแนนในแตละวาระ คำถาม 

ขอเสนอแนะจากผูถือหุน คำอธิบายจากผูบริหาร บันทึก 

คะแนนเสียงทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

มติในแตละระเบียบวาระการประชุมและนำเผยแพรทาง

เว็บไซตของบริษัทที่ www.bjc1994.com ซึ่งอยูในหลัก 

เกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนดคือ 

ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน

●

054รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารใน

การนำขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอ 

สาธารณชนไปใชเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน ท้ังยังถือ 

เปนการเอาเปรียบหรือสงผลเสียหายตอผูถือหุนบุคคลผู 

เปดเผยหรือใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนตนเองหรือ 

ของบุคคลอ่ืนหรือทำธุรกรรมท่ีบุคคลดังกลาวอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนจะถูกพิจารณาวามีความผิดซ่ึงมี

โทษทางวินัย ดังน้ัน เพ่ือปองกันการนำขอมูลภายในของ 

บริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใช บริษัทจึงได 

มีการกำหนดแนวปฏิบัติเอาไว ดังน้ี

●

ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับหนาท่ีใน

การรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส 

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสำนักงานคณะ 

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) รวมท้ังการ 

รายงานการไดมาหรือจำหนายหลักทรัพยของตน 

คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสำนักงาน 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม)

ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงคูสมรส 

และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปดเผยราย 

งานการถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยน

แปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข 

เพ่ิมเติม) และจัดสงสำเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวัน 

เดียวกับวันที่สงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

○

○

กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัท 

และบริษัทยอย ท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระ 

สำคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูล 

ภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะ

เวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอมูลภายในของ 

บริษัทไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูที่เกี่ยวของ 

กับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลน้ันใหผูอ่ืนทราบ

จนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลัก

ทรัพยแหงประเทศไทย สำหรับมาตรการลงโทษหาก 

มีการกระทำการฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน 

บริษัทถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทำ

งานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก 

กรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปน 

หนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพน 

สภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก 

หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง 

ของบริษัท ใชขอมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมี 

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย

ของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตน 

ไดลวงรูมาในตำแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อ 

การซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชักชวน 

ใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย 

ซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่นของบริษัท (หากมี) ไมวาทั้ง 

ทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความ 

เสียหายแกบริษัทไมวาทั ้งทางตรงหรือทางออม 

และไมวาการกระทำดังกลาวจะทำเพื่อประโยชนตอ

ตนเองหรือผูอื่น หรือนำขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปด 

เผยเพื่อใหผูอื่นกระทำดังกลาว โดยตนไดรับผล 

ประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม

○

○
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เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมี 

นโยบายในการพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงทางผล

ประโยชนระหวางบุคคลและบริษัท รวมไปถึงคณะ 

กรรมการและพนักงาน บริษัทจะหลีกเลี่ยงการกระทำ 

ใดๆ ก็ตามที่นำไปสูความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ 

การตัดสินใจใดๆ ตองตระหนักถึงผลประโยชนของบริษัท 

เปนสำคัญโดยใหบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวตอง

เปดเผยรายงานธุรกรรมตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัด 

แยงทางผลประโยชน และตองงดเวนจากการมีสวนรวม 

ในการประชุมในวาระนั้นๆ

ผูถือหุน : บริษัทดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและ 

มีประสิทธิภาพ โดยมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจใหมีผลการ 

ดำเนินงานที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดำเนิน 

การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสและเช่ือถือไดตอผูถือ

หุน 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

●

นอกเหนือจากการคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติ

ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจดวย 

ความยุติธรรม โปรงใส และการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

อยางเทาเทียม กัน โดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ 

ความผิดปกติของ รสนิยมทางเพศ ลักษณะและความไม 

สมบรูณทางรางกาย โดยผูมีสวนไดเสียของบริษัทประกอบ 

ไปดวยผูถือหุน พนักงาน คูคา ลูกคา เจาหนี้ สังคมและคูแขง 

เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็น 

จากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดำเนินธุรกิจ 

ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไดคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนได 

เสียทุกฝายตามแนวทางดังตอไปนี้

●

พนักงาน : บริษัทไดปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม 

เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ 

บริษัทยังใหความสำคัญตอการพัฒนาทักษะความรู  

ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอยางสม่ำเสมอ 

อีกทั้ง ยังไดกำหนดแนวทางในการตอตานการทุจริต 

คอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม 

กฏหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ

●

คูคา : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคูคาโดยการ 

ใหคูคาแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน และคัดเลือก 

คูคาดวยความยุติธรรมภายใตหลักเกณฑในการประเมิน

และคัดเลือกคูคาของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัด 

ทำรูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกท้ังสองฝาย 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทางการคาอยางครบถวน 

และอยางเครงครัด

●

ลูกคา : บริษัทรับผิดชอบตอลูกคาโดยการรักษาคุณภาพ 

และมาตรฐานของสินคาและบริการ รวมถึงการตอบ 

สนองตอความตองการของลูกคาใหครบถวนและครอบ

คลุมใหมากท่ีสุด นอกจากน้ี บริษัทยังใหบริการหลังการขาย 

ตลอดจนใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับสินคาและบริการ 

ของบริษัทรวมท้ังยังจัดใหมีกระบวนการท่ีสามารถใหลูกคา

แจงถึงปญหาหรือการใหบริการที่ไมเหมาะสมเพื่อที่ 

บริษัทจะไดปองกันแกไขปญหาเก่ียวกับสินคาและบริการ

ไดอยางรวดเร็ว

●

เจาหน้ี : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแขงขันที่ดีมี 

จรรยาบรรณและอยูในกรอบของกฎหมายและกฏระเบียบ

ที่เกี่ยวของตางๆ 

สังคมและสวนรวม : บริษัทใสใจและใหความสำคัญ 

ตอความปลอดภัยตอสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพ 

ชีวิตของผูคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินงานของ

บริษัท และสงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีจิตสำนึก 

และความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและสังคม รวมท้ังจัด 

ใหมีการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

นอกจากนี้ บริษัทพยายามเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม 

ตาง ๆ ที่เปนการสรางประโยชนใหแกสังคม

●

●
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นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียดแจง 

ขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย 

ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน 

ที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผาน 

กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ทั้งนี้ 

ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง และ 

เก็บไวเปนความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจ 

สอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบขอมูล และหาแนวทาง 

แกไข (หากมี) และจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทยังรวมไปถึง 

แนวทางปฏิบัติและนโยบายตางๆ เชน แนวปฏิบัติสำหรับหลัก 

สิทธิมนุษยชน แนวทางในการปองกันการละเมิดทรัพยสิน 

ทางปญญาและลิขสิทธิ์ แนวทางในการปองกันความขัดแยง 

ทางผลประโยชน และนโยบายการปองกันการมีสวนรวม 

เกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายการปองกันการมีสวนรวมเกี่ยวของกับการ

คอรรัปชั่น เพื่อปองกันคณะกรรมการ ผูบริหารและ 

พนักงานของบริษัทในการใชประโยชนตางๆ ตอตนเอง 

ท่ีอาจกอใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตอบริษัท 

ดังนั้น บริษัทไดมีการรวบรวมขอพึงปฏิบัติไวเปน

ลายลักษณอักษร เพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับความตั้งใจและเจตนารมณของบริษัทฯ 

โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 

●
แนวปฏิบัติสำหรับหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทกำหนด 

นโยบายสิทธิมนุษยชนเพ่ือสรางบรรยากาศในการทำงาน

ที่แสดงถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อปราศจาก 

การแบงแยกชนช้ันและการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนตางๆ 

ถามีสถานการณที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกฏหมาย 

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตองแจงไปยังผูบังคับบัญชา 

ทันที โดยขอเสนอและ/หรือขอรองเรียนตางๆ จะไดรับ 

การพิจารณาอยางจริงจังและกำหนดวิธีการแกไขเพื่อ 

ใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธ 

อันดีในการทำงานรวมกัน

●

แนวทางในการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

และลิขสิทธิ์ ภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัท 

มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ

ทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท  ฉะนั้น จึงเปนความ 

รับผิดชอบรวมกันของพนักงานทุกคน ที่จะตองเคารพ 

สิทธิของเจาของทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ 

บริษัทมีการนำผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคล

ภายนอกที่ไดรับมาหรือที่จะนำมาใชภายในบริษัทนั้น 

บริษัทจะตองตรวจสอบเพื่อใหมั ่นใจวาจะไมละเมิด 

ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือไดรับอนุญาตใหสิทธิ 

ดังกลาวไดตามกฎหมาย

●

แนวทางในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยง

ทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความซื่อสัตยสุจริต 

มีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อ 

ผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ โดยกำหนดใหผูที่มี 

สวนเกี่ยวของ หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปด 

เผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของ

ใหบริษัททราบ และตองไมเขารวมการพิจารณารวมถึง 

ไมมีอำนาจอนุมัติในรายการดังกลาว บริษัทมีนโยบาย 

ในการทำรายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนใหสอดคลองกับกฎหมายตลอด 

จนขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาด

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย รวมท้ังจะเปดเผยรายการดังกลาวไวใน 

รายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

(แบบ 56-1)

●

บริษัทพัฒนามาตรการการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ัน 

ใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงหลัก

ปฏิบัติดานศีลธรรม โดยจัดใหมีการประเมินความเส่ียง 

ในกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือสุมเสี่ยงตอการทุจริตและ

คอรรัปชั่นและนำมาจัดทำเปนคูมือแนวทางในการ

ปฏิบัติแกผูเกี่ยวของ

○
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มาตรฐานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  เปนสวนหน่ึง 

ของการดำเนินธุรกิจและเปนหนาที่ความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการของบริษัท ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

พนักงานทุกคนทุกระดับที่จะมีสวนในการแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือใหการดำเนินการ 

ดานการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันบรรลุตามนโยบายที่

กำหนด 

บริษัทไมกระทำหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูป

แบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภายใตการดูแล รวมถึงการ 

ควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแก 

พรรคการเมือง การใหของขวัญทางธุรกิจและ 

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ มีความโปรงใสและไมมี

เจตนาเพ่ือโนมนาวใหเจาหนาท่ีภาครัฐหรือเอกชน

ดำเนินการที่ไมเหมาะสม

บริษัทจัดใหความรูดานการตอตานการทุจริตและ

คอรรัปชั่นแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและ 

พนักงาน เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตและ 

รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

รวมถึงสื่อใหเห็นความมุงมั่นของบริษัท

หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

ดำเนินการหรือยอมรับหรือใหการสนับสนุนการทุจริต 

คอรรัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและ/หรือทางออม  

โดยครอบคลุมถึงผูรับจางหรือผูรับจางชวงอื่นๆที่ 

เกี่ยวของ และกำหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติ 

ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้อยาง

สม่ำเสมอ   ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการ 

ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย ขอกำหนด ประกาศ 

กฎหมาย และขอบังคับตางๆ

○

○

บริษัทจัดใหมีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่

โปรงใสและถูกตองแมนยำ

บริษัทสงเสริมใหมีการสื่อสารที่หลากหลายชองทาง

เพื่อใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแจง

เบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจไดวาผูแจงเบาะแส

ไดรับการคุมครอง โดยไมใหถูกลงโทษ โยกยายที่ไม 

เปนธรรมหรือกลั่นแกลงดวยประการใด และรวมถึง 

การแตงตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแส

ที่มีการแจงเขามา โดยขอรองเรียนสามารถถูกสงไป 

ท่ีคณะกรรมการอิสระโดยตรงท่ี bjc-id@bjc1994.com 

หรือโทรศัพท  (038)-890 709 ตอ106 นอกจากน้ี 

ผ ู ถ ือห ุ นย ังสามารถส งข อร องเร ียนเข าไปย ัง 

www.bjc1994.com ในสวนของหนานักลงทุนสัมพันธ 

ในหัวขอสอบถามขอมูลและชองทางการรับเรื่อง

รองเรียน โดยเร่ืองรองเรียนดังกลาวจะถูกดำเนินการ 

ตรวจสอบและเสนอไปยังผูบริหารและ/หรือ

คณะกรรมการบริษัทสำหรับพิจารณาและแกไขปญหา 

ตอไป

○

○○

○
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●

ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 

ทางธุรกิจ

●

โครงสรางองคกร คณะกรรมการและผูบริหาร

หลักการกำกับดูแลกิจการ

หนาหลักนักลงทุนสัมพันธ ประกอบไปดวยขอมูลสำคัญ 

ทางการเงิน โครงสรางกลุมผูถือหุน ปฏิทินนักลงทุน 

คำอธิบายและวิเคราะหของของฝายจัดการ งบการเงิน 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) รายงาน 

ประจำป (56-2) ขอบังคับบริษัท เอกสารประชุมสำหรับ 

ผูถือหุน ขอมูลนำเสนอแบบเอกสารและมัลติมีเดีย 

ขอมูลการติดตอนักวิเคราะห บทวิเคราะห ขาวสารตางๆ 

รวมไปถึงจดหมายขาวนักลงทุน นอกจากนี้บริษัทยังจัด 

ชองทางในการติดตอส่ือสารในหัวขอการสอบถามขอมูล 

เพ่ือใหบุคคลท่ีสนใจรับขอมูลขาวสาร สามารถสงคำถาม 

มายังบริษัทไดโดยตรง

บริษัทมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางชัดเจน  

โดยระบุรายชื่อบุคคลและความสัมพันธของรายการ

ลักษณะดังกลาว รวมไปถึงเงื่อนไข มูลคาธุรกรรม 

ความจำเปน และเหตุผลการของการทำรายการดังกลาว 

ในกรณีท่ีตองมีการอนุมัติรายการดังกลาว คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะนำเสนอขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาและแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของความ

จำเปนและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันแต

ละกรณี

●

●

●

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยขอมูลท้ังขอมูล 

ทางการเงิน และขอมูลทั่วไปที่สำคัญใหเปนไปอยางโปรงใส 

ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และเปนไปตามขอกำหนดของ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือใหผูถือ 

หุนและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 

โดยหลักการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส มีการเผยแพร 

ผานชองทางตางๆ ดังนี้

บริษัทมีการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต www.bjc1994.com

เพ่ือใหนักวิเคราะห นักลงทุน ผูถือหุนและผูสนใจสามารถ 

เขาถึงและสืบคนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะไดอยางรวดเร็ว 

โดยขอมูลดังกลาวไดมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอบน

เว็บไซตท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี
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งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย 

โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 

○

งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย 

ทิสโก จำกัด วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

○

●

การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยรายไตรมาส: ในป 

2559 บริษัทไดจัดการประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยราย 

ไตรมาสอยางสม่ำเสมอ และจะดำเนินการตอในอนาคต

●

การเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนราย

ไตรมาส: โดยมีผูบริหารของบริษัทและผูจัดการฝายนัก 

ลงทุนสัมพันธเขารวมงาน 4 ครั้งในป 2559

●

งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนจัดโดยบริษัท

หลักทรัพยในป 2559 บริษัทไดเขากิจกรรมดังกลาว  

ดังนี้

การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน

บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน Capital Nomura Corporate Access

เพื่อใหเปนไปตามหลักการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทยังคงมีการดำเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
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ที่ประเทศสิงคโปรระหวางวันที่ 6-7 มกราคม ซึ่งจัด 

โดยบริษัทหลักทรัพยดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)

ที่ประเทศฮองกงระหวางวันที่ 27-29 มกราคมซึ่งจัด 

โดยบริษัทหลักทรัพยดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย)

ที่หาดใหญระหวางวันที่ 28 มีนาคม ซึ่งจัดโดยบริษัท 

หลักทรัพย เคจีไอ จำกัด (มหาชน)

ที่ประเทศไตหวันระหวางวันที่ 8-10 พฤษภาคม 

ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ จำกัด (มหาชน)

○

○

○

○

ที่กรุงเทพฯ ในงาน Thailand Focus ระหวางวันที่ 

31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ซึ่งจัดโดยตลาดหลัก 

ทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย ภัทร จำกัด 

(มหาชน) และแบงคออฟอเมริกา เมอรริล ลินช 

○

เขารวมกิจกรรมโรดโชวทั ้งในและตางประเทศ 

โดยในป 2559 บริษัทไดเขารวมกิจกรรมโรดโชว ดังน้ี

●

● บริษัทมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ 

ผานหลากหลายชองทาง เชน ทางสื่อมวลชนตางๆ 

ประกอบไปดวย หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร 

โทรทัศน

กิจกรรมโรดโชวทั้งในและตางประเทศ 

ใหสัมภาษณรายการ Money talk weekly 

 ใหสัมภาษณรายการ Business Model

 ใหสัมภาษณรายการ Money Channel 
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริหาร 

จำนวน 5 ทาน เพื่อทำหนาที่ชวยสนับสนุน คณะกรรม 

การบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทใหเปน 

ไปตามนโยบาย แผนงาน ขอบังคับ และคำสั่งใดๆ 

รวมทั้งเปาหมายที่กำหนดไวภายใตกรอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

●

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ 

ตรวจสอบจำนวน 3 ทาน เพื่อทำหนาที่ชวยสนับสนุน 

คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการ

บริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน 

เพื่อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัท 

เปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ

●

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ทาน เพื่อชวยสนับสนุนคณะ 

กรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายดานการบริหาร

ความเสี่ยงใหครบคลุมทั้งองคกร รวมทั้งกำกับดูแลใหมี 

ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผล

กระทบตอธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสม

●

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล 

กิจการใหการดำเนินการตางๆ อยูภายใตกรอบของหลักการ 

กำกับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายตางๆ โดยคณะกรรมการตอง 

มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุนและเปนอิสระ

จากฝายจัดการเพื่อใหสามารถติดตาม ใหคำแนะนำและ 

ตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสำคัญเพ่ือผลประโยชนสูงสุดแกผูถือ

หุนและตองเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ภายใต 

กรอบกฏหมายและมาตรฐานดานจริยธรรม

ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ทาน ประกอบดวย 

กรรมการบริษัทท่ีมาจากฝายบริหาร 5 ทาน และกรรมการบริษัท 

ที่ไมเปนผูบริหาร 4 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปน 

อิสระ 4 ทาน ซ่ึงมากกวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังคณะ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนให 

กับบริษัท ท้ังน้ี ประธานคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนกรรมการ 

อิสระและมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร 

เพื่อทำใหมั่นใจวาขบวนการตัดสินใจตางๆ นั้นเปนไปดวย 

ความโปรงใส ปราศจากการควบคุมจากฝายจัดการ นอกจาก 

น้ี เพ่ือเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ 

บริษัทยังดำรงตำหนงคณะกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

จำนวนต่ำกวา 5 บริษัท เพื่อทำใหคณะกรรมการบริษัท 

ทุกทานมีเวลาเพียงพอในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของ

องคกร

คณะกรรมการอิสระจะทำใหเกิดการถวงดุลในการพิจารณา

และออกเสียงเร่ืองตางๆ อยางเหมาะสม คณะกรรมการมีวาระ 

การดำรงตำแหนงคราวละไมเกิน 3 ปตามกฏหมายท่ีเก่ียวของ 

กำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหนง 

ตอเนื่องไมเกิน 9 ป นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของ 

บริษัทสามารถเขาดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหารของ

บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได แตตองเปนไปตามขอกำหนด 

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานท่ี 

เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ใหรับทราบดวย

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
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ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันคัดเลือกและเสนอช่ือ 

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุดังตอไปนี้ เพื่อดำรงตำแหนง 

กรรมการบริษัท และนำเสนอช่ือบุคคลดังกลาวตอท่ีประชุม 

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งตอไป โดยคุณสมบัติ 

ของกรรมการของบริษัท มีดังนี้  

คณะกรรมการบริษัทไมจำเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท●

กรรมการบริษัทตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

มีความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและ 

มีเวลาอยางเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทได

●

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย

บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง 

ตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได

รับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปน

ผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยประกาศกำหนด

●

กรรมการไมสามารถประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือ 

กรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะ 

ทำเพ่ือประโยชนของตนเหรือบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ี 

ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

●

มีคุณสมบัติเปนกรรมการที่เปนอิสระตามขอบังคับของ

บริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

นอกจากน้ี กรรมการท่ีเปนอิสระตองสามารถปกปองผล 

ประโยชนของผูถือหุน โดยไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง 

ผลประโยชน และสามารถแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ

ไดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

●

กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระ

ตามท่ีบริษัทกำหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับ 

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ีกำหนดคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระ และตองสามารถดูแลผลประโยชน 

ของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกันและไมใหเกิดความขัด

แยงทางผลประโยชน นอกจากน้ัน ยังตองสามารถเขา 

รวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปน

อิสระได

●

คณะกรรมการบริษัทใหมีจำนวนตามที่ที่ประชุมผูถือหุน 

กำหนด แตตองมีจำนวนอยางนอย 5 คน และกรรมการ 

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดน้ันตองมี

ถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร

●

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ

อยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แตตอง 

ไมนอยกวา 3 คน 
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดใหกรรมการที่ไมทำหนาที่เปนผูบริหาร 

เปนกรรมการท่ีเปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนท่ีมีอำนาจ

ควบคุม และเปนผูซ่ึงไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใน 

ลักษณะที่จะใหมีขอจำกัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ 

และจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

●

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารเปนการ

เฉพาะ แตอยางไรก็ตามบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดำรง 

ตำแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติ

ครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 

พ.ศ. 2535 และจะตองเปนไปตามขอบังคับของบริษัท รวม 

ทั้งไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกำกับ 

ตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

ในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม 

ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที ่เปนประโยชน 

ตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการ 

แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม โดยบริษัทไดกำหนดหลักเกณฑ 

การเลือกและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร ดังนี้

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังตอไปนี้

การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
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● ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี 

ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระราย

น้ันๆ ดวย

● ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมี 

อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน 

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน

วันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี ลักษณะตองหาม 

ดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ 

หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

● ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา  

คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผู 

บริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมหรือบุคคล 

ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุม 

ของบริษัทหรือบริษัทยอย

● ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ 

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการ 

ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูท่ีมีความ 

สัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม 

ของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว 

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว 

●

●

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ 

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจ 

ควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู 

สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวม 

ถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง

การเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป 

จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน 

รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปน 

ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูให 

บริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี 

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคำ

ขออนุญาตตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย

● ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน 

ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ 

เก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ 

ทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพย 

เปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน 

ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ ที่ตองชำระตออีก 

ฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ 

บริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใด 

จะต่ำกวา ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม 

วิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระ 

หน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางหน่ึงปกอน 

วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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วาระการดำรงตำแหนง

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือ 

ไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมี 

สวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิน 

เดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจำนวนหุนท่ีมี 

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี 

มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ 

ของบริษัทหรือบริษัทยอย

กำหนดวิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย 

เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหาร 

จัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทยอยตาม 

ที่ฝายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงาน 

และผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่ง 

ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตาม 

นโยบายท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน

● ●

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการ

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อใหบรรลุกลยุทธและ

เปนไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบ 

กลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารที่เหมาะสม

กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน 

การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส คาตอบแทน 

และบำเหน็จรางวัลของผูบริหารระดับสูง

●

●

ดำเนินการใหบริษัทและบริษัทยอยมีระบบงานบัญชีที่ 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการรายงาน 

ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งจัดให 

มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่ 

เพียงพอและเหมาะสม

พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน 

(ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจำเปนตองพิจารณาโดย

ท่ีประชุมผูถือหุน) การลงทุนในธุรกิจใหม และการดำเนิน 

งานใดๆ ใหเปนไปตามกฎหมายประกาศ และระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของ

●

●

พิจารณาและ/หรือใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจำเปนตองพิจารณาโดย

ที่ประชุมผูถือหุน) ของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไป 

ตามกฎหมายประกาศ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ

●

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือ

หุนของบริษัท

●

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยาง

เปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการ 

ออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด 

ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได 

ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ 

ออกจากตำแหนงสามารถถูกเลือกกลับเขามาดำรงตำแหนง

อีกได โดยกรรมการซึ่งพนตำแหนงในปแรกและปที่สองภาย 

หลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆตอไป 

กรรมการคนท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตำแหนง

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่หลักในฐานะผูแทนของผูถือหุน 

และมีอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบเปนไปตามท่ีไดกำหนดไวใน

กฎหมาย ขอบังคับ และวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนมติของ 

ท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงรวมถึงการดำเนินการดังตอไปน้ี

●

ปฏิบัติหนาที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไป 

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย 

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต 

และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท

●
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สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความ

เสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

● จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำป

ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

●

พิจารณาอนุมัติเรื่องตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน 

ของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทอยาง

เปนธรรม

●

มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคล

อื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการ    

บริษัทได

●

เปนผูมีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต 

มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ 

อุทิศความรูความสามารถและปฏิบัติหนาที่แกบริษัทได

มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ

●

●

ไมเปนบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน 

หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการ 

อันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ

ของบริษัท ไมวาจะทำเพ่ือประโยชนของตน หรือผูอื่นเวน 

แตจะไดแจงใหที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ 

กอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

●

ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน

ระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ ใน 

กรณีท่ีกรรมการรายใดมีสวนไดเสียในธุรกรรมใดท่ีทำกับ

บริษัท หรือมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทและ/หรือ บริษัท 

ยอยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ใหกรรมการรายดังกลาวแจงให 

บริษัททราบโดยไมชักชา

●

จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลัก

ธรรมาภิบาล และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมี 

ประสิทธิภาพ

●

แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และ/หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใด เพื่อชวยเหลือ 

และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามความเหมาะสม

●

แตงต้ังเลขานุการบริษัท เพ่ือชวยเหลือคณะกรรมการบริษัท 

ในการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

●

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอกหากมีความ

จำเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

●

จัดทำรายงานประจำป และรับผิดชอบตอการจัดทำและ 

เปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผล

การดำเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอ

ท่ีประชุมผูถือหุน

●

คณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 5 ทาน ซ่ึงสมาชิกคณะกรรมการ 

บริหารไมจำเปนตองดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัท ทั้งนี้ 

กรรมการบริหารตองเปนบุคคลผูมีคุณสมบัติดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
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วาระการดำรงตำแหนง 

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริหารกำหนดคราวละ 

3 ป และใหเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท 

(กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัทดวย) 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่ง พนตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตง 

ต้ังเปนกรรมการบริหารไดอีกในกรณีท่ีกรรมการบริหารครบวาระ

การดำรงตำแหนงหรือไมอาจดำรงตำแหนงจนครบกำหนดวาระ 

ซึ่งสงผลใหมีจำนวนคณะกรรมการต่ำกวา 5 ทาน คณะ 

กรรมการบริษัทควรจะแตงต้ังกรรมการบริหารรายใหมใหครบ

ถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวน 

สมาชิกไมครบ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ 

ของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะ 

กรรมการบริหารนั้นจะไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือ

มอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบ 

อำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ 

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย 

หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัด 

แยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท 

ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลัก

เกณฑตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว 

อนุมัติการเขาทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับ 

การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เชน การซ้ือขาย การลง 

ทุนหรือรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการทำธุรกรรมตาม

ปกติของบริษัท และเปนไปเพ่ือประโยชนในการดำเนิน 

งานตามวัตถุประสงคของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่ 

กำหนดไวในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

นอกจากน้ี ใหประธานคณะกรรมการบริหารเปนผูรายงานผล 

การประชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารตอท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพ่ือทราบทุกคร้ัง

อนุมัติการกูยืมเงิน และการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบัน 

การเงิน การใหกูยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเขา 

เปนผูค้ำประกันของบริษัทและบริษัทยอยภายในวงเงิน 

ตามท่ีกำหนดไวในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

●

จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนธุรกิจ 

งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอำนาจการ 

บริหารงานเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ 

ดำเนินการตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 

ดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่

เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

●

●

●

อนุมัติแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตางๆ ท่ีจำเปนตอการดำเนินงาน 

ของบริษัท โดยอยูภายใตกรอบงบประมาณท่ีผานการ 

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแตละป

●

กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน 

การปรับข้ึนเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส คาตอบแทน 

และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน

●

ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

มอบอำนาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ

การอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหาร

●

●
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คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหนง 

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง

กรรมการอิสระของบริษัทเปนกรรมการตรวจสอบ โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน 

ซ่ึงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรู 

และประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอใน

การทำหนาท่ีสอบทานงบการเงินได ท้ังน้ีกรรมการตรวจสอบ 

ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตาม

วาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท ท้ังน้ี กรรมการตรวจ 

สอบซ่ึงพนตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ

ตรวจสอบไดอีก ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการ 

ดำรงตำแหนง หรือไมอาจดำรงตำแหนงจนครบกำหนดวาระ 

ซ่ึงสงผลใหมีจำนวนคณะกรรมการต่ำกวา 3 คน คณะกรรม 

การบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนควรจะแตงตั้งกรรมการตรวจ

สอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือน 

นับจากวันท่ีจำนวนสมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

● เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการเปนกรรมการอิสระตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด

● สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง

และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

● สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีมีความ 

เหมาะสมและมีประสิทธิผล

● พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย 

เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน 

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

● ใหความเห็นตอฝายจัดการเก่ียวกับการแตงต้ัง เลิกจาง 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝายตรวจ 

สอบภายใน

● สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 

ของบริษัท

● พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปน 

อิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุม 

กับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

 อยางนอยปละ 1 คร้ัง

●

●

●

ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุน 

รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัท 

ยอยลำดับเดียวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน

มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทำหนาท่ี

ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบ 

อยางนอย 1 คน มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ี 

จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ

งบการเงินได
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● พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจจะมี 

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวา 

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังประกาศ 

และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี เพ่ือใหม่ันใจวา 

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท

● สอบทานถึงความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ

การบริหารความเส่ียงของบริษัท

● ทบทวนและเสนอแกไขขอบเขตอำนาจ หนาท่ีและความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับ

สภาวการณ

● ตรวจสอบและสอบสวนผูที่เกี่ยวของภายใตอำนาจหนา

ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการวาจาง 

หรือนำผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและ

สอบสวน

● จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 คร้ัง

● ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำดังตอ

ไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะ 

ทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ใหคณะ  

กรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

ดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร โดยรายการหรือการกระทำดังกลาว 

อาจรวมไปถึง

● จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย 

ไวในรายงานประจำปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตอง 

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอง 

ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี

ความเห็นเก่ียวกับความถูกตองครบถวน เปนท่ีเช่ือถือ 

ไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

○

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน○

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่

สำคัญในระบบควบคุมภายใน

○

○

ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัท

○

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กับธุรกิจของบริษัท

○

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี○

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน

จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ 

การเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

○

○

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจ 

สอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (charter)

○

รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนของบริษัทและผูลงทุน

ท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิด

ชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

○

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ 

บริษัท
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● เปนผูมีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริตมี 

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ 

ความรูความสามารถและปฏิบัติหนาที่แกบริษัทได

ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยูหรือ

คาดวาจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอบริษัท (Identification 

of Risk) รวมท้ังกำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท้ัง 

จากภายนอกและภายในองคกรใหครอบคลุมอยางนอย 

4 ประการดังนี้
● มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ

● ไมเปนบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน 

หุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการ 

อันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการ

ของบริษัท ไมวาจะทำเพื่อประโยชนของตนหรือผูอื่น 

เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

กอนที่จะมีมติแตงตั้ง

ความเสี่ยงทางการเงิน○

ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน ○

ความเสี่ยงดานกลยุทธการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและขอผูกพันตาม 

สัญญาตาง ๆ ขององคกร 

○

○

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการ

ปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการตรวจสอบรายใด 

รายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทำตามขางตน

ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 

3 ป และใหเปนไปตามวาระการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท 

(กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหนงเปนกรรมการ

บริษัทดวย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนตำแหนง 

ตามวาระอาจไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเส่ียงไดอีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำ

แหนงหรือไมอาจดำรงตำแหนงจนครบกำหนดวาระ ซึ่งสงผล 

ใหมีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกวา 3 ทาน คณะ 

กรรมการบริษัทควรจะแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงให

ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือน นับจากวันที่

จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการ 

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท้ังน้ี ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรายงานผลการ 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลที่จะมา

ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียงประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 ทาน ซ่ึง 

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไมจำเปนตองดำรงตำ

แหนงเปนกรรมการบริษัท  ท้ังน้ี กรรมการบริหารความเส่ียง 

ตองเปนบุคคลผูมีคุณสมบัติ ดังน้ี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหนง

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
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การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูที่ไดรับ 

มอบหมายมีหนาท่ีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณากอน 

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดการประเมินผลตนเองเปน

ประจำทุกป เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ของบริษัท เพื่อปรับปรุงและแกไขการดำเนินงาน โดยมีการ 

กำหนดหัวขอที่จะประชุมชัดเจนกอนที่จะวัดผลการประเมิน

ดังกลาว เพ่ือรวบรวมความเห็นเสนอตอท่ีประชุมโดยเกณฑการ 

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำป 2559 

ประกอบดวย 6 หัวขอ คือ

กำหนดกลยุทธ โครงสรางและทรัพยากรที่ใชในการ 

บริหารความเสี่ยงขององคกรใหสอดคลองกับนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธและทิศทางธุรกิจ

ของบริษัท

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

การทำหนาที่ของกรรมการ

ความสัมพันธกับฝายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยง

เพ่ือใชเปนเกณฑในการปฏิบัติงานตามสถานการณความ

เสี่ยงแตละประเภทเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมโดยปกติเปน 

ประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ

จำเปน โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนลวงหนา และมีวาระ 

พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ  บริษัทมีการ 

สงเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน

เขารวมประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจำเปนเรงดวน และบริษัท 

มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสาร

ที่รับรองแลว เพื่อใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได 

โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจัดใหมีผูบริหารและผูที่

เก่ียวของ เขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลและรายละเอียดประกอบ 

การตัดสินใจท่ีถูกตอง ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมี 

เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวม 

ประชุมและไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณี 

ที่คะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่ม 

ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ และวิธี 

ปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยง 

ไดนำไปปฏิบัติอยางเหมาะสม

● ●

●

●

●

●

●

●

●

มีอำนาจแตงตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตาม 

ความเสี่ยงทั่วองคกร

ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท

●

●
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(ประธานกรรมการ) (ประธานกรรมการ)

คณะกรรมการ
บริหาร

ในป 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งนี้ ในสวนของการ 

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ในทุกครั้งประกอบไปดวยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน รวมทั้งผูตรวจสอบภายใน 

และภายนอก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

รายชื่อ

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

นายคิล ยัง ลี

นายหยัง เจิน ลี

นายเซิง วู ลี

นายยู ยูน

นายเชิง จิน ลี

นางจันทรจิรา สมัครไทย

นายบุญชวย กอกิจโรจน

รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ

นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล

นายสุทธิ ทั่งศรี

นายวิทยา เชียงอุทัย

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

/1

/2

/1

/2

(ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

รายชื่อ

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

นายคิล ยัง ลี

นายหยัง เจิน ลี

นายเซิง วู ลี

นายยู ยูน

นายเชิง จิน ลี

นางจันทรจิรา สมัครไทย

นายบุญชวย กอกิจโรจน

รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ

นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล

นายสุทธิ ทั่งศรี

นายวิทยา เชียงอุทัย

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

4

4

4

5

2

2

5

5

5

5

4

4

4

10

10

10

3

10

10

10

10

10

3

 7

10

10

การเขารวมประชุม (ครั้ง)

สามัญผูถือหุน
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :   ลาออกจากตำแหนงการเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
                    ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แทนตำแหนงนายยู ยูนที่ลาออก
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ผูบริหาร

จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม 

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท รายงานประจำปของบริษัท หนังสือนัดประชุม 

ผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน

●

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามขอกฎหมาย และระเบียบ

ขอบังคับตางๆ อยางถูกตองสม่ำเสมอ 

●

รายงานการเปลี่ยนแปลงขอกำหนด และ/หรือ กฎหมาย 

ที่มีนัยสำคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

●

จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท 

และขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวของ

●

บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของ 

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตาม

มติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

●

ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวน

ที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ

และขอกำหนดของหนวยงานดังกลาว

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินการ

อื่นใดใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรือ ตามที่คณะ

กรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามท่ี 

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

●

●

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการ

หรือผูบริหาร

ดำเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนดและจัดสงสำเนารายงานการมีสวนได

เสียตามมาตรา 89/14 ซ่ึงจัดทำโดยกรรมการใหประธาน 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 

วันทำการ นับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานน้ัน

●

ใหคำแนะนำเบื้องตนเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบ 

ขอบังคับตางๆของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท

ตองการทราบ

●

●

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังให นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ 

ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 

โดยนางสาวนภสร ธรรมพิทักษ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะบัญชีและผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทโดย 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในป 2554

ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของ พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการ 

แกไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่หลักดังตอไปนี้

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหนาที่ดังตอไปนี้

รายนามผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ทาน ประกอบดวย 

รายชื่อ

นายคิล ยัง ลี

นายหยัง เจิน ลี

นายเซิง วู ลี

นายเชิง จิน ลี

นางจันทรจิรา สมัครไทย

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ฝายงานโครงการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ -ฝายงานสนับสนุน

ตำแหนง
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บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



●

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 ไดกำหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจำป 2559 รายละเอียดดังนี้

โดยในป 2558-2559  บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการดังนี้

หมายเหตุ :   1) เบี้ยประชุมจายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เปนผูบริหารพิจารณาไมรับเบี้ยประชุมและคาตอบแทนจำนวนนี้ 
   2) กำหนดอัตราคาตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม ใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท

1/

1/

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

นายคิล ยัง ลี

นายหยัง เจิน ลี

นายเซิง วู ลี

นายยู ยูน

นายเชิง จิน ลี

นางจันทรจิรา สมัครไทย

นายบุญชวย กอกิจโรจน

รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ

นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล

องคประกอบคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

คาตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)

คาเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)

คาที่พัก (กรณีมีความจำเปน)

40,000

40,000

7,500

ตามจริง

15,000

15,000

7,500

ตามจริง

15,000

15,000

7,500

ตามจริง

15,000

15,000

7,500

ตามจริง

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ :  กรรมการผูดำรงตำแหนงผูบริหารและมีเงินเดือนประจำไมขอรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 

รายชื่อ
คาตอบแทน (บาท)

ป 2558 ป 2559

1,342,174

-

-

-

-

-

-

1,068,478

1,068,478

1,068,478

710,000

-

-

-

-

-

-

540,000

540,000

540,000

/1

/1

/2

/2
ลาออกจากตำแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 แทนตำแหนงนายยู ยูน ที่ลาออก
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คาตอบแทนผูบริหาร ในป 2558-2559 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารดังน้ี 

- ไมมี - 

คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ซ่ึงประกอบไปดวยคาตรวจสอบงบการเงิน 

สำหรับป คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และคาใชจายในการเขารวมสังเกตการณตรวจนับสต็อคคงเหลือ ใหแกผูสอบ 

บัญชีของบริษัท (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปบัญชีท่ีผานมา (ป 2559) มีจำนวนเงินรวม 1,410,000 บาท 

คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งไดแก การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ของบัตรสงเสริมการลงทุนโดยจาย ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปบัญชีท่ีผานมา 

(ป 2559) มีจำนวนเงินรวม 60,000 บาท

●

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

●

●

คาตอบแทน

เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนอื่น เชน เบี้ยเลี้ยง

เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม เปนตน
7 6

/1/1

หมายเหตุ :  มีผูบริหารลาออกและแตงตั้งใหมในป 2558 - 2559

จำนวนผูบริหาร คาตอบแทน
(บาท)

จำนวนผูบริหาร คาตอบแทน
(บาท)

ป 2558 ป 2559

/1 
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คาตอบแทนผูบริหาร●

21,632,893 16,426,234



จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น (ไมรวมกรรมการและผูบริหารของบริษัท) 1,148 คน 

แบงเปนพนักงานประจำ 376 คน และพนักงานรายวันจำนวน 772 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คาตอบแทน 

เงินเดือน คาแรง โบนัส และผลประโยชนอื่น เชน 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม เปนตน
443,884,792 474,336,706

ป 2558 ป 2559

บุคลากร
จำนวนบุคลากร●

คาตอบแทนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)●

ฝายการตลาด

ฝายจัดซื้อ

ฝายการผลิต

ฝายสนับสนุนการผลิต

ฝายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

ฝายบัญชี - การเงิน

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

รวม

หมายเหตุ :  บริษัทมีการเปล่ียนนโยบายเปนการจางผูรับเหมาแทนพนักงาน
/1 

ฝาย

5

10

82

121

68

13

10

6

11

326

-

-

2,428

182

13

-

1

-

4

2,628

7

6

116

118

80

15

12

8

14

376

-

-

693

58

17

-

-

-

4

772

พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานประจำ พนักงานรายวัน

ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559

/1
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กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ●

077 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพโดยการเขารวมกับ “กองทุนสำรองเล้ียงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอรฟนด ซ่ึงจดทะเบียนแลว” 

ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ขอพิพาทดานแรงงาน●

ในระยะเวลา 3 ป ท่ีผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีมีนัยสำคัญแตอยางใด

นโยบายการพัฒนาบุคลากร●

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคลากรในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

และรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีความกาวหนาในอาชีพ บริษัทไดจัดใหมีการ 

จัดอบรมท้ังในและนอกสถานท่ีอยางสม่ำเสมอ โดยไดมีการจัดทำแผนการฝกอบรมข้ึนทุกปโดยจะสำรวจความตองการในการ 

ฝกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแตละฝาย และจะคำนึงถึงการจัดการฝกอบรมใหเหมาะสมกับงานในแตละสายงาน 



 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคำวา “ย่ังยืน” “ส่ิงแวดลอม” และ “สังคม” อันเปนพ้ืนฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจเปนอยางดี 

เนื่องจากเปนวัฒนธรรมของบริษัท ตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนตนมา ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผูบริหาร รวมไปถึงพนักงานทุกคนไดพยายาม 

ดูแลธุรกิจใหมีผลกำไรบนพื้นฐานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เนื่องจาก 

บริษัทเช่ือม่ันวาการเติบโตทางธุรกิจและความสำเร็จน้ันสามารถท่ีจะเกิดข้ึนอยางย่ังยืน ตองมาพรอมกับความรับผิดชอบตอสังคม 

ชุมชมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินนโยบายสำหรับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวด 

ลอมตั้งแตป 2557 เปนตนมา

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 ไดพิจารณากำหนดกรอบนโยบายใหการดำเนินธุรกิจ 

ของบริษัทเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบ 

ตอสังคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสรุปไดดังนี้

นโยบายภาพรวม

บริษัทใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดย
ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต
และเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 

บริษัทดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ภายใต 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดใหมีแนว 
ทางในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการ 
สนับสนุนกิจกรรม ที่สงเสริมและปลูกฝงให
ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ

บริษัทมุงเนนการดำเนินธุรกิจ ภายใตการ 
เคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอก
องคกร

บริษัทมุงเนนในการปฎิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรมเนื่องจากแรงงานถือเปนปจจัยสำคัญใน
การดำเนินธุรกิจ

ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทตองได
มาตรฐานตามที่กำหนดไวเพื่อปองกันความ
เสียหายหรือ อันตรายตอกระบวนการผลิตรวม 
ของผูบริโภคได

ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทาง
การคา
มุงเนนการรักษาความลับของคูคา 
โดยไมนำไปใช เพื่อประโยชนในทุกทาง

หลักการ

1. การประกอบกิจการดวยความ
    เปนธรรม

2. การตอตานทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

วิสัยทัศน ภารกิจ/กลยุทธ

●

สรางจิตสำนึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงาน 
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดวยความ 
ซื่อสัตยสุจริต

●

จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยใหมีการตรวจสอบและถวงดุลอำนาจที่
เหมาะสมเพื่อปองกัน มิใหพนักงานทุจริต

●

อบรมพนักงานใหทราบระเบียบหรือมาตรการ
ตางๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะไมละเมิดสิทธิ 
มนุษยชน

●

มีแนวปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

●

มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตและการติดตั้ง
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทไดรับการ
รับรองมาตรฐานดานคุณภาพจากหลากหลาย
สถาบันในตางประเทศ

●

●

มีการจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 
ที่ระบุถึงความเทาเทียมกันของพนักงาน

●

●

ความรับผิดชอบตอสังคม
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บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการดานคุณภาพ ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความ 

ปลอดภัย  ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ที่ซึ่งบริษัทไดมีการปฏิบัติอยางเครงครัด รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏ 

ระเบียบที่เกี่ยวของอื่นๆ บริษัทไดดูแลสิ่งแวดลอมโดยรอบตามมาตรฐานสากลและสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความ 

ปลอดภัย บริษัทตระหนักดีวาการปกปองดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนความรับผิดชอบของบริษัทและของพนักงานทุกคน

บริษัทไดรับการรับรองระบบมาตราฐานสากลตางๆ เชน มาตรฐานการจัดการดานคุณภาพ มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการจัดการดานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ไดรับการตออายุในเดือนสิงหาคม 2559

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนิน
ธุรกิจตอสิ่งแวดลอมของชุมชนบริเวณโดยรอบ

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคูกับการ
รวมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยปกติ 
การดำเนิน ธุรกิจของบริษัทนั้นจะไมสงผล 
กระทบรายแรงใดๆ ตอชุมชนโดยรอบ

ไมมี ไมมี

มีการจัดทำการประเมินรายงานสิ่งแวดลอม
ในทุกป โดยที่ผานมายังไมเคยมีผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรง

หลักการ

6. การดูแลสิ่งแวดลอม

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

8. นวัตกรรมและการเผยแพร
    นวัตกรรม CSR

วิสัยทัศน ภารกิจ/กลยุทธ

●

มีการสนับสนุนการจางงานในชุมชน
มุงเนนการดำเนินธุรกิจที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

●

●

●

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 ไดรับการตออายุในเดือนสิงหาคม 2559●

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  BS OHSAS 18001-2007 ไดรับการตออายุใน

เดือนกันยายน 2559

●
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วัตถุประสงค

ในป 2559 บริษัทไดดำเนินนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือมุงเนนในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือปองกัน 

และลดผลกระทบจากมลพิษ ทั้งนี้ โครงการตางๆ ไดถูกดำเนินการตั้งแตในป 2556 จนถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ในป 2559 บริษัทไดทำกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม (After Process) หลากหลายประเภท โดยสามารถสรุปไดดังน้ี

โครงการ

โครงการอนุรักษการไดยิน กันยายน 2558 - กรกฏาคม 
2559 (โครงการตอเนื่อง)

ชวงการดำเนินการ วัตถุประสงค กระบวนการหลัก ตัวชี้วัด

เพ่ือปองกันอันตรายท่ีเกิด
จากเสียงดัง การเสื่อม
สมรรถภาพการไดยินของ
พนักงานและเปนไปตาม 
กฏหมายกำหนด

มอบตูยาสามัญประจำบานกับใหสำนักงาน
เทศบาลตำบลมะขามคู เพื่อสงเสริม 
สุขภาพของประชาชนใน เขตชุมชน 
เทศบาลตำบล

รวมจัดกิจกรรมวันเด็กกับสำนักงานเทศ
บาลตำบลมะขามคู เพื่อใหเด็กไดรับ 
ความบันเทิง และกลาคิดกลาแสดงออก

มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กของกองทัพเรือ

สนับสนุนกิจกรรมการปลูกปาเขาจอมแห 
ของกองทุนดูแลปาเขาจอมแห

แจกน้ำดื่มใหกับชุมชน 
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรธิดา
ของทาเรือ

ทาเรือพาณิชยสัตหีบ กองทัพเรือ 
จ.ระยอง

ทาเรือพาณิชยสัตหีบ กองทัพเรือ 
จ.ระยอง

ชุมชนหมู 4 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ซอมแซมปอมตำรวจสี่แยกขนำไร 
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ปอมตำรวจสี่แยกขนำไร อ.นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง

เขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ศูนยแสดงสินคา มายองโอทอป

เทศบาลตำบลมะขามคู

สำรวจ ตรวจวัด และ
วิเคราะห การตรวจ
วัดเสียงประจำป 

ระดับคาความดังของ
เสียงไมเกินคามาตรฐาน 
ท่ีกฎหมายกำหนด

จัดทำโครงการและแผน
อนุรักษการไดยิน

เพื่อควบคุมระดับเสียงใน
สถานที่ทำงาน

เพื่ออบรม ใหความรู 
พนักงาน เก่ียวกับอันตราย 
ซึ่งเกิดจากการใชเครื่อง
จักร อุปกรณที่กอใหเกิด 
เสียงดัง

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

จำนวนพนักงานที่มีผล
ตรวจสมรรถภาพการ
ไดยินผิดปกติลดลง

●●

ดำเนินการ ศึกษาระยะ 
เวลาและประเมินการ
สัมผัสเสียงดังของ
พนักงาน กำหนดพ้ืนท่ีใน 
การควบคุมจัดการเสียง
และพิจารณาปรับปรุง
แกไขเพื่อลดความดัง
ของเสียง
สรุป วิเคระห ขอมูล 
ประเมินผลการจัดทำ 
โครงการ
ใหความรูพนักงานเกี่ยว
กับอันตรายซึ่งเกิดจาก
เสียงดัง

●

●

●

●

●

ชวงเวลา
การดำเนินการ ประเภทของกิจกรรม

มกราคม

เมษายน

มิถุนายน

บริจาคสิ่งของ

บริจาคเงิน

บริจาคสิ่งของ
บริจาคเงิน

บริจาคสิ่งของ / อาหาร

บริจาคสิ่งของ

บริจาคสิ่งของ

สถานที่
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กิจกรรมมอบตูยาใหเทศบาลตำบลมะขามคู ที่เทศบาลตำบลมะขามคู อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

มอบถังดับเพลิงใหกับโรงเรียนชุมชนนิคม
สรางตนเองจังหวัดระยอง 7
สนับสนุนการจัดงาน “วันสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณของพระราชาครั้งหนึ่ง...ได
เสด็จพระราชดำเนินมา” ของสำนักงาน 
อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

สนับสนุนเขาสวัสดิการของอูราชนาวี
มหิดลอดุลยเดช

สนับสนุนกิจกรรมวันแมของสำนักงาน
เทศบาลตำบลมะขามคู จ.ระยอง

สนับสนุนกิจกรรมวันแมของสำนักงาน
เทศบาลตำบลมะขามคู จ.ระยอง

ทอดกฐินสามัคคีรวมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สนับสนุนกิจกรรมเหลากาชาด จ.ระยอง 
ประจำป รวมกับสำนักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดระยอง

ทำความสะอาดพื้นที่ภายในศาสนสถาน 
เพื่อเปนสาธารณประโยชน และฟนฟู 
ทัศนียภาพ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักสงฆธรรมวิโมกข สาขาวัดหนองหวา

วัดมาบชลูด จ.ระยอง

ทอดกฐินสามัคคีรวมกับกรมจัดหางาน 
จ.ระยอง

เทศบาลตำบลมะขามคู จ.ระยอง

สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จ.ระยอง

วัดพระสิงห วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเอง
จังหวัดระยอง 7

ชวงเวลา
การดำเนินการ ประเภทของกิจกรรม

กรกฎาคม

สิงหาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

บริจาคส่ิงของ

บริจาคเงิน

บริจาคเงิน 

บริจาคเงิน 

บริจาคเงิน 

บริจาคเงิน 

บริจาคเงิน 

บริจาคเงิน 

กิจกรรมสาธารณ
ประโยชน

วัตถุประสงค สถานที่

●

●

●

●

●

●

ทอดกฐินสามัคคีรวมกับสำนักงาน
อุตสาหกรรม จ.ระยอง

วัดพระธาตุแชแหง จ.นานบริจาคเงิน ●

●

●

●
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เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผานมาบริษัท ไดเขารวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โดยมีการสนับสนุนสิ่งของ อาหารในงานวันเด็กที่ 

ศูนยแสดง สินคามายองโอทอป จังหวัดระยอง

เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดจัดโครงการใหความรูการปองกันอัคคีภัยและมอบถังดับเพลิงใหโรงเรียนนิคมสรางตนเอง 7 

เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรับความรูและสามารถรับมือกับเหตุอัคคีภัยได

082รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



บริษัทเล็งเห็นที่ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาปา ดังนั้น บริษัทจึงไดสนับสนุนเงินทุนจำนวน 20,000 บาท ในกิจกรรมดูแล 

รักษาปา พื้นที่บริเวณเขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

จากการที่บริษัทมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในป 2559 

บริษัทจึงถูกรับเลือกใหเปน 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนจากสถาบันไทยพัฒนในฐานะองคกรรวมดำเนินงานในความริเริ่มสากล 

ดานการประเมินความยั่งยืน ซึ่งไดมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ใหแกบริษัทเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา

083 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 บริษัทดำเนินโครงการมอบน้ำดื่มใหกับชุมชนหมู 4  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อมุงหวังที่จะพัฒนา 

ชุมชนโดยรอบใหสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 บริษัทไดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนโดยผูบริหารและพนักงานของบริษัท รวมกันทำความสะอาด 

พื้นที่ภายในศาสนสถาน ณ  สำนักสงฆธรรมวิโมกข สาขาวัดหนองหวา จังหวัดระยอง

084รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/ 2560 เม่ือวันท่ี 27 

กุมภาพันธ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานเขารวม 

ประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของ  

ระบบการควบคุมภายในป 2559 ตามแบบประเมินท่ีสำนัก 

งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

ซ่ึงครอบคลุมในดานตางๆ 5 องคประกอบ ไดแก 

จากขอมูลของผูบริหารและการศึกษาโดยผูตรวจสอบภายใน 

โดยสรุปคณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภาย 

ในและการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทมีความเพียงพอ 

และเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอ 

ที่จะดำเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี 

ระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ

ดำเนินงานของบริษัทใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท 

จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือโดย

ไมมีอำนาจนอกเหนือจากมีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ 

ที่ชัดเจนและมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลาย 

ลักษณอักษร บริษัทยังจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในข้ึน 

เพื่อเปนกลไกสำคัญที่มีความเปนอิสระในการติดตามและ

ประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบ 

การจัดเก็บเอกสารสำคัญท่ีทำใหกรรมการ ผูสอบบัญชีและ 

ผูมีอำนาจตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบไดภายในระยะ 

เวลาอันควร รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในในการกำกับ 

ดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกันอยางเหมาะสม

085 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง

● ดานสภาพแวดลอมการควบคุม ไดแก ความยึดมั่นใน 

คุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรมขอ 

กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู 

บริหารและพนักงานที่เหมาะสม กระบวนการติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 

รวมไปถึงการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรง

และการรักษาจรรยาบรรณอยางเหมาะสมและภายใน 

เวลาอันควร

● ดานการจัดการความเสี่ยง ไดแก องคกรกำหนดวัตถุ 

ประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถระบุและ 

ประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุ 

ประสงคอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร รวมไปถึงการที่ 

บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเส่ียง 

โดยอาจเปนการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) 

การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

(avoidance) หรือการรวมรับความเส่ียง (sharing) เปนตน

● ดานมาตรการควบคุม ไดแก การกำหนดมาตรการควบคุม 

ของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษรและครอบคลุมใหมี 

ความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของ 

องคกร เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน 

ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะ 

เฉพาะอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ 

ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานคือ หนาที่อนุมัติ หนาที่ 

บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศและหนาที่ใน 

การดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพ่ือเปน 

การตรวจสอบซึ่งกันและกัน

● ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ไดแก การที่ 

บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการเพื่อใหคณะกรรมการมี

ขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอสําหรับใชประกอบการตัดสิน

ใจในการดําเนินงานทั้งขอมูลจากภายในและภายนอก

องคกรที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตองาน

● ดานระบบการติดตาม ไดแก บริษัทมีการติดตามและ 

ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการ 

ควบคุม ภายในยังดำเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม ท้ังน้ี 

บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภาย

ในใหข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีการจัดทำ

รายงานใหรับทราบทุกไตรมาส



บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ไดมอบหมายให 

นายศักดิ์ศรี อำพวัน ตำแหนงรองประธานกรรมการอาวุโส 

เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายใน

ของบริษัทประจำป 2559 โดยนายศักด์ิศรี อำพวัน มีคุณสมบัติ 

เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจากมีความเปน 

อิสระและมีประสบการณในปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ 

ภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปนเวลามาก

กวา 10 ป โดย เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ 

การปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก หลักสูตรผูตรวจ 

สอบภายในแหงประเทศไทยการฝกอบรมการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ ภายในและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

ภายในตามแนว COSO เปนตน จากคุณสมบัติดังกลาว 

คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นวา นายศักดิ์ศรี อำพวัน 

มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมในการเปนหัวหนาหนวยงานตรวจ 

สอบภายในของบริษัท โดยบริษัทยังไดจัดตั้งฝายตรวจสอบ 

ภายในเพื่อทำหนาที่ประสานงานกับนายศักดิ์ศรี อำพวัน 

และคณะทำงานจาก บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด  

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย 

ผูดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 

จะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน (บริษัทตรวจสอบ 

ภายในธรรมนิติ จำกัด ) ในการปฏิบัติหนาที่ สำหรับการ 

ตรวจสอบภายใน โดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ซึ่งเปนการตรวจสอบในดานตางๆ ของการปฏิบัติ 

งานและระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ ก.ล.ต. 

โดยผูตรวจสอบภายในไดมีการประเมิน ขอเสนอแนะ ขอตกลง 

ในการดำเนินงานรวมไปถึงวิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติ

ตามรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ปจจุบัน บริษัท 

สามารถดำเนินการปรับปรุงเรื่องตางๆ ตามที่ผูตรวจสอบ 

ภายในแนะนำเรียบรอยแลว

นอกจากน้ี บริษัทไดแตงต้ัง สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2559 สำหรับการตรวจสอบ 

บัญชีของบริษัทสำหรับป 2559 ผูสอบบัญชีไดเขาตรวจสอบ 

และประเมินผลระบบการควบคุมภายในดานบัญชีตามที่

มาตรฐานการบัญชีกำหนด ทั้งนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. 

แอสโซซิเอท ไดรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

แลววาไมมีขอสังเกตจากการตรวจสอบระบบภายในและการ

ปฏิบัติงาน สำหรับงบการเงินในป 2559
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เรียนทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน ไดแก 

1. นายบุญชวย กอกิจโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ กรรมการตรวจสอบ และ

3. นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดานการบัญชีและการเงิน 

1. การสอบทานงบการเงินและรายการทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2559 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

โดยมีนางสาวนภสร ธรรมพิทักษ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ สอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทยและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใชเปนแนวทางสำหรับการกำกับดูแล 

การดำเนินงานของบริษัท และการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โปรงใส สุจริต และเที่ยงธรรม โดยในรอบป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 ครั้ง 

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมการประชุมครบทุกครั้ง โดยเนนใหบริษัทมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแล 

กิจการที่ดี สอดคลองตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ จากการ 

ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทและวิธีการดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสรุปโดยมีสาระสำคัญดังนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินและรายการทางการเงิน รวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต รายไตรมาส 

รวมถึง งบการเงินประจำป 2559 โดยไดสอบถามและรับฟงคำชี้แจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูก 

ตองครบถวนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบ 

บัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีรับรองท่ัวไป อีกท้ัง มีการเปดเผยขอมูล 

หมายเหตุประกอบในงบการเงินที่ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมกับผูตรวจสอบภายในอยางสม่ำเสมอ 

จากผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในป 2559 ครอบคลุมระบบปฏิบัติการที่สำคัญ ของบริษัทตามแนวทางของ 

องคประกอบของการควบคุมภายในที่ยอมรับโดยทั่วไป (COSO) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบควบคุมภายใน 

ของบริษัทนั้นเพียงพอ เชน บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกำหนดของผูมี 

เกี่ยวของกับธุรกิจ รวมถึง ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีระบบควบคุมภายในที่ดีมีการจัดการ 

การควบคุม และการปฏิบัติงานในกระบวนการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ มีการควบคุมดูแลติดตามและรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ มีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัท 

บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไว นอกจากน้ี ยังมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง 

ครอบคลุมหัวขอสำคัญไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการ 

สื่อสารขอมูล ระบบการติดตามและประเมินผล  ตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. อีกดวย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



3. การกำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายใน 

4. การสอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยง

5. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารไดรวมสอบทานประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงภารกิจ วัตถุประสงค 

ขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และแผนงานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยในป 2559 นั้น 

บริษัทยังคงมอบใหธรรมนิติ (บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรวมกับผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

โดยยึดแนวปฏิบัติสอดคลองกับแนวทางมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards 

for the Professional Practice of Internal Auditing : Standards) และจากการสอบทานการผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลเปนไปตามแผนงานที่ไดกำหนดไว 

มีการตรวจสอบความสอดคลองของการปฏิบัติงานตางๆ ตามนโยบาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการปฏิบัติตามระบบสารสนเทศ (IT Governance) อันอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการดำเนิน 

ธุรกิจมีการติดตามและรายงานผลการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง เพื่อใหการควบคุมภายในของบริษัทมี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น และในกระบวนการตรวจสอบยังไดมีการพิจารณาถึงโอกาสที่อาจกอใหเกิดการทุจริตขึ้นไดใน 

กระบวนการปฏิบัติงานของสวนงานตางๆ อีกดวย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

หนวยงานตรวจสอบภายในรวมกับฝายบริหาร และไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบใหธรรมนิติ 

(บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำป 2560 พรอมคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงที่มีขึ้นในปจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต มีการกำหนดมาตรการปองกัน 

เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจ ดังแสดงปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ 

ตอการดำเนินงานของบริษัทไวในสวนของปจจัยความเสี่ยงแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประเมิน ทบทวน 

และรายงานการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังไดอาศัยระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

เปนเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัท 

และมีการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นสอดคลองกับผูตรวจสอบภายในวาบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความ 

เสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถจัดการกับความเสี่ยงตางๆ รวมถึงความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศที่มีใหอยูในระดับ 

ที่ยอมรับได

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาถึงความเพียงพอของกระบวนการกำกับดูแล 

ติดตาม และการควบคุมใหการปฏิบัติงานตางๆ เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และนโยบาย 

ของบริษัทที่ยึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

ความรับผิดชอบตอสังคมทั้งดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดเสียกับธุรกิจ  รวมถึง 

ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบไมพบประเด็นที่เปนสาระสำคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของบริษัท  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเชนเดียวกับผูสอบบัญชีวาการตกลงเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงของบุคคลและกิจการมีความ

โปรงใส เปนธรรม ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศครบถวน เพียงพอ ตามกฎระเบียบ 

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยแลว

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบปละ 1 คร้ัง โดยวิธีการประเมินตนเอง 

แบบท้ังคณะและรายบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผลการประเมินสรุปไดวา 

กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหนาท่ีครบถวนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีการรายงานผลการประเมินดังกลาวใหคณะกรรมการ 

บริษัทใหรับทราบดวยแลว

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยไมมีฝายบริหารรวมดวย 

จำนวน 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี การจัดทำงบการเงินของบริษัท ความเหมาะสมของนโยบายการ 

บัญชี สาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีสากล ประกอบกับคำช้ีแจงขอเสนอแนะจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ซ่ึงสรุปไดวา 

บริษัทไดจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน มีการเปดเผยขอมูล หมายเหตุประกอบในงบการเงิน มีนโยบายการบัญชี 

ท่ีถูกตอง เหมาะสม เช่ือถือได เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล และ/หรือ มาตรฐานรายงานทางการเงินแสดงตามรายงาน 

ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตรวมกับฝายบริหาร โดยคำนึงความนาเช่ือถือ ความสามารถ 

ในการใหบริการและใหคำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี ผลการปฏิบัติงาน การสอบทานและตรวจสอบบัญชีทันเวลา การให 

ความเห็นท่ีเปนประโยชนตอบริษัท ประกอบกับคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ในป 2559 ท่ีผานมา สำนักงาน 

เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในงานสอบบัญชี และมีผลงานปรากฎเปนท่ีนาพอใจ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา 

อนุมัติใหแตงต้ัง นางเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 0076 หรือ นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับ 

อนุญาตเลขท่ี 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885  จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำป 2560 พรอมคาตอบแทน

6. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกิดขึ้นของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. การพิจาณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

8. การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานการประชุมทุกคร้ังท่ีมีการประชุม เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะ 

กรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบไดมีขอสังเกต และขอเสนอ 

แนะในเร่ืองตางๆ รวมถึง ดานบัญชีการเงิน ดานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การบริหารงานของบริษัทตาม 

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ใหสอดคลองตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย การบริหารงานโครงการ การจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ 

ปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ เพ่ือใหฝายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการ พรอมท้ัง มีการติดตามการแกไขปรับปรุงอางอิงตามรายงาน 

การตรวจสอบภายใน และมีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายบุญชวย กอกิจโรจน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. การรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบใหกับคณะกรรมการบริษัท
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ขอมูลทางดานการเงิน

• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินงบการเงิน
• รายงานของผู สอบบัญชีร ับอนุญาต
• งบการเงิน
• คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
• ขอมูลหลักทรัพยและผู ถ ือหุ น
• รายการระหวางกัน



 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

ซึ่งไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไดมีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง 

สม่ำเสมอใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานท่ีสมเหตุผลในการจัดทำงบการเงินรวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูล 

ท่ีสำคัญอยางเพียงพอ และโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูสอบบัญชีเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและ 

นักลงทุนทั่วไปและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ 

อนุญาตจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  ซึ่งใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไวซึ ่งระบบการบริหารความเสี ่ยงและ 

การควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตองครบถวน ทันเวลา และเพียงพอที่จะ 

ดำรงรักษาไวซึ่งสินทรัพยตลอดจนปองกันมิใหเกิดการทุจริต หรือการดำเนินการในรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสำคัญ

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน เพ่ือทำหนาท่ีกำกับ 

ดูแล สอบทานความนาเช่ือถือและความถูกตองของรายงานทางการเงิน ซ่ึงไดกำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีได 

ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจำปน้ีแลว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถใหความเช่ือม่ัน 

ไดวางบการเงินรวมของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น 

แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและแสดงความเห็นไวในรายงานของผูสอบบัญชีตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจำปนี้แลว

ขอแสดงความนับถือ ขอแสดงความนับถือ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน

เรียน ทานผูถือหุน

นางจันทรจิรา สมัครไทย)
กรรมการ/ผูชวยกรรมการผูจัดการ

(นายคิล ยัง ลี)
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
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ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัท บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จำกัด (มหาชน)  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและเฉพาะกิจการ  

และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จำกัด (มหาชน) 
ความเห็นอยางมีเงื่อนไข

ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องที่กลาวไวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข 

ตองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ขาพเจาเห็นวางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8 ขาพเจาไมไดตรวจสอบงบการเงินสำหรับปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2559  และ 

2558 ของบริษัทรวม Aus-Com Training Services Pty Ltd  ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย ในงบการเงินที่ 

แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  และ 2558 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จำนวน 

8.03 ลานบาท และ 12.72 ลานบาท ตามลำดับ (คิดเปนรอยละ 0.16 และ 0.19 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ) สวนแบงขาดทุน 

จากเงินลงทุนในบริษัทรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  จำนวน 4.63 ลานบาท และ 3.75 ลานบาท 

ตามลำดับ (คิดเปนรอยละ 4.12 และรอยละ 0.28 ของกำไรสำหรับป ตามลำดับ) โดยถือตามงบการเงินของบริษัทรวมสำหรับ 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จัดทำโดยผูบริหารของบริษัทรวมและ 

ยังไมไดตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบ 

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา 

ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที ่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ 

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกำหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวา 

หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มา 

พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน

การแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี้

วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว

การรับรูรายไดตามสัญญา

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.1 บริษัทฯ รับรูรายไดตามสัญญาโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน 

เนื่องจากรายไดตามสัญญาที่บริษัทรับรูในงบกำไรขาดทุนเปนจำนวนที่มีสาระสำคัญ และเปนเรื่องที่ตองใชดุลยพินิจของผู 

บริหารในการประเมินขั้นความสำเร็จของงาน ดังนั้นขาพเจาจึงระบุวาการรับรูรายไดตามสัญญาเปนเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งตอง 

ใหความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป ของบริษัท (แตไมรวมถึงงบ 

การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ 

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นแ

ละขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ขาพเจาไดตรวจสอบเรื่องการรับรูรายไดตามสัญญา โดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายใน 

ที่เกี่ยวของกับวิธีการที่ฝายบริหารใชในกระบวนการในการทำสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี่ยนตนทุนโครงการ 

การพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความสำเร็จของงาน  และการรับรูรายได รวมถึงการทดสอบความมี 

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการบันทึกตนทุนของงานที่เกิดขึ้นจริง โดยการ 

สอบถามฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของ รวมถึงทำความเขาใจอานสัญญาเลือกตัวอยางสุมทดสอบตรวจสอบตนทุนที่เกิดขึ้น 

จริงกับเอกสารประกอบรายการ วิเคราะหเปรียบเทียบขั้นความสำเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรกับขั้นความสำเร็จที่คำนวณ 

โดยการเปรียบเทียบตนทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนแลวจนถึงวันส้ินปกับประมาณการตนทุนโครงการท่ีคาดวาจะใชท้ังหมด  และวิเคราะห 

เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นตนเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 

ขอมูลอื่น

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คือ  การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 

หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตอง 

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลและฝายบริหารของบริษัท

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหาร 

พิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมิน 

ความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่อง(ตามความเหมาะสม) และ 

การใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม

สามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได

เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิด 

จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวยความเช่ือม่ันอยางสมเหตุ 

สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามาร

ถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ 

ผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายกา

รรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง



ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน

ไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ 

เพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความ 

เห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียง 

ท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการต้ังใจละเวนการ 

แสดงขอมูลการแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ขาพเจาไดสื ่อสารกับผู มีหนาที ่ในการกำกับดูแลเกี ่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบใน 

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

•

ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปด

เผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร 

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิด 

ขอสงสัยอยางมีนัย สำคัญตอความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม 

แนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของ

•

•

ในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้น 

อยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ 

สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง

•

ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ 

และเหตุการณในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร

•
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังก

ลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำ 

ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการ

ส่ือสารดังกลาว

ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความเปนอิสระ

และไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภาย

นอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

(นางเกษรี  ณรงคเดช)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี  76

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560



งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

หมายเหตุ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   

เงินลงทุนช่ัวคราว - หนวยลงทุน   

ลูกหน้ีการคา   

มูลคางานตามสัญญาท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา   

ลูกหน้ีอ่ืน   

สินคาคงเหลือ    

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาว 

- เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกัน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

- เงินจายลวงหนาคาสินคาและบริการ  

- ภาษีมูลคาเพ่ิมขอคืน  

- เงินประกันผลงาน  

- อ่ืน ๆ        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

2559 2558 25582559

  21,510,337.30  8,093,119.66

3   697,529,897.35806,316,298.20
524,721.40

301,079,689.40
1,771,758,102.79

7,432,237.85
784,402,101.47

132,311,237.86
91,702,725.75
46,490,159.58

3,110,526.14

16,121,127.36
1,137,365,111.64

11,029,850.97
6,925,813.33

14,648,705.74

  15,978,054.00
1,138,641,821.95

12,627,614.90
3,163,619.20

31,788,876.54
1,214,915,249.55

  697,529,897.35

  519,399.18   519,399.18
4   1,008,020,390.23   1,008,020,390.23
5   1,911,554,800.13   1,911,554,800.13
6   20,427,381.49   20,427,381.49

7   1,766,358,175.53   1,766,358,175.53

  48,130,284.28   48,130,284.28
46,631,868.75   46,631,868.75

  135,726,415.94   135,726,415.94
 7,504,390.17   7,504,390.17

  5,642,403,003.053,945,127,800.44   5,642,403,003.05

8   12,715,262.968,032,504.49

9,11,12
10
22 

1,194,123,113.53

5,139,250,913.97

806,316,298.20
524,721.40

301,079,689.40
1,771,758,102.79

7,432,237.85
784,402,101.47

132,311,237.86
91,702,725.75
46,490,159.58

3,110,526.14

16,121,127.36
1,137,365,111.64

11,029,850.97
6,925,813.33

14,648,705.74
1,194,183,728.70

  15,978,054.00
1,138,641,821.95

12,627,614.90
3,163,619.20

31,788,876.54
1,223,710,323.89

3,945,127,800.44

5,139,311,529.14 6,857,318,252.60   6,866,113,326.94

098รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



099 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

หน้ีสิน

หมายเหตุ

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและตนทุนงานตามสัญญาคางจาย  1,128,749,085.18307,187,355.28 1,128,749,085.18
เจาหน้ีอ่ืน  

- คาใชจายคางจาย 37,968,166.0913,748,328.65
4,882,845.71

8,763,260.65
97,056.54

7,825,629.21
21,211,850.00
29,037,479.21

2,383,755.64
2,058,054,703.16

(2,660,663.78)

-
2,947,983,717.40

(2,605,010.67)

32,297,884.07
8,201,589.76

37,968,166.09
- อ่ืนๆ 2,381,801.03 2,381,801.03

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึง
กำหนดชำระภายในหน่ึงป 12 6,250,075.33 6,250,075.33
ภาษีเงินไดคางจาย 3,758,697.57 3,758,697.57
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

- เงินประกันผลงาน 22,758,724.79   22,758,724.79
- อ่ืนๆ 6,848,176.27   6,848,176.27

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,208,714,726.60375,178,320.66   1,208,714,726.26
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 12 7,765,647.89   7,765,647.89
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13

14

15

15
17

15,818,097.00   15,818,097.00
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 23,583,744.89 23,583,744.89
รวมหน้ีสิน 1,232,298,471.15404,215,799.87 1,232,298,471.15

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,600,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 0.25 บาท   400,000,000.00400,000,000.00   400,000,000.00

ทุนท่ีออกและชำระแลว
หุนสามัญ 1,599,999,999 หุน มูลคา
หุนละ 0.25 บาท   399,999,999.75  399,999,999.75   399,999,999.75

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
หัก : หุนทุนซื้อคืน

  2,239,641,074.972,239,641,074.97
(2,383,755.64)

  2,239,641,074.97

กำไรสะสม
- สำรองตามกฎหมาย
- สำรองหุนทุนซื้อคืน

  40,000,000.00  40,000,000.00
  -

  -   -

  40,000,000.00

ยังไมไดจัดสรร   2,954,173,781.07
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน   -

รวมสวนของผูถือหุน   5,625,019,781.454,735,035,114.10

5,139,250,913.97

307,187,355.28

13,748,328.65
4,882,845.71

8,763,260.65
97,056.54

7,825,629.21
21,211,850.00
29,037,479.21

2,383,755.64
2,055,454,654.55

-

32,297,884.07
8,201,589.76

375,178,320.66

404,215,799.87

400,000,000.00

  399,999,999.75
2,239,641,074.97

(2,383,755.64)

  40,000,000.00

4,735,095,729.27   5,633,814,855.79

6,857,318,252.60   6,866,113,326.945,139,311,529.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

2559 2558 2559 2558

บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย



บาท

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

องคประกอบอ่ืน
ของสวนของผูถือหุน

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน
จากการแปลงคางบการเงิน

กำไรสะสม 
ทุนท่ีออก

และชำระแลว
สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ หุนทุนซ้ือคืน
สำรองหุนทุนซ้ือคืนสำรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

รวม

ยอดคงเหลือ ณ ตนป  2558 320,000,000.00 2,239,641,074.97   32,000,000.00 2,035,806,459.89   (1,668,643.72)   4,625,778,891.14
      การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

กำไรเบ็ดเสร็จรวม -   -   -
  -

  -

1,320,177,257.26 (936,366.95)  1,319,240,890.31

ปนผลจาย
เงินปนผล 16

15
15
16

(320,000,000.00) -   (320,000,000.00)
หุนปนผล 79,999,999.75 -

-- -
-

-

-

-

  -
  -   -

  -

  -

(79,999,999.75) -

จัดสรรสำรองตามกฎหมาย   -
-

-   8,000,000.00 -  (8,000,000.00)   -

  -

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินป  2558 399,999,999.75

399,999,999.75

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

(55,653.11)

(2,383,755.64)
-

(999,950,000.20)
112,349,088.49

-
2,383,755.64

-
-

-
(2,383,755.64)

(999,950,000.20)
112,404,741.60

(2,383,755.64)
-
-
-

(2,383,755.64)

  2,239,641,074.97

  2,239,641,074.97

  40,000,000.00

  40,000,000.00 2,383,755.64 2,058,054,703.16 (2,660,663.78) 4,735,035,114.10

2,947,983,717.40 (2,605,010.67)  5,625,019,781.45

หมายเหตุ

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

กำไรเบ็ดเสร็จรวม

หุนทุนซ้ือคืน
สำรองหุนทุนซ้ือคืน
เงินปนผลจาย

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินป  2559

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 



บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสม 
ทุนท่ีออก

และชำระแลว
สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ หุนทุนซ้ือคืน
สำรองหุนทุนซ้ือคืนสำรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

รวมหมายเหตุ

320,000,000.00

-
79,999,999.75

  -
  -

399,999,999.75

16

15
15
16

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

 หุนทุนซื้อคืน

 สำรองหุนทุนซื้อคืน 

 เงินปนผลจาย

 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 2559

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป  2559 

-
-
-
-

399,999,999.75

-
-
-
-

2,239,641,074.97

(2,383,755.64)
-
-
-

(2,383,755.64)

-
-
-
-

40,000,000.00

-
2,383,755.64

-
-

2,383,755.64

-
(2,383,755.64)

(999,950,000.20)
103,614,629.32

2,055,454,654.55

(2,383,755.64)
-

(999,950,000.20)
103,614,629.32

4,735,095,729.27

2,239,641,074.97

-
-
-
-

2,239,641,074.97

  32,000,000.00

-
-
-

  8,000,000.00
40,000,000.00

2,038,250,206.00

(320,000,000.00)
(79,999,999.75)

1,323,923,574.82
(8,000,000.00)

2,954,173,781.07

4,629,891,280.97

(320,000,000.00)
-

1,323,923,574.82
-

5,633,814,855.79

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

ยอดคงเหลือ ณ ตนป  2558 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

 ปนผลจาย

    เงินปนผล

    หุนปนผล

 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 2558

 จัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป  2558 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 



2559 2558 2559 2558

รายได

   รายไดตามสัญญา

        - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

        - อื่น ๆ 

รวมรายได

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

5,202,177,421.26

46,677,968.76

75,672,055.24

5,324,527,445.26

4,893,886,075.69

74,604,950.07

237,378,865.38

1,353,904.50

5,207,223,795.64

(3,746,317.56)

1,328,436,816.16

8,259,558.90

1,320,177,257.26

(936,366.95)

1,319,240,890.31

0.83

1,599,999,999

-

103,614,629.32

0.06

1,599,599,999

 (55,653.11)

112,349,088.49

0.07

1,599,599,999

-

1,323,923,574.82

0.83

1,599,999,999

(4,627,105.36)

112,676,544.26

271,802.66

112,404,741.60

สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม   

กำไรกอนภาษีเงินได   

คาใชจายภาษีเงินได  

กำไรสำหรับป 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป : 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน  

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน) 

-

1,332,183,133.72

8,259,558.90

1,323,923,574.82

-

103,886,431.98

271,802.66

103,614,629.32

4,052,853,610.71

44,116,349.54

322,499,992.06

2,259,357.01

4,421,729,309.32

4,052,853,610.71

44,116,349.54

322,499,992.06

2,259,357.01

4,421,729,309.32

4,893,886,075.69

74,604,950.07

250,796,083.02

1,353,904.50

5,220,641,013.28

คาใชจาย 

   ตนทุนงานตามสัญญา  

   คาใชจายในการขาย  

   คาใชจายในการบริหาร  

   ตนทุนทางการเงิน  

รวมคาใชจาย

5,611,579,338.36

110,170,924.37

32,162,180.31

5,753,912,443.04

5,202,177,421.26

46,677,968.76

75,672,055.24

5,324,527,445.26

5,611,579,338.36

110,170,924.37

32,162,180.31

5,753,912,443.04

บาท

หมายเหตุ

19

21

22

23

20

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

102รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



103 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  
 กำไรสำหรับป 
 ปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 
 จากกิจกรรมดำเนินงาน 
 ดอกเบ้ียรับ
 คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย
 ดอกเบ้ียจาย
 คาใชจายภาษีเงินได
 ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
 ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาท่ียังไมเกิดข้ึน
 ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน
 ขาดทุน (กำไร) จากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ
 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
 เงินลงทุนช่ัวคราว ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 ลูกหน้ีการคา ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 มูลคางานตามสัญญาท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 ลูกหน้ีอ่ืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 สินคาคงเหลือ ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  
 -  เงินจายลวงหนาคาสินคาและบริการ ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  
 -  ภาษีมูลคาเพ่ิมขอคืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  -  เงินประกันผลงาน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  -  อ่ืนๆ ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ ลดลง (เพ่ิมข้ึน)
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
 จากสถาบันการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 เจาหน้ีการคา
 และตนทุนตามสัญญาคางจาย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 เจาหน้ีอ่ืน 
 - รายไดรับลวงหนา เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 เจาหน้ีอ่ืน - คาใชจายคางจาย เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 เจาหน้ีอ่ืน - อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - เงินประกันผลงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
 รับดอกเบ้ีย
 จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

112,404,741.60

(4,194,040.08)
110,568,505.93

1,353,904.50
271,802.66

-
4,627,105.36

(5,322.22)
(32,605,081.63)

496,967.34
5,393,753.00

-
705,495,828.66
174,678,395.48

12,995,143.64
981,956,06.06

(85,679,369.11)

(43,572,441.47)
88,594,214.55

4,393,864.03
17,140,170.80

-

(823,658,694.9)

-
(24,219,837.44)

2,501,044.68
9,539,159.28
1,3534,13.49
4,194,040.08

(7,695,637.82)
1,216,327,704.40

103,614,629.32

(4,194,040.08)
110,568,505.93

1,353,904.50
271,802.66

13,417,217.64
-

(5,322.22)
(32,605,081.63)

496,967.34
5,393,753.00

-
705,495,828.66
174,678,395.48

12,995,143.64
981,956,06.06

(85,679,369.11)

(43,572,441.47)
88,594,214.55

4,393,864.03
17,140,170.80

-

(823,658,694.9)

-
(24,219,837.44)

2,501,044.68
9,539,159.28
1,3534,13.49
4,194,040.08

(7,695,637.82)
1,216,327,704.40

1,320,177,257.26

(12,508,262.03)
98,231,565.97

2,259,357.01
8,259,558.90

-
3,746,317.56

(7,541.17)
(11,433,785.16)

(673,779.26)
3,791,225.00

817,137,017.41
(68,664,640.39)

(624,665,684.92)
3,619,854.23

(1,277,896,506.50)

(26,163,119.30)

(34,829,763.86)
139,202,624.95

(4,315,591.91)
(10,413,042.75)

-

625,232,006.53

(109,318,148.80)
5,795,971.98
(522,189.42)

12,288,948.56
(70,632.34)

12,508,262.03
(13,871,236.00)
856,896,043.58

1,323,923,574.82

(12,508,262.03)
98,231,565.97

2,259,357.01
8,259,558.90

-
-

(7,541.17)
(11,433,785.16)

(673,779.26)
3,791,225.00

817,137,017.41
(68,664,640.39)

(624,665,684.92)
3,619,854.23

(1,277,896,506.50)

(26,163,119.30)

(34,829,763.86)
139,202,624.95

(4,315,591.91)
(10,413,042.75)

-

625,232,006.53

(109,318,148.80)
5,795,971.98
(522,189.42)

12,288,948.56
(70,632.34)

12,508,262.03
(13,871,236.00)
856,896,043.58

งบกระแสเงินสด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

บาท

2559

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
 เงินลงทุนระยะยาว
  - เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกัน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
 - เงินจายลวงหนาคาซ้ือเคร่ืองจักร ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
 เงินสดจายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 เงินสดจายในการซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 
 เงินสดรับจากการจำหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  
 ซ้ือหุนทุนคืน 
 เงินปนผลจาย 
 จายดอกเบ้ีย 
 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
  
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด  
  
เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  
  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  
  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  
  
กิจกรรมท่ีไมกระทบเงินสด  
  
โอนเงินจายลวงหนาคาซ้ือเคร่ืองจักร
ไปเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
 
จายปนผลโดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 

(143,073.36)

-
(102,392,336.03)

(130,300.00)
5,552,895.24

(97,112,814.15)

(8,648,091.60)
(2,383,755.64)

(999,950,000.20)
(1,353,904.50)

(1,012,335,751.94)

1,907,262.54

108,786,400.85

697,529,897.35

806,316,298.2

-

-

(262,093.18)

(9,528,363.25)
(85,217,678.25)

(659,916.00)
796,293.18

(94,871,757.50

(7,744,904.68)
-

(320,000,000.00)
(2,259,357.01)

(330,004,261.69)

265,907.63

432,285,932.02

265,243,965.33

697,529,897.35

10,065,204.37

79,999,999.75

(262,093.18)

(9,528,363.25)
(85,217,678.25)

(659,916.00)
796,293.18

(94,871,757.50

(7,744,904.68)
-

(320,000,000.00)
(2,259,357.01)

(330,004,261.69)

265,907.63

432,285,932.02

265,243,965.33

697,529,897.35

10,065,204.37

79,999,999.75

(143,073.36)

-
(102,392,336.03)

(130,300.00)
5,552,895.24

(97,112,814.15)

(8,648,091.60)
(2,383,755.64)

(999,950,000.20)
(1,353,904.50)

(1,012,335,751.94)

1,907,262.54

108,786,400.85

697,529,897.35

806,316,298.2

-

-

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจำกัดภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537 

ตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพ เปนบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัท 

มหาชนจำกัด และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 หุนสามัญของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก 

ทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนไว คือ เลขท่ี 594 หมูท่ี 4 ตำบลมะขามคู อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ 

ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑเหล็กและอุปกรณตาง ๆ และการแปรรูปและ 

ประกอบชิ้นงานขนาดใหญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ

งบการเงินนี้ ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสอง 

ภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก

กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางออม และกิจการ 

ที่เปนบริษัทในเครือเดียวกันโดยมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้

1. ขอมูลท่ัวไป

1.1  เรื่องทั่วไป

1.2  เกณฑในการจัดทำงบการเงิน

1.3  บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

105 รายงานประจำป 2559
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นายคิล ยัง ลี
นายหยัง เจิน ลี
นายเซิง วู ลี
นายเชิง จิน ลี*
นางจันทรจิรา  สมัครไทย
นายยู  ยูน**
นายเอกจิตต  จึงเจริญ
นายบุญชวย  กอกิจโรจน
นายนพดล  ธีระบุตรวงศกุล
นางสาวผกาวลี  เจียรสวัสดิ์วัฒนา

ผูถือหุนและกรรมการบริษัท
ผูถือหุนและกรรมการบริษัท
ผูถือหุนและกรรมการบริษัท
ผูถือหุนและกรรมการบริษัท
ผูถือหุนและกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

1.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน

1.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ในระหวางป บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการ บัญชีและ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2559 ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว 

ขางตนในปปจจุบันไมมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสำคัญ

ในระหวางปสภาวิชาชีพบัญชีฯไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐาน 

การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2560 ดังตอไปนี้

1.4  การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

บุคคลที่เกี่ยวของกันโดยเปนผูถือหุน และ/หรือเปนกรรมการบริษัท มีดังนี้

* เปนกรรมการของบริษัท ฯ ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม  2559
** ตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม  2559  นายยู ยูน  ไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันเนื่องจากไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ แลว

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ สัดสวนการถือหุน

Aus-Com Training 
Services Pty Ltd.
(ประเทศออสเตรเลีย)

บริการดานฝกอบรม การถือหุน 30.10%

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทรวม
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มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนำเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญากอสราง 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเชา 

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำไรตอหุน 

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ฉบับท 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

ฉบับท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา 

ฉบับท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดำเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสำรวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเชาดำเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ  หรือของผูถือหุน

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทำข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา

ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอนการบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ขอจำกัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชนขอกำหนดเงินทุนข้ันต่ำและปฏิสัมพันธของ รายการ 

เหลานี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน

ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาสำหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนำสงรัฐ

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 11, 

ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 18, ฉบับที่ 19,  ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, 

ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, ฉบับที่ 105, ฉบับที่ 107 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 

13 จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน เมื่อนำมาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ 

บริษัท ฯ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สวนงานดำเนินงาน 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมการงาน 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 
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บริษัทฯ รับรูรายไดตามสัญญา โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณตามอัตราสวนของตนทุนโครงการที่เกิดขึ้น  

แลวจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนโครงการที่คาดวาจะใชทั้งหมด โดยพิจารณารวมกับขั้นความสำเร็จของงานที่ประเมิน 

โดยวิศวกรของบริษัทฯ หากกิจการไมสามารถประมาณผลของงานไดอยางนาเชื่อถือ กิจการจะรับรูรายไดไมเกินกวาตนทุน 

ที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรูตนทุนที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใช 

จายในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา บริษัทฯจะรับรู 

ประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในงบกำไรขาดทุน      

2. นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ
2.1 การรับรูรายได

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 

และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และไมมีขอ 

จำกัดในการเบิกใช

เงินลงทุนในหนวยลงทุน บริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม  การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหนวย 

ลงทุนบันทึกเปนกำไรหรือขาดทุน ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ

บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและบันทึกโดยวิธีราคาทุนหักคา

เผื่อการดอยคาในงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคางานตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา ประกอบดวย ตนทุนการกอสรางและคาใชจายเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งกำไร 

หรือขาดทุนสุทธิที่ไดคำนวณขึ้นหักดวยจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกคาแลว

สัญญาท่ีมีมูลคาของงานเกินกวาจำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคาจะแสดงไวภายใตสินทรัพยหมุนเวียน สวนสัญญาท่ีมีการเรียก 

เก็บเงินลูกคามากกวามูลคางานจะแสดงไวเปน “รายไดรับลวงหนา” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน

วัตถุดิบและวัสดุแสดงในราคาทุน (วิธีเขากอน - ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2.3 เงินลงทุนชั่วคราว

2.4 เงินลงทุนในบริษัทรวม

2.5  มูลคางานตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา

2.6  สินคาคงเหลือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดำเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสำรวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุน

คาเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณของสินทรัพย  ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาตัดจำหนายสะสม คาตัดจำหนาย คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช 

งานโดยประมาณเปนเวลา 5 - 10 ป สิทธิการครอบครองที่ดิน แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาตัดจำหนายสะสม คาตัดจำหนาย 

คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณเปนเวลา 30 ป

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหนี้และเจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการ 

แตละรายการไดเปดเผยแยกไวใน แตละหัวขอที่เกี่ยวของ

บริษัทฯ บันทึกยานพาหนะ ตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพย และหนี้สินดวยจำนวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ซึ่งใช 

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสำหรับการคิดลดเพื่อคำนวณมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชา 

โดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา ตามยอดคงเหลือของเจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงินใน แตละงวด

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศบันทึกบัญชีเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สวนยอดคงเหลือของสินทรัพย 

และหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินป จะแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซ้ือ 

และขาย ณ วันสิ้นป ตามลำดับ  

2.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน

2.9 สัญญาเชาการเงิน

2.10 เครื่องมือทางการเงิน

2.11 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ

อาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ

เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสำนักงาน

ยานพาหนะ

5 - 20

5 - 20

3  - 15

3 - 20

ป

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว
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กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คำนวณโดย การหารกำไรสุทธิดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักท่ีออกจำหนายและเรียกชำระแลว

บริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและผลประโยชนอื่นๆ เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงน้ันอาจแตกตางไปจากทประมาณไว

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กำหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายในสวนของกำไร 

ขาดทุนตลอดอายุการทำงานของพนักงานภาระผูกพันของบริษัทฯเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานนี้คำนวณ 

โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว

บริษัทฯจะรับรูกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน

งวดที่เกิดรายการ

ภาษีเงินไดสำหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงิน 

ไดรอการตัดบัญชีรับรูในงบกำไรขาดทุน ยกเวนสวนที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 

หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแกภาษีที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ 

ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี วัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับ 

กฎหมายที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ และการประมาณการผลกระทบของ 

เหตุการณท่ีไมแนนอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบตอจำนวนเงิน ท่ีแสดงในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน ดวยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจ และการประมาณการทาง 

บัญชีท่ีสำคัญไดแก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน คาเส่ือมราคาคาเผ่ือ 

การดอยคาของสินทรัพย ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและการรับรูรายไดดวยวิธีอางอิงกับข้ันความสำเร็จของงาน

2.12 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

2.13 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

2.14 ผลประโยชนพนักงาน

2.15 ภาษีเงินได
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ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2559 และ  2558 ลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีท่ีคางชำระได ดังน้ี 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากำไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวน 

เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ี 

รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

4. ลูกหน้ีการคา  

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน
เงินลงทุนระยะส้ัน ซ่ึงมีกำหนดจายคืนภายในระยะเวลา
ไมเกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

                

2559

2559

264,847.41
806,051,450.79

-
806,316,298.20

2558

2558

244,735.54
235,498,838.25

461,786,323.56
697,529,897.35

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

บาท

554,472,914.83

447,405,199.43
1,258,432.06
4,736,783.11

147,060.80
1,008,020,390.23

ยังไมถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
 นอยกวา  3  เดือน
 มากกวา  3  เดือน  ถึง  6  เดือน
 มากกวา  6  เดือน  ถึง  12  เดือน
 มากกวา  12  เดือน
รวม

285,113,351.43

13,158,440.90
269,864.70

80,834.33
2,457,198.04

301,079,689.40
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สัญญาระหวางกอสราง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีตนทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นและกำไรที่รับรู จนถึงปจจุบัน (รายไดตามอัตรา 

สวนของงานที่ทำเสร็จ) เปนจำนวนเงินประมาณ 1,135.91 ลานบาท และ 5,199.11 ลานบาท ตามลำดับ

5. มูลคางานตามสัญญาท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา 

6. ลูกหน้ีอ่ืน 

บาท

11,434,138,265.04

6,892,977,803.07
(5,066,010,848.21)

84,587,845.27
1,911,554,800.13

13,629,050,221.26

11,982,020,171.16
 (10,324,611,948.04)

114,349,879.67
1,771,758,102.79

2559 2558

2559 2558

2559 2558

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคางานตามสัญญาท่ียังไมไดเรียกเก็บจากลูกคา
มูลคางานตามสัญญา
การรับรูรายไดตามอัตราสวน
ของงานท่ีทำเสร็จ
หัก  มูลคางานตามสัญญาท่ีเรียกเก็บ
บวก  ผลตางจากการแปลงคา
มูลคางานตามสัญญาท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา

คาใชจายจายลวงหนา
เงินทดรองจาย
อ่ืนๆ
รวม

7. สินคาคงเหลือ

4,501,258.14
1,840,468.31
1,090,511.40
7,432,237.85

752,462,780.16
31,939,321.31

784,402,101.47

1,401,565,942.43
364,792,233.10

1,766,358,175.53

13,103,911.45
825,826.49

6,497,643.55
20,427,381.49

วัตถุดิบและวัสดุ
สินคาระหวางทาง
รวม

บาท

บาท



 การถือหุน

 การถือหุน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ไดจายซื้อเงินลงทุนใน Aus-Com Training Services Pty Ltd ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียน 

ในประเทศออสเตรเลีย การลงทุนดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557

ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุน ในบริษัทรวม 

ดังกลาวจำนวน 8.03 ลานบาท และ 12.72 ลานบาท ตามลำดับ (คิดเปนรอยละ 0.16 และ 0.19 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ) 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวน 4.63 ลานบาท และ 3.75  

ลานบาท ตามลำดับ (คิดเปนรอยละ 4.12 และ 0.28 ของกำไรสำหรับป ตามลำดับ) โดยถือตามงบการเงินของบริษัทรวม 

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ ที่จัดทำโดยผูบริหาร 

ของบริษัทรวมและยังไมไดตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

บาท

บาท

8. เงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินลงทุน

เงินลงทุน

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ
ความสัมพันธ

ทุนจดทะเบียน
(ลานดอลลาร
ออสเตรเลีย)

สัดสวน
เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล

Aus-Com
Training.
Service Pty 
Ltd.

Aus-Com
Training.
Service Pty 
Ltd.

คาเผ่ือการ
ดอยคา   

หัก 

เงินลงทุนใน
บริษัทรวม
- สุทธิ       

บริการดาน
ฝกอบรม

บริการดาน
ฝกอบรม

2.24

2.24

30.10 % 21,510,337.30

(13,417,217.64)

8,093,119.66 8,032,504.49

8,032,504.49

-

-

30.10 % 21,510,337.30 12,715,262.96 -

-

-

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ
ความสัมพันธ

ทุนจดทะเบียน
(ลานดอลลาร
ออสเตรเลีย)

สัดสวน
เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

คาเสื่อมราคาสำหรับป มีจำนวนเงิน 108,840,442.00  บาท ในป 2559 และ 96,524,553.72  บาท ในป 2558 ไดรวมอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559  และ 2558  บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังคงใชงานอยูมีราคาทุนเดิมจำนวน 106.87  และ 113.12 ลานบาท ตามลำดับ        
           
ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2559 และ 2558  บริษัทฯ ไดนำที่ดินบางสวนไปจดจำนองไวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง  เพื่อค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและการออกหนังสือค้ำประกัน 
ในวงเงิน 202.91 ลานบาท

ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร
และอุปกรณ

เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และเครื่องใชสำนักงาน ยานพาหนะ งานระหวาง

กอสราง/ติดตั้ง รวม

74,028,687.88
-
-
-
-

74,028,687.88

-
-
-
-

-
-
-
-

(40,302,916.94)
(10,064,843.83)

7,884,932.93
(42,482,827.84)

(401,553,099.36)
(108,840,442.00)

9,244,793.68
(501,148,747.68)

1,138,641,821.95
1,137,365,111.64

20,131,790.05
86,879,799.33

74,028,687.88
74,028,687.88

314,790,413.29
296,039,980.85

596,414,693.50
556,678,757.85

38,548,465.09
29,257,899.44

94,727,772.14
94,479,986.29

(70,727,674.00)
(19,189,596.64

-
(89,917,270.64)

(258,710,913.44)
(67,004,738.25)

1,002,508.72
(324,713,142.97)

(31,811,594.98)
(12,581,263.28)

357,352.03
(44,035,506.23)

385,518,087.29
87,547.20

-
-

351,617.00
385,957,251.49

855,125,606.94
29,434,113.88

-
(3,167,820.00)

-
881,391,900.82

70,360,060.07
4,154,301.86
(614,080.00)
(606,876.26)

-
73,293,405.67

135,030,689.08
13,452,085.05

-
(11,519,960.00)

-
136,962,814.13

20,131,790.05
67,099,626.28

-
-

(351,617.00)
86,879,799.33

1,540,194,921.31
114,227,674.27

(614,080.00)
(15,294,656.26)

-
1,638,513,859.32

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ราคาทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ซ้ือเพ่ิม
โอนกลับ
จำหนาย
โอน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
คาเส่ือมราคาสำหรับป
จำหนาย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559



วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน มีราคาทุนเดิมและคาเสื่อมราคาสะสม ดังนี้

คาตัดจำหนายสำหรับป มีจำนวน 1,728,063.93 บาท ในป 2559 และ 1,707,012.24 บาท ในป 2558 ไดรวมอยูในงบกำไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว

รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร

10. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

คาตัดจำหนายสะสม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี
9,273,802.69
8,945,136.02

3,353,812.21
2,084,714.95

12,627,614.90
11,029,850.97

สิทธิการ
ครอบครองท่ีดิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ซ้ือเพ่ิม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

9,860,000.00
-

9,860,000.00

(586,197.31)
(328,666.67)
(914,863.98)

 (5,279,835.48)
 (1,399,397.26)
 (6,679,232.74)

(5,866,032.79)
(1,728,063.93)
(7,594,096.72)

8,633,647.69
130,300.00

8,763,947.69

18,493,647.69
130,300.00

18,623,947.69

ราคาทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจำหนายสำหรับป
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

ราคาของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 
หัก  คาเส่ือมราคาสะสม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

37,576,981.31
(6,290,551.93)

31,286,429.38

38,983,963.55
(8,366,902.62)

30,617,060.93

บาท

บาท

2559 2558
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

116รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



117 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

12. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

2559

2559

2558

2558

วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ือ 
วงเงินค้ำประกัน - วงเงินเดิม 

วงเงินค้ำประกัน
เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรีซีทส - วงเงินใหม 

110.00
380.00

5,919.20

110.00
380.00

5,579.20

8,763,260.65
7,825,629.21

16,588,889.86

9,425,208.00
8,044,030.89

17,469,238.89

661,947.35
218,401.68
880,349.03

เงินตน ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี รวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - ยานพาหนะ
หัก ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี

หัก สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

15,183,260.00
(1,167,536.78)
14,015,723.22
(6,250,075.33)

7,765,647.89

17,469,238.89
(880,349.03)

16,588,889.86
(8,763,260.65)

7,825,629.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ตองจายชำระ 

ดังนี้

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารสองแหง ค้ำประกันโดยเงิน 

ฝากธนาคาร การจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนและกรรมการทานหนึ่งของบริษัทฯ ดังนี้

11. วงเงินสินเชื่อ

ลานบาท

บาท

บาท

ถึงกำหนดการจายชำระภายในหน่ึงป
ถึงกำหนดการจายชำระเกินหน่ึงปแตไมเกินหาป
รวม



บาท

บาท

บาท

13. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพยสินตามสัญญาเชาเมื่อสิ้นสุดตามสัญญาเชา 

และบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจำกัดตาง ๆ ที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว

- การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

6,250,075.33
7,765,647.89

14,015,723.22

6,991,263.00
8,191,997.00

15,183,260.00

741,187.67
426,349.11

1,167,536.78

ถึงกำหนดการจายชำระภายในหน่ึงป
ถึงกำหนดการจายชำระเกินหน่ึงปแตไมเกินหาป
รวม

เงินตน ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี รวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

2559

2559

2558

2558

12,026,872.00
(477,295.00)

4,268,520.00
15,818,097.00

15,818,097.00
(132,300.00)

5,526,053.00
21,211,850.00

5,077,975.00
448,078.00

5,526,053.00

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม
ผลประโยชนท่ีจายแลว
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบ้ีย
รวม

3,925,772.00
342,748.00

4,268,520.00

- คาใชจายที่รับรูในกำไรหรือขาดทุนสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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2559

14. ทุนเรือนหุน

รอยละ

2.68
5

0-0.18*
TMO2008**

2.68
5

0-0.18*
TMO2008**

อัตราคิดลด
อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

*    ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุของพนักงาน
**  อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ

- ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

2558

ในการรายงานการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานไดคำนวณโดยการใชวิธี 

เดียวกันกับที่คำนวณภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผูถือหุนไดมีมติ ดังนี้

- ถาอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะลดลง 1.27 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 1.48 ลานบาท)

- ถาอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มขึ้น 1.81 ลานบาท (ลดลง 

1.59 ลานบาท)

- ถาพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ป ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.08 ลานบาท

- อนุมัติใหดำเนินการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนโดยลดมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัท จากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนท่ีตราไว 

หุนละ 0.25 บาท ซึ่งสงผลใหจำนวนหุนสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 320 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

เปนจำนวน 1,280 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแลวของบริษัท 

ยังคงเดิม คือ 320.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

- การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่นำมาวิเคราะหความออนไหว ไดแกอัตราคิดลด อัตราการ 

เพิ่มขึ้นของเงินเดือนและการมรณะ โดยถือวาขอสมมุติอื่นไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะหความออนไหวจาก 

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมุติที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

- อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 320.00 ลานบาท (หุนสามัญ 1,280 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท) เปน 

400.00 ลานบาท (หุนสามัญ 1,600 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท) โดยจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 320 ลานหุน 

เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ซ่ึงบริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558



15. หุนทุนซื้อคืนและกำไรสะสมจัดสรร

16. เงินปนผลจาย

บริษัทฯ ไดดำเนินการจดทะเบียนการจัดสรรหุนสามัญในการจายปนผล (ทุนที่ออกและชำระแลว) จำนวน 319,999,999 หุน 

และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยหุนสามัญเพิ่มทุน 

ดังกลาวนี้จะทำการซื้อ - ขาย ในตลาดหลักทรัพยไดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนจำนวนไมเกิน 40,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 0.25 บาท คิดเปนไมเกินรอยละ 2.5 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และวงเงินสูงสุดในการซื้อหุน 

คืนไมเกิน 250 ลานบาท เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงิน โดยทำการซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เริ่มตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่  26 กรกฎาคม 2559

สำหรับระยะเวลาการจำหนายหุนที่ซื้อคืนจะเริ่มตนเมื่อพนกำหนด 6 เดือน นับตั้งแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นโดยขายคืนภายใน 3 

ป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันจำหนายหุนที่ซื้อคืนในภายหลัง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ไดซื้อคืนหุนสามัญเปนจำนวน 0.40 ลานหุน (มูลคาตราไว หุนละ 0.25 บาท) มูลคารวมของ 

หุนทุนซื้อคืนเปนจำนวนเงิน 2.38 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.03 ของจำนวนหุนที่ออกและชำระแลวทั้งหมด 

ตามจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กลต.ชส.(ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 

2548 เกี่ยวกับการซื้อหุนคืนวาบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุนคืนได ไมเกินวงเงินกำไรสะสม และใหบริษัทตองกันกำไรสะสม 

ไวเปนเงินสำรองเทากับจำนวนจริงที่ไดจาย ซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการจำหนายหุนซื้อคืนไดหมด หรือลดทุนที่ชำระแลวโดย 

วิธีตัดหุนทุนซื้อคืนที่จำหนายไมหมดแลวแตกรณี บริษัทฯ ไดจัดสรรกำไรสะสมเปนสำรองสำหรับหุนทุนซื้อคืนเต็มจำนวนแลว 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 เปนจำนวน 2.38 ลานบาท

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผูถือหุนมีมติใหจาย เงินปนผลแกผูถือหุน จากผลการ 

ดำเนินงานประจำป 2558 ในสวนของกำไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.50 บาท 

รวมเปนเงินจำนวน 800.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และในการ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกำไรสะสม 

ในสวนของกำไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปน เงินสด ในอัตราหุนละ 0.125 บาท รวมเปนเงินจำนวน 

200.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจายปนผลดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
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17. สำรองตามกฎหมาย

18. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

19. รายได 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผูถือหุนมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุน จากผลการ 

ดำเนินงานประจำป 2557 ในสวนของกำไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.25 บาท 

รวมเปนเงินจำนวน 320.00 ลานบาท (โดยคำนวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) และเปนหุนสามัญ จำนวนไมเกิน 

320 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท (Stock Dividend) ใหแกผูถือหุนในอัตรา 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนใหม รวมเปน 

เงินจำนวน 80.00 ลานบาท โดยรวมเปนจำนวนเงินทั้งหมดไมเกิน 400.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจายปนผลดังกลาวแลว 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด  บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิ 

ประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงิน 

สำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

บริษัทฯไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในป 2556 โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนและบริษัทฯ 

จายสมทบอีกสวนหน่ึง ในจำนวนท่ีเทากันเพ่ือเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพ โดยใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึงเปนผูจัดการ 

กองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2542

บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนฯสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนจำนวน 3.00 ลานบาท และ 2.51 

ลานบาท ตามลำดับ

รายไดสำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมและไมไดรับการสงเสริม สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้

2559 (บาท)

กิจการท่ีไดรับ
การสงเสริม รวมรายได

รายไดตามสัญญา - สงออก
รายไดตามสัญญา - ในประเทศ
รายไดอื่น
รวม

5,074,976,603.14
-

77,302,407.08
5,152,279,010.22

48,034,528.50
79,166,289.62
45,047,616.92

172,248,435.04

5,123,011,131.64
79,166,289.62

122,350,024.00
5,324,527,445.26

กิจการท่ีไมไดรับ
การสงเสริม

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ



21. คาใชจายตามลักษณะ

คาใชจายสำคัญ ๆ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ซึ่งจำแนกตามลักษณะไดดังนี้

20. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2558 (บาท)

บาท

บาท

กิจการท่ีไดรับ
การสงเสริม รวมรายไดกิจการท่ีไมไดรับ

การสงเสริม

รายไดตามสัญญา - สงออก
รายไดตามสัญญา - ในประเทศ
รายไดอื่น
รวม

5,092,593,042.01
-

89,168,566.16
5,181,761,608.17

458,944,736.93
60,041,559.42
53,164,538.52

572,150,834.87

5,551,537,778.94
60,041,559.42

142,333,104.68
5,753,912,443.04

2559 2558

2559 2558

14,072,887.13
32,605,081.63
46,677,968.76

ผลกำไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแลว
ผลกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น
รวม

98,737,139.21
11,433,785.16

110,170,924.37

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2,324,662,950.15
498,490,118.05

1,637,127,408.00
380,671,684.60
110,568,505.93

วัตถุดิบและวัสดุใชไป
คาใชจายพนักงาน
คาบริการตาง ๆ
คาจางแรงงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

1,952,836,477.78
475,002,480.67

1,159,846,490.94
369,530,854.48

98,231,565.97
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2559

2559

2559

2558

2558

2558

บาท

บาท

บาท

22. คาใชจายภาษีเงินได
บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริม 

การลงทุน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับการดำเนินงานในกิจการที่ไดรับการสงเสริม 

(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26) อัตราที่บริษัทฯ ใชในการคำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ของกำไรของการ 

ดำเนินงานสวนซึ่งไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีในอัตรารอยละ 20

- คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใชสำหรับปส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดดังนี้

คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกำไรขาดทุน

 8,883,902.10
(624,343.20)

8,259,558.90

4,033,996.79
(3,762,194.13)

271,802.66

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:
- รายไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได
- คาใชจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร
คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกำไรขาดทุน

1,328,436,816.16
20%

265,687,363,123

256,982,423.53)
178,962.40

(624,343.20)
8,259,558.90

112,676,544.26
20%

22,535,307.85

(21,651,391.61)
3,150,079.55

(3,762,194.13)
271,802.66

103,886,431.98
20%

20,777,286.40

(19,893,369.16)
3,150,079.55

(3,762,194.13)
271,802.66

กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:
- รายไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได
- คาใชจายท่ีไมใหถือเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร
คาใชจาย(รายได) ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกำไรขาดทุน

1,332,183,133.72
20%

266,436,626.74

(257,731,687.04)
178,962.40

(624,343.20)
 8,259,558.90



2559

2559

2558

2558

บาท

บาท

23. หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 14 การซื้อหุนทุนคืน 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 15 และการจายหุนปนผล ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ 16 บริษัทฯ ไดปรับปรุงจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ใชในการคำนวณกำไรตอหุนสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 และ 2558 เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุนสามัญทั้งหมด ไดดังนี้

- สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม

3,163,619.20
-
3,163,619.20

4,242,369.80
2,683,443.53
6,925,813.33

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

จำนวนหุนสามัญคงเหลือ ณ วันตนปเดิม
บวก เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
        จากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
หลังการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
บวก เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 
        เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
หัก   หุนทุนซื้อคืน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
        จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 
- ปรับปรุงใหม

  320,000,000
     

960,000,000

1,280,000,000

319,999,999
-

1,599,999,999

1,599,999,999

-

1,599,999,999

-
(400,000)

1,599,599,999
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2559

2559

2559

2558 

2558

2558

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

24. รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

24.1 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

24.2  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนอื่นของกรรมการ   และผูบริหารของบริษัทฯ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

นโยบายการกำหนดราคา

ยอดคงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินประกัน
     นางจันทรจิรา สมัครไทย

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป
     นางจันทรจิรา สมัครไทย
     คาเชา

- 0.21

0.42 0.84 ในราคาที่ตกลงรวมกัน
โดยต่ำกวาราคายุติธรรม

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

25.75
  0.44
26.19

18.19
  0.52
18.71

25. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ มีการนำเสนองบการเงินจำแนกตามสวนงานธุรกิจและตามสวนงานทางภูมิศาสตรดังตอไปนี้

1. สวนงานธุรกิจ

     1.1  รายไดตามสัญญา

     1.2  รายไดจากการใหบริการ



สินทรัพยที่ใชในสวนงาน
ลูกหนี้การคา
มูลคางานตามสัญญา
ที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยสวนกลาง
สินทรัพยรวม

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีรายไดจากลูกคารายใหญจำนวน 2 ราย เปนจำนวนเงินรวม 

ประมาณ 5,113.07 ลานบาท และ 4,811.73 ลานบาท ตามลำดับ ตามยอดรายไดรวมของบริษัทฯ

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

รายไดตามสัญญา
รายไดจากการใหบริการ
รวมรายได
กำไรขั้นตน

รายไดและคาใชจายอื่น
รายไดอื่น    
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตนทุนทางการเงิน    
สวนแบงกำไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
(คาใชจาย) รายได ภาษีเงินได
กำไรสำหรับป

5,551.54
 -

5,551.54
1,556.73

5,123.01
-

5,123.01
296.17

-
79.17
79.17
12.12

5,123.01
79.17

5,202.18
308.29

     32.16
(44.11)

(322.50)
110.17

(2.26)

(3.75)
(8.26)

1,320.18

  75.67
(74.60)

(237.38)
46.67
(1.35)

(4.63)
(0.27)

112.40

-
60.04
60.04

2.00

5,551.54
60.04

5,611.58
1,558.73

   998.36

1,911.55
1,717.25

 9.66

-
49.11

1,008.02

1,911.55
1,766.36
2,171.39
6,857.32

   267.52 

1,771.76
730.15

33.56

-
54.25

301.08

1,771.76
784.40

2,282.07
5,139.31

2. สวนงานตามภูมิศาสตร

      2.1  สวนงานในประเทศ

      2.2  สวนงานตางประเทศ

ลานบาท

ตางประเทศ ในประเทศ รวม ตางประเทศ ในประเทศ รวม

2559 2558 

2559 2558 

ตางประเทศ ในประเทศ รวม ตางประเทศ ในประเทศ รวม
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26. สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน

27. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

บริษัทฯ ไดรับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และยังใชสิทธิอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

ฉบับที่ 1 บัตรสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ในกิจการผลิตโครงสรางโลหะ สิทธิประโยชนที่สำคัญ ไดแกการ 

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมี 

รายได (8 กันยายน 2554)

ฉบับที่ 2 บัตรสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 ในกิจการผลิตโครงสรางโลหะสิทธิประโยชนที่สำคัญ ไดแกการไดรับ 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได 

(30 กันยายน 2555) และบริษัทไดมีการขออนุญาตแกไขโครงการโดยจะปรับเปลี่ยนกำลังผลิตโดยลงทุนเพิ่ม จึงไดรับยกเวน 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 วรรคสอง และวรรคสาม โดยจะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุน

ฉบับที่ 3 บัตรสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ในกิจการผลิตโครงสรางโลหะ สิทธิประโยชนที่สำคัญ ไดแกการ 

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมี 

รายได (30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทฯ ใชสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & 

INNOVATION - STI) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดรับ 

การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ป เมื่อมีการลงทุนหรือมีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบคาใชจาย 

ในการฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology Training) หรือคาใชจายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา 

หรือสถาบันวิจัย รวมกันไมนอยกวารอยละ 1 ของมูลคายอดขายรวมใน 3 ปแรก หรือมีคาใชจายรวมกันไมนอยกวา 150 ลานบาท 

แลวแตมูลคาใดต่ำกวา จากบัตรสงเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1

ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนดตาง ๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมเพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว

ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารค้ำประกันดังนี้ 

32.49
28.48
16.41

0.06

27.58
22.46
16.41

0.02

สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
สกุลเงินดอลลารออสเตรเลีย 
สกุลเงินยูโร

2559 2558



28. เคร่ืองมือทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2559 2558

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเน่ืองจากมีทรัพยสินและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงบางสวน 

บริษัทฯไดเขาทำสัญญาปองกันความเส่ียงกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึง เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง โดยไมมี 

วัตถุประสงคในการคากำไรในสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรูในงบการเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา สวนตางที่เกิดขึ้นจะ 

บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงคงเหลือ 

ดังน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีทรัพยสินและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี

สินทรัพยท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
เงินฝากธนาคาร
- สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
- สกุลเงินดอลลารออสเตรเลีย
ลูกหน้ีการคา
- สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
- สกุลเงินดอลลารออสเตรเลีย
เงินประกันผลงาน
- สกุลเงินดอลลารออสเตรเลีย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
- สกุลเงินดอลลารออสเตรเลีย

เจาหน้ีการคาตางประเทศ

- สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 
- สกุลเงินดอลลารสิงคโปร
- สกุลเงินยูโร
- สกุลเงินปอนด

21.36
 0.02

7.50
-

1.82

0.72

4.43
0.03
0.01
0.35

4.89
19.15

27.40
0.53 

5.24

0.72

12.87
-

0.62
0.01

สกุลเงิน จำนวนท่ีขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกำหนดตามสัญญา

1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

35.119000
35.418000
34.929375
35.202000
35.477000
35.527000
34.980000
35.000000

11/01/2017
17/01/2017
07/04/2017
11/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017

ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ

ลานบาท
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29. การอนุมัติงบการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและ 

หนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดใน 

ปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยูในระดับต่ำ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญา อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาโครงการสวนใหญของ 

บริษัทฯจะทำกับลูกคาท่ีมีความสามารถในการชำระหน้ี ดังน้ัน บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสำคัญ 

จากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้

มูลคายุติธรรม

ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจะไมแตกตางอยางเปนสาระสำคัญกับมูลคา 

ตามบัญชี

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560

1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00

35.030000
35.080000
35.080000
35.134000
35.244000
35.334000
35.530260
35.721875
35.720000
36.001000
36.000040
36.000000

12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
22/05/2017
26/05/2017
06/06/2017
20/06/2017
22/06/2017
22/06/2017

สกุลเงิน จำนวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบกำหนดตามสัญญา

ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
ดอลลารสหรัฐฯ
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

ธุรกิจของบริษัทเก่ียวของกับการจัดหาผลิตภัณฑและบริการทางดานวิศวกรรม โดยดำเนินการรับจางผลิต แปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 

และอุปกรณตางๆ ตามแบบและขนาดที่ลูกคาเปนผูกำหนด โดยผลิตภัณฑและบริการแบงออกเปน 5 ประเภทหลักๆ คือ 

การแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก (Fabrication) งานแปรรูปและประกอบโครงสรางกลุมชิ้นงานขนาดใหญ (Modularization) 

งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) งานหลอชิ้นสวนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) และงานบริการอื่นๆ (Other 

services) เพื่อสนับสนุนธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก ทั้งนี้ งานตามสัญญานั้นจะมีทั้งลักษณะที่เปนงานที่รับจากผูรับเหมา 

โครงการหลัก (EPC) และงานที่รับจากเจาของโครงการโดยตรง (Direct Customer) จากหลากหลายอุตสาหกรรมไมวาจะเปน 

กลุมอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟา ปโตรเคมี และเหมืองแร ดวยประสบการณมากกวา 20 ป 

ของบริษัทในการดำเนินโครงการตางประเทศขนาดใหญคือ ขอพิสูจนอยางชัดเจนตอความมุงมั่นของบริษัทในการจัดหาสินคา 

และบริการที่ยอดเยี่ยม การสงมอบที่ตรงตอเวลาและมากกวาความคาดหวังของลูกคา บริษัทไดประสบความสำเร็จในการ 

ดำเนินโครงการตางๆ ทั่วทั้ง 6 ทวีปทั่วโลก

ป 2559 ถือเปนปท่ีทาทายอีกหน่ึงปสำหรับเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางท่ีเก่ียวของกับภาคธุรกิจพลังงาน เน่ืองจาก 

ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่ิงน้ีทำใหผูพัฒนาโครงการจำนวนมากมีการเล่ือนการดำเนินโครงการหรือแมแตตัด 

ลดงบประมาณการลงทุน นอกเหนือจากการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมในตลาดโลกท่ีไดเพ่ิมสูงข้ึนจากการท่ีผู 

ประกอบการจากประเทศจีนไดเขามาดำเนินธุรกิจโดยใชกลยุทธการแขงขันดานราคาเปนหลัก สถานการณดังกลาวสงผลใหในป 

2559 รายไดของบริษัทอยูท่ี 5,324.53 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนารอยละ 7.46 ขณะท่ีกำไรสุทธิอยูท่ี 112.40  ลานบาท ลดลง 

จากปกอนหนารอยละ 91.49 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ในป 2559 บริษัทมีรายไดตามสัญญาไมรวมรายไดอ่ืน เทากับ 5,202.18 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.30 จาก 5,611.58 ลานบาท  

การลดลงของรายไดตามสัญญาเน่ืองจากเปนการรับรูรายไดชวงปลายของโครงการ TUPI FPSO modules (01B และ 02B) และ 

โครงการ QGI FPSO modules ท้ังน้ี มูลคาของงานโครงการ QGI FPSO modules มีการปรับลดมูลคางานตามสัญญาลงเน่ือง 

ขอบเขตของงานบางสวนซ้ำซอนกัน ในขณะท่ีการรับรูรายไดจากโครงการ TUPI FPSO modules (03B) ต่ำกวาท่ีประเมินไวกอนหนา 

เน่ืองจากการดำเนินโครงการลาชาจากการท่ีเจาของโครงการสงมอบวัตถุดิบและอุปกรณเพ่ือติดต้ังในช้ินงานลาชา นอกจากน้ีการ 

ประกาศผลประมูลงานโครงการใหมหลายโครงการท่ีบริษัทเขารวมประมูลน้ันถูกเล่ือนกำหนดออกไป จากปจจัยขางตนสงผลให 

รายไดตามสัญญาในป 2559 ลดลงจากปกอนหนา

รายไดตามสัญญา

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผานมา

รายได
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อยางไรก็ตาม ในป 2559 บริษัทสามารถลงนามในสัญญารับงานโครงการ TUPI FPSO modules (03B) ในอุตสาหกรรมน้ำมัน 

และกาซ โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 2,745 ลานบาท จากเจาของโครงการโดยตรง (TUPI BV.) ซ่ึงถือเปนอีกหน่ึงขอพิสูจนท่ีสำคัญ 

ในความสำเร็จของบริษัทซ่ึงเกิดจากการสงมอบงานท่ีมีคุณภาพยอดเย่ียม ตรงตอเวลาและราคาท่ีเหมาะสมแกลูกคามาอยางตอเน่ือง

จากตารางขางตน รายไดของงานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กอยูที่ 9.76 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.18 ของรายไดรวม ในป 

2559 ในขณะท่ีรายไดจากงานแปรรูปและประกอบโครงสรางกลุมช้ินงานขนาดใหญ ในป 2559 มีมูลคาเทากับ 5,079.46 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาที่มีมูลคา 3,887.14 ลานบาท

ในสวนของการรับรูรายไดจากสัญญา บริษัทมีนโยบายทางบัญชีในการรับรูรายไดจากสัญญาตามวิธีอัตราสวนของงานที่ 

ทำเสร็จ (Percentage of completion) โดยพิจารณารวมกับผลสำเร็จของงานท่ีประเมินโดยทีมผูบริหารของบริษัทและลูกคา ท้ังน้ี 

โครงการที่ยังไมไดรับรูรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลคาประมาณ 1,647 ลานบาท โดยทั้งหมดจะถูกรับรูเปนรายได 

ในป 2560

บริษัทมีรายไดตามสัญญาเปนรายไดหลักของบริษัท โดยในป 2558-2559 คิดเปนรอยละ 97.53 และรอยละ 97.70 ของรายได 

รวมของบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ โครงสรางรายไดของบริษัทจะมีสัดสวนแตกตางกันไปในแตละป ขึ้นอยูกับลักษณะโครงการใน 

อุตสาหกรรมน้ันๆ การชนะการประมูลโครงการจากผูรับเหมาโครงการหลักหรือเจาของโครงการโดยตรง และลักษณะผลิตภัณฑ 

และบริการ (การแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก งานประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ และอื่นๆ) โดยงานทั้งหมดบริษัทจะดำเนินการใน 

พ้ืนท่ีของบริษัทและสงมอบช้ินงานท่ีสำเร็จใหกับลูกคาท่ีบริเวณทาเรือตามท่ีได ตกลงกับลูกคา ซ่ึงในชวงป 2558-2559 ท่ีผานมา 

สัดสวนงานแปรรูปและประกอบโครงสรางกลุมชิ้นงานขนาดใหญเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่งเปนงานตอเนื่องที่บริษัทไดดำเนิน 

ใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ โดยในป 2559 สัดสวนดังกลาวอยูที่รอยละ 95.40 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่อยูที่รอยละ 

67.56 ของรายไดรวม ทั้งนี้ โครงสรางรายไดของบริษัทสามารถแสดงไดดังตารางดานลาง

2559

มูลคา มูลคารอยละ รอยละ

2558

1. งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 
        - งานโครงสรางเหล็ก
        - งานประกอบและเช่ือมทอ
        - งานโครงสรางเตาเผาและเคร่ืองกำเนิด
          ความรอนสำหรับอุตสาหกรรม
        - งานโครงสรางภาชนะบรรจุ 
2. งานแปรรูปและประกอบโครงสรางกลุม
    ช้ินงานขนาดใหญ
3. อ่ืนๆ
รายไดตามสัญญา
รายไดอ่ืน
รวมรายได

1,295.58
185.90

1,034.69

-
74.99

3,887.14
428.86

5,611.58
142.33

5,753.91

22.52
3.23

17.98

-
1.30

67.56
7.45

97.53
2.47

100.00

9.76
-

9.58

-
0.18

5,079.46
112.96

5,202.18
122.35

5,324.53

0.18
-

0.18

-
0.00

95.40
2.12

97.70
2.30

100.00

โครงสรางรายได (หนวย:ลานบาท)

/1

/1
หมายเหตุ :    รายไดอื่นของบริษัทสวนใหญประกอบดวย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายทรัพยสิน  รายไดจากการขายเศษเหล็ก

                  (พิจารณาคำอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ รายไดอื่น)
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และในป 2559 บริษัทสามารถลงนามในสัญญารับงานโครงการ TUPI FPSO modules (03B) ซึ่งเปนงานตอเนื่องจากโครงการ 

TUPI FPSO modules (01B และ 02B) ในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 2,745 ลานบาท จากเจา 

ของโครงการโดยตรง (TUPI BV.)  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 12-15 เดือน

รายไดอื่น

ตนทุนและคาใชจาย

ในป 2559 บริษัทมีรายไดอื่น (ไมรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) อยูที่ 75.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 135.28 เมื่อเทียบกับ 

32.16 ลานบาท ในป 2558 ทั้งนี้ รายไดอื่นที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทไดเงินคาสวนลดพิเศษ (Rebate) จากผูจัดหา 

เหล็กรายหนึ่งและคาชดเชยสินคา (Claim) จากผูรับเหมากอสราง

ในป 2559 บริษัทมีตนทุนงานตามสัญญาเทากับ 4,893.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.75 จากป 2558 ที่มีมูลคาเทากับ 

4,052.85 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการดำเนินงานของโครงการ TUPI FPSO modules (01B และ 02B) และ 

โครงการ QGI FPSO modules ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

โครงการ TUPI FPSO modules เปนลักษณะการใหบริการแบบครบวงจงซึ่งมีทั้งหมด 3 สวน ไดแก งานออกแบบวิศวกรรม 

(Engineering) งานจัดหา (Procurement) และงานกอสราง (Construction)  ซึ่งโดยทั่วไปแลวโครงการแบบ EPC จะมีอัตรา 

กำไรที่ต่ำกวาเมื่อเทียบกับงานที่รับผานผูรับเหมาโครงการหลัก นอกจากนี้ โครงการ TUPI FPSO modules ยังมีตนทุนสวนเพิ่ม 

ในเรื่องของงานที่มีการแกไขแบบ ตนุทนในสวนของการเรงงาน และตนทุนในสวนการซอมแซมงานที่เสียหายระหวางขนสง 

รวมไปถึงตนทุนจากการดำเนินงานจากการที่เจาของโครงการสงมอบวัตถุดิบและอุปกรณเพื่อติดตั้งในชิ้นงานลาชา

บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารลดลงรอยละ 14.90 จากในป 2558 เทากับ 366.62 ลานบาท เปน 311.98 ลานบาท 

ในป 2559 การปรับตัวลดลงนั้นเกิดจากในป 2558 มีการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการลดจำนวนพนักงาน 

ในชวงระยะเวลาท่ีเกิดการชะลอโครงการ รวมไปถึงป 2559 มีการบริหารคาใชจายในการขายและบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ตนทุนงานตามสัญญา

คาใชจายในการขายและบริหาร

25592558

3,409.16
5,891.39
5,729.72

161.67
5,611.58
3,688.97

มูลคางานท่ียังไมไดรับรูรายได (ณ ตนงวด)
มูลคางานท่ีไดรับเพ่ิมเติมระหวางป
 - มูลคางานท่ีไดรับเพ่ิมเติมจากสัญญาโครงการใหม
 - มูลคางานสวนเพ่ิมเติม
มูลคางานท่ีรับรูระหวางงวด
มูลคางานท่ียังไมไดรับรูรายได (ณ วันส้ินงวด)

3,688.97
3,160.29
2,744.65

415.64
5,202.18
1,647.08

รายการ (หนวย : ลานบาท)
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กำไร 

อัตรากำไรขั้นตน

อัตรากำไรสุทธิ

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายไดของบริษัทสวนใหญเปนรายไดจากลูกคาตางประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนยอมสงผลกระทบ 

ตอผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ 46.68 ลานบาท เมื่อ 

เปรียบเทียบกับในป 2558 ที่บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ 110.17 ลานบาท  โดยผลกำไรจากอัตราแลก 

เปลี่ยนที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 เนื่องจากเงินบาทมีการแข็งคาขึ้นรอยละ 0.88 (โดยอางอิงอัตราแลกเปลี่ยนจาก 

ธนาคารแหงประเทศไทย) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ หลังจากที่กระแสเงินลงทุนจากตางประเทศไหลเขามาใน 

ตลาดเกิดใหมรวมไปถึงประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทไดใชนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดย 1)การจัดใหราย 

จายเปนเงินสกุลเดียวกับรายได (natural hedging) โดยชำระคาวัตถุดิบใหแกผูขายที่ตางประเทศเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 

และ 2)ใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อันประกอบไปดวยสัญญา ซื้อขายเงินตราตาง 

ประเทศลวงหนา การซื้อสิทธิในการซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนเพื่อปองกัน ความเสี่ยงจากอัตรา 

แลกเปลี่ยนสำหรับจำนวนเงินที่เหลือ ซึ่งบริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดโดยบริษัทไดมี 

การแสวงหาทางเลือกในการปองกันความเสี่ยงดังกลาวทั้งกับธนาคารในประเทศและธนาคารตาง ประเทศ

เน่ืองจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของตนทุนตามสัญญาตามท่ีกลาวไวขางตน และจากการท่ีบริษัทไมสามารถรับรูรายไดของงานโครงการ 

QGI FPSO modules บางสวน โดยมีสาเหตุจากการปรับลดมูลคางานตามสัญญาในสวนงานที่ซ้ำซอนกัน จึงทำใหกำไรขั้นตน 

ในป 2559 อยูที่ 308.29 ลานบาท ลดลงจากป 2558 ที่มีมูลคาเทากับ 1,558.73 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 80.22 ในขณะที่ 

อัตรากำไรขั้นตนอยูที่รอยละ 5.93 ลดลงจากปกอนหนาที่รอยละ 27.78

กำไรสุทธิในป 2559 เทากับ 112.40 ลานบาท ปรับตัวลดลงรอยละ 91.49 จากกำไรสุทธิในป 2558 ที่เทากับ 1,320.18 ลานบาท 

ขณะเดียวกันมีอัตรากำไรสุทธิรอยละ 2.11 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรสุทธิรอยละ 22.94  ในป 2558 สาเหตุเนื่องจากการ 

ปรับตัว เพิ่มขึ้นของตนทุนตามสัญญาตามที่กลาวไวขางตน

2559

มูลคา มูลคารอยละ รอยละ

2558

กำไรข้ันตน
กำไรสุทธิ

1,558.73
1,320.18

27.78
22.94

308.29
112.40

5.93
2.11

ความสามารถในการทำกำไร
 (หนวย : ลานบาท)
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ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหนี้การคาและมูลคางานตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลคาเทากับ 5,139.25 ลานบาท ลดลง 1,718.07 ลานบาท จาก 6,857.32 

ลานบาท ณ สิ้นป 2558 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การคาจากการที่บริษัทไดรับชำระเงินจากการดำเนินโครงการ 

และการลดลงของสินคาคงเหลือที่ถูกนำไปใชสำหรับการดำเนินโครงการตางๆ ทั้งนี้การสต็อคสินคาคงเหลือของบริษัทจะขึ้น 

อยูกับตารางการทำงานและความจำเปนในการใขวัตถุดิบหรือวัสดุ ซึ่งบริษัทหลีกเลี่ยงการจัดเก็บวัตถุดิบและวัสดุที่เกินความ 

จำเปน

ณ สิ้นป 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 806.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 697.53 ลานบาท ณ สิ้นป 2558 

การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเนื่องจากบริษัทไดรับชำระเงินคาดำเนินโครงการจากลูกคาหลังจากที่มีการ

ทะยอยสงมอบโครงการบางสวนของ TUPI FPSO Modules และ QGI FPSO Modules รวมไปถึงการที่บริษัทยังไมมีความจำ 

เปนที่ตองสั่งซื้อสินคาคงเหลือหลังจากที่มีการสต็อคสินคาคงเหลือมาเก็บไวแลวในชวงกอนหนาสำหรับการดำเนินโครงการใน

ปจจุบัน

บริษัทมีลูกหนี้การคา ณ สิ้นป 2559 และ 2558 เทากับ 301.08 ลานบาท และ1,008.02 ลานบาท  ตามลำดับ สาเหตุของการที่มี 

ลูกหนี้การคาลดลงเนื่องจากบริษัทไดรับชำระเงินคาดำเนินโครงการของลูกคา ในขณะที่ยังไมมีโครงการใหมเขามาเพิ่มเติม 

นอกเหนือจาก TUPI FPSO Modules (03B) ในชวงกลางป 2559 ที่ผานมา ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ 

สูญซ่ึงอาจจะพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคางชำระเกินกวา 12 เดือนข้ึนไป โดย ณ ส้ินป 2559 ท่ีผานมา บริษัทไมประสบกับความเส่ียง 

ที่ลูกหนี้การคาไมสามารถชำระหนี้ไดแตอยางใด

มูลคางานตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา ณ สิ้นป 2559 และ 2558 เทากับ 1,771.76 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 34.48 

ของสินทรัพยรวม)  และ 1,911.55 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 27.88 ของสินทรัพยรวม) ตามลำดับ โดยปกติแลวบริษัทจะมีมูลคา 

งานตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา เพราะวาระยะเวลาในความคืบหนาของการทำงานและระยะเวลาของการออกใบ 

เสร็จที่แตกตางกัน เนื่องจากเงื่อนไขในการสงเอกสาร การสงขอมูลเขาไปในระบบและการตรวจสอบขอมูลของลูกคา ทั้งนี้ 

การลดลงของของมูลคางานตามสัญญาที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา เกิดจากการที่บริษัทมีการทะยอยรับชำระเงินคาดำเนิน 

โครงการจากลูกคาในปที่ผานมา

นื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทจะเปนการดำเนินการตามคำสั่งลูกคา บริษัทจึงไมมีสินคาคงเหลือในรูปของงานสำเร็จรูป 

สินคาคงเหลือของบริษัทจะมีเพียงวัตถุดิบและสินคาระหวางทำเทานั้น โดย ณ สิ้นป 2559 และ 2558  บริษัทมีสินคาคงเหลือ 

เทากับ 784.40 ลานบาท  และ 1,766.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.26 และ 25.76  ของสินทรัพยรวมตามลำดับ การลดลง 

ของสินคาคงเหลือเน่ืองจากบริษัทมีการนำสินคาคงเหลือไปใชในการดำเนินโครงการตางๆ รวมไปถึงโครงการหลายแหงท่ีบริษัท 

เขารวมประมูลในป 2559 อยูระหวางรอผลการประมูล ดังน้ัน จึงยังมีไมมีความจำเปนในการสต็อคสินคาคงเหลือเขามาเพ่ิมเติม
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

หนี้สิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

สวนของผูถือหุน

แหลงที่มาของเงินทุน

กระแสเงินสดสุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ณ สิ้นป 2559 และ 2558 เทากับ 1,137.37 ลานบาท และ 1,138.64 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 

22.13 และ 16.60 ของสินทรัพยรวมของบริษัทตามลำดับ) ทั้งนี้ บริษัทคาดวาบริษัทสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

โดยยังไมมีความจำเปนที่ตองลงทุนจำนวนมากหลังจากที่ในชวงกอนหนา บริษัทไดมีการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงโรงงานไป 

ในชวงป 2555-2557

ณ สิ้นป 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 404.22 ลานบาท ลดลงจำนวน 828.08 ลานบาท จากป 2558 ที่อยูที่1,232.30 

ลานบาท ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนในป 2559  และป 2558 เทากับ 375.18 ลานบาท และ 1,208.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.82 

และคิดเปนรอยละ 98.09 ของหนี้สินรวมตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการลดลงของหนี้สินรวมเกิดจากการลดลงของเจาหนี้ 

การคาเนื่องจากบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับงานโครงการของป 2559 ไปแลวบางสวน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานะการเงินที่ 

แข็งแรงของบริษัท บริษัทไมมีความจำเปนตองใชเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแตอยางใด

ณ สิ้นป 2559 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 4,735.04 ลานบาท ลดลงจำนวน 889.99 ลานบาท จาก 5,625.02 ลานบาท 

ในป 2558 โดยสวนของผูถือหุนที่ลดลงรอยละ 15.82  สาเหตุหลักเกิดจากกำไรสุทธิที่ลดลงจากปกอนหนา

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมดำเนินงานใน ป 2559 เปนบวกจำนวน 1,216.33 ลานบาท เพิ่มขึ้น 359.43 ลานบาท จากป 

2558 ที่ 856.90  ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีการรับชำระเงินคาดำเนินโครงการจากลูกคารวมไปถึงการที่บริษัทยัง 

ไมมีความจำเปนสำหรับการสตอคสินคาวัตถุดิบเพิ่มเติม จากปจจัยดังกลาวทำใหกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมดำเนินงาน 

เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา

25592558

856.90
(94.87)

(330.00)
(0.27)

432.29

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

1,216.33
(97.11)

(1,012.34)
(1.91)

108.79

งบกระแสเงินสด (หนวย : ลานบาท)
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อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราสวนทางการเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในป 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 97.11 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2558 ที่จำนวน 94.87 ลานบาท 

ตามลำดับ สาเหตุหลักเน่ืองจากในปจจุบันบริษัทไมมีความจำเปนท่ีตองใชเงินลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองจักร 

และอุปกรณการผลิต หลังจากที่กระบวนการดังกลาวไดถูกดำเนินการไปแลวในชวงระหวางป 2555-2557 ที่ผานมา

ในป 2559 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทเทากับ 1,012.34 ลานบาท ซึ่งจะเกี่ยวของกับการจายเงินปนผล 

สำหรับผลประกอบการป 2558 และเงินปนผลระหวางกาลสำหรับผลประกอบการในชวง 9 เดือนแรกของป 2559 รวมเปน 

จำนวนทั้งหมด 999.95 ลานบาท

ในป 2559 บริษัทมีอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรรอยละ 1.87 และ 18.51 

ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากปกอนหนาสาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิมากกวารอยละ 90 ตามที่กลาวไวกอนหนา

หนวย

หนวย

รายการ

รายการ

2558 2559

21.67 
113.18 

0.94 

%
%

เทา

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย*
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร*
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย*

* ใชคาเฉล่ียของสินทรัพยและสินทรัพยถาวร

1.87
18.51

0.89

2558 2559

4.67
3.01
0.91
0.22

เทา
เทา
เทา
เทา

อัตราสวนแสดงสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน

10.52
7.70
1.54
0.09
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ในป 2559 และป 2558 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 10.52 เทา และ 4.67 เทา ตามลำดับ ในขณะที่อัตราสวนสภาพ 

คลองหมุนเร็วเทากับ 7.70 และ 3.01 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของสัดสวนดังกลาวมีสาเหตุมาจากการลดลงของเจาหนี้การคา 

จาก 1,128.75 ลานบาทในป 2558 มาอยูที่ 307.19 ลานบาท ในป 2559 สงผลใหหนี้สินหมุนเวียนรวมลดลง ทั้งนี้ สภาพคลอง 

ของบริษัทในชวงท่ีผานมาอยูในเกณฑคอนขางสูง เน่ืองจากมีกระแสเงินสดและการรับชำระเงินจากลูกคาเกิดข้ึนอยางสม่ำเสมอ 

ในบางโครงการบริษัทจะไดรับเงินลวงหนาจากลูกคาเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือวัตถุดิบหลักประมาณรอยละ 5-10 ของ 

มูลคางานรวมตามสัญญา สงผลใหบริษัทไมมีความจำเปนในการใชเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งยังสามารถจาย 

เงินปนผลใหแกผูถือหุนได

บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนต่ำกวา 1.00 เทาอยางมาก โดยอัตราสวนหนี้ 

สินตอสวนของผูถือหุนในป 2559 และ 2558 อยูที่ 0.09 เทาและ 0.22 เทา เนื่องจากการไมมีหนี้สินที่เปนเงินกูระยะยาว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหธนาคารค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกัน ทั้งสกุลเงิน 

บาทและสกุลเงินตางประเทศจำนวน 1,268.97 ลานบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปล่ียนจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559) ซ่ึงภาระผูกพันดังกลาว อาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทได

- กรุณาศึกษาขอมูลในหัวขอความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ -

ภาระผูกพัน

ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญในอนาคต
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ในป 2558 และ ป 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีลักษณะรายการเปนการรับความชวยเหลือ 

ทางการเงินจากกรรมการ 2 ทาน รายละเอียดดังนี้

รายการระหวางกัน
รายละเอียดรายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง : นายเซิง วู ลี

ลักษณะความสัมพันธ : เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามของบริษัท และเปนผูถือหุนของบริษัทโดยถือหุนรอยละ 28.28 ของทุน 

ชำระแลวของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความจำเปนและ
ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

สำหรับป
สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2558

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)

สำหรับป
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 2559

การเปลี่ยนแปลง
ระหวางงวด

(1 ม.ค. 2559 - 
31 ธ.ค. 2559)

1)  ค้ำประกันสัญญาเชาซื้อรถยนตกับ
     สถาบัน การเงิน จำนวนรวม 3 แหง
     โดยไมมีการกำหนดคาตอบแทน 

วงเงินค้ำประกัน
1.72 ลานบาท

วงเงินค้ำประกัน
5.53 ลานบาท

วงเงินค้ำประกัน
3.81 ลานบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุ
สมผล เปนรายการรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน
จากกรรมการ โดยไมมีการ
กำหนดคาตอบแทนในการ
ทำรายการดังกลาว
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2.บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  : นางจันทรจิรา สมัครไทย

ลักษณะความสัมพันธ : เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามของบริษัท และเปนผูถือหุนของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 0.31 ของทุน 

ชำระแลวของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ความจำเปนและ
ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

สำหรับป
สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2558

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)

สำหรับป
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 2559

การเปลี่ยนแปลง
ระหวางงวด

(1 ม.ค. 2559 - 
31 ธ.ค. 2559)

1)  ค้ำประกันสัญญาเชาซื้อรถยนตกับ
     สถาบันการเงินจำนวนรวม 7 แหง
     โดยไมมีการกำหนดคาตอบแทน

2)  บริษัทเชาที่ดินขนาดเนื้อที่ 12-0-1 ไร
     ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ นางจันทรจิรา 
     สมัครไทย ตามเอกสารโฉนดเลขที่ 
     68293 ระวาง 5234 IV 2420 เลขที่ดิน
     172 เลม 653 หนา 93 หนาสำรวจ 4278
     ตำบลมะขามคู อำเภอนิคมพัฒนา 
     จังหวัดระยอง เปนเวลา 1 ป ตั้งแต
     วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน
     2558 ซึ่งสามารถตออายุ ไดอีก 2 ครั้ง
     ครั้งละ 1 ป โดยไมปรับ อัตราคาเชา
     และเงินประกัน

-   อัตราคาเชา 70,000 บาท/เดือน
    (หรือคิดเปน 69,985 บาท/ไร/ป)
-  เงินประกันการเชาเทากับคาเชา 3 เดือน
    (บริษัทจะไดรับคืนเมื่อสัญญาสิ้นสุด)
    (หากมีการตออายุในครั้งถัดไป บริษัท
    และผูใหเชาจะเจรจาตกลงอัตราคา
    เชาที่เหมาะสมตอไป)

หมายเหตุ  ตออายุสัญญาครั้งที่ 1 เปน
เวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 
30 มิถุนายน 2558 
ตออายุสัญญาครั้งที่ 2 เปนเวลา 1 ป
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 – 30 มิถุนายน 2559 สิ้นสุดสัญญา
เชา 30 มิถุนายน  2559

วงเงินค้ำประกัน
13.01 ลานบาท

คาเชา
0.84 ลานบาท

คาเชา
0.42 ลานบาท

คาเชา
0.42 ลานบาท

คาเชา
0.00 ลานบาท

คาเชา
0.00 ลานบาท

คาเชา
0.00 ลานบาท

คาเชา
0.21 ลานบาท

คาเชา
0.00 ลานบาท

คาเชา
(0.21) ลานบาท

วงเงินค้ำประกัน
12.10 ลานบาท

วงเงินค้ำประกัน
(0.91) ลานบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวารายการดัง
กลาวมีความสมเหตุสมผล
เปนรายการรับความชวย
เหลือทางการเงินจาก
กรรมการ โดยไมมีการ
กำหนดคาตอบแทนใน
การทำรายการดังกลาว

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวาการทำ
สัญญาเชาดังกลาวเปน
รายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดย
ทั่วไป และมีความเหมาะสม
ในการรองรับปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเปนที่ดิน
ที่ติดกับที่ดินของบริษัท
อีกทั้งมีอัตราคาเชาที่
เหมาะสม ซึ่งต่ำกวาราคา
ประเมินโดยผูประเมินราคา
อิสระที่ 72,000 บาท/ไร/ป 



บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยและขอบังคับประกาศคำสั่งหรือขอกำหนดของ 

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ท้ังน้ี ผูบริหารหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะไม 

สามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได

ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดใหตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ 

เขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจำ

เปนในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ 

ท้ังน้ี การทำรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไข 

การคาโดยท่ัวไปและการทำรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคา 

ท่ีไมเปนเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปใหมีหลักการดังน้ี

1. การทำรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคา   

    โดยท่ัวไป

2. การทำรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไข  

    การคาโดยทั่วไป

การทำรายการระหวางกันท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีมี

เง่ือนไขการคาโดยท่ัวไประหวางบริษัท และบริษัทยอย (ถามี) 

กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของท่ีได 

รับอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ใหฝายจัดการ 

สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาว 

นั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชน 

จะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน 

ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการ 

ท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ 

เก่ียวของ

การทำรายการท่ีเปนขอตกลงทางการคาท่ีไมเปนเง่ือนไขการ

คาโดยทั่วไปจะตองถูกพิจารณาและใหความเห็นโดยคณะ

กรรมการตรวจสอบกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ท้ังน้ี 

ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือขอกำหนดของคณะ 

กรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผย 

ขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการ

พิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษัทจะแตงต้ัง

ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความ 

เห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพ่ือนำไปใชประกอบ 

การตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะ 

กรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพ่ือใหม่ันใจ 

วาการเขาทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและมีความ

สมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัท ทั้งนี้ 

บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดง

รายการขอมูลประจำปและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

ท้ังน้ี บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกลาวเพ่ือ 

รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
ระหวางกัน
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การทำรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะพิจารณาเฉพาะรายการที่มีความจำเปนและสมเหตุสมผลที่กอใหเกิด 

ประโยชนกับบริษัทเทานั้น โดยจะตองผานคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชุมในการพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการเขาทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขตางๆ 

ของรายการ โดยจะตองมีการกำหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคล 

ภายนอกและเปนไปตามราคาที่ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได และกำหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาหลัก 

เกณฑและแนวทางในการทำรายการดังกลาว 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญ 

อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสิน 

ใจของคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี  โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาด 

ทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยง 

กันของบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง 

ประเทศไทย
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นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแลว 399,999,999.75 บาท

แบงเปน หุนสามัญ 1,599,999,999 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนผูถือหุนทั้งสิ้น 7,827 ราย โดยมีรายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

หมายเหตุ ในป 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 79,999,999.75 บาท 
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 319,999,999 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว

ผูถือหุน

รายชื่อ
จำนวนหุน

1. กลุมตระกูลลี

         -  นายหยัง เจิน ลี

         - นายเซิง วู ลี

         - นายคิล ยัง ลี

         - นางจัม จา ยาง

         - นางฮี ลิน ซัน

         - นางอา หยัง มูน

         - นายเชิง จิน ลี

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟาสวนภูมิภาค

4. นายคงศักดิ์ มหาวรมากร

5. นายพิชัย วิจักขณพันธ

6. นายประวิตร พันธสายเชื้อ

7. นางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน

8. นางจันทรจิรา สมัครไทย

9. State Street Bank and Trust Company

10. State Street Bank Europe Limited

11. อื่นๆ

452,700,000

452,500,000

269,686,000

15,750,000

-

-

1,000,000

28.29

28.28

16.86

0.98

-

-

0.06

28.14

28.13

16.82

0.98

0.16

0.16

0.12

0.15

0.15

0.04

0.00

-0.16

-0.16

-0.06

450,200,000

450,000,000

269,171,500

15,750,000

2,500,000

2,500,000

1,999,900

28,687,295

15,539,600

12,911,900

12,650,000

9,822,200

5,044,300

5,002,500

4,747,000

4,370,704

309,588,500

1.79

0.97

0.81

0.79

0.61

0.32

0.31

0.30

0.27

19.35

16,108,721

15,781,500

6,946,100

7,338,100

1,386,700

1,500,000

5,002,500

156,500

482,100

353,176,378

รวมกลุมตระกูลลี 1,191,636,000 74.48

1,599,999,999 100.00 100.00 -1,599,999,999

408,363,999 407,878,599 25.49 0.0325.52

1,192,121,400 74.51 -0.03

1.01

0.99

0.43

0.46

0.09

0.09

0.31

0.01

0.03

22.07

0.79

-0.02

0.37

0.33

0.53

0.22

0.00

0.29

0.24

-2.72

รวมผูถือหุนที่ไมใชกลุมตระกูลลี

รวมทั้งหมด

2559 2558

% %จำนวนหุน

เปลี่ยน
แปลง

(รอยละ)

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

142รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



143 รายงานประจำป 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี 

เงินไดนิติบุคคลและหลังหักสำรองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไร 

ก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับความจำเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ 

บริษัทเห็นสมควร เพื่อสรางผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและการเติบโตอยางยั่งยืนแกบริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจาย 

เงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน 

ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

นโยบายการจายเงินปนผล



เอกสารแนบ

•  ประวัติกรรมการและผูบริหาร



กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร  บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
กรรมการบริหาร BUM JIN Industrial & Construction Co.,LTD
รองผูบริหารระดับสูง SAM JIN  Industrial Co.,LTD
หัวหนาฝายปฏิบัติการ DAELIM INS.Co.,LTD

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
อายุ  : 53 ป
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 73 ป
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : จำนวน 269,686,000 หุน คิดเปนรอยละ 16.86
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :

•  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
•  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
•  การอบรมบทบาทหนาที่และทักษะการเปนกรรมการ (DAP) \
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน 104 ป 2556
•  การอบรมบทบาทหนาที่และและความรับผิดชอบกับการทำงานของ
    ประธานกรรมการ บริษัท (RCP)จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   
    บริษัทไทย (IOD) รุน 32 ป 2556 

•  ปริญญาตรี Aeronautical Mechanical Engineering, Korea National  
    Aviation College
•  การอบรมบทบาทหนาที่และทักษะการเปนกรรมการ (DAP) 
    จากสมาคมสงเสริม 

2559 - ปจจุบัน  
2556 - ปจจุบัน    

2558 - 2559  
2556 - 2557
2555 - 2556
2554 - 2555 
2549 - 2554 

2556 - ปจจุบัน
2537 - 2555  
2535 - 2536
2530 - 2535 
2511 - 2530

กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท วี แอดไวเซอรี่ จำกัด
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ 
อินดัสทรี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิลแมทช 
ที่ปรึกษา บล. ฟนันซา จำกัด
กรรมการผูจัดการ บล. ฟนันซา จำกัด
รองกรรมการผูจัดการ บล. ฟนันซา จำกัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา นายคิล ยัง ลี 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรม

ประสบการณทำงาน ประสบการณทำงาน

•  บิดาของนายหยัง เจิน ลี  (กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ)
•  บิดาของนายนายเซิง วู ลี (กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ)
•  ลุงของนายเชิง จิน ลี (กรรมการ/ผูชวยกรรมการผูจัดการ)



กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ 
ผูจัดการ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
ผูจัดการทั่วไป บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
กรรมการและผูจัดการทั่วไป บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
ผูจัดการฝายเทรดดิ้ง บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ
อายุ  : 45 ป
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : จำนวน 452,700,000 หุน คิดเปนรอยละ 28.29
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :

กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
อายุ : 41 ป
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : จำนวน 452,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 
28.28

•  ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเชียน
•  การอบรมบทบาทหนาที่และทักษะการเปนกรรมการ 
    (DAP)จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน 88 ป 2554

•  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
•  การอบรมบทบาทหนาที่และทักษะการเปนกรรมการ (DAP)  
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน 88 ป 2554

2556  - ปจจุบัน

2553 - 2555     
2552 - 2553        
2547 - 2552    

2556 - ปจจุบัน 

2553 - 2555   

2546 - 2553  

นายหยัง เจิน ลี นายเซิง วู ลี

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรมคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรม

ประสบการณทำงาน
ประสบการณทำงาน

•  บุตรชายของนายคิล ยัง ลี  (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)  
•  พี่ชายของนายเซิง วู ลี (กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ) 

•  บุตรชายของนายคิล ยัง ลี  (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)  
•  นองชายของนายหยัง เจิน ลี (กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ)



กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ - ฝายงานโครงการ
อายุ  : 44 ป
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง 
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : 1,000,000  หุน คิดเปนรอยละ 0.06
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : 

นายเชิง จิน ลี นางจันทรจิรา สมัครไทย

•  หลานชายของนายคิล ยัง ลี  (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)

กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานโครงการ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานโครงการ
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี  
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานโครงการ 
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
ผูจัดการโครงการ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี   

กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทน บมจ. สยามอีสต โซลูชั่น
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานสนับสนุน 
บมจ. บีเจซี  เฮฟวี่ อินดัสทรี
กรรมการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
ผูจัดการฝายธุรการและการเงิน 

กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ – ฝายงานสนับสนุน
อายุ  :  46 ป 
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : จำนวน 5,002,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.31
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

•  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
•  ปริญญาตรี คณะการตลาด วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
•  การอบรมบทบาทหนาที่และทักษะการเปนกรรมการ (DAP)  
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน 89  ป 2554
•  การอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO) 
    จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ รุน 16  ป 2555
•  การอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive รุน 13 ป 2557

•  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยฮานนาม
•  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยฮานนาม
•  การอบรมบทบาทหนาที่และทักษะการเปนกรรมการ (DAP) 
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน 88 ป 2554

2558 - ปจจุบัน

2556 - ปจจุบัน                    

2552 - 2555 

2538 - 2552  

2559 - ปจจุบัน 

2558 - 2559

2556 - 2558 

2549 - 2555 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรม

ประสบการณทำงาน

ประสบการณทำงาน



กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บจก. ดาคอน อินสเปคชั่น เซอรวิส
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรรวจสอบ 
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ 
บจก. โกลบอล โปรดักส แอนด เซอวิสเซส
ผูจัดการอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อารเธอร แอนเดอรเซน 
จำกัด (หรือบริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด) 
วิศวกรอาวุโส บจก. มินีแบไทย

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ  :  51 ป 
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
                               คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

•  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
•  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•  ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•  การอบรมบทบาทหนาท่ีและทักษะการเปนกรรมการ (DAP) จากสมาคม 
    สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน 92 ป 2554
•  การอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 13 ป 2556
•  การอบรมหลักสูตร Anti-Corruption:
    The Practical Guide รุน 13 ป 2557
•  การอบรมหลักสูตร CG Insight: How Directors Create Value to the 
    Company 
•  การอบรมหลักสูตร AC Challenge: Role to review on Financial and 
    Non-Financial Information 
•  การอบรมหลักสูตร CAE Forum: Internal Audit’s Priorities 2015
•  การอบรมหลักสูตร Ethical Leadership – Creating a sustainable   
    culture จาก Institute of Business Ethic 
•  การอบรมหลักสูตร CG Forum Risk Oversight: 
    High Priority of the Board
•  การอบรมหลักสูตร Thailand CG Forum:
    Governance as a driving force for business sustainability 

2559 - ปจจุบัน

2557 - ปจจุบัน    

2556 - 2557      

2554 - 2555        

2545 - ปจจุบัน  

2539 - 2545

2531 - 2539    

นายบุญชวย กอกิจโรจน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรม ประสบการณทำงาน



ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
บมจ. ผลธัญญะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรรวจสอบ
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
กรรมการอิสระและกรรมการตรรวจสอบ
บจก. ซีแมช คอร ปอเรชั่น
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
บมจ. ผลธัญญะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรรวจสอบ 
บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ผลธัญญะ
กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี

•  ปริญญาโท สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยโคโรลาโด
•  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาบัญชี  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  การอบรมบทบาทหนาที่และทักษะการเปนกรรมการ (DAP) 
    รุน 68 ป 2551 
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 23 ป 2551 
•  การอบรมหลักสูตร Role of the Nominating and Governance  
    Committee (RNG) รุน 3 ป 2555 

2559 - ปจจุบัน 

2556 - ปจจุบัน

2556 - 2557   

2554 - 2558

2554 - 2555 

2550 - ปจจุบัน 

2550 - ปจจุบัน    

นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรม

ประสบการณทำงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญะ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บมจ. ผลธัญญะ  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
ผูอำนวยการโครงการ MBA คณะพาณิชยศาสตร 
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หัวหนาสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญะ
อาจารยประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรและ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

•  ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรการจัดการ มหาวิทยาลัยวอเตอรลู
•  ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตรการจัดการ มหาวิทยาลัยวอเตอรลู 
•  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยยังสทาวน สเตท
•  ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมไฟฟาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร 
    ลาดกระบัง
•  การอบรมบทบาทหนาที่และทักษะการเปนกรรมการ (DAP) รุน 68 ป 2551 
    จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 22 ป 2551  
•  การอบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ป 2557

2559 - ปจจุบัน      
2557 - 2559         

2556 - ปจจุบัน    

2554 - ปจจุบัน     
2554 - 2555      

2553 - ปจจุบัน   

2551 - 2553    
         
2550 - ปจจุบัน      
2541 - ปจจุบัน      
                         

รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝกอบรม

ประสบการณทำงาน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ  :  50 ป 
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
                               คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
อายุ  :  54 ป 
การเขารวมประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
                               คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมมี
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