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5,500 ล้ำนบำท

ข้อมูลทั่วไป

ในป ี2557
เรำมีสัญญำใหม่มูลค่ำมำกกว่ำ

BJCHI ติดอันดับใน SET100 
และ MSCI Global Small Cap Index

เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การด�าเนินธุรกิจของบรษัิทในปี 2557 ท่ีผ่านมาน้ันประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดท้ัีงใน
ด้านการเติบโตของรายได้ การขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคใหม่  เนื่องจากบริษัทได้มี
การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั รวมไปถงึการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการผลติของบริษัท

บรษัิทบรรลเุป้าหมายการเติบโตท่ีได้ตัง้ไว้โดยมีรายได้ตามสญัญาเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17  เป็น   
4,581  ล้านบาท  เน่ืองจากการส่งมอบโครงการให้แก่ลกูค้าปัจจบุนัจากประเทศออสเตรเลีย
และจากลูกค้ารายใหม่จากทวีปอเมริกาใต้ โดยบริษัทประสบความส�าเร็จในการประมลู
งานโครงการขนาดใหญ่ของ Petrobras ในประเทศบราซลิ ท้ังน้ีในปี 2557 บริษัทประมูล
งานโครงการต่างๆ ได้เพิ่มเป็นมูลค่ารวมสูงกว่า 5,500  ล้านบาท  

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าและตลาด
ท่ีมีศกัยภาพสงูแล้วน้ัน ในปีท่ีผ่านมาคณะผู้บรหิารและพนักงานของบรษัิทยงัได้ให้ความ
ส�าคญักับการปรบัปรงุประสทิธิภาพทางการผลติโดยมีการลงทุนเพ่ิมเติมในเครื่องจักร 
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตของบริษัท

ส�าหรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น นบัเป็น
ความภาคภูมิใจของบริษัทที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน 
SET100 และ MSCI Global Small Cap Indexes 

สดุท้ายน้ี ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบรษัิท   ดิฉนัขอขอบคณุ ท่านผู้ถอืหุ้น ลูกค้า 
คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายกับความส�าเร็จของบริษัท ที่ให้การสนับสนุน
การด�าเนินงานของบรษัิทด้วยดตีลอดมา และขอรบัรองว่าบรษัิทจะยดึม่ันในด�าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและมีธรรมาภบิาลตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี และมุ่งการพัฒนาธุรกิจ 
อย่างเต็มความสามารถเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา)
ประธานกรรมการ

" บริษัทประสบควำมส�ำเร็จในกำรประมลูงำนโครงกำร
ขนำดใหญ่ของ Petrobras ในประเทศบรำซิล ทั้งนี้
ในปี 2557 บริษัทประมูลงำนโครงกำรต่ำงๆ ได้เพิ่ม
เป็นมูลค่ำรวมสูงกว่ำ 5,500  ลำ้นบำท "

สำรจำก
ประธานกรรมการ
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ข้อ
มูล
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792 1,206 1,006

2555 2556 2557

3,652 3,928

4,581

2555 2556 2557

สำรจำก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2557 เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ("บริษัท") 
เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบ เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจากประเทศจีน การปรบัตวัลดลงอย่างรนุแรงของราคาน�า้มันและราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ 
รวมไปถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านการเมืองในภูมิภาคต่างๆ และความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมากกว่าที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ สถานการณ์ดังกล่าวได้น�าไปสู่การ
ปรับลดลงของเงินลงทุนจ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้น รายได้บริษัท
ยังสามารถเติบโตได้ประมาณร้อยละ 17 จากปี 2556 โดยในปี 2557 มีรายได้รวมประมาณ 4.6 
พันล้านบาท และผมเชื่อว่าปี 2557 ได้ถือเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้
ขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซในประเทศบราซิลผ่านโครงการของ Petrobras 
ชื่อโครงการ FPSO (Floating Production Storage Offloading) 

ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมา การปรับตัวลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศออสเตรเลียและการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างมี
นัยส�าคัญ บริษัทจึงได้มีการกระจายฐานลูกค้าและสัดส่วนรายได้ไปยังประเทศบราซิล เพื่อลดการ
พึ่งพาลูกค้าจากตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
ได้ส่งผลกระทบอยา่งหนักต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร ่น�้ามันและก๊าซ อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า
ในสถานการณ์ปัจจุบัน แทนที่จะเป็นอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ในทางกลับกันจะช่วย
เพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถขยายและตลาดในการด�าเนินธุรกิจตลาดในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้
เพิ่มมากขึ้น 

ในปี 2557 ท่ามกลางการแข่งขันที่ท้าทายในธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กโดยเฉพาะการเข้ามา
ในตลาดของผู้ประกอบการจากประเทศจนีซึง่ส่งผลกระทบต่ออตัราก�าไรของบริษัท ดงันัน้ เพือ่รักษา
ความสามารถในการแข่งขันภายในอตุสาหกรรม บรษัิทจงึมีการลงทุนพัฒนา ปรบัปรงุคุณภาพของ
โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยใน
กระบวนการท�างาน บรษัิทได้บริหารจดัการการลดต้นทุนโดยเพ่ิมประสทิธิภาพในการใช้ทรพัยากรต่างๆ 
ในบรษัิทให้คุ้มค่า  อาทิเช่น ควบรวมฝ่ายสนับสนุนการผลติ ได้แก่ ฝ่ายคลงัสนิค้า ฝ่ายควบคมุเครือ่งจักร
และอปุกรณ์ และฝ่ายซ่อมบ�ารงุ เข้าด้วยกัน รวมไปถงึการวางแผน การจัดการขบวนการท�างานและ
กลยทุธ์การจดัหาวตัถดิุบต่างๆ ซึง่จะช่วยให้บรษัิทสามารถประหยดัต้นทุนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทัง้นี้ 
การท่ีบรษัิทสามารถส่งมอบสนิค้าและบรกิารด้วยคณุภาพท่ีดเียีย่มและตรงต่อเวลาแก่ลกูค้า ท�าให้บริษัท
มีขีดความสามารถในแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต 

นอกเหนือจากการเติบโตในปี 2557 บริษัทยงัต้ังเป้าให้รายได้เตบิโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 รวมท้ัง
สร้างการเติบโตในส่วนของก�าไรต่อหุ้น พวกเรามั่นใจว่าจะมีรายได้เกินกว่า 6,000 ล้านบาทใน
อนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ ถึงแม้จะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระทบในปี 2557 บริษัทยังสามารถ
รักษาอัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิไว้ได้ที่ร้อยละ 30 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ และจะ
พยายามรักษาระดับของอัตราก�าไรดังกล่าวไว้ในอนาคต  ท้ังน้ี อัตราก�าไรดังกล่าวถือวา่เป็น
อัตราก�าไรที่ดีเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยที่อัตราก�าไรเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 5 

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะผู้บริหารและพนักงานผู้สร้างความส�าเร็จ
ให้แก่บรษัิทในปี 2557 ในนามของคณะกรรมการบรษัิทและพนักงานทุกท่าน ผมขอยนืยนัอกีครั้งว่า 
บรษัิทจะยงัคงด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือน�าไปสู่การเติบโตท่ียัง่ยนืและสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

" รำยได้บริษัทยังสำมำรถเติบโตได้ประมำณร้อยละ 17 จำก
ปี 2556 โดยมีรำยได้รวมประมำณ 4,600 ล้ำนบำทในปี 2557 
และผมเชือ่ว่ำปี 2557 ได้ถอืเป็นจดุเปลีย่นอกีครัง้ของบรษิทั "

รำยได้

ก�ำไรสุทธิ

หน่วย : ล้ำนบำท 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ขอแสดงความนับถือ

(นาย คิล ยัง ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เปำ้หมำย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้ำหมำย

  เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด้านวิศวกรรม  
   การจดัหาผลติภณัฑ์ งานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็และงานประกอบ 
   กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่

 สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางธุรกิจ
  และความต้องการของลูกค้า ผ่านการส่งมอบสินค้าและ
  บริการที่ดีเยี่ยมและตรงต่อเวลา
 มีการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง 

  เพื่อสร้างความยอดเยี่ยมและความสามารถในการ
  แข่งขันของบริษัท
 มีการลงทุนและพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 สร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยตั้ง
เป้าหมายเตบิโตร้อยละ 15 ทุกปี ดงัน้ัน เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
ดังกล่าว บริษัทจะด�าเนินการโดย

มีการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยบริษัทจะยังคงให้
บริการแก่ลูกค้าในโครงการต่างประเทศขนาดใหญ่ เช่น 
อตุสาหกรรม น�า้มันและก๊าซ ปิโตรเคมี เหมืองแร่และโรงไฟฟ้า 
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงกระจายฐานลูกค้าไปยัง
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น   พลังงานทดแทน รวมทั้งโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ ของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

เพ่ิมผลติภาพในการผลติและความปลอดภยั รวมท้ังลดต้นทุน
ต่างๆ เพื่อรักษาอัตราก�าไรของธุรกิจ ที่ผ่านมา บริษัท
ได้มีการลงทุน ปรบัปรงุ ในส่วนของเครือ่งจกัรและ อุปกรณ์ต่างๆ 
ทั้งยังริเริ่มน�าแนวทางในการประหยัดต้นทุนต่างๆมาใช้

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานด้วยระบบและกระบวนการ
ผลิตตามมาตรฐาน ลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นในการท�างาน 
ปัจจุบันบริษัทได้มีปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและขบวนการ
ท�างานให้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
โดยการสรรหาบุคคลากรที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่
เหมาะสม รวมไปถึงมีการพัฒนา จัดการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรของบริษัท เพื่อปรับปรุงทักษะความสามารถ
ให้ดียิ่งขึ้น

  
  

 

 
   



05รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท (ภำษำอังกฤษ)

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)
BJC Heavy Industries Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ  งานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ (Steel Fabrication) 
 งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ 

  (Modularization) 
 งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และ
 งานหล่อชิน้ส่วนคอนกรตีส�าเรจ็รปู (Precast Concrete) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000302
ทุนจดทะเบียน 320,000,000 บาท
จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจ�ำหนำ่ยแล้ว 320,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 594 หมู่ 4 ต�าบลมะขามคู่ อ�าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์ 0-3889-3709, 0-3889-3084, 
0-3889-3552-3

โทรสำร 0-3889-3711
Homepage www.bjc1994.com
E-mail ir@bjc1994.com
ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ นายวิทยา เชียงอุทัย 

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศพัท์ : 09-2252-8012, 0-3889-3709 ต่อ 131

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์: 0-2229-2800 โทรสาร: 0-2359-1259
TSD Call Center: 0-2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 
Website: www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
491/27 สีลมพลาซ่า ชั้น 1 ถ.สีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์: 0-2234-1676, 0-2234-1678, 
0-2237-2132 
โทรสาร: 0-2237-2133 
นางเกษรี ณรงค์เดช 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76



06 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติควำมเป็นมำ

2537
2545

2547
2544

2546
2549

บรษัิท บเีจซี เฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ากัด (มหาชน) 
ก่อต้ังขึน้ภายใต้ชือ่ “บรษัิท บเีจซ ีอนิดสัเตรยีล จ�ากัด” 
ท่ีต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมือง จังหวดัระยอง

บริษัทได้รับสิทธิของการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)

บริษัทได้รบัการรบัรองระบบตามข้อก�าหนด 
ASME (S, U, U2, (PP) และ R)

บริษัทขยายก�าลังการผลิตและย้ายส�านกังาน
มายงัเขตอ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวดัระยอง

บริษัทเริ่มขยายการให้บริการแก่ลูกค้าต่าง
ประเทศรวมถึงจาก ITT

บริษัทได้รับการรับรองระบบตาม
ข้อก�าหนด SQL (Safety Quality License)

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2000

บริษัทเริ่มรับงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
และประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ให้กับ
โครงการในประเทศออสเตรเลีย

  

  

  

  

  

  

  

  



07รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ข้อมูลทั่วไป

25
51

25
53

25
56

25
52

25
54

25
57

บรษัิทได้รบังานบริการติดตัง้นอกสถานท่ี
ขนาดใหญ่ท่ีประเทศคองโกและประเทศสิงคโปร์

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS 18001:2007

บริษัทขยายธุรกิจสู่การรับจ้างหล่อชิ้น
ส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
บรษัิท บเีจซี เฮฟว่ี อนิดสัทร ีจ�ากัด (มหาชน) 
และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้มีการก่อสร้างโรงชุบสังกะสี
บริษัทได้มีการก่อสร้างโรงผลิตเหล็กตะแกรง

บริษัทได้รับรางวัลผู้เสียภาษีดีเด่น
"รางวัลรษัฎาภรพพิฒัน์"

บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008
ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001 : 2007
ส�าหรับโรงชุบสังกะสี
บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในกลุ่มดัชนี 
SET 100 และ MSCI Global Small Cap Index
บริษัทเริ่มรับงาน FPSO modular กับ Petrobras 
ประเทศบราซิล
บริษัทได้ก่อสร้างโรงประกอบคานรับน�้าหนัก 
(Built-UP Beam)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
ได้รับรางวัลความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ 
(CSR) เกี่ยวกับการสนับสนุนคนพิการดีเด่น
บริษัทเข้าท�าการซื้อหุ้นร้อยละ 30 ของบริษัท 
Aus-Com Training Services Pty Ltd (“Aus - Com”)

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 



08 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางธุรกิจและ ความต้องการของลูกค้า 
ผ่านการส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและตรงต่อเวลา



09รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ข้อมูลทั่วไป

สถานะทางการเงิน (ล้านบาท) 2555 2556 2557

สินทรัพย์รวม 1,882.76 4,836.42 5,332.25

หนี้สินรวม 583.72 444.64 702.36

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,299.04 4,391.78 4,629.89

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 2555 2556 2557

รายได้ตามสัญญา 3,613.55 3,909.61 4,521.58

รายได้อื่น 39.02 19.28 59.75

รวมรายได้ 3,652.57 3,928.89 4,581.33

ต้นทุนงานตามสัญญา 2,567.11 2,334.46 3,187.85

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 286.80 318.50 349.12

ค่าใช้จ่ายอื่น  - 57.65 23.73

ต้นทุนทางการเงิน 0.59 0.81 1.17

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.28 11.17 13.35

ก�าไรสุทธิ 792.79 1,206.30 1,006.11

อัตราส่วนทางการเงิน 2555 2556 2557

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 28.96 40.29 29.50

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 21.70 30.70 21.96

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.10 0.15 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท) 3.53 4.93 3.14

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 55.31 35.91 19.97

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (%) 85.18 42.39 22.30

หมายเหตุ* 
ปรับจ�านวนหุ้นโดยให้มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ (ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทในปี 2555 มีมูลค่าหุ้นละ 
100 บาท โดยบรษัิทได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาทเป็น 1 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 
9 พฤษภาคม 2556)



10 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

รายได้

รายได้รวม

รายได้อื่น 

รายได้ตามสัญญา

อัตราก�าไรขั้นต้น

ก�าไรขั้นต้น

335.6 %

7.6 %

16.6 %2555

2556

2557

ข้อมูลทั่วไป

2555 2556 2557

2555 2556 2557

29.0 %

40.3 %

29.5 %
2555

2556

2557

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน 

รำยได้
หน่วย : ล้ำนบำท & เปอร์เซ็นต์

ก�ำไรขั้นต้น
หน่วย : ล้ำนบำท & เปอร์เซ็นต์

3,613.6 3,909.6 4,521.6

39.0

3,652.6
19.3

3,928.9
59.7

4,581.3

1,046.4 1,571.2 1,333.7



11รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

สินทรัพย์รวมหนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

21.7 %

30.7 %

22.0 %

2556

2555
2557

0.45
2555

0.10
2556

0.15
2557

2555 2556 2557

ข้อมูลทั่วไป

ก�ำไรสุทธิ
หน่วย : ล้ำนบำท & เปอร์เซ็นต์

อัตรา ก�าไรสุทธิ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

ก�าไรสุทธิ

สถำนะทำงกำรเงิน
หน่วย : ล้ำนบำท & เปอร์เซ็นต์

792.8 1,206.3 1,006.1

1,882.8 1,299.0

4,836.4 4,391.7 4,629.95,332.3

583.7 444.6 702.4

2555 2556 2557



12 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โครงสรำ้งกำรจัดกำร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

นายคิล ยัง ลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายหยัง เจิน ลี
กรรมการผู้จัดการ

 
 คณะที่ปรึกษา

ด้านเทคนิค

นายเซิง วู ลี
รองกรรมการผู้จัดการ

  นายเชิง จิน ลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต

     ฝ่ายบริหารโครงการ
 

  ฝ่ายประกันคุณภาพ
 และควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบ�ารุง     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล



13รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

นายยู ยูน
    ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

     นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่้ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

  ฝ่ายบัญชีและการเงิน    ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ

ข้อมูลทั่วไป



14 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

คณะกรรมกำรและผู้บริหำร

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา นายคิล ยัง ลี

อายุ 51
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  (IOD) รุ่น 104 ปี 2556
 การอบรมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกับการ

   ท�างานของประธานกรรมการบริษัท (RCP) 
   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   (IOD) รุ่น 32 ปี 2556

ประสบการณ์ท�างาน
 2556 - ปัจจุบัน   : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

                       บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2556 - 2557     : ที่ปรึกษา บล. ฟินันซ่า จ�ากัด
 2555 - 2556     : กรรมการผู้จัดการ บล. ฟินันซ่า จ�ากัด
 2554 - 2555     : รองกรรมการผู้จัดการ 

    บล. ฟินันซ่า จ�ากัด
 2549 - 2554     : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

                       บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาตรี Aeronautical Mechanical Engineering, 

   Korea National Aviation College
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   (IOD) รุ่น 88 ปี 2554

ประสบการณ์ท�างาน
 2556 - ปัจจุบัน   : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                       บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2537 - 2555     : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                       บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
 2535 - 2536     : กรรมการบริหาร 

                       BUM JIN Industrial & Construction Co.,LTD
 2530 - 2535     : รองผู้บริหารระดับสูง 

                       SAM JIN Industrial Co.,LTD
 2511 - 2530      : หวัหน้าฝ่ายปฏบิตักิาร 

                       DAELIM INS.Co.,LTD
การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จ�านวน 53,831,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.82

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 บิดาของนายหยัง เจิน ลี (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ) 
 บิดาของนายเซิง วู ลี (กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ) 

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 71



15รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ข้อมูลทั่วไป

อายุ 43 อายุ 39

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) 

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  (IOD) รุ่น 88 ปี 2554

ประสบการณ์ท�างาน
 2556 - ปัจจุบัน   : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

                       บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2553 - 2555     : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

                       บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2553 - 2555     : ผู้จดัการท่ัวไป บจก. บเีจซี เฮฟวี ่อนิดสัทรี

การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 3/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จ�านวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 บุตรชายของนายคลิ ยงั ลี (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร) 
 พี่ชายของนายเซิง วู ลี (กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ)

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเชียน
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   (IOD) รุ่น 88 ปี 2554

ประสบการณ์ท�างาน
 2556 - ปัจจุบัน   : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

                       บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2553 - 2555     : ผู้จัดการทั่วไป บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2552 - 2553     : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

                       บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2547 - 2552     : ผู้จัดการฝ่ายเทรดดิ้ง 

                       บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จ�านวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 บุตรชายของนายคิล ยัง ลี (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
 น้องชายของนายหยัง เจิน ลี (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ)

นายหยัง เจิน ลี นายเซิง วู ลี
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ



16 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมกำรและผู้บริหำร

อายุ 41

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาโท คณะบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัแคมบรดิจ์
 ปริญญาโท Intercultural Studies, Nyack College
 ปริญญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, Nyack College
 Exchange Program in Philosophy & History,   

  Oxford University
 การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  รุ่น 115 ปี 2558

ประสบการณ์ท�างาน
 2557 - ปัจจุบัน   : ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารบญัชแีละการเงิน

                       บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2556 - 2557     : Operating Partner 

                       บริษัท วู๊ดลอห์น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด
 2547 - 2556     : ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน 

                       บริษัท บีพี ปิโตรเลียม จ�ากัด
 2545 - 2546     : ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการเงิน 

                       บริษัท ฟงซาน คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด
 2543 - 2545     : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 

                       บริษัท แอลจ ีอเิลค็ทรอนิคส์  จ�ากัด
การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 0/5 ครั้ง /1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี

/1 นาย ยู ยูน ได้รับแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2557 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจกิายน 2557 แทนนาย เชงิ จนิ ล ีท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ

นายยู ยูน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ปริญญาตรี คณะการตลาด วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) 

  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รุ่น 89 ปี 2554
 การอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO) 

  จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 16 ปี 2555
 การอบรมหลกัสตูร Anti-Corruption for Executive รุ่น 13 ปี 2557

  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
 2556 - ปัจจุบัน   : กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                       ฝ่ายบัญชีและการเงิน
                       บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2552 - 2555     : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

                       บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2538 - 2552     : ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน 

                       บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จ�านวน 1,000,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.31

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี

อายุ 44

นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายบัญชีและการเงิน



17รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ข้อมูลทั่วไป

อายุ 49

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปรญิญาตร ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) 

   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 92 ปี 2554
 การอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program    

   (AACP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย รุ่น 13 ปี 2556
 การอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide 

   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 13 ปี 2557

ประสบการณ์ท�างาน
 2557 - ปจัจุบัน   : กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

                          บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2556 - 2557     : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 

                          และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                          บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2547 - 2556     : ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ 

                          บริษัท โกลบอล โปรดกัส์ แอนด์ เซอวสิเซส จ�ากัด
 2545 - 2546     : ผู้จดัการอาวโุส บริษัท ท่ีปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ 

                           แอนเดอร์เซ่น จ�ากัด 
                           (หรือบริษัท ส�านักงาน เอส จ ีว ีณ ถลาง จ�ากัด)
 2543 - 2545     : วศิวกรอาวโุส บรษัิท มินีแบไทย จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง 
 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู
 ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู
 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า 

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP)  

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 68 ปี 2551
 การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22 ปี 2551
 การอบรมหลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557

ประสบการณ์ท�างาน
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

              บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2554 - 2555   : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

              บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

              บมจ. ผลธัญญะ
 2554 - 2556   : กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญะ
 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการโครงการ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2551 - 2553   : หัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการ 

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2545 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจ�าสาขาบริหารการปฏิบัติการ 

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง 
 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี

อายุ 52

รศ. ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมกำรและผู้บริหำร

อายุ 48

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโรลาโด
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 68 ปี 2551
 การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

   รุ่น 23 ปี 2551
 การอบรมหลักสูตร Role of the Nominating and    

  Governance Committee (RNG) รุ่น 3 ปี 2555

ประสบการณ์ท�างาน
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

              บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

              บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

              บมจ. ผลธัญญะ
 2554 - 2555  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

              บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

              บมจ. ผลธัญญะ
 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี

การเข้าร่วมประชุม 
 เข้าประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง 
 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม
 ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นเลขานุการบริษัท (CSP) 

   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) รุ่น 41 ปี 2554
ประสบการณ์ท�างาน
 2556 - ปัจจุบัน   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป /                  

    เลขานุการบริษัท บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2552 - 2555     : ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2551 - 2552     : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

                บจก. เทอร์มอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
 2551 - 2552     : ผู้จัดการฝ่ายธุรการโครงการ บจก. มารูเบนิ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 จ�านวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี

นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ-ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป อายุ 47
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไปBOARD OF DIRECTORS

EXECUTIVE COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

ข้อมูลทั่วไป

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา นายหยัง เจิน ลีนายคิล ยัง ลี นายเซิง วู ลี นายยู ยูน

นางจันทร์จิรา สมัครไทย นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

นายหยัง เจิน ลีนายคิล ยัง ลี นายเซิง วู ลี

นายยู ยูน นางจันทร์จิรา สมัครไทย นายเชิง จิน ลี

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล



ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

     โครงการของบริษัทในต่างประเทศ 22

     ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 24

     ผลิตภัณฑ์และบริการ 26

     ประเภทของอุตสาหกรรม 34

     ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 36

     ความสามารถในการผลิต 38

     การรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ 40

     ภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม 42

     กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ 46

     ความเสี่ยงจากการประกอบธรุกิจ 48

ภำ
พ

รว
มก

ำร
ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจ

สารบัญ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด้านวิศวกรรม การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

โครงกำรของบริษัทในต่ำงประเทศ

     TFM MINING PROJECT. D.R.CONGO (คองโก)
     DIH & DIM REBOILER (แอฟริกาใต้)
     2 START UP HEATERS AOFP PROJECT (แอลจีเรีย)
     2 REFORMERS-MHI (แอลจีเรีย)
     SYNFUEL - ITT / SASOL (แอฟริกาใต้)
     FIRED HEATER (แอฟริกาใต้)
     ANGLO PLATINUM (แอฟริกาใต้)
     START UP HEATER (แอลจีเรีย)
     FABRICATION OF FIEL ERECTED TANK (โมร็อคโค)

ออสเตรเลีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

เวียดนาม

ไต้หวัน

     SAUDI POLYOLEFIN PROJECT (ซาอุดิอาระเบีย)
     SOUTH PARS FIELD DEVELOPMENT (อิหร่าน)
     SOHAR FERTILIZER PROJECT (โอมาน)
     CCR UNIT FOR AROMATIC COMPLEX PROJECT (อิหร่าน)
     NAPTHA HYDROTREATER REFORMER PROJECT (ยูเออี)
     NIOEC PROJECT (อิหร่าน)
     2 REFORMERS WITH PRIMINARY REFORMER (การ์ตา)
     REFORMER EHSAN (อิหร่าน)

     PRIOLO H2 PLANT (อิตาลี)
     LAVERA H2 PLANT (ฝรั่งเศส)
     2 FIRED HEATERS SOUTH PARS 17 & 18 (อิหร่าน)
     3 FIRED HEATERS ABADAN (อิหร่าน)
     INGINERATOR PIDEC 1 (อิหร่าน)
     AMMONIA UREA PROJECT REFORMER (ปากีสถาน)
     IZMIR PLANT (ตุรกี)

     CAOJING HYCO-1 (จีน)
     CCR UNIT FOR AROMATICS COMPLEX PROJECT (ไทย)
     MELAKA REFINERY MG3 PROJECT (มาเลเซีย)
     TW REFORMER BANGCHACK REFINERY (ไทย)
     TARIM AMMNIA 6 CONVECTION MODULES (จีน)
     JURONG PROJECT REFORMER (สิงคโปร์)
     WHRU (ไทย)
     H2 REFORMER AND ASSOCIATED EQUIPMENT (สิงคโปร์)
     SUVANABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT (ไทย)
     BLOWN DOWN DRUM (สิงคโปร์)

ทวีปยุโรป & เอเชียตะวันตก

ญี่ปุ่นเกาหลีใต้

จีน

ไทย
ลาว

อิหร่าน

ปากีสถาน
คูเวต

การ์ตา

ยูเออี
โอมาน

ซาอุดิอาระเบีย

แอฟริกาใต้

คองโก

แอลจีเรีย

โมรอคโค

ฝรั่งเศส อิตาลี
ตุรกี

ทวีปแอฟริกำ ทวีปเอเชีย
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำ
พ

รว
มก

ำร
ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจ

 โครงการส�าคัญในปัจจุบัน        

 โครงการส�าคัญในอดีต

ด้วยประสบการณ์ 20 ป ีของบริษัทในการด�าเนินโครงการในต่างประเทศขนาดใหญ่คือ ข้อพิสูจน์
อย่างชัดเจนต่อความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดหาสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยม การส่งมอบที่
ตรงต่อเวลาและมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า บริษัทได้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนิน
โครงการต่างๆ ใน 6 ทวีปทั่วโลก

บราซิล

อาร์เจนตินา

อเมริกา

อุรุกวัย

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกำ

     ROY HILL IRON ORE PROJECT (ออสเตรเลีย)
     APLNG WELLHEAD SEPARATORS  (ออสเตรเลีย) 

       
     ALCAN CALCINATION (ออสเตรเลีย)
     ALCAN LIQUOR PURIFICATION UNIT (ออสเตรเลีย)
     ALCAN GAS FILTER HOUSE UNIT (ออสเตรเลีย)
     ORIGIN ENERGY (ออสเตรเลีย)
     WHEATSTONE ENTREPOSE LNG (ออสเตรเลีย)
     UNITED GROUP RGP-5 (ออสเตรเลีย)

    PETROBRAS FPSO P75 & P77 (บราซิล)
    PETROBRAS UFN FERTILIZER PLANT (บราซิล)

     DIESEL UTC TREATMENT (บราซิล)
     FIRED HEATERS (อเมริกา)
     UTE 500MW CCPP PROJECT (อุรุกวัย)
     HRSG 4 STACKS (อาร์เจนตินา)
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

บรษัิทด�าเนินธุรกิจวศิวกรรม ด้านการรบัจ้างผลติและตดิตัง้อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมตามแบบ
และขนาดที่ลูกค้าก�าหนดในรูปแบบที่หลากหลาย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 
4 ลกัษณะงาน ได้แก่ การแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ (Steel Fabrication), งานแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ 
(Modularization), งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และ งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเรจ็รปู 
(Precast Concrete) ลูกค้าของบริษัทกระจายอยู่ใน 6 ทวีปทั่วโลก ขณะที่ในปัจจุบันลูกค้าหลัก มาจาก
ประเทศออสเตรเลียและบราซิล โดยรับงานผ่านทั้งผู้รับเหมาโครงการหลัก และเจ้าของโครงการโดยตรง

โครงสร้างรายได้
บริษัทด�าเนินการรับจ้างผลิต แปรรูปอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบและขนาดที่ลูกค้าก�าหนด รวมไปถึงการแปรรูป
และประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ และให้บรกิารตดิตัง้ในพ้ืนท่ีของลกูค้า โครงสร้างรายได้จะเปลี่ยนแปลง
ไปตามลกัษณะงาน และผลติภณัฑ์ตามค�าสัง่ของลกูค้าในแต่ละช่วงเวลา โดยในช่วงท่ีผ่านมาโครงสร้างรายได้
มาจากโครงการแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ในปี 2556 รายได้ท่ีมาจากการแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่มีสดัส่วนร้อยละ 85 ในขณะท่ีปี 2557 สดัส่วนรายได้จากงานแปรรปูและประกอบ
กลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 66 เน่ืองจากงานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ ในส่วนของโครงการ FPSO P75/P77 
เพิม่ขึน้ แต่บริษัทคาดว่ารายได้จากการแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2558

งำนแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก งำนอื่นๆงำนประกอบกลุ่ม
ชิ้นงำนขนำดใหญ่

รายได้ตามสัญญา*

*หมายเหตุ : ไม่รวมรายได้อื่น

หน่วย : ล้ำนบำท & เปอร์เซ็นต์

2555

3,613.6 3,909.6

4,521.6

25552556 25562557 2557

985.8

63.5

591.1 1,541.8

2,564.3 3,318.5

2,979.8

71.0%

84.9 %

65.9 %

27.2 %

34.1 %

1.8 % 0.0 % 0.0 %

15.1%



25รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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มก

ำร
ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจ

1,266.8

2555

2555 2555

2556

2556 2556

2557

2557 2557

2555 2556 2557

3,613.6
3,909.6

4,521.6

3,613.6
3,909.6

4,521.6

รายได้ตามสัญญา*

รายได้ตามสัญญา*

ออสเตรเลีย อเมริกำใต้ อื่นๆ หน่วย : ล้ำนบำท & เปอร์เซ็นต์

หน่วย : ล้ำนบำท & เปอร์เซ็นต์EPC เจำ้ของงำน

ฐานลูกค้าแบ่งตามภูมิศาสตร์

ฐานลกูค้าของบริษัท คอืลกูค้าในต่างประเทศจากทวปีออสเตรเลยีและอเมรกิาใต้ ในปี 2556 รายได้จากออสเตรเลียมี
สัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 99 ในขณะที่ปี 2557 ฐานลูกค้าได้มีการกระจายมากขึ้น โดยมีรายได้จากออสเตรเลีย
และบราซิลประมาณร้อยละ 60 และร้อยละ 37 ตามล�าดับ

ช่องทางในการรับงาน

การด�าเนินงานที่ผ่านมาบริษัทจะได้รับเหมาช่วงจากผู้รับเหมาโครงการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในภายหลังบริษัทได้รับงาน
จากการตดิต่อโดยตรงจากเจ้าของโครงการและผู้รบัเหมาโครงการหลกัเน่ืองจากคุณภาพงานท่ีดเียีย่มและความสามารถใน
การให้บริการที่หลากหลาย ท�าให้บริษัทได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของโครงการมากยิ่งขึ้น

*หมายเหตุ : ไม่รวมรายได้อื่น

*หมายเหตุ : ไม่รวมรายได้อื่น

3,267.3

346.3

3,906.9 2,728.8

120.3

1,672.5

90.4%

99.9%

60.4%

37.0%

2.6 %0.1 %
0.0 % 0.0%

9.6%

1,025.0

2,588.6

591.1

3,318.5
3,254.83,254.8

1,266.8

28.4%

15.1%

72.0%71.6%

84.9%

28.0%

2.7



26 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริกำร

บรษัิทประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจแปรรูปผลติภณัฑ์
เหลก็และโครงสร้างขนาดใหญ่ให้แก่ลกูค้าท้ังในและต่างประเทศ
เป็นเวลามากกว่า 20 ปี นอกจากน้ีบริษัทให้บรกิารจดัหาผลติภณัฑ์
และให้บรกิารท่ีครบวงจร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
 งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
 งานติดตั้งนอกสถานที่
 งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป
 งานชุบสังกะสี งานผลิตเหล็กตะแกรง

  และงานประกอบคานรับน�า้หนัก

งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (STEEL FABRICATION)

บรษัิทให้บรกิารแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ให้เป็นชิน้ส่วนโครงสร้างเหลก็ประเภทต่าง  ๆ โดยการน�าเหลก็มาตดั ดัด เชื่อม 
และประกอบ ตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด โดยบริษัทมุ่งเน้นให้บริการงานโครงสร้าง งานประกอบและเชื่อมท่อ
โครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อน ภาชนะบรรจุ และภาชนะความดัน



27รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

โครงการในปัจจุบัน
 ROY HILL IRON ORE PROJECT

   (ออสเตรเลีย, 2557 - 2558)
   งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานโครงสร้าง
   ขนาดใหญ่ ปริมาณ 7,000 ตัน

 PETROBRAS FPSO P75/P77
   (บราซิล, 2557 - 2558)
   งานโครงสร้างเหล็กส�าหรับงานแปรรูปและประกอบชิ้น   
   งานโครงสร้างขนาดใหญ่ ปริมาณ 12,000 ตัน

โครงการที่ส�าคัญในอดีต
 CAPE LAMBERT PORT B PHASE A / B / C 

   (ออสเตรเลีย, 2555 - 2557)
   การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กส�าหรับการประกอบกลุ่มชิ้น 
   งานขนาดใหญ่ก่อนส่งออก ปริมาณ 12,000 ตัน 

 FMG SOLOMON MINING PROJECT
   (ออสเตรเลีย, 2554)
   การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กส�าหรับการประกอบกลุ่มชิ้น
   งานขนาดใหญ่ก่อนส่งออก ปริมาณ 1,400 ตัน

 RAPID GROWTH 5 IRON ORE PROJECT
   (ออสเตรเลีย, 2552-2553)
   การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กส�าหรับการประกอบกลุ่มชิ้น
   งานขนาดใหญ่ก่อนส่งออก ปริมาณ 4,400 ตัน

โครงการในปัจจุบัน
 PETROBRAS FERTILIZER PLANT PROJECT

    (บราซิล, 2558)
    งานประกอบและเชื่อมท่อ ปริมาณ 3,000 ตัน

 PETROBRAS FPSO P75/P77 PROJECT
    (บราซิล, 2557 - 2558)
    งานประกอบและเชื่อมท่อ ปริมาณ 3,000 ตัน

โครงการที่ส�าคัญในอดีต
 UTC PIPE SPOOL PROJECT

    (บราซิล, 2551)   
    งานประกอบและเชื่อมท่อปริมาณ 1,200 ตัน

 TENKE FUNGURUME MINING PROJECT
    (คองโก, 2551)   
    งานประกอบและเชื่อมท่อส�าหรับติดตั้งนอกสถานที่ 
    ปริมาณ 1,200 ตัน

 LAEMCHABANG COGENERATION POWER PLANT
    (ไทย, 2544)   
    งานประกอบและเชื่อมท่อส�าหรับติดตั้งนอกสถานที่

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำ
พ

รว
มก

ำร
ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจ

งานโครงสร้างเหล็ก (STEEL STRUCTURE WORK)

งานโครงสร้างเหลก็ เป็นการแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ต่างๆ เพ่ือใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมและอาคารต่างๆ 
ส่วนใหญ่งานโครงสร้างเหลก็ในปัจจบุนัจะเป็นส่วนหน่ึงของงานแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ 

งานประกอบและเชื่อมท่อ (PIPING SPOOL)
บรษัิทให้บรกิารประกอบและเชือ่มท่อให้ได้ขนาดและรปูร่างตามแบบท่ีลกูค้าก�าหนด เพ่ือใช้ในกระบวนการผลติของ
โรงงานอุตสาหกรรม



28 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

โครงการในปัจจุบัน
 ไม่มีโครงการส�าคัญในขณะนี้

   ข้อเสนอในการร่วมประมูลส�าหรับการก่อสร้างโครงสร้าง   
   เตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์ก�าเนิดความ
   ร้อนคาดว่าจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2558

โครงการที่ส�าคัญในอดีต
 H2 REFORMER AND ASSOCIATED EQUIPMENT

    (สิงคโปร์, 2552 - 2553)   
    อุปกรณ์น�าพาความร้อน ปริมาณ 2,400 ตัน

 PTT GAS SEPARATOR PLANT 6
    (ไทย, 2552)   
    หน่วย WHRU ปริมาณ 1,500 ตัน

 ABADAN PROJECT
    (อิหร่าน, 2552)   
    โครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมโครงการ 
    Abadan ปริมาณ 350 ตัน

 PROCON PROJECT
    (อิหร่าน, 2552)   
    อปุกรณ์น�าพาความร้อนจ�านวน 16 ตัว ปรมิาณ 800 ตนั

 LAVERA H2 PLANT
    (ฝรั่งเศส, 2548)   
    Tube reformer ปริมาณ 600 ตัน

โครงการในปัจจุบัน
 ไม่มีโครงการส�าคัญในขณะนี้

   ข้อเสนอในการร่วมประมูลส�าหรับการก่อสร้างภาชนะ
   บรรจุคาดว่าจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2558

โครงการที่ส�าคัญในอดีต
 UTE PUNTA DEL TIGRE CCPP PROJECT

    (อุรุกวัย, 2557)   
     ภาชนะบรรจขุองเหลวไม่มีความดนัจ�านวน 8 ใบ ปรมิาณ 600 ตนั

 SRIRACHA THAI LINEAR ALKYBENZENE PROJECT
    (ไทย, 2557)   
     ภาชนะบรรจขุองเหลวไม่มีความดนั 10 ใบ ปรมิาณ 700 ตนั

 WHEATSTONE LNG PLANT PROJECT
    (ออสเตรเลีย, 2557)   
    หลังคาและแพส�าหรับถัง LNG and CDS 
    ปริมาณ 2,200 ตัน

 COBALT MINING PROJECT
    (คองโก, 2550 - 2551)   
    ภาชนะบรรจุของเหลวไม่มีความดัน ปริมาณ 480 ตัน

 QP PROJECT
    (การ์ตา, 2544)   
    ภาชนะบรรจขุองเหลวไม่มีความดนั ปรมิาณ 1,500 ตัน

ผลิตภัณฑ์และบริกำร

โครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อน
(HEATER AND REFORMER)

บริษัทให้บริการแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็เป็นชิน้ส่วนโครงสร้างเตาเผาอตุสาหกรรมและโครงสร้างอปุกรณ์ก�าเนิดความร้อน 
ซึ่งจะถูกน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน�า้มันและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
เป็นต้น โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ก่อสร้างโครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อน
มากกว่า 300 โครงการ

ภาชนะบรรจุของเหลวไม่มีความดัน (STORAGE TANK)

บริษัทให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นภาชนะบรรจุสินค้าประเภทของเหลว ก๊าซ หรือสารเคมี 
โดยบริษัทได้เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในปี 2537
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

มีการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความยอดเยี่ยมและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ภำ
พ

รว
มก

ำร
ปร

ะก
อบ

ธุร
กิจโครงการในปัจจุบัน

 APLNG WELLHEAD SEPARATORS
    (ออสเตรเลีย, 2555 - ปัจจุบัน)   
    ภาชนะความดนัส�าหรบังานแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งาน
    ขนาดใหญ่ คาดว่าจะได้รบัสญัญามากกว่า 2,000 หน่วย

 PETROBRAS FPSO P75/P77 PROJECT
    (บราซิล, 2557 - 2558)   
    งานแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ ปรมิาณ 700 ตนั

โครงการที่ส�าคัญในอดีต
 HCE INCINERATOR PIDEC 1

    (อิหร่าน, 2552)   
    เตาเผา, ปรมิาณ 170 ตัน

 STEAM DRUM SHARZAR ARAK REFINERY
   (อิหร่าน, 2552)
   Steam drum

 BLOWN DOWN DRUM 
   (สิงคโปร์, 2551)
   Blown down drum

 FCFC PROJECT
    (ไต้หวัน, 2548)   
    งานประกอบ 29 ชิน้และหน่วยในการเปลีย่นแปลง 18 หน่วย

ภาชนะบรรจุของเหลวมีความดัน (PRESSURE VESSELS)

ภาชนะบรรจุของเหลวมีความดันและชิ้นส่วนทนแรงดันจะถูกใช้ส�าหรับบรรจุหรือเป็นท่อน�าส่งสารเคมีที่เป็น
ก๊าซหรือของเหลวในขบวนการผลติในโรงงานอตุสาหกรรม ผลติภณัฑ์จะต้องได้คณุภาพตามท่ีมาตรฐานความ
ปลอดภยัก�าหนดไว้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ



30 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

โครงการในปัจจุบัน
 PETROBRAS FPSO P75/P77 PROJECT

    (บราซิล, 2557 - 2558)   
    FPSO modules for flare, pig launcher and 
    utility systems ปรมิาณ 17,000 ตัน

 APLNG WELLHEAD SEPARATORS
    (ออสเตรเลีย, 2555 - ปัจจุบัน)   
    complete wellhead separator (WHS) skids 
    including structural, mechanical, piping and 
    E&I scopes จ�านวน 2,000 หน่วย.

โครงการที่ส�าคัญในอดีต
 APLNG PRE-ASSEMBLY UNIT PROJECT FID PHASE 1

    (ออสเตรเลีย, 2555 - 2556)   
    งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ของ 
    Gas Train ปรมิาณ 3,400 ตัน

 GERALDTON PORT BERTH 7 PROJECT
    (ออสเตรเลีย, 2554 - 2555)   
    งานชิ้นส่วนท่าเทียบเรือโครงสร้างเหล็ก งานคอนกรีต
    และงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่    
    จ�านวน 2,300 ตัน และถังบรรจุของเหลวแบบไม่มี
    ความดันส�าหรับ CDS ปริมาณ 2,200 ตัน

 ALCAN GOVE ALUMINA REFINERY 3RD STAGE EXPANSION
    (ออสเตรเลีย, 2549)   
    งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ของเตา
    เผา ปรมิาณ 7,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์และบริกำร

งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (MODULARIZATION)

บรษัิทมีความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในงานแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ในต่างประเทศ งานแปรรปู
และประกอบกลุม่ชิน้งานขนาดใหญ่ได้ลดต้นทุนการก่อสร้าง ช่วยสร้างความสมดลุย์ในการใช้แรงงานในการท�างาน
และขจดัปัญหาพ้ืนท่ีในการท�างานท่ีจ�ากัดของลกูค้า นอกจากน้ี งานลกัษณะดงักล่าวต้องอาศยัการออกแบบทางด้าน
วศิวกรรมขัน้สงู ใช้โรงงานและพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท่ีต้องอยู่ใกล้ท่าเรือ ท้ังน้ีบริษัทให้บริการก่อสร้างและประกอบกลุ่มงาน
ตามแบบซ่ึงลกูค้าก�าหนดในพ้ืนท่ีของบรษัิทประกอบด้วยโรงผลติจ�านวน 30 โรง ในอ�าเภอนิคมพัฒนา และน�าไป
ประกอบเป็นโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ ในบรเิวณพ้ืนท่ีประกอบชิน้ส่วนงานขนาดใหญ่ก่อนส่งออก 1 ใน 3 แห่งซ่ึง
อยู่ใกล้ท่าเรอืสตัหบีและมาบตาพุด
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CURRENT PROJECTS
 ไม่มีโครงการส�าคัญในขณะนี้

   ข้อเสนอในการประมูลอยู่ในขั้นตอนการเจรจา

PREVIOUS PROJECT HIGHLIGHTS
 BAN HUAYXAI GOLD & SILVER MINING PROJECT

    (ลาว, 2553)   
    งานโครงสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ในสถานที ่
     ปรมิาณ 3,000 ตัน

 HERMES H2 PLANT
    (สิงคโปร์, 2552)   
    โครงสร้างอุปกรณ์ก�าเนิดความร้อน, อุปกรณ์ลดเสียง, 
    อุปกรณ์น�าพาความร้อน, อุปกรณ์สะสมความเย็นและ
    ท่อ ปรมิาณ ปรมิาณ 2,400 ตัน

 TENKE FUNGURUME MINING PROJECT
    (คองโก, 2552)   
    ภาชนะบรรจุ , โรงงานแยกกรด, งานท่อและซ่อมบ�ารุง
    โรงงาน ปรมิาณมากกว่า 5,000 ตัน

 BRIDGESTONE CARBON BLACK PROJECT
    (ไทย, 2545 - 2547)   
    งานโครงสร้างเหล็ก, ท่อ ปรมิาณ 4,000 ตัน

 LAEMCHABANG CO-GENERATION POWER PLANT
    (ไทย, 2544)   
    งานโครงสร้างเหล็ก, ท่อ,กังหันและภาชนะบรรจุ

งานติดตั้งนอกสถานที่ (SITE ERECTION)

บรษัิทได้ด�าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่โดยสามารถรบังานได้หลากหลายอตุสาหกรรม เช่น 
เหมืองแร่ โรงไฟฟ้าและโรงงานอตุสาหกรรมท้ังในและต่างประเทศ ซึง่ท่ีผ่านมาลกูค้าประทับใจกับผลงานของบรษัิท
อย่างมากโดยบรษัิทจะมอบหมายให้ทีมวศิวกร ช่างฝีมือ และช่างก่อสร้างท่ีเหมาะสมกับงานโครงการแต่ละประเภท
เข้ารับผดิชอบในการด�าเนินโครงการในพ้ืนท่ีก่อสร้างของลกูค้า งานตดิตัง้และก่อสร้างนอกสถานท่ีจะเป็นงาน
ส่วนต่อเน่ืองจากงานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ท่ีท�าภายในโรงงานของบรษัิท โดยบรษัิทจะท�างานร่วมกันกับลกูค้า
ทุกขัน้ตอนตัง้แต่การวางแผนการด�าเนินงาน การจดัหา / ควบคมุ / ตรวจสอบวตัถดิุบ การแปรรปู กลุ่มชิน้งานก่อนส่ง
ไปประกอบ การขนส่ง การติดตัง้และก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีก�าหนด
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ภำพ
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โครงการในปัจจุบัน
 ไม่มีโครงการส�าคัญในขณะนี้

   ข้อเสนอในการประมูลอยู่ในขั้นตอนการเจรจา

โครงการที่ส�าคัญในอดีต
 SOLOMON OVERLAND CONVEYOR PROJECT (TNT)

    (ออสเตรเลีย, 2555)   
     หมอนคอนกรตีส�าเร็จรปูบนพ้ืนดนิ 
     ปรมิาณ 2,500 ลกูบาศก์เมตร

 CAPE LAMBERT PORT B (John Holland)
    (ออสเตรเลีย, 2555)   
    คอนกรตีส�าเรจ็รปูส�าหรบัท่าเทียบเรอืยื่นไปในทะเล
    ปรมิาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร

 GERALDTON PORT BERTH7   
    (ออสเตรเลีย, 2554-2555)
     คอนกรตีส�าเรจ็รปูส�าหรบัท่าเทียบเรอื 2,000 ลกูบาศก์เมตร

 CPM SINO IRON CAPE PRESTON PROJECT
    (ออสเตรเลีย, 2552 - 2553)   
    คอนกรตีส�าเรจ็รปูเขื่อนกันชายฝั่ง
    ปรมิาณ 69,700 ลูกบาศก์เมตร

ผลิตภัณฑ์และบริกำร

งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป (PRECAST CONCRETE)

บรษัิทให้บรกิารงานหล่อชิน้ส่วนคอนกรตีส�าเร็จรปูท่ีหลากหลายรปูแบบรวมถงึคอนกรตีส�าเรจ็รปูเพ่ือท�าเขือ่น
กันชายฝ่ังหรอืท่าเรอืจากคลืน่ของน�า้ทะเล (Breakwater แบบ CORE-LOCTM) อปุกรณ์ส�าหรบัการก่อสร้าง
ท่าเรอื หมอนรางรถไฟ แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปูอดัแรง (Pre-stress Concrete Panel) และอปุกรณ์อืน่ท่ีใช้
ส�าหรบัเป็นท่าเทียบเรอื สะพาน รางรถไฟ โดยบรษัิทให้บริการผลติผลติภณัฑ์ดงักล่าวตามแบบท่ีก�าหนดโดย
ลกูค้าเป็นหลกั
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โรงชุบสังกะสี โรงผลิตเหล็กตะแกรง 
และโรงประกอบคานเหล็กเพื่อใช้กับงานโครงสร้าง
(GALVANIZING, GRATING & BUILT-UP BEAMS)

ปัจจบุนั บริษัทได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงชบุสงักะส ี โรงผลติเหลก็ตะแกรง และโรงประกอบคานรับน�า้หนักซึง่
ท�าให้บรษัิทไม่เพียงแต่สามารถพัฒนาผลติภณัฑ์เพ่ือให้ม่ันใจว่าผลติภณัฑ์ของบริษัทมีคุณภาพท่ีดีเยีย่มแล้ว ยงัท�าให้
บรษัิทสามารถจดัส่งสนิค้าได้รวดเรว็ขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเปลีย่นแปลงไปของลกูค้าในรปูแบบท่ีเหมาะสม

บรษัิทได้สร้างโรงชบุสงักะสท่ีีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการในงานชบุสงักะสท่ีีเพ่ิมสงูขึน้ไม่แต่เฉพาะของ
บรษัิทแต่รวมไปถงึผู้ผลติรายอืน่ๆ ท้ังในและนอกประเทศ โรงงานแห่งน้ี
ได้ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศท่ีทันสมัยเพ่ือให้การท�างาน
มีความปลอดภยั มีอปุกรณ์การผลติท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ของงานชบุสงักะสท้ัีงยงัลดของเสยีอนัตราย และขยะท่ีไม่ใช้แล้วเพ่ือลด
ผลกระทบท่ีมีต่อสิง่แวดล้อมอกีด้วย

โรงชุบสังกะสี (GALVANIZING SHOP)

โรงผลิตเหล็กตะแกรง (GRATING SHOP)
โรงผลติเหลก็ตะแกรงของบริษัทมีความพร้อมในด้านอปุกรณ์ส�าหรบัการ
เชื่อมและเครื่องมือต่างๆ และบริษัทยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
เกี่ยวกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่มคีวามเฉพาะตัวมากขึ้น เช่น bolt-type handrails 
เป็นต้น ทั้งนี้ โรงผลิตเหล็กตะแกรงมีก�าลังการผลิต 2,000 ตัน 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของบรษัิทและลกูค้าภายนอกได้

โรงประกอบคานเหล็ก
เพือ่ใช้กับงานโครงสร้าง (BUILT-UP BEAMS SHOP)
ความสามารถในการประกอบคานเหลก็ของบรษัิทอยู่ท่ี 25,000 ตนั
ต่อปี โดยโรงงานของบรษัิทมีเครือ่งมืออปุกรณ์ท่ีทันสมัยส�าหรบัตัด 
ประกอบรูป T- Shape และ H-Shape รวมทั้งการเชื่อมและการ
ปรับเปลี่ยนรูปของการดัดหลังการเชื่อม ความสามารถของโรงงาน
แห่งน้ีสามารถให้บรกิารแปรรปูคานรบัน�า้หนักได้หลากหลายรปูแบบ
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ประเภทของอุตสำหกรรม

อุตสำหกรรมน�้ำมันและกำ๊ซธรรมชำติ

 PETROBRAS FPSO P75/P77 PROJECT
   (ประเทศบราซิล, 2557-2558) 22,000 ตัน

 APLNG WELLHEAD SEPARATORS PROJECT
   (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-ปัจจุบัน), มากกว่า 2,000 skids.

 CHEVRON WHEATSTONE LNG PLANT PROJECT
   (ประเทศออสเตรเลีย, 2557) 2,200 ตัน

 APLNG GAS TRAIN PRE-ASSEMBLY UNITS PROJECT
   (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2557) 7,000 ตัน

 PETROBRAS DIESEL TREATMENT UNIT PROJECT
   (ประเทศบราซิล, 2554) 1,200 ตัน

 PTT GAS SEPARATOR PLANT 6 PROJECT
   (ประเทศไทย, 2552) 1,500 ตัน

 PETROBRAS FERTILIZER PLANT PROJECT
  (ประเทศบราซิล, เริ่มในปี 2558) 3,000 ตัน

 PTT THAI LINEAR ALKYBENZENE PROJECT     
  (ประเทศไทย, 2557) 700 ตัน

 UTE PUNTA DEL TIGRE CCPP PROJECT 
  (ประเทศอุรุกวัย, 2557) 600 ตัน

 AIR LIQUIDE HERMES H2 PLANT PROJECT
   (ประเทศสิงคโปร์, 2552) 2,400 ตัน

 ABADAN & PROCON PROJECTS PROJECT
   (ประเทศอิหร่าน, 2552) 1,150 ตัน

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ
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 ROY HILL IRON ORE PROJECT
   (ประเทศออสเตรเลีย, 2557-2558) 7,000 ตัน

 RIO TINTO CAPE LAMBERT PORT B PROJECT
  (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2557) 12,000 ตัน

 KARARA MINING GERALDTON PORT BERTH 7 PROJECT
   (ประเทศออสเตรเลีย, 2554-2555) 2,300 ตัน

 FMG SOLOMON MINING PROJECT 
  (ประเทศออสเตรเลีย, 2554) 1,400 ตัน

 BHP RAPID GROWTH 5 PROJECT 
  (ประเทศออสเตรเลีย, 2552-2553) 4,400 ตัน

 FREEPORT-MCMORAN TENKE FUNGURUME MINING PROJECT
   (สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, 2551) 1,200 ตัน

 ALCAN GOVE ALUMINA REFINERY PROJECT
   (ประเทศออสเตรเลีย, 2548-2549) 11,000 ตัน

อุตสำหกรรมเหมือง

 QAFCO RAPO POWER PLANT PROJECT
    (ประเทศกาตาร์, 2552) 460 ตัน

 ARGENTINA CO-GENERATION PLANT PROJECT
  (ประเทศอาเจนร์ตินา, 2550) 460 ตัน

 SU TU WANG OFFSHORE PROJECT 
  (ประเทศเวียดนาม, 2550) 400 ตัน

 ZAWIA CCPP PROJECT
   (ประเทศลิเบีย, 2549) 350 ตัน

 BLCP POWER PLANT PROJECT
   (ประเทศไทย, 2548) 400 ตัน

 LAEMCHABANG COGENERATION POWER PLANT PROJECT
    (ประเทศไทย, 2544) 1,100 ตันและกังหัน 3 อัน

 COCO PHASE 3, MAPTAPHUT PROJECT
    (ประเทศไทย, 2542) 1,000 ตัน

อุตสำหกรรมผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
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คคค

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

ข้อได้เปรียบในกำรแข่งขัน

กำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรแก่ลูกค้ำที่ตรงต่อเวลำ

 บริษัทมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง  ท�าให้บริษัทสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
  ด้านความต้องการของลูกค้า ลักษณะโครงการและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อลด
  ผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาในการส่งมอบสินค้าที่ล่าช้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทสามารถด�าเนินการผลิตสินค้าและบริการ ในลักษณะท่ีครบวงจรให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบัน บริษัท
  มีโรงชุปสังกะสี โรงผลิตเหล็กตะแกรง โรงผลิตและประกอบคานเหล็กเพ่ือใช้กับงานโครงสร้าง และ
  โรงพ่นขัดโลหะและพ่นส ีเพ่ือท�าให้ระยะเวลาส่งมอบสนิค้าและบรกิารรวดเรว็ข้ึนพร้อมท้ังลดต้นทุนการผลิต
  และเกิดความหยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต ท�าให้สามารถลดระยะเวลาของกระบวนการท�างานต่างๆ 
  ภายในบริษัทได้มากขึ้น

 บรษัิทมีประสบการณ์สงูในการท�างานโครงการขนาดใหญ่หลากหลายอตุสาหกรรม ท่ีได้รบัการยอมรบัในต่างประเทศ 
  ท�าให้สามารถป้องกันและลดความเสีย่งด้านการส่งมอบท่ีตรงเวลาได้

 บรษัิทมีความสมัพันธ์อนัดกัีบผู้จดัหาวตัถดุบิ ซ่ึงเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการท่ีเปลีย่นแปลง
   อย่างรวดเรว็ของลกูค้าและลดความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุบิ อนัจะช่วยท�าให้ส่งมอบสนิค้าและบรกิารให้แก่ลกูค้า
  ได้อย่างรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ

 บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าในปริมาณ
  ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการด�าเนินโครงการ อนัจะเป็นการช่วยลดความเสีย่งจากการจดัหาวตัถดุบิของผู้ขายได้

 บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะผลติ ผลติภณัฑ์และบริการของบรษัิทให้มีคณุภาพดท่ีีสดุ เพ่ือตอบสนองต่อข้อก�าหนด
  และความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง

 บริษัทมีกระบวนการควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ์และบรกิาร ท่ีจะส่งมอบให้แก่ลกูค้าอย่างเป็นระบบ โดยควบคมุคุณภาพ
  ทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลติตัง้แต่การรับวตัถดุบิ การแปรรปูผลติภณัฑ์ การทดสอบ การบรรจแุละเคลือ่นย้าย 
  จนถงึกระบวนการส่งมอบ เป็นต้น

 ด้วยคณุภาพของผลติภณัฑ์และบรกิารท่ียอดเยีย่มของบรษัิท ท�าให้ปัจจบุนั บรษัิทได้รบัประกาศนียบตัรการ
  จัดการด้านคณุภาพจากหลากหลายสถาบันชัน้น�าท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ การจัดการด้านการประเมินคณุภาพ 
  (ISO, ASME, NBIC) ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีแสดงถงึความมุ่งม่ันและตัง้ใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

คุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ได้รับกำรยอมรับ

“ผู้ให้บริกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กรำยอื่นๆ 
ไม่สำมำรถจัดส่งงำนได้ตรงตำมแผน

อย่ำงที่ BJCHI สำมำรถท�ำได้”

“พวกเรำชอบ BJCHI เพรำะคุณภำพผลิตภัณฑ์ 
แต่ที่ส�ำคัญกว่ำนั้น พวกเรำเชื่อมั่นใน BJCHI เพรำะ
แนวทำงที่พวกเขำด�ำเนินกำรส�ำหรับกำรควบคุม

คุณภำพ” 
ค�ำกล่ำวจำกลูกค้ำรำยหนึ่งในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี

ค�ำกล่ำวจำกลูกค้ำรำยหนึ่งในโครงกำรเหมือง
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำ
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ปร
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ธุร
กิจ

ควำมสำมำรถในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีควำมหลำกหลำย

ควำมสำมำรถของโรงงำน เครื่องจักร และอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิตที่ทันสมัย

 บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก งานประกอบโครงสร้าง
  กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ งานติดตั้งนอกสถานท่ี และงานหล่อคอนกรีตส�าเร็จรูป

 บรษัิทยงัขยายการให้บรกิารในด้านอืน่ ได้แก่งานการออกแบบทางวศิวกรรม การชบุสงักะส ี การผลติเหลก็ตะแกรง 
  การผลิตและประกอบคานเหล็กเพ่ือใช้กับงานโครงสร้าง เช่น การผลิตคานเหล็กรูปตัว H และ T เป็นต้น 
  เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้า
  ที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ัวโลก

 บรษัิทมีทีมผู้เชีย่วชาญท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็มาอย่างยาวนาน โดยสามารถให้ค�าปรกึษา
  และค�าแนะน�าเชงิเทคนิคท่ีมีประโยชน์แก่บรษัิทได้อย่างมีประสทิธิภาพ

 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการผลิตที่หลากหลายและทันสมัย ภายในพื้นที่โรงงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่
  อ�าเภอนิคมพัฒนา ซึง่มีอาคารโรงงานอยู่ประมาณ 30 อาคารพร้อมด้วยเครือ่งมือ เครือ่งจกัรท่ีทันสมัย รวมไปถึง
  เครื่องจักรในการการตัดเหล็กโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  เครื่องจักรในการดัด/ม้วนเหล็ก เครื่องเจาะรูเหล็ก 
  เครื่องพ่นขัดโลหะและพ่นสี เป็นต้น

 ปัจจุบนั บรษัิทมีพ้ืนท่ีพร้อมอาคารโรงงานท่ีใช้ในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีบรษัิทยงัได้เช่าพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในบรเิวณท่าเรอื
  สตัหบีและท่าเรือมาบตาพุด เพ่ือใช้ประกอบและตดิตัง้กลุ่มชิน้ส่วนงานขนาดใหญ่ก่อนส่งออก 

 ปัจจบุนั จ�านวนพนักงานท่ีมีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบรษัิทเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จนถึง
  ประมาณ 3,000 คน ในปี 2557 ซึง่เพียงพอส�าหรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทในอนาคต

 การท่ีบริษัทมีสถานะทางด้านการเงินท่ีเข้มแขง็ ท�าให้บรษัิทมีความสามารถในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ
  ในการท�างานให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เป็นข้อได้เปรียบส�ำหรับผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ให้บริกำร
ได้หลำกหลำย ถำ้เป็นไปได้พวกเรำไม่ต้องกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

เพียงแค่ 3-5 ปี แต่ต้องกำร 40 ปี” 

ค�ำกล่ำวจำกลูกค้ำรำยหนึ่งในอุตสำหกรรมน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ

“BJCHI คือบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์
เหล็กชั้นแนวหน้ำของเอเชีย” 

ค�ำกล่ำวจำกลูกค้ำรำยหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย



38 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

ควำมสำมำรถในกำรผลิต

บริษัทตระหนักว่า ความสามารถในการผลติเป็นหน่ึง
ในปัจจัยส�าคัญที่น�าความส�าเร็จมาสู่การด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท

พื้นที่ อาคารและโรงงาน
ท่ีตัง้ของโรงงานและพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท�าให้บรษัิทสามารถแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ และขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการขนาดใหญ่ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 โรงงานท่ีอ�าเภอนิคมพัฒนาประกอบด้วยโรงผลติ 30 หลงั
   บนพ้ืนที ่550,000 ตารางเมตร 

 พื้นที่ในการประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ก่อนส่งออก
  ที่ท่าเรือมาบตาพุดพื้นที ่52,000 ตารางเมตร 

 พื้นที่ในการประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ก่อนส่งออก
  ที่ท่าเรือสัตหีบพื้นที่ 25,500 ตารางเมตร 

 พื้นที่ในการประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ก่อนส่งออก
  ที่แสมสารพื้นท่ี 20,800 ตารางเมตร
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ธุร
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หน่วย : จ�ำนวนพนักงำน

บุคลากร

คณะผู้บรหิารและทมีงานโครงการล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความช�านาญและประสบการณ์ความสามารถจากหลาก
หลายประเทศเช่น ไทย เกาหลีใต้และออสเตรเลีย

องค์ประกอบที่ส�าคัญที่จะมั่นใจว่าบริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและส่งงานตรงตามก�าหนดเวลา
คือ ประสิทธิภาพของวิศวกรและคนงานในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทมีวิศวกรที่มีประสบการณ์
ในการออกแบบ การผลิต การควบคุมการผลิตและคุณภาพ และทีมช่างเชื่อมที่มีฝีมือและได้รับการรับรอง
ด้านคณุภาพ นอกจากน้ีบรษัิทได้รบัประกาศนียบตัรในระดบันานาชาตด้ิานคณุภาพการผลติชิน้ส่วนแรงดนัมาตรฐานใน
การก่อสร้างท่อก๊าซในโรงงานอตุสาหกรรมและโรงกลัน่น�า้มันและมาตรฐานในการสร้างโครงสร้างรบัน�า้หนัก ท้ังน้ี บรษัิท
มีฝ่ายรบัประกันคณุภาพและฝ่ายควบคมุคณุภาพ (QA / QC) เพ่ือจดัการและคดัเลอืกช่างเชือ่มท่ีมีคณุสมบติัและ
ความสามารถช่างเชื่อมท่ีผ่านการทดสอบฝีมือจะได้รบัใบประกาศนียบตัร (WQT certificate & Card test) 
และอนุญาตให้ปฏบิติังานได้

พนักงานประจ�า แรงงานฝีมือ ผู้รับเหมา

2555 2556 2557

219 284

1,802

2,540

1,914

1,340

519

290

366

2,686

1,876

444
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ISO 9001:2008 
    (ระบบบริหารงานคุณภาพ)

 ISO 14001:2004 
   (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

 OHSAS 18001:2007 
   (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 Standards for “S”, “U” and “U2” 
 (boiler and pressure vessel) 

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจากสถาบันท่ีมีชื่อเสียงจากต่างประเทศหลายแห่ง ซ่ึงเป็น
เคร่ืองยนืยนัถงึความมุ่งม่ันและความสามารถท่ีบรษัิทได้จดัหาผลติภณัฑ์ และบรกิารด้วยคณุภาพดเียีย่ม

กำรรับรองคุณภำพในระดับนำนำชำติ

ระบบกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ISO

ประกำศนียบัตรมำตรฐำนดำ้นกำรผลิต ประกอบ ติดตั้ง หม้อไอน�้ำและภำชนะควำมดัน
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

“R”, “NB” 
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มำตรฐำนในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงหม้อไอน�้ำและภำชนะควำมดัน
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

ภำวะตลำดและแนวโน้มอุตสำหกรรม

ท่ีผ่านมา บริษัทได้เข้าไปด�าเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการให้แก่ลูกค้าหลากหลายโครงการในต่างประเทศทั้ง 
6 ทวีปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าหลักในปัจจุบันของ
บริษัทอยู ่ท่ีประเทศออสเตรเลียและประเทศบราซิลใน
อตุสาหกรรมน�า้มัน ก๊าซ และเหมืองแร่ เป็นต้น  ดังน้ัน แนวโน้ม 
สภาพทางเศรษฐกิจและการเปลีย่นแปลงทางด้านอุตสาหกรรม
ของประเทศเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิทได้ ท้ังน้ี ในสภาวะปัจจบุนัท่ีเศรษฐกิจ
ชะลอตัวพร้อมกับการลดลงอย่างรุนแรงของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์และราคาน�้ามันได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมทั้งยังส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บรษัิทเชือ่ว่า
สถานกาณ์ดงักล่าวจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บรษัิท
เพ่ิมมากขึน้

ประเทศออสเตรเลีย

จากการที่รายได้หลักในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทมาจากประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของประเทศออสเตรเลียจึงส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัท โดยในปี 2557 เศรษฐกิจออสเตรเลียเติบโต
ประมาณร้อยละ 2.8 (ข้อมูลจาก IMF) เนื่องจากการหดตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน จึงท�าให้ราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ลดตัวลงอย่างมาก ในปัจจุบัน ประเทศจีนได้มีบทบาทที่ส�าคัญส�าหรับการลงทุนในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยก่อนปี 2552 ประเทศจีนมีสัดส่วนการลงทุนโดยตรงในประเทศออสเตรเลียไม่ถึงร้อยละ 1 
ในขณะท่ีในปี 2556  สดัส่วนดงักล่าวเพ่ิมถงึร้อยละ 9.3 ท้ังน้ี ในปัจจบุนั เศรษฐกิจทีช่ะลอตวัลงของประเทศจีน
ในปี 2557  ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของออสเตรเลียชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน

โดยในปี 2558 น้ี ทาง IMF ได้คาดการณ์การเตบิโตของออสเตรเลยีไว้ท่ีร้อยละ 2.9 จากความคาดหวงัในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการเมกะโปรเจกต์ของจีนซึ่งมีจ�านวนเงิน 102 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน่าจะ
ท�าให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเศรษฐกิจออสเตรเลียดีขึ้นตามไปด้วยในปี 2558 ในขณะเดียวบริษัทยังคง
ได้รับเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการเหมืองแร่ ท�าให้บริษัทเชื่อว่ายังมีโครงการเหมืองแร่หลายแห่งที่
ก�าลังจะเปิดด�าเนินการในอนาคต โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้มีการร่วมประมูลโครงการ
เหมืองแร่หลายแห่ง ซึ่งทั้งหมดมีปริมาณงานกว่า 30,000 ตัน

บริษัทได้มีการเข้าไปรับงานในภาคอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ
ของลกูค้าชือ่โครงการ APLNG โดยท่ีผ่านมาถงึแม้ราคาน�า้มันและก๊าซจะปรบัตวัลดลงในปี 2557 ความตอ้งการ
ก๊าซธรรมชาตจิะยงัเพ่ิมขึน้ในระยะยาวซึง่ท�าให้ยงัคงมีโครงการใหม่ๆ ในอตุสาหกรรมดงักล่าวเกิดขึน้ในอนาคต 
ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียจึงพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการที่มีแหล่งก๊าซส�ารองขนาดใหญ่ และมีการ
คาดการณ์กันว่าประเทศออสเตรเลยีจะใช้เงินลงทุนประมาณ 5 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรฐัลงทุนในอปุกรณ์ เครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อช่วยในการผลิตและส่งออกก๊าซแอลเอ็นจีในช่วงปี    2558 - 2562

ท้ังน้ี การลงทุนดงักล่าวจะช่วยท�าให้ประเทศออสเตรเลยีกลายเป็นผู้ส่งออกก๊าซแอลเอน็จท่ีีใหญ่ท่ีสดุของโลก
ภายในปี 2560 ในส่วนของโครงการของ APLNG น้ันได้มีการวางงบประมาณส�าหรบัการลงทุนในช่วงกลางปี 2558 
ไว้ที่  3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น บริษัท ยังคงเล็งเห็นโอกาสมากมายเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสที่จะเข้าไปรับงานเพิ่มเติมโดย
เฉพาะในภาครับเหมาก่อสร้างและภาคบรกิารสาธารณะ ซึง่จะช่วยกระจายฐานลกูค้าของบรษัิทไปยงัอตุสาหกรรมอื่นๆ 
เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การเจรจรกับลูกค้า
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ประเทศบราซิล

ประเทศบราซลินับเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสดุล�าดบั 7 ของโลกและใหญ่ท่ีสดุในทวปีอเมริกาใต้ 
ภาคบริการของประเทศบราซิลมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 69 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  ในส่วน
ของสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศนัน้ ถงึแม้ข้อมูลตวัเลขทางเศรษฐกิจบางตวัยงัดชูะลอตวั แต่ประเทศ
บราซลิถอืเป็นประเทศท่ีผลติพลงังานใหญ่ท่ีสดุล�าดบัท่ี 10 ของโลก ตามข้อมูลของ EIA โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
ประเทศบราซิลได้มีการผลิตและการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
              
ในส่วนของงบประมาณส�าหรับการลงทุนในอตุสาหกรรมน�า้มันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง ในปี 2558 ผู้พัฒนา
โครงการยงัคงเพ่ิมงบประมาณการลงทุนร้อยละ 6 เม่ือเปรยีบเทียบกับปี 2557 ในแถบทวปีอเมรกิาใต้ยงัคงมี
สัดส่วนเงินลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากเป็นล�าดับที่ 2 ของโลก ส่วนใหญ่เกิดจากประเทศบราซิลที่มี
สดัส่วนมากท่ีสดุ ซึง่ Petrobras ในฐานะท่ีเป็นบรษัิทน�า้มันแห่งชาตขิองบราซลิคงสดัส่วนการลงทุนมากท่ีสุด
ในภูมิภาคแห่งนี้
              
ในปี 2557 บรษัิทได้รบังานและเริม่รบัรู้รายได้จากโครงการของบรษัิท Petrobras ในประเทศบราซลิ ซึง่เป็น
บริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด และมีงบประมาณ
การลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยทาง Petrobras ได้วางงบประมาณการลงทุนปี 2557-2561 ไว้ที่ 
220.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยปีละ 44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจ�านวนเงินดังกล่าวส่งผลเชิงบวก
อย่างมากต่อบริษัท จากผลงานที่ได้มีการส่งมอบงานให้กับ Petrobras ที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับและพงึ
พอใจจากลกูค้าเป็นอย่างด ีท�าให้บรษัิทม่ันใจเป็นอย่างมากท่ีจะได้รบังานเพ่ิมเตมิจากโครงการ Petrobras ใน
อนาคต
          
ในช่วงปลายปี 2557 ได้เกิดข่าวเก่ียวกับการคอรปัชัน่ของ Petrobras ท่ีท�าให้หลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรวมท้ัง
บริษัทเกิดความกังวลว่าโครงการของ Petrobras อาจจะมีการหยุดด�าเนินการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม 
บรษัิทมองว่าสถานการณ์ดงักล่าวน้ันส่งผลต่อผู้รบัเหมาโครงการหลกัรายอืน่ๆ มากกว่า ในขณะท่ีบรษัิทยงัคงเชื่อ
ว่าด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจที่มีมากกว่า 20 ปี จะท�าให้บริษัทมีโอกาสได้
รับงานในอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซในบราซิลเพิ่มมากขึ้น
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ภำวะตลำดและแนวโน้มอุตสำหกรรม

น�้ามัน

ในปี 2557 ราคาน�า้มันได้ปรับตัวลดลงอย่างหนัก สาเหตุส�าคัญมาจากการผลิตน�้ามันและก๊าซที่เพิ่มขึ้นของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา การรักษาระดับการผลิตน�้ามันของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ามันเพื่อการส่งออก (OPEC) 
วิกฤตความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศลิเบีย รวมไปถึงการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและความต้องการ
ใช้น�้ามัน

ท้ังน้ี การผลติน�า้มันน้ันเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 และการบรโิภคเพ่ิมขึน้เพียงแค่ร้อยละ 1 เม่ือดท่ีูสถานการณ์การผลิต
น�า้มันของประเทศสหรัฐอเมรกิา พบว่า ปรมิาณการผลติน�า้มันได้เพ่ิมข้ึน 1 ล้านบาร์เรล/วนั/ปี ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา 
อย่างไรก็ตาม แม้การเติบโตดังกล่าวจะยังคงด�าเนินต่อไปแต่แนวโน้มนี้จะเติบโตในอัตราที่ช้าลง จากข้อมูล
ของ Energy Information Administration (EIA) ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2558 คาดการณ์การผลิต
และการบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 และร้อยละ 0.86 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยัง
คงกล่าวว่า ความต้องการน�้ามันจะเติบโตเร็วกว่าความสามารถในการผลิต ซึ่งจะท�าให้ราคาน�้ามันปรับตัวสูง
ขึ้นในอนาคต

ในส่วนของบริษัทนั้น  ผลกระทบของสถานการณ์ราคาน�า้มันไม่ได้ส่งผลด้านลบต่อการด�าเนินโครงการของ
บริษัท โดยเฉพาะโครงการ FPSO ในปัจจุบัน ที่มีระยะเวลาการด�าเนินโครงการมากกว่า 1.5 ปี ซึ่งโครงการ
จะถกูด�าเนินการตามแผนท่ีวางเอาไว้ ในระยะกลางน้ัน การลดลงของราคาน�า้มันจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
บางรายในธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเนื่องจากต้นทุนการผลิตและต้นทุนของโครงการที่สูงขึ้น ซึ่งในทาง
กลับกันจะเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนการด�าเนินการที่ต�่าอย่างเช่น บริษัทนั้นสามารถส่งมอบ
งานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลาและราคาที่ต�่ากว่าคู่แข่งอื่นๆ ดังนั้น บริษัทคาดหวังว่าจะยังคงสามารถขยาย
ธุรกิจและเติบโตในอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซได้
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เหมืองแร่

ปัจจุบนั ประเทศออสเตรเลยี ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเหมืองแร่ได้พบกับช่วงเวลาท่ียากล�าบาก ซึง่เกิดจาก
การควบคุมต้นทุนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีต�่าและการลดลงของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ยังคงเผชิญกับความต้องการสินค้าที่ลดลง ซึ่งเกิดจากภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศจนี  เป็นท่ีทราบกันว่าเศรษฐกิจของประเทศจนีท่ีผ่านมา
ถูกขับเคลื่อนโดยการลงทุนมหาศาลและการส่งออก ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลยี ท้ังน้ี การเตบิโตของเศรษฐกจิจนีเป็นแรงผลกัดนัท่ีส�าคญั ในการเพ่ิมขึน้ของความต้องการ
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อการเติบโตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศออสเตรเลีย 
ปัจจบุนัภาวะเศรษฐกจิของประเทศจนีได้ส่งผลกระทบต่อประเทศออสเตรเลยีประสบกับภาวะชะลอตวั รัฐบาล
ประเทศจีนได้ประกาศมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะใช้เวลาในการด�าเนินงานไม่เกินปลายปี 2558  จาก
มาตราการดังกล่าวท�าให้คาดหวังว่าจะช่วยให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลียฟื้นตัวขึ้น

ในปี 2557 ราคาแร่เหลก็ (Iron Ore) น้ันราคาลดลงมากว่าร้อยละ 33 เน่ืองมาจากเศรษฐกิจของโลกท่ีชะลอตัว
ลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคอสงัหาริมทรพัย์ของจนี ซึง่ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีขบัเคลือ่นเศรษฐกิจประเทศจีนในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ขณะที่สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่องบประมาณการลงทุนของบริษัท
ท่ีท�าธุรกิจเหมืองแร่ บรษัิทยงัคงคาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากราคาเหลก็ท่ีลดลงซึง่ท�าให้ต้นทุนการผลติลดต�า่ลง 
นอกจากนี้ บริษัทที่ท�าธุรกิจเหมืองแร่บางรายเช่น อย่างเช่น Rio Tinto ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเหมืองแร่ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นยังคงด�าเนินการตามแผนการลงทุนที่ได้ก�าหนดไว้ในปี 2558
  
สถานการณ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซ ที่เพิ่มโอกาสในการที่
จะได้รบังานเพ่ิมมากขึน้ จากแนวโน้มอตุสาหกรรมเหมืองแร่ท่ีดขีึน้ จะท�าให้บรษัิท อยู่ในระดบัต้นๆ ท่ีจะได้รับ
คัดเลือกใหร้ับงานเน่ืองจากท่ีผ่านมา บริษัทได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ 
ตรงต่อเวลา รวมทั้งมีประสบการณ์และชื่อเสียงที่ผ่านการยอมรับมาแล้ว
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ภำพ
รวมกำรประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ

กำรลดต้นทุน
กำรด�ำเนินงำน

กำรลงทุนพัฒนำ 
ปรับปรุงโรงงำน
ให้มีควำมทันสมัย

กำรพัฒนำบุคลำกร
ของบริษัท

ท่ามกลางการแข่งขันท่ีท้าทายในธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กโดยเฉพาะการเข้ามาใน
ตลาด ของผู้ประกอบการจากประเทศจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การน�า
กลยทุธ์การลดต้นทุนมาใช้จงึมีความส�าคญั บรษัิทได้บรหิารจดัการการลดต้นทุนโดยเพ่ิม
ประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในบรษัิทให้คุ้มค่า  อาทิเช่น ควบรวมฝ่ายสนับสนุนการผลิต 
ได้แก่ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และฝ่ายซ่อมบ�ารุง เข้าด้วยกัน 
นอกจากน้ีบรษัิทยงัมี โรงชบุสงักะส ี โรงผลติเหลก็ตะแกรง โรงผลติและประกอบคานเหล็ก
เพ่ือใช้กับงานโครงสร้าง ไม่เพียงแต่จะช่วยลดระยะเวลาการท�างานแต่ยงัคงช่วยลดต้นทุน
การผลติของบรษัิทด้วย และ ในช่วงท่ีผ่านมา บรษัิทได้ลงทุนในเครือ่งจกัร อปุกรณ์ ท่ีสามารถ
ท�างานได้อตัโนมัต ิโดยเฉพาะในงานตดั เชือ่ม ท่อเหลก็ แผ่นเหลก็ และคานเหลก็ รวมไปถึง
เครือ่งมือส�าหรบัพ่นขดัโลหะและพ่นส ี มาใช้ในกระบวนการผลติ เป็นต้น ท้ังน้ี บรษัิทยงัคง
มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนา ปรบัปรงุ กระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ รวมไปถงึการวางแผน 
การจดัการขบวนการท�างานและกลยทุธ์การจดัหาวตัถดุบิต่างๆ ซึง่จะช่วยให้บรษัิทสามารถ
ประหยัดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2557 บริษัทยงัคงมีการลงทุนพัฒนา ปรับปรุงโรงงาน เคร่ืองจักร อปุกรณ์ให้มีความทันสมัย
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนับสนุนการเตบิโตของบริษัทในอนาคต ท้ังน้ี การลงทุนดงักล่าวเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนท่ัวไปคร้ังแรก โดยท่ีผ่านมา บริษัทได้ลงทุน
กว่า 450 ล้านบาท เพ่ือน�าเคร่ืองจักร อปุกรณ์ท่ีทันสมัยและเพ่ิมประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ
ของบรษัิทมาใช้ ปัจจบุนั คนงานของบริษัทได้มีการเรียนรู้และปรับตวัในการใช้เครือ่งจกัร 
เครือ่งมือท่ีทันสมัยเหล่าน้ีเป็นอย่างด ีท้ังน้ี บรษัิทคาดว่าการลงทุนดงักล่าวจะช่วยสร้างผลประโยชน์
ให้แก่บรษัิทและจะสะท้อนผ่านผลประกอบการท่ีดยีิง่ขึน้ในอนาคต

เพราะบคุลากรถอืเป็นปัจจยัหลกัท่ีสร้างความส�าเร็จให้แก่บริษัท บริษัทจงึมองหาบคุลากร
ท่ีมีความสามารถ มีประสบการณ์และคณุสมบตัท่ีิเก่ียวข้องเพ่ือเข้ามาช่วยในการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษัิท นอกจากน้ี บริษัทได้ด�าเนินนโยบายการพัฒนาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการท�างานรวมไปถงึน�านโยบายหลากหลายด้านในการจัดการด้านบคุลากร
มาปฏบิติั เพ่ือรักษาพนักงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์ให้ท�างานกับบริษัทอย่างต่อเน่ือง
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กำรขยำยฐำนลูกค้ำ

กำรร่วมมือกับพันธมิตร
ทำงธุรกิจที่มีศักยภำพ

กำรมุ่งเน้นให้บริกำรแก่โครงกำร
แปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงำน

ขนำดใหญ่

ปัจจบุนั ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมจ�านวนมากก�าลงัพบกับความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจ แต่
ในทางกลบักันสิง่เหล่าน้ีกลบัเพ่ิมโอกาสทางธุรกจิมากมายให้แก่บรษัิทท่ีสามารถเข้าไปรบังานใน
อตุสาหกรรมน�า้มันและก๊าซเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะท่ีประเทศออสเตรเลยีและประเทศบราซลิ บริษัท
คาดหวงัท่ีจะได้รบังานโครงสร้าง FSPO และงานในอตุสาหกรรมเหมืองแร่เพ่ิมขึน้ในระยะเวลา 
2-3 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันบรษัิทยงัสามารถจัดหาผลติภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลายให้กับ
ลกูค้าซึง่อยู่ในหลายหลายอตุสาหกรรม โดยบรษัิทจะยงัคงขยายฐานลกูค้าไปยงัหลากหลายภมิูภาค
และหลากหลายอตุสาหกรรมท่ัวโลกเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยนื

การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกจิท่ีมีศกัยภาพจะช่วยท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการรับงาน
ขนาดใหญ่และงานท่ีมีความซบัซ้อนได้มากขึน้ รวมท้ังยงัสามารถเจาะเข้าไปยงัตลาดและอตุสาหกรรม
ใหม่  ๆได้ด้วย อนัจะสร้างความเติบโตได้มากข้ึน โดยพันธมิตรเหล่าน้ีสามารถน�ามาซึง่ความร่วมมือ
กับหลากหลายด้าน ซ่ึงได้แก่ บรษัิทวศิวกรรมการออกแบบ ผู้รับเหมาโครงการหลกั ผู้ประกอบการ
ในอตุสาหกรรมแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ และผู้ประกอบการก่อสร้างเรือ เป็นต้น

บรษัิทมุ่งเน้นงานโครงการแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ท่ัวโลก ปัจจบุนับรษัิท
มีขดีความสามารถท่ีจะจัดหาผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีหลากหลายแก่ลกูค้า รวมไปถงึศกัยภาพท่ี
จะด�าเนินโครงการแปรรปูและประกอบชิน้งานขนาดใหญ่ โดยบรษัิทมีพ้ืนท่ีส�าหรบัการ
ปฏบิตังิานดงักล่าวท่ีตัง้อยู่ในบรเิวณท่าเรอื มีประสบการณ์ในการบรหิารจดัการงานผลติ
และแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ในอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างดเียีย่ม และในขณะท่ีชือ่เสยีงบรษัิท
ก�าลงัเป็นท่ีรู้จกัในอตุสาหกรรมแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็เพ่ิมมากขึน้ บรษัิทจะยงัคงมุ่งม่ัน
เพ่ือก้าวไปเป็นหน่ึงในผู้ให้บรกิารแก่โครงการแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่
ท่ีดท่ีีสดุในโลก 
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ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธรุกิจ
ความเสี่ยงจากการประกอบธรุกิจ

1. ความเสี่ยงจากรายได้และการด�าเนินงานของบริษัท
ความเสี่ยงจากการรับงานโครงการขนาดใหญ่
บรษัิทด�าเนินการรบังานโครงการขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
หลายโครงการ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในปี 
2557 บรษัิทได้มีการกระจายความเสีย่งเพ่ิมมากขึน้ในแง่
ของผลิตภัณฑ์และงานท่ีรับจากลูกค้า นอกเหนือจาก
โครงการของ APLNG และLaing O’Rourke ที่ประเทศ
ออสเตรเลยีน้ัน บรษัิทได้เร่ิมด�าเนินโครงการ  FPSO modules 
กับ QGI Oil and Gas Inc. (QGI) หนึ่งในผู้รับเหมา
โครงการหลกัขนาดใหญ่จากประเทศบราซลิ อย่างไรก็ตาม 
บรษัิทยงัคงพ่ึงพารายได้จากโครงการขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ี
โครงการ โดย 4 โครงการหลักน้ันมีสัดส่วนรายได้
มากกว่าร้อยละ 90 ในปี 2557ดงัน้ัน การท่ีบริษัทพ่ึงพารายได้
ส่วนใหญ่เพียงไม่กี่โครงการ บริษัทอาจมีความเสี่ยงหาก
ลูกค้าประสบปัญหาไม่สามารถช�าระหน้ีได้ตามก�าหนด 
หรอืไม่สามารถด�าเนินงานต่อได้ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

บรษัิทมีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท�าหน้าท่ีติดตาม
และจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสัญญา
ของแต่ละโครงการอย่างสม�า่เสมอ นอกจากน้ี ลกูค้าแต่ละ
โครงการเป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือและมี
ฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่ง ท้ังน้ี โดยท่ัวไปลกัษณะของสัญญา
ที่ท�ากับลูกค้าจะมีการแบ่งการช�าระเงินตามความคืบหน้า
ของผลงานหรอืมีการส่งมอบงานเป็นงวดๆ ตามระยะเวลา
ที่ได้ระบุในสัญญา เงื่อนไขเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถ
ลดผลกระทบโดยการหยดุผลติ ในกรณท่ีีลกูค้าไม่สามารถ
ช�าระเงินตามสญัญา โดยท่ีผ่านมาบรษัิทไม่เคยประสบปัญหา
ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้า หรือลูกค้า
ไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืการหยดุงานของลกูค้าแต่อย่างใด

ความเสีย่งจากความต่อเนือ่งของรายได้จากการประมลู
รายได้โครงการของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ชนะการประมูลและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
รายได้เนื่องจากลักษณะของการยื่นประมูลโครงการ เพื่อ
จัดการความเสีย่งประเภทน้ี บรษัิทจงึให้ความส�าคญัอย่างมาก
ในการส่งมอบสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพสงูท่ีสดุในราคา
ที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ ด้วยเหตุผล
ดงักล่าว มากกว่า ร้อยละ 95  ของรายได้ในปี 2557 มาจาก
โครงการของลูกค้าในอดีตและลูกค้าปัจจุบัน
รวมไปถงึลกูค้าท่ีได้รบัการแนะน�าจากลกูค้าปัจจบุนัของบริษัท 
นอกจากน้ี บริษัทได้รบัข้อเสนอและเข้าร่วมในการประมูล
โครงการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีลกูค้าปัจจบุนัของบริษัท
อยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ

ทีมงานด้านการตลาดของบรษัิทได้มีการทบทวนโครงการ
ท่ีมีศกัยภาพในอกีหลากหลายอตุสาหกรรมด้วย นอกจากน้ี 
บริษัทก�าลังเริ่มที่จะสร้างและเพิ่มความแข็งแกร่งในด้าน
เครือข่ายในประเทศต่างๆ เช่น บราซิล ออสเตรเลียและ
ประเทศในเอเชีย เพ่ือเพ่ิมช่องทางส�าหรับการรับงาน
ในอนาคต ให้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากการลดลงของอัตราก�าไรเนื่องจาก
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการจากประเทศจีนได้เข้ามาแข่งขันในตลาด
เพิ่มมากขึ้น  ท�าให้เกิดแรงกดดันด้านราคาในการประมูล
งานโครงการ ขณะที่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ
ทางการเงินตระหนักว่าบรษัิท มีความสามารถในการผลิตท่ี
สูงกว่าผู้ประกอบการจากประเทศจีนในแง่ของคุณภาพ
และการส่งมอบท่ีตรงเวลา แต่อย่างไรก็ตาม บรษัิทตระหนัก
ว่ายังคงมีความเสี่ยงที่อัตราก�าไรจะลดลดหรือการแพ้
การประมูลโครงการ เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาของ
ผู้ประกอบการจากประเทศจีน
บริษัทจะยังคงด�าเนินกลยุทธ์การแข่งขันในด้านคุณภาพ
และการส่งมอบสนิค้าและบรกิารท่ีตรงเวลามากกว่าการแข่งขัน
ด้านราคา โดยมุ่งเน้นการปรับปรงุโรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย ซึง่จะเพ่ิมก�าลงัการผลติและคณุภาพในงานของบริษัท 
ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประมาณ 450 ล้านบาทในปี 2557 นอกจากน้ี ความพยายาม
ที่จะลดต้นทุนการผลิตในทุกๆ ด้าน จะช่วยลดผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการแข่งขนัด้านราคาลง และบรษัิทจะเพ่ิมความ
เข้มแขง็ของเครอืข่ายด้านการตลาดและกระจายฐานลูกค้า
ให้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสัญญา
ลักษณะโดยทั่วไปของสัญญาจ้างที่บริษัทท�ากับลูกค้าจะ
มีการก�าหนดให้มีการส่งมอบสนิค้าและช�าระเงินเป็นงวดๆ 
ตามความส�าเรจ็ของงาน ก่อนการช�าระเงินงวดสดุท้าย  ลูกค้า
และบริษัทจะตกลงร่วมกันส�าหรับจ�านวนเงินที่จะช�าระใน
งวดสุดท้าย (เรียกว่า Final Account) ซึ่งเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของต้นทุนของโครงการ ขอบเขตที่
เพิ่มขึ้น/ลดลงของงาน มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส�าหรับ
กรณท่ีีสนิค้าท่ีบรษัิทส่งไปมีข้อบกพร่องและต้นทุนของลกูค้า
ท่ีเกิดขึน้หลงัจากส่งมอบ ดงัน้ัน ในกรณท่ีีมีการสรปุค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว อาจท�าให้ท้ังรายได้และผลก�าไรท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากโครงการดงักล่าวลดต�า่ลง แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล
ในอดตีท่ีผ่านมาของบรษัิท พบว่ามูลค่าของงานท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปมีจ�านวนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการตั้งต้น
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และบริษัทม่ันใจว่า บริษัทจะยังสามารถจัดการและ
ลดความเสี่ ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อรายได้
และก�าไรของบริษัทเม่ือตอนเซ็นสัญญาและเร่ิมด�าเนิน
โครงการและก�าไรได้

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของรายได้และก�าไร
บริษัทมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของรายได้และก�าไร
ในแต่ละไตรมาสในกรณท่ีีไม่สามารถประมูลงานโครงการใหม่
เข้ามาเพื่อชดเชยกับโครงการที่ด�าเนินการอยู่แล้วเสร็จ 
ในกรณดีงักล่าว บริษัทอาจท่ีจะมีรายได้ไม่เพียงพอกับต้นทุน
คงท่ีซึง่อาจท�าให้เกดิผลขาดทุนในไตรมาสน้ัน นอกจากน้ี 
การเปลีย่นแปลงในส่วนผสมโครงสร้างผลติภณัฑ์สามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านอัตราก�าไรขั้นต้นและอัตรา
ก�าไรสุทธิ
เพื่อลดความเสี่ยงดังล่าว บริษัทด�าเนินการโดย 
1) เพ่ิมปรมิาณงานในมือ (Backlog) โดยเข้าร่วมประมูล
    งานโครงการต่าง  ๆให้มากขึน้ในหลากหลาย อุตสาหกรรม 
   และหลากหลายภูมิภาค
2) ร่วมมือกับลกูค้าและผู้จดัหาวตัถดุบิเพ่ือปรบัปรงุขบวนการ
    ผลติและเตรยีมความพร้อมด้านต่างๆ ในการด�าเนินงาน
    โครงการ 
3) พยายามลดและควบคุมต้นทุนคงที่และต้นทุนในการ
    ผลติของบรษัิทเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั

ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญา
การถูกยกเลิกสัญญาก่อนก�าหนดจากลูกค้าหรือเจ้าของ
โครงการของบริษัท สามารถเกิดขึ้นถ้าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติ
ตามสัญญากับลูกค้า ดังนั้นหากมีการยกเลิกสัญญาก่อน
ก�าหนดอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
และภาพลกัษณ์ของบรษัิท อย่างไรก็ตาม บรษัิทมีนโยบาย
ท่ีเน้นในเรือ่งของคุณภาพ ความตรงต่อเวลา ในการส่งมอบ
สนิค้าและบรกิาร บรษัิทไม่เคยมีเหตกุารณ์ถกูยกเลกิสัญญา
จ้างก่อนก�าหนดตั้งแต่ด�าเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี 
อย่างไรก็ตาม บรษัิทได้เตรยีมมาตราต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งสัญญาจะถูกเตรียมให้มีข้อตกลงและป้องกัน
ผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดจากการหยุดการ
ด�าเนินโครงการก่อนก�าหนด

ความเสีย่งจากการพึง่พงิรายได้หลกัจากประเทศออสเตรเลยี
ในปี 2555-2557 บรษัิทมีรายได้ตามสญัญาจากโครงการ
ในประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก โดยเป็นโครงการจาก
อตุสาหกรรมเหมืองแร่และพลงังาน อย่างไรก็ตาม การชะลอ
ตวัของเศรษฐกจิโลกและความต้องการสนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีลดลง 
ท�าให้ความต้องการท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และพลังงานเริ่มที่จะลดลงตามไปด้วย 

นอกจากน้ี ประเทศออสเตรเลยีมีปัจจยัเสีย่งต่างๆ ภายใน
ประเทศ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้งานโครงการของลกูค้าอาจต้องเลือ่นก�าหนดออกไป
หรือแม้แต่หยุดการด�าเนินงาน ดังน้ัน การพ่ึงพาตลาด
ออสเตรเลยีในระดบัสงูก่อให้เกดิความเสีย่งในความต่อเน่ือง
ของรายได้ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้มีการ
ก�าหนดกลยทุธ์เพ่ือกระจายตลาดไปยงัหลากหลายภูมิภาค
และหลากหลายอุตสาหกรรมเพ่ือประมูลงาน ปัจจุบัน 
บรษัิทศกึษาโอกาสทางธุรกิจทีท่วปีอเมรกิาเหนือ อเมริกาใต้ 
เอเชยีและแอฟรกิา ในปี 2557 บรษัิทได้เริม่กระจายฐานลูกค้า 
โดยรับงานจาก Petrobras ซึ่งเป็นงานแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่จากประเทศบราซลิ ซึง่สรา้ง
รายได้มากกว่าร้อยละ 35  ของรายได้ท้ังปี ในขณะท่ีสัดส่วน
รายได้ของโครงการจากประเทศบราซลิคาดว่าจะยงัคงเพ่ิม
ขึ้นในปี 2558

ความเสีย่งด้านรายได้จากวัฏจกัรอตุสาหกรรมพลงังาน
และเหมอืงแร่
ในปี 2556 รายได้จากอตุสาหกรรมน�า้มันและก๊าซมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 85 ของรายได้ตามสัญญา ในขณะท่ี
อตุสาหกรรมเหมืองแร่มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 15 ของรายได้
ตามสญัญา รายได้จากอตุสาหกรรมดังกล่าวยงัคงมีสดัส่วน
ท่ีสงูในโครงสร้างรายได้ของบรษัิท โดยในปี 2557 รายได้
จากอตุสาหกรรมน�า้มันและก๊าซมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 71 
ในขณะท่ีอตุสาหกรรมเหมืองแร่มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 24 
ของรายได้ตามสัญญา ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 5 มาจาก
อตุสาหกรรม  ปิโตรเคมี โดยการเตบิโตและการลงทุนท่ีลดลง
ในอตุสาหกรรมพลงังานและอตุสาหกรรมเหมืองแร่จะส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของบริษัทอย่างมาก

ถึงแม้ปัจจุบันได้มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรม
น�า้มันและก๊าซรวมทั้งอุตสาหกรรมเหมืองแร่ยังไม่สดใส
แต่ บรษัิทม่ันใจว่าจะยงัคงสามารถได้รบังานโครงการเหล่าน้ี
ในระยะสัน้และระยะกลาง เน่ืองจากลกูค้าโครงการเหล่าน้ี
ยงัคงตดิต่อมายงับริษัท นอกจากน้ี เป็นท่ีเชือ่กันว่า โครงการ
เหล่าน้ียงัคงด�าเนินการตามแผนท่ีวางเอาไว้ ดงัน้ัน สิง่ส�าคัญ
ของผู้พัฒนาโครงการคือ ต้องหาผู้ประกอบการที่มีต้นทุน
การด�าเนินงานท่ีต�า่และยงัคงสามารถจดัส่งสนิค้าได้ตรงเวลา
และตามคุณภาพที่ก�าหนดไว้ ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าว
จะส่งด้านบวกต่อบริษัทให้มีโอกาสรับงานมากขึ้น

นอกจาก 2 อุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว บริษัทยังคงมคีวาม
สามารถและมีความเชีย่วชาญในการให้บรกิารแก่อตุสาห
กรรมอืน่ๆ เช่น อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริษัทมีการเพิ่มการให้
บริการในส่วนของงานหล่อชิน้ส่วนคอนกรตีส�าเรจ็รูป
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ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธรุกิจ
เพ่ือรองรบังานเขือ่นกันชายฝ่ัง และใช้ในงานอตุสาหกรรม
อื่นๆ ซึ่งบริษัทจะกระจายฐานการลงทุนตามความเหมาะ
สมเพื่อลดความเสี่ยงจากวัฏจักรอุตสาหกรรมพลังงาน
และเหมืองแร่

2. ความเสี่ยงจากการท�าสัญญาเช่าที่ดิน,สิทธิภายใต้
    บตัรส่งเสรมิการลงทนุของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ
ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าใช้พื้นที่
บริเวณใกล้ท่าเรือ
บริษัท ได้เช่าพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และพื้นที่ท่าเรือ
มาบตาพุดซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่ในการรองรับงานประกอบ
กลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ Modularization ก่อนการส่งออก 
มีการสญัญาเช่าเป็นเวลา 1 ปีและ 1.5 ปี ตามล�าดบั เน่ืองจาก
งานประเภทดังกล่าวเป็นงานโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ 
ซึ่งหากไม่ได้รับการต่อสัญญาบริษัทอาจมีค่าใชจ้่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมาแล้วโดยไม่มีปัญหาใดๆ 
และบรษัิทยงัได้รกัษาความสมัพันธ์กับผู้ให้เช่าเป็นอย่างดี 
ดังนั้นบริษัทจึงมีความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดที่
จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญัในการด�าเนินการต่อสัญญา
เช่าดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บรษัิทได้จดัเตรยีมแผนส�ารอง
หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าได้และไม่มีพื้นที่
ส�าหรบัรองรบังานแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ 
(Modularization) ก่อนการส่งออก 
โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวทางตามล�าดับ 
1) บรษัิทได้มีการจดัหาพ้ืนท่ีเช่าท่ีอยู่ใกล้ท่าเรอืเพ่ือรองรับ
    งานงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่     
2) การย้ายการประกอบชิน้งานไปด�าเนินการให้แล้วเสรจ็
    ในพื้นที่โรงงานและท�าการขนส่งชิ้นงานขนาดใหญ่ไป
    ยังท่าเรือเพื่อส่งออก
3) บรษัิทอาจพิจารณาซือ้ท่ีดนิ และ/หรอื หาพ้ืนท่ีเช่าอืน่ท่ี
    ใกล้ท่าเรือ 
4) บริษัทอาจพิจารณาใช้ท่าเรืออื่นเพื่อการส่งออกแทน 
    เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง 
ซึ่งจากแนวทางดังกล่าว บริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการงาน
อย่างมีนัยส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการยกเลิกการส่งเสริมการลงทุน 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จากการที่บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจบรกิารและรบัจ้างผลติและได้รับสทิธิในการ
ถอืครองท่ีดนิภายใต้บตัรส่งเสรมิการลงทุนของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยง
จากการไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อสทิธิในการถอืครองท่ีดินของบรษัิทและการ
ประกอบธุรกิจท่ีได้รบัอนุญาตภายใต้บตัรส่งเสรมิการลงทุน

อย่างไรก็ดี การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นั้น 
ไม่มีการก�าหนดอายุ ยกเว้นในเร่ืองของสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเท่าน้ันท่ีมีก�าหนดอาย ุ ดงัน้ัน การได้รบัการส่งเสริม
การลงทุนจะคงอยู่จนกว่าบริษัทจะขอยกเลิกเอง หรือเกิด
การควบรวมกิจการ/เลิกกิจการ หรือถูกยกเลิกเนื่องจาก
กรณีท่ีบริษัทไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งหากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดงักล่าว ท้ังน้ี บรษัิทตระหนักดว่ีาจะต้องปฏบิตัติามเง่ือนไข
ท่ีก�าหนดไว้ในบตัรส่งเสรมิการลงทุนแต่ละฉบบัอย่างเคร่งครัด
เพ่ือป้องกันความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการถกูยกเลกิการ
ส่งเสริมการลงทุน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
แหลง่รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเกือบท้ังหมดมาจาก
กลุ่มลกูค้าต่างประเทศ  ดงัน้ัน การท่ีค่าเงินบาทแขง็ค่าอย่างมาก
จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส�าคญั บรษัิทจงึแนวทางในการลดผลกระทบจากความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย 
1) ช�าระค่าวัตถุดิบให้แก่ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบเป็นเงินสกุล
    เดียวกันกับรายได้ (Natural Hedge)  
2) มองหาเครือ่งมือป้องกันความเสีย่ง เช่น การท�าการซื้อ
    สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
    (forward contracts), ออฟชัน่ (options) และสวอป 
    (Swap) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของจ�านวนที่
    เหลอืภายหลงัจากการท�า Natural Hedge โดยบริษัท
    ได้มีการแสวงหาทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยง
    เงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียกับธนาคารในประเทศ
    และธนาคารต่างประเทศ แต่ปัจจุบัน จ�านวนเครื่องมือ
    ในการป้องกันความเสีย่งในเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลยี
    ยังมีไม่มากนัก 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บรษัิทมีการท�าสญัญากับลกูค้าในลกัษณะสญัญาคงท่ี ดงัน้ัน 
กรณท่ีีราคาวตัถดุบิมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ
ในระหว่างช่วงระยะเวลาการด�าเนินโครงการของบริษัท 
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิ 
โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทมีวัตถุดิบหลักท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ เหลก็กล้าคาร์บอน ท่อและข้อต่อ โดยราคาเหล็กกล้า
คาร์บอน ท่อและข้อต่อมีความผนัแปรไปตามราคาซ้ือขาย
ในตลาดโลก ซึง่การเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุบิดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อก�าไรขั้นต้นของบริษัท

บริษัทได้มีการวางแผนในการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงติดตามการเปลี่ยแปลง
ด้านราคาด้วย ในกรณเีป็นวตัถดุบิท่ีสัง่ซือ้จากต่างประเทศ
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ส�าหรับโครงการระยะสั้นที่มีระยะเวลาด�าเนินโครงการ
นอ้ยกว่า 12 เดือน บริษัทจะตรวจสอบราคาวัตถุดิบใน
ภาพรวมก่อนและท�าการสัง่ซือ้ท้ังจ�านวน แต่หากเป็นโครงการ
ระยะยาวที่มีระยะเวลาด�าเนินโครงการมากกว่า 12 เดือน 
บริษัทจะทยอยสั่งซื้อในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 
ของปริมาณความต้องการในการผลิตตามรอบของการ
ส่งมอบสินค้า และในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อภายในประเทศ
ทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจะท�าการสั่งซื้อ
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของปริมาณสัดส่วน
เหลก็ในประเทศท่ีต้องใช้ท้ังโครงการ/หรอืปรมิาณท่ีต้องใช้
ตามรอบการส่งมอบ ในตอนเริม่ต้นโครงการ เพ่ือเป็นการ
ลดความผันผวนของราคา

2. ความเสี่ยงจากต้นทุนการด�าเนินโครงการสูงกว่า
    ต้นทุนที่ระบุไว้ตามสัญญา
ในการด�าเนินโครงการ บรษัิทอาจจะประสบกับความเสี่ยง
จากต้นทุนการด�าเนินโครงการสูงกว่าต้นทุนที่ระบุไว้ตาม
สญัญา ความเสีย่งน้ีถกูจดัการโดยการวางแผนการด�าเนิน
โครงการและพัฒนาปรบัปรงุขบวนการผลติเพ่ือลดต้นทุน
การผลติของบรษัิท ส�าหรบัโครงการท่ีมีระยะเวลาด�าเนินงาน
มากกว่า 12 เดอืน  บรษัิทยงัมีนโยบายในการเจรจาต่อรอง
กับลูกค้าเพื่อก�าหนดเงื่อนไขในการปรับราคาเมื่อต้นทุน
เพิ่มขึ้นมากจากตอนเริ่มต้นสัญญา

3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
    ประเภทเหล็ก
การขาดแคลนวตัถดุบิจากผู้จดัจ�าหน่ายสามารถส่งผลกระทบ
อย่างรนุแรงต่อบรษัิทในการส่งมอบสนิค้าให้ตรงเวลา อย่างไรก็ดี 
บรษัิทมีการด�าเนินการตรวจสอบราคาและปริมาณเหลก็จาก
ผู้จัดจ�าหน่ายและต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดจ�าหน่าย
ว่าสามารถส่งเหล็กได้ตามที่ตกลงกันก่อนที่บริษัทจะท�า
สัญญากับลูกค้า อีกท้ังการสั่งซ้ือเหล็กของบริษัท 
จะท�าการสั่งซื้อเหล็กทันทีประมาณร้อยละ 70-80 ของ
ปรมิาณการใช้ของท้ังโครงการทันทีท่ีบรษัิทม่ันใจว่าได้รับงาน 
ท�าให้บริษัทม่ันใจว่ามีปริมาณเหล็กท่ีเพียงพอ ท้ังน้ี 
บรษัิทยงัคงมีความสมัพันธ์ท่ีดกัีบผู้จัดจ�าหน่ายท้ังในประเทศ
และต่างประเทศอีกด้วย

4. ความเสี่ยงจากงานล่าช้าและส่งมอบงานให้ลูกค้า
    ไม่ทันก�าหนดเวลา
บริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านค่าปรับและภาระค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบสินค้าได้ไม่ทันตามก�าหนดเวลา 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนและบริหารโครงการ
อย่างละเอียด เพื่อควบคุมการด�าเนินงานในโครงการให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างใกล้ชดิ ซึง่ท�าให้บรษัิทสามารถ
ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งสามารถแก้
ปัญหาอย่างทันท่วงที  เพ่ือให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผน 
ถ้ามีเหตุการณ์ที่กระทบต่อเวลาในการส่งมอบงาน เช่น 
การเปลี่ยนแบบทาง วิศวกรรมหรือการได้รับแบบและ
รายการวตัถดุบิจากทางลกูค้าล่าช้าบรษัิทจะท�าการเจรจา
กับลูกค้า เพื่อขอขยายระยะเวลาก�าหนดการส่งมอบ หรือ
บริษัทจะด�าเนินการประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมทั้งในส่วนของลูกค้า เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์
ต่อทุกฝ่ายทันที ตลอดเวลาท่ีด�าเนินการมากว่า 20 ปี บริษัท
ไม่เคยได้รับการร้องเรยีนเรือ่งความเสยีหายจากการส่งมอบ
งานโครงการล่าช้าจากลูกค้าแต่อย่างใด

5. ความเสี่ยงจากค่าชดเชยความเสียหายจากการ
    รับประกันสินค้า
ในกรณท่ีีมีการชดเชยค่าความเสยีหายจากการรบัประกันสินค้า
ของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของ
บริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการผลิตงานให้
มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด และมีการตรวจสอบ
คุณภาพจากฝ่ายควบคุมคุณภาพในทุกๆ ข้ันตอนการ
ผลิตรวมถึงมีการทดสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อไม่ก่อให้
เกิดภาระเรื่องค่าชดเชยดังกล่าวต่อบริษัท

6. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง
    และแรงงานมีฝีมือ
เน่ืองจากลกัษณะผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษัิทต้องอาศัย
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ดงัน้ัน การสูญเสีย
หรือการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานและความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท 
เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเน้นการพัฒนา
บคุลากรในด้านความรู้ความสามารถพร้อมกับมีการก�าหนด
ให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจ รวมท้ังจัดหาสถานท่ีท�างานท่ี
เหมาะสมเพื่อรักษาพนักงานที่ดีที่สุดเอาไว้
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เพ่ิมขดีควำมสำมำรถของบคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่ง โดยกำรสรรหำบคุคลำกรท่ีมปีระสบกำรณ์และคุณสมบตัท่ีิเหมำะสม รวมไปถึงมี
กำรพัฒนำ จัดกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรของบริษัท เพื่อปรับปรุงทักษะควำมสำมำรถให้ดียิ่งขึ้น
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ การก�ากับ
ดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้น
การสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงผู้ที่มี
ส่วนได้เสยีโดยรวม มีคณุธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มคีวาม
โปร่งใสและตรวจสอบได้จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน 
ดังนี้

คณะกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนมุ่ง
ม่ันท่ีจะน�าเอาวธีิการส�าคัญในการก�ากับดแูลกิจการของ
บรษัิทท้ัง 6 ประการ คือ ความสามารถในการตรวจสอบ
ได้, ความรบัผดิชอบในการด�าเนินธุรกิจ, การปฏิบัติต่อผู้
ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, ความโปร่งใส, วสิยัทัศน์เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนให้เพ่ิมขึน้ในระยะยาว และ จริยธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ มาใช้ในการด�าเนินงาน และมีโครงสร้างการบริหาร
ท่ีมีความสมัพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และผู้ถอืหุน้อย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและ
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออก
จากกันอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่ส�าคัญของบริษัทโดย
จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการ
บริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทและสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
เรือ่งข้ึนตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากลัน่กรอง
งานท่ีมีความส�าคัญอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง
รายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาก�าหนดจรรยาบรรณ
ของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานรวม
ถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
ควบคู่ไปกับข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท.

มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
โปร่งใส เพือ่ให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบรษิทั
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสมัพันธ์
และหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์รบัผดิชอบในเรื่องการให้
ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมี
สทิธิในการเข้าถงึข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม

มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและ
มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการ
ต่อต้านการคอร์รปัชนั รวมท้ังปฏบิตัติามมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
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ในการด�าเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏบัิตติาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกจิการท่ีดขีองบรษัิทจดทะเบียน (The Principles of 
Good Corporate Governance of Listed Companies) 
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินงาน ของบรษัิทเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงาน และยงัท�าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะ
ท�าให้เกิดความเชือ่ม่ันในการด�าเนิน ธุรกิจของบรษัิทต่อบุคคล
ภายนอก โดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษัิทตระหนักและให้ความส�าคัญในสทิธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของ
ผู้ถอืหุ้น ท้ังในฐานะของนักลงทุน ในหลกัทรพัย์และ ในฐานะ
เจ้าของบรษัิท เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์ท่ีตนถอือยู่ 
สทิธิในการท่ีจะได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรจากบรษัิท สทิธิในการได้
รบัข้อมูลอย่างเพียงพอ สทิธิต่าง ๆ ในการประชมุผู้ถอืหุ้น 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจ
ในเรือ่งส�าคญัของบรษัิท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้ง
หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี การอนุมัติ 
ธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบรษัิท เป็นต้น ท้ังน้ี บรษัิทได้ด�าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ 
ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการ ใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบ
การประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถอืหุ้นรบัทราบล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั หรอื ระยะเวลาอืน่ใดตามท่ีกฏหมาย 
หรือกฏระเบยีบท่ีเก่ียวข้องก�าหนด โดยในแต่ละวาระการประชุม
จะมีความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท ประกอบ รวมท้ังข้อมูล
ประกอบการประชมุท่ีเพียงพอเพ่ือให้ผูถ้อืหุ้น ได้มีเวลาในการ
ศึกษาข้อมูลเป็น การล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ 
บริษัทจะน�าข้อมูลดงักล่าวประกาศลงในเวบ็ไซต์ของบริษัทก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในกรณท่ีีผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง บรษัิทเปิด
โอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบ ฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอื
บคุคลใด  ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉนัทะ
แบบหน่ึง แบบใดท่ีบริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกับหนังสอืนัดประชมุ

บริษัทมนีโยบายในการอ�านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุ น้ 
โดยในการจัดประชุมผู ถ้ือหุ น้ของบริษัท จะใช ส้ถานที่
ซึง่สะดวกแกก่ารเดนิทาง โดยจะแนบแผนทีจ่ดัประชมุผูถ้ือหุ น้
ไว ้ในหนงัสอืเชญิประชุม รวมถงึเลอืกวนัเวลาทีเ่หมาะสม 
และจัดสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ

กอ่นวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถส่งความเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืข้อซกัถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบรษัิทก�าหนด โดยจะประกาศ
หลักเกณฑ์ ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ตัง้ค�าถามในวาระต่าง  ๆ อย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระใดๆ 
และจะมีกรรมการ และผู้บริหารของบรษัิทท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุม

บรษัิทจะสนับสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ 
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระช่วยในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ภายหลงัการประชมุแล้วเสรจ็ บรษัิทจะจดัท�ารายงานการประชุม
ที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและ ครบถ้วนในสาระส�าคัญ 
รวมท้ังจะมีการบนัทึกประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ท่ีส�าคัญ
ไว้ในรายงานการประชมุ เพ่ือให้ผู้ถอืหุน้สามารถตรวจสอบได้ 
และบริษัทจะมีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บ
รกัษาไว้และ ใช้อ้างองิ นอกจากน้ี บรษัิทจะน�าผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ รวมท้ังรายงานการประชมุเผยแพร่บน เว็บไซต์
ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นสัญชาติไทยและต่างด้าว ดังนี้

บริษัทจะแจ้งก�าหนดการประชุม รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้อง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุผู้ถอื
หุ้น รวมทั้งจะจัดท�าและเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมทั้ง
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทเช่นกัน

บริษัทจะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอชือ่กรรมการหรือเสนอวาระเพ่ิมเติมได้ก่อน วนัประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการ
ล่วงหน้าเก่ียวกับวธีิการท่ีให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย เสนอชือ่บุคคล
เพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือหลกัเกณฑ์เพ่ือพิจารณา
ว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

ในการด�าเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาส
แก่ผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริม่ การประชมุ 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
วิธีนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระ 
และยงัเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชมุทุกรายแสดงความคดิเห็น 
ข้อเสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะ
สมเพียงพอ โดยประธานในท่ีประชมุจะด�าเนินการประชมุ
ตามระเบยีบวาระ รวมท้ังจะมิ ให้ผู้บรหิารเพ่ิมวาระการประชมุท่ี
ไม่แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ท่ีมีความส�าคญั ท่ีผู้ถอืหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการ
เลือกตั้งเป็นรายคน

บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสีย
ในวาระการประชมุใด  ๆอย่างน้อยก่อนการพิจารณา ในวาระ
ท่ีเก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
บนัทึกในรายงานการประชมุคณะกรรมการ รวมท้ังห้าม 
มิให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสยีอย่างมีนัยส�าคญัในลักษณะ
ท่ีจะไม่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างอสิระในวาระท่ีเก่ียวข้อง 
งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

บรษัิทได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการน�า
ข้อมูลภายในของบรษัิทไปใช้ โดยห้ามบคุคลหรอื หน่วยงาน
ท่ีทราบข้อมูลภายในน�าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อ
หน่วนงานหรือบุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีบุคคล 
ใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรอืน�าไปใช้ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท�ารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้ง ทางผลประโยชน ์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
และจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนด
ให้กรรมการ ทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ตามกฏหมายมีหน้าท่ีจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่เลขานุการ บริษัทเป็นประจ�าและเปิดเผย
ในรายงานประจ�าปี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีส่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผู้ถอืหุ้นและ พนักงาน
ของบรษัิท หรอืผู้มีส่วนได้เสยีภายนอก เช่น คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น 
โดยบรษัิทตระหนักดว่ีาการสนับสนุนและ ข้อคดิเหน็จากผู้มี
ส่วนได้เสยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินการและ
การพัฒนาธุรกิจของบรษัิท ดงัน้ัน บรษัิทจะ ปฏบิตัติามกฎหมาย
และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สทิธิของผู้มีส่วนได้เสยีดัง
กล่าวได้รบัการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากน้ี ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบรษัิท บริษัทได้ค�านึงถงึสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยี
ทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี

ผู้ถือหุ้น : บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ โดยมุง่ม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้มีผลการ
ด�าเนินงานท่ีดแีละมีการเจรญิเติบโตท่ีม่ันคง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ถอืหุ้นในระยะยาว รวมท้ังด�าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชือ่ถอืได้ต่อผู้ถอืหุ้น

พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัท 
ยงัให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
และศกัยภาพของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ เช่น การจดัอบรม 
การสัมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง
กับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ท่ีมีความรู้ความสามารถสงูให้คงอยู่เพ่ือพัฒนาองค์กรต่อไป 
อีกท้ัง ยังได้ก�าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต 
การคอรัปชัน่ รวมท้ังปลกูฝังให้พนักงานทุกคนปฏบัิตติาม 
กฏหมายและระเบยีบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น การห้าม
ใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น
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คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการ
ให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่ เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่
ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมิน
และคัดเลือกคู่ค้าของ บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัด
ท�ารปูแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ท้ังสองฝ่าย 
และจัดให้มี ระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
บริษัทมีการซื้อสินค ้าจากคู ่ค ้าเป ็นไปตามเง่ือนไข 
ทางการค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด

ลกูค้า : บรษัิทรบัผดิชอบต่อลกูค้าโดยการรกัษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าและ บริการ รวมถึงการตอบ
สนองต่อความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุม
ให้มากท่ีสดุ เพ่ือมุ่งเน้น การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ในระยะยาว นอกจากน้ี บรษัิทยงัให้บริการหลังการขาย 
ตลอดจนให้ ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ของบรษัิท รวมท้ังยงัจดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกค้า
แจ้งถงึ ปัญหาหรอืการให้บรกิารท่ีไม่เหมาะสมพ่ือท่ีบริษัท
จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ 
อย่างรวดเร็ว

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญา
ที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญในการช�าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย 
และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ

คู่แข่ง : บรษัิทประพฤตติามกรอบการแข่งขนัท่ีด ีมีจรรยาบรรณ
และอยู่ในกรอบ ของกฎหมาย รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสรมิ
นโยบายการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม

สงัคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ความส�าคัญต่อ
ความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิต
ของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท 
และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตส�านึกและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้
มีการปฏิบัติตามกฏหมายและ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัท
ด�าเนินกิจการอยู่

ท้ังน้ี ข้อมูลร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสจะได้รบัการคุ้มครอง 
และเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการ
ตรวจสอบจะด�าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทาง 
แก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา 
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูล
อืน่ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบรษัิทซึง่ล้วนมีผล 
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัท โดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการ ก�ากับตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor 
Relations) เพ่ือท�าหน้าท่ีติดต่อส่อสารกับ นักลงทุน
หรือผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์
ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูล 
ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้
ถอืหุ้น นักวเิคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดับความน่าเชื่อถือ 
และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
การรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากัตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซต์ของบรษัิท นอกจากน้ี บริษัทยงัให้ความส�าคัญ 
ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�า โดยผ่าน 
เว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลท่ีอยู่บนเว็บไซต์จะมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานประจ�าปี โครงสร้างบรษัิทและผู้บรหิาร ตลอดจน
โครงสร้างการถอืหุ้น และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หนังสอืเชญิประชุม 
เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฏบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด 
แจ้งข้อร้องเรยีน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิทางกฎหมาย 
ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน
ท่ีบกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทผ่าน
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ 
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บริษัทให้ความส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทและ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการ 
เปิดเผยข้อมูลส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบรษัิททราบ และจะ 
จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 
ในรายงานประจ�าปี นอกจากน้ี คณะกรรมการยัง
สนับสนุนให้มีการจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุก
ไตรมาส

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัท จ�านวนครั้งของการ
ประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็น
จากการท�าหน้าท่ี รวมท้ัง การฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ�าปี 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบรษัิท รวมถึง
การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและ
รายละเอยีดเของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย

บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบ
บัญชีให้บริการ

บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ�าปี และเว็บไซต์ของ
บริษัท เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ ให้กับ
บริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญใน การ
ก�ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของ
บริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษัิทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการบรษัิทท่ีมาจากฝ่ายบรหิาร 5 ท่าน และกรรมการ
บรษัิทท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร 4 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นอสิระ 4 ท่าน ซึง่มากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและ
ออกเสยีงเรือ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม และมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้องก�าหนด 
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
สามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของ
บรษัิทในเครอืหรือบรษัิทอืน่ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ให้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
จ�านวน 6 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ช่วยสนับสนุน คณะกรรมการ
บริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค�าสั่งใดๆ รวมทั้ง
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
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 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ช่วย สนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลและตรวจสอบ
การบรหิารงาน การควบคมุภายใน การบรหิารความเสี่ยง 
และธรรมาภบิาล รวมท้ังการจดัท�ารายงานทางการเงิน เพ่ือ
ให้การปฏบิตังิานและ การเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทเป็นไป
อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจ�านวน 7 ท่าน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะ
กรรมการบริษัทในการก�าหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเสีย่งให้ครบคลมุท้ังองค์กร รวมท้ังก�ากับดแูลให้มีระบบ
หรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ประธานกรรมการบรหิารเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ี ในการ
ก�าหนดนโยบายภาพรวม และการก�ากับดแูลจากการบริหาร
งานประจ�า โดยกรรมการอิสระจะได้รับการ เลือกตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัท
ได้จดัให้มีเลขานุการบริษัท ซึง่ท�าหน้าท่ี ในการด�าเนินการ
เก่ียวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการ
ประชุมผูถ้ือหุ้น รวมท้ังสนับสนุนงาน ของคณะกรรมการ
บรษัิทโดยการให้ค�าแนะน�าท่ีเก่ียวข้องกับข้อก�าหนดตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษัิทมีความรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นเก่ียวกับ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่ก�าหนด นโยบาย
และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท รวมทั้งก�ากับดูแล
ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและ แนวทาง
เพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถอืหุ้นภายใต้กรอบข้อก�าหนด
ของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการ ด�าเนินธุรกิจ 
ขณะเดยีวกันก็ค�านึงถงึผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ท้ังน้ี โดยมีรายละเอยีดตาม ท่ีก�าหนดไว้ในกฏบัตร
ของคณะกรรมการบริษัท

(1) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือน�าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ 
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้การจัดท�าคู่มือ
การก�ากับดแูลกิจการทีดี่เพ่ือท่ีจะแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดย
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย 
ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

(2) หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้
ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลัก
ในการปฏิบัติ ดังน้ี

(ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
(ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า 
     คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
(ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
     และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง หรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณาเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
บรษัิททราบ และต้องไม่เข้า ร่วมการพิจารณา รวมถงึไม่มี
อ�านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บรษัิทมีนโยบายในการท�ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจน
ข้อบังคบัของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาดหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมท้ังจะเปิดเผยรายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

(4) การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในเพ่ือการก�ากับดูแลและการ
ควบคุมภายใน ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเพ่ือท�าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคมุภายในและรายงาน ผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้

(5) การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพื่อ
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�าหนดนโยบาย 
ด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้ง
ก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

(6) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน 
โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมกัน และน�าเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อ งบการเงิน
รวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก
ไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น 
โดยมีการก�าหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า บริษัทได้
จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการ ทุกท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า ร่วมประชุม 
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงาน
การประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรบัรองแล้ว เพ่ือใช้
ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการ
ประชมุทุกครัง้ ควรจดัให้มีผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสิน
ใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติ
ของเสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสยีง หน่ึงเสียง 
โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุและไม่ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ในกรณีท่ีคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกหนึ่ ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษัิทสนับสนุนให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและ
แก้ไขการด�าเนินงาน โดยมีการก�าหนดหัวข้อที่จะประชุม
ชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมิน ดงักล่าว เพ่ือรวบรวม
ความเหน็เสนอต่อท่ีประชมุ รวมท้ังเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ข้ัน
ตอน และผลการประเมิน ในภาพรวมในรายงานประจ�าปี
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการอาจอยู่ในรูป ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเดนิทาง และค่าท่ีพัก ซึง่รวมแล้ว 
จะต้องอยู ่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกันโดยจะค�านึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารจะ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจ�าปี โดย
พิจารณาจากผล การด�าเนินงานของบริษัทเป็นส�าคัญ ค่า
ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะ
ต้องเป็นจ�านวนไม่สูงผิด ปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทน
โดยเฉลี่ยของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยจะค�านึงถงึ ประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น
เป็นหลัก

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความ
สะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษัิท เป็นต้น 
เพ่ือให้มีการปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง การฝึก
อบรมและการให้ความรู้อาจกระท�าเป็นการภายในบริษัท 
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ 
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้
มีการแนะน�าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้
รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน 
โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก 
โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารจะก�าหนดช่วงเวลาและพิจารณา 
ผลการปฏบิตังิานดงักล่าวเพ่ือเป็นแผนพัฒนาและสืบทอด
งานของบริษัท อกีท้ังเป็นการพัฒนาผู้บรหิารและพนักงาน 
ให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานมากข้ึนและสามารถ
ท�างานแทนกันได้

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามของกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการซึ่งพ้นต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปกรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุน้ันเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่ง

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้น และมีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่
ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการ
ด�าเนินการดังต่อไปนี้

ปฏิบัติหน้าที่ และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย 
เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร
จัดการ และอ�านาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตาม
ทีฝ่่ายจดัการน�าเสนอ และก�ากบัดแูลการบริหารงานและ
ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้
รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอเพ่ือให้บรรลุกลยุทธ์และ
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบ
กลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม

ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน 
การปรับขึ้นเงินเดือน การก�าหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน 
และบ�าเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

การก�ากับดูแลกิจการ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชท่ีีเชือ่ถอืได้ รวมท้ังจดัให้
มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม

พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
(ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ�าเป็นต้องพิจารณา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการ
ด�าเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยว
โยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ�าเป็น
ต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น) ของบริษัท
และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ 
ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใด
ที่ท�ากับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให ้กรรมการราย
ดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่าง
มีประสิทธิภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพ่ือช่วยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทตามความเหมาะสม

แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมี
ความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

จัดท�ารายงานประจ�าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและ
เปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผล
การด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�า
ปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท

พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่าง
เป็นธรรม

มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคล
อื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บริษัทได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้
เป ็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่ง
ต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบได้อกี ในกรณท่ีีกรรมการตรวจสอบ
ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง หรอืไม่อาจด�ารงต�าแหน่งจนครบ
ก�าหนดวาระ ซ่ึงส่งผลให้มีจ�านวนคณะกรรมการต�า่กว่า 3 คน 
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่าง
ช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จ�านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน 
เพ่ือให้เกดิความต่อเน่ืองในการปฏบิติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal 
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใ น  ต ล อ ด จ นให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งต้ังบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ
เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษัิท และเสนอค่าตอบแทน
ของบคุคลดงักล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศ
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
     เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ
     ควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
     ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
     ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
     ผลประโยชน์
(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
      การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
     ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
     (charter)
(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้
     ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
     ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
     กรรมการบริษัท

สอบทานถึงความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ�านาจ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์

ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�านาจในการว่าจ้าง 
หรือน�าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและ
สอบสวน

หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�า
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให ้คณะ
กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
     ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
     ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
     แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
     ของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้
มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท�าตามข้างต้นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง 
ผลการด�าเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจ
สอบภายใน

จัดท�ารายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน
ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง
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การก�ากับดูแลกิจการ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

3. คณะกรรมการบริหาร
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรหิารก�าหนดคราวละ3 ปี 
และให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
(กรณีกรรมการบริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพื้นต�าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารได้อกีในกรณท่ีีกรรมการ
บรหิารครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรอืไม่อาจด�ารงต�าแหน่ง
จนครบก�าหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจ�านวนคณะกรรมการ
ต�่ากว่า 5 ท่าน คณะกรรมการบริษัทควรจะแต่งต้ัง
กรรมการบรหิารรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ีจ�านวนสมาชิกไม่ครบ 
เพ่ือให้เกดิความต่อเน่ืองในการปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริหาร

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารน้ันจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร 
หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์
ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

นอกจากนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน
ผลการประชุมของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท (กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
พ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกาบริหาร
ความเสี่ยงได้อีกในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยง
ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือไม่อาจด�ารงต�าแหน่ง
จนครบก�าหนดวาระ ซึง่ส่งผลให้มีจ�านวนกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งต�า่กว่า 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทควรจะแต่ง
ตั้งกรรมการบริหารความเสีย่งให้ครบถ้วนในทนัทหีรอือย่าง
ช้าภายใน 3 เดอืน นบัจากวันที่จ�านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต อ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

จัดท�าและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�านาจการ
บริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
และด�าเนินการตามท่ีได ้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผล
การด�าเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

อนุมัติการเข้าท�าสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การ
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท�าธุรกรรมตาม
ปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่ก�าหนด
ไว้ในอ�านาจอนุมัติ (Authority Limits)

อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจ�าน�า จ�านอง หรือเข้า
เป็นผู้ค�า้ประกันของบรษัิทและบรษัิทย่อย ภายในวงเงิน
ตามท่ีก�าหนดไว้ในอ�านาจอนุมัติ (Authority Limits)

อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนิน
งานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน 
การปรับขึ้นเงินเดือน การก�าหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน 
และบ�าเหน็จรางวัลของพนักงาน

ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

มอบอ�านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ
การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันคัดเลือกและเสนอชื่อ
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุดังต่อไปนี้ เพื่อด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท และน�าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต ่อไป โดยคุณสมบัติ
ของกรรมการของบริษัท มีดังนี้

ท้ังน้ี ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ท่ีได้
รับมอบหมายมีหน้าท่ีรายงานผลการประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ทุกไตรมาส

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
เป็นการเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะได้รับการแต่ง
ตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทจะต้อง
มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 และจะต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท รวมท้ังไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยบริษัทได้
ก�าหนดหลักเกณฑก์ารเลือกและแต่งต้ังกรรมการและ
ผู้บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้

ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู่หรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท 
(Identification of Risk) รวมทั้งก�าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
(ข) ความเสีย่งด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ   
     (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคลากรและข้อผูกพัน
     ตามสญัญาต่างๆ ขององค์กร (Compliance Risk)
ก�าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจ
ของบริษัท
ก�าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยง
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์
ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ
ก�ากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธี
ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ได้น�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
มีอ�านาจแต่งต้ังคณะท�างาน เพ่ือประเมินและติดตาม
ความเสี่ยงทั่วองค์กร
ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษัิท

คณะกรรมการบริษัทให้มีจ�านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก�าหนด แต่ต้องมีจ�านวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้อง
มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
นอ้ย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 คน

กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ
และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะ
สมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด

กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการ  เข ้า เปน็หุ้นส่วน
หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเหรือบุคคล
อืน่ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติ
แต่งตั้ง

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
กับประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ีก�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้อง
สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยให้ความ
เหน็อย่างเป็นอิสระได้
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ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดให้กรรมการทีไ่ม่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้บริหาร
เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มี
อ�านาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความ
เห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสยีงท้ังหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ 
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ�านาจควบคมุของบรษัิท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ท้ังน้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณท่ีีกรรมการอสิระ
เคยเป็นข้าราชการ หรอืท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ถอื
หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษัิท

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท เว ้นแต ่จะได ้พ ้นจากการ
มีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่
ค�าขออนญุาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดัง
กล่าว รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระ
ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัว
ตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากบรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผู้มีอ�านาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นท่ีมีนัย 
ผู้มอี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

2. กรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่ง
ตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรอืการเงินอย่างเพียงพอในการท�าหน้าท่ีสอบทานงบการเงินได้ 
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3. กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลท่ี
จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการ
บริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่าน ซึ่งสมาชิก
คณะกรรมการบริหารไม่จ�าเป็นต้องด�ารงต�าแหน่งเปน็
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มี
คุณสมบัติดังนี้

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่จะ
มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน 
ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จ�าเป็นต้อง
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
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เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
ก�าหนด

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท

ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัท
ย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ
ท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่า
เชื่อถือของงบการเงินได้

เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
อุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ไม่เป็นบคุคลซึง่ประกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกัน
และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษัิท หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วน 
หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอัน
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่
จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตั้ง

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
อุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

มีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้น
ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอัน
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่
จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตั้ง

ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ใน
การรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 
และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือ
จ�าหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบท
ก�าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)

ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท�าและเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิทต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง
ส�าเนารายงานน้ีให้แก่บริษัทในวนัเดยีวกับวนัท่ีส่งรายงาน
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและ
บริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้
ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้น
จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ภายหลังจาก ท่ีข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิด
เผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูล
นั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�าหรับมาตรการลงโทษหากมีการกระท�าการฝ่าฝืน
ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิด
ทางวินัยตามข้อบังคับการท�างานของบริษัท โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ 
ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วย
เหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระ
ทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท 
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาใน
ต�าแหน่งหรือฐานะเช่นน้ัน มาใช้เพ่ือการซ้ือหรือขาย
หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือ
หลักทรัพย์อื่นของบริษัท (หากมี) ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท
ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท�าดัง
กล่าวจะท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน�าข้อ
เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว 
โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. ผู้บริหาร
บรษัิทไม่มีคณะกรรมการสรรหาผู้บรหิาร ท้ังน้ี บรษัิทมีนโยบาย
ท่ีจะสรรหาผู้บริหารโดยคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีความรูค้วาม
สามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจะ
ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร
ในการน�าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการ
ทีว่่า การตัดสินใจใดๆ ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
จะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นและ
ควรหลีกเลี่ยง การกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการ
ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวม
ถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ซึ่งประกอบไป
ด้วยค่าตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี ค่าสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสังเกตการณ์
ตรวจนับสต็อคคงเหลือ ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
(ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา (ปี 2557) มีจ�านวนเงินรวม 1,060,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน โดยจ่ายให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท (ส�านักงาน 
เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบปีบญัชท่ีีผ่านมา (ปี 2557)
มีจ�านวนเงินรวม 60,000 บาท

นโยบายการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
บรษัิท คาดหมายว่าบคุลากรของ บรษัิท จะร่วมกันสอดส่อง 
ดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทโดยสนับสนุน
ให้มีการสอบถามกรณมีีข้อสงสยั หรอืข้องใจเก่ียวกับจรรยา
บรรณธุรกิจของ บริษัทรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อ
จรรยาบรรณธุรกจิของ บรษัิท หรอืสอบถามข้อข้องใจได้ท่ี
เลขานุการบรษัิท ส�านักตรวจสอบภายใน หรอืฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัทให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียน
อย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก�าหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะ
สม ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้
รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกการกลั่นแกล้งทั้งในระหว่าง
การสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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การก�ากับดูแลกิจการ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมกำรและกำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา (ประธานกรรมการ 
/ กรรมการอิสระ)

- - -

นายคิล ยัง ลี - (ประธาน) (ประธาน)

นายหยัง เจิน ลี -

นายเซิง วู ลี -

นายยู ยูน /1 -

นางจันทร์จิรา สมัครไทย - -

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (กรรมการอิสระ) (ประธาน) - -

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ (กรรมการอิสระ) - -

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล /2
(กรรมการอิสระ) - -

นายเชิง จิน ลี - - -

นายเดวิท จอห์น ดาร์แกน - - -

นายสุทธิ ทั่งศรี - - -

นายอุ่นศักดิ์ แสงอาสภวิริยะ - - -

หมายเหตุ : 
/1ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 แทนต�าแหน่งนายเชิง จิน ลี ที่ลาออก
/2 กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้ของบริษัท คือ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ซึ่งได้จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย โคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบริษัทอีก 2 แห่ง คือ บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายคิล ยัง ลี หรือ นายหยัง เจิน ลี หรือ นายเซิง วู ลี กรรมการหนึ่งใน
สามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายยู ยูน หรือ นางจันทร์จิรา สมัครไทย และประทับตราส�าคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ
ในปี 2557 บริษัทมีการประชุมกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง และการประชุมกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีราย
ละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

รายชื่อ

ปี 2557

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา 5/5 -

2. นายคิล ยัง ลี 5/5 -

3. นายหยัง เจิน ลี /1 3/5 -

4. นายเซิง วู ลี 5/5 -

5. นายยู ยูน /2 0/5 -

6. นายเชิง จิน ลี /3 5/5 -

7. นางจันทร์จิรา สมัครไทย 5/5 -

8. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ 5/5 5/5

9. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 5/5 5/5

10. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 5/5 5/5

หมายเหตุ : 
/1 ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเดินทางไปติดต่องานในต่างประเทศ
/2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 แทนต�าแหน่งนายเชิง จิน ลี ที่ลาออก
/3 ได้รับอนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
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คณะผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท
ผู้บริหาร 
รายนามผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง 

1. นายคิล ยัง ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายหยัง เจิน ลี กรรมการผู้จัดการ

3. นายเซิง วู ลี รองกรรมการผู้จัดการ

4. นายยู ยูน ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

5. นายเชิง จิน ล1ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต

6. นางจันทร์จิรา สมัครไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

7. นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทได้มีมตแิต่งตัง้ให้ นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ต้ังแต่วนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดท�าและเก็บรักษา
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน
ประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมี
ส่วนได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร รวมท้ังด�าเนินการอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด 
และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากน้ี 
เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท
ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อ
ก�าหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
และข้อก�าหนดของหน่วยงานดังกล่าว

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด�าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนได้ก�าหนดและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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การก�ากับดูแลกิจการ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2557 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) 40,000 15,000 15,000 15,000

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/เดือน)

40,000 15,000 15,000 15,000

ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง) 7,500 7,500 7,500 7,500

ค่าที่พัก (กรณีมีความจ�าเป็น) ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : 
1) เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนจ�านวนนี้
2) ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

โดยในปี 2556-2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้

รายชื่อ
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2556 ปี 2557

1. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา /1 677,333 1,695,008 

2. นายคิล ยัง ลี - -

3. นายหยัง เจิน ลี - -

4. นายเซิง วู ลี - -

5. นายยู ยูน/2 - -

6. นายเชิง จิน ลี/3 - -

7. นางจันทร์จิรา สมัครไทย - -

8. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ 707,500 1,568,967 

9. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 707,500 1,568,967 

10. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 707,500 1,568,967 
หมายเหตุ : กรรมการในล�าดับที่ 2 ถึง 7 ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารและมีเงินเดือนประจ�า จึงไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
/1 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
/2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 แทนต�าแหน่งนายเชิง จิน ลี ที่ลาออก
/3 ได้รับอนุมัติการลาออกจากการเป็นกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2556-2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน
ปี 2556 ปี 2557

จ�านวน
ผู้บริหาร ค่าตอบแทน (บาท) จ�านวน

ผู้บริหาร ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดอืน โบนัส และ ผลประโยชน์อืน่ เช่น เบีย้เลี้ยง 
เงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม 
เป็นต้น

7 คน 17,561,244.13 /1 12 คน /2 21,909,625 /3 

หมายเหตุ : 
/1 รวมเงินเดือนของ นายคิล ยัง ลี นายหยัง เจิน ลี นายเซิง วู ลี นายเชิง จิน ลี และนางจันทร์จิรา สมัครไทย ซึ่งทั้ง 5 ท่าน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแต่ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท
/2 มีผู้บริหารลาออกและแต่งตั้งใหม่ในปี 2557
/3 รวมเงินเดือนของ นายคิล ยัง ลี นายหยัง เจิน ลี นายเซิง วู ลี นายเชิง จิน ลี นายยู ยูน และนางจันทร์จิรา สมัครไทย ซึ่งทั้ง 6 ท่าน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแต่ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
    ของบริษัท

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ
- ไม่มี -



73รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

กำ
รก

�ำก
ับด

ูแล
กิจ

กำ
ร

การก�ากับดูแลกิจการ
ค่ำตอบแทนพนักงำน
บุคลากร

จ�านวนบุคลากร
จ�านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานท้ังสิ้น (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท) 2,242 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ�า 366 คน และพนักงานรายวันจ�านวน 1,876 คน โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

ฝ่าย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

พนักงานประจ�า พนักงานรายวัน พนักงานประจ�า พนักงานรายวัน

ฝ่ายการตลาด 4 - 5 -

ฝ่ายจัดซื้อ 9 - 10 -

ฝ่ายผลิต 117 1,226 149 1,691

ฝ่ายสนับสนุนการผลิต 24 44 29 66

ฝ่ายประกันคุณภาพ
และควบคุมคุณภาพ

85 13 123 29

ฝ่ายบัญชี - การเงิน 14 - 15 -

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 18 56 16 87

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 - 6 -

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม

7 1 13 3

รวม 284 1,340 366 1,876

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทน 2556 2557 

เงินเดอืน โบนัส และ ผลประโยชน์อืน่ เช่น เบีย้เลีย้ง 
เงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและประกัน
สังคม เป็นต้น

495,896,568.69 638,716,607.16

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บรษัิทได้จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีโดยการเข้าร่วมกับ “กองทุนส�ารองเลีย้งชพี วรรณเอเอม็มาสเตอร์ฟันด์ 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ากัด โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และ
เพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�าคัญแต่อย่างใด

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บรษัิทมีนโยบายการพัฒนาบคุลากร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาบคุลากรในด้านความรู้ความสามารถ
ในการปฏบิตังิาน และรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ท�างานกับบรษัิทในระยะยาว โดยมีความ
ก้าวหน้าในอาชพี บรษัิทได้จดัให้มีการจดัอบรมท้ังในและนอกสถานท่ีอย่างสม�า่เสมอ โดยได้มีการจดัท�าแผนการฝึก
อบรมขึน้ทุกปีโดยจะส�ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบคุลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะค�านึงถงึการ
จัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน
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การก�ากับดูแลกิจการ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม

นอกเหนือจากความส�าเรจ็ด้านธุรกิจแล้ว บรษัิทยงัมุ่งเน้นความรับผดิชอบท่ีมีต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และชุมชนโดยรอบ 
เพ่ือให้บรษัิทมีการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต บรษัิทยงัมีนโยบายท่ีให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท
มีจติส�านึกและความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม โดยบรษัิทม่ันใจว่าพนักงานทุกคนของบรษัิทตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้ นอกจากน้ี 
บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ท้ังน้ีเพ่ือให้การด�าเนินงานโครงการด้านความผดิชอบต่อสงัคมของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะท�างานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และก�าหนดนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเริ่มด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี 
2557 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาก�าหนดกรอบ
นโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ตามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
สรุปได้ดังนี้

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
บรษัิทฯ มีนโยบายด้านระบบบรหิารคณุภาพอาชวีอนามัยความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมของบรษัิทฯ ซึ่งเป็น
นโยบายท่ีบรษัิทฯ จะต้องปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบรษัิทฯ บริหารและ
จดัการต่อสิง่แวดล้อมด้วยความรับผดิชอบตามมาตรฐานสากล รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน
ท�างานด้วยความปลอดภัย และตระหนักถึงความส�าคัญและความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นภาระ
หน้าท่ีความรบัผดิชอบของพนักงานทุกคน บรษัิทฯ มีแนวทางการปฏบิตัด้ิานระบบบรหิารคณุภาพ อาชวีอนามัย 
ความปลอดภัย และการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม

หลักการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ/กลยุทธ์

1. การประกอบกิจการด้วย
   ความเป็นธรรม

บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบ
การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของ
การแข่งขันอย่างเสมอภาค

 ไม่เรยีกรบั หรือยนิยอมท่ีจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด
   ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
 มุ่งเน้นการรักษาความลับของคู่ค้า โดยไม่น�าไปใช้เพื่อ

   ประโยชน์ในทุกทาง

2. การต่อต้านทุจริต บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง 
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และ
พนักงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 สร้างจิตส�านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติ
   ตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยให้มี

   การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน มิ
   ให้พนักงานทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชน
ทั้งภายในองค์กรเองและภายนอกองค์กร

 อบรมพนักงานให้ทราบระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ในการ
   ด�าเนินธุรกิจซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การปฎิบัติต่อแรงงาน
   อย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นในการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเนื่องจาก
แรงงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

 มีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
   ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 มีการจัดท�าจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ระบุถึงความ

   เท่าเทียมกันของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทไม่ควรก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้
บริโภค โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต้อง
ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ เนื่องจากหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้
คุณภาพอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต
รวมของผู้บริโภคได้

 มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
   และการติดตั้ง
 ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้รับรองมาตรฐานด้าน

   คุณภาพจากหลากหลายสถาบันในต่างประเทศ

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจต่อผลกระทบของสิ่ง
แวดล้อม เนื่องจากขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ
อาจจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

 มีการจัดท�าการประเมินรายงานสิ่งแวดล้อมในทุกปี โดยที่
   ผ่านมายังไม่เคยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยปกติการด�าเนินธุรกิจของบริษัทนั้นจะ
ไม่มีผลกระทบร้ายแรงใดๆ ให้แก่ชุมชนโดยรอบ

 มีการสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน 
 มุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่  
    นวัตกรรมCSR ไม่มี ไม่มี
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การด�าเนนิธรุกิจของบริษัททีใ่ห้ความส�าคญัต่อสงัคม ชุมชนและสิง่แวดล้อม รวมไปถงึความปลอดภยัในการท�างาน 
บรษัิทฯ ได้น�าระบบมาตรฐานสากลมาประยกุต์ใช้ในการท�างานของบรษัิท เพือ่ขอขยายขอบข่ายการรับรองในส่วน
งานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสีในเดือนสิงหาคม 2557 ดังนี้

 มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008  
 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004
 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS  18001-2007

ในปี 2557 บรษัิทได้ด�าเนินโครงการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Project) โดยมุ่งเน้นในด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษต่างๆ ซึ่งโครงการที่ด�าเนินการในปี 2557 เป็นโครงการ
ต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ วัตถุประสงค์ กระบวนการหลัก ตัวชี้วัด

1. โครงการอนุรักษ์
   การได้ยิน

   กรกฎาคม 2556 - 
   สิงหาคม 2557

 เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้พนักงานเกิด
   การสูญเสียการได้ยินจากการท�างาน 
 เพื่อควบคุมระดับความดังของเสียงใน

   พื้นที่ท�างาน 
 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ เกี่ยวกับอันตรายที่

   เกิดจากเสียงดังและรู้จักการสวมใส่
   อุปกรณ์ป้องกัน

 ส�ารวจ ตรวจวัด และวิเคราะห์การตรวจวัด
   เสียงประจ�าปี 2557
 จัดท�าโครงการและแผนอนุรักษ์การได้ยิน
 ก�าหนดพื้นที่ในการควบคุมการจัดการ

   เสียงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด
   เสียงดัง 
 ตรวจวัดระดับความดังของเสียงในพื้นที่

   ควบคุมประจ�าปี 2557

 ระดับค่าความดังของเสียงไม่เกินค่า
   มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด 
 จ�านวนพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพ

   การได้ยินผิดปกติลดลง

2. โครงการลดจ�านวน
    พนักงานที่เจ็บป่วยทาง
    ระบบกล้ามเนื้อ

   สิงหาคม 2556 - 
   กันยายน 2557

เพื่อลดจ�านวนพนักงานที่เจ็บป่วยทาง
ระบบกล้ามเนื้อร้อยละ 20 จากปี 2556

 จัดท�าฐานข้อมูลการเจ็บป่วยและกลุ่ม
   พนักงานที่มีการเจ็บป่วยเรื่องระบบ
   กล้ามเนื้อ 
 จัดท�าประกาศและควบคุมพนักงานไม่ให้

   ยกวัสดุ สิ่งของหนักเกินกว่าที่กฎหมาย
   ก�าหนดรวมถึงจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 สรุปผลการด�าเนินงาน

จ�านวนพนักงานที่เจ็บป่วยทางระบบกล้ามเนื้อ
ลดลงร้อยละ 20

3. โครงการลดอุบัติเหตุจาก
   เศษฝุ่นผงจากงาน
   เจียรเข้าตา

   กันยายน 2556 - 
   กันยายน 2557

 เพื่อป้องกัน ควบคุมและลดอุบัติเหตุจาก
   เศษฝุ่นผงจากงานเจียรเข้าตาไม่ให้เกิด
   อุบัติเหตุซ�้าซ้อน 
 เพื่อให้แนวทางแก้ไข ป้องกันแก่พนักงาน

   และให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกัน
   อันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง

 ศึกษาสาเหตุที่แท้จริงท่ีท�าให้เกิดอุบัติเหตุ
   เศษฝุ่นผงจากงานเจียรเข้าตาและตรวจ
   สอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่   
   สวมใส่ให้เหมาะสม 
 จัดอบรมให้พนักงานและจัดบอร์ด

   ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
 ตรวจสอบผลจากอุบัติเหตุจากเศษฝุ่นผง

   จากงานเจียรเข้าตา

ร้อยละของจ�านวนพนักงานที่ใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 100

4. โครงการ CSR Day

   มีนาคม 2557

เปิดพื้นที่ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของพนักงานอีกช่องทางหนึ่ง และเพื่อชี้ให้เห็น
ว่า CSR นั้นอยู่ในกระบวนการท�างาน อยู่ใน
ทุกวันท�างานของธุรกิจ (CSR in process) 
มิได้มีเฉพาะวันที่จัดกิจกรรมเพียงวันเดียว แต่
องค์กรสามารถสร้างบรรยากาศให้ทุกๆ วัน
ของการท�างานของทุกๆ คน เป็นวัน CSR

 ถ่ายทอดความรู้ (Learning Session)   
   ข้อมูลการด�าเนินการ CSR 
 พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

   กลุ่มพนักงาน (Exercise Session) 
 แนวทาง CSR ขององค์กรจากช่วงระดม

   ความคิดด้วยกัน (Workshop Session)

จ�านวนสัดส่วนการด�าเนินกิจกรรม CSR ที่เกิด
จากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม
พนักงาน

5. กิจกรรมสรงน�้าพระและ
   รดน�้าขอพรผู้บริหารช่วง
   เทศกาลสงกรานต์

   เมษายน 2557

 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
   อันงดงามของไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
   หรือวันปีใหม่ไทย 
 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าพนักงาน, 

   ผู้บริหารหน่วยงาน, บริษัทฯ และเพื่อ
   ประมวลผลปรับปรุงการด�าเนิน
   งานด้านการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสาร
   ภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความ
   ต้องการของพนังงานได้อย่างทันท่วงที มี
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระบริเวณอาคาร
   ส�านักงานของบริษัทฯ 
 จดักจิกรรมให้พนักงานรดน�า้ขอพรจากผู้บรหิาร

จ�านวนพนักงานและผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

การก�ากับดูแลกิจการ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2557 บริษัทได้ท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) หลากหลาย
ประเภท โดยสรุปได้ดังนี้

การด�าเนินการ ประเภทของ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ สถานที่

มกราคม บริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนงานวันเด็ก โรงเรยีนนิคมสร้างตนเอง 7  
ศนูย์เยาวชนห้วยโป่ง จ.ระยอง

บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนงานวันเด็ก โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 จ.ระยอง

บริจาคเงิน สนับสนุนบัตรชมการแสดงล�าตัด เพื่อสมทบทุน
ให้โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย

โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อพัฒนาอาคารศูนย์
วัฒนธรรม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ศูนย์วัฒนธรรม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

บริจาคสิ่งของ เพื่อมอบสัมปทานตู้จ�าหน่ายน�้าดื่มบรรจุกระป๋อง 
ตู้จ�าหน่ายบะหม่ีก่ึงส�าเรจ็รปูชนิดถ้วย และตู้เตมิเงิน
ให้แก่ผู้พิการ

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ 
จ.ระยอง

เมษายน บริจาคสิ่งของ เพื่อบริจาคไม้ลัง ไม้พาเลทเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้ผู้
พิการน�าไปสร้างที่พักอาศัย  ในโครงการของเก่า
มีค่าเพื่อคนพิการ

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ 
จ.ระยอง

พฤษภาคม บริจาคสิ่งของ เพื่อบริจาคอุปกรณ์การเรียนร่วมกับส�านักงาน
ประกันสงัคม สาขาปลวกแดง ให้โรงเรยีนเกาะปันหยี 
จ.พังงา

ส�านักงานประกันสังคม สาขาปลวกแดง จ.ระยอง

บริจาคสิ่งของ เพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วแก่คน
พิการ

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ 
จ.ระยอง

บริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างอาคารตรวจสอบสินค้า 
และป้อมยาม ให้การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

มิถุนายน บริจาคเงิน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณสร้างลานกีฬาบ้านขน�าไร่ 
ชุมชนหมู่ 4 ต.มะขามคู่ จังหวัดระยอง

ชุมชนหมู่ 4 ต.มะขามคู่ จ.ระยอง

บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนเงินทุนในกิจกรรมดูแลรักษาป่า 
พื้นที่บริเวณเขาจอมแห จ.ระยอง

ส�านักงานเทศบาลมะขามคู่ จ.ระยอง

บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลระยองเอฟซี และด้าน
กีฬาของจังหวัดระยอง

ทีมฟุตบอลระยองเอฟซี จ.ระยอง

กรกฎาคม บริจาคเงิน สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ให้
สถานีต�ารวจภูธรพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สถานีต�ารวจภูธรพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

บริจาคสิ่งของ บริจาคกันสาดเก่า และอุปกรณ์สายลมเก่าที่ไม่
ใช้แล้วให้ผู้พิการ เพื่อน�าไปสร้างที่พักอาศัย

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ 
จ.ระยอง

บริจาคเงิน สนับสนุนเงินผ้าป่ามหากุศล เพื่อช่วยคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาค
ตะวันออก ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
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การก�ากับดูแลกิจการ

กำ
รก

�ำก
ับด

ูแล
กิจ

กำ
ร

ช่วงเวลา การ
ด�าเนินการ

ประเภทของ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ สถานที่

สิงหาคม บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนเงินกิจกรรมวันแม่ ให้กับส�านักงาน
เทศบาลต�าบลมะขามคู่

ส�านักงานเทศบาลต�าบลมะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง

บริจาคสิ่งของ มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจ�าบ้าน ให้กับชุมชน
หมู่ 4 ต.มะขามคู่ จ.ระยอง

ชุมชนหมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง

บริจาคสิ่งของ บริจาคกระเป๋ายาปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(EMS Bag)แจกครอบครัวทหารผ่านศึก

สมาคมพลเมืองอาวุโสเกาหลี แห่งประเทศไทย

กันยายน ร่วมแข่งขัน เพื่อสนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟกับการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด

การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ตุลาคม บริจาคเงิน เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการในสังกัด
กรมสารวัตรทหารเรือ

กองพันสารวตัรทหารเรอืท่ี 2 กรมสารวตัรทหารเรอื 
อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี

บริจาคสิ่งของ เพื่อมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วแก่คน
พิการ

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ 
จ.ระยอง

พฤศจกิายน บริจาคสิ่งของ เพื่อมอบสัมปทานตู้จ�าหน่ายน�้าดื่มบรรจุกระป๋อง 
ตู้จ�าหน่ายบะหม่ีก่ึงส�าเรจ็รปูชนิดถ้วย และตู้เตมิเงิน
ให้แก่ผู้พิการ

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ 
จ.ระยอง

บริจาคสิ่งของ สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมผอบพาโชค 
เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2557

ส�านักงานเทศบาลต�าบลมะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง

บริจาคเงิน มอบให้มูลนิธิดวงประธิป ในกิจกรรมสานสัมพันธ์
ไทยเกาหลี ปี 2557

มูลนิธิดวงประทีป คลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริจาคสิ่งของ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่สภากาชาดไทย จังหวัด
ระยอง ประจ�าปี 2557

ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จ.ระยอง

ธันวาคม บริจาคเงิน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ�าปี 2557

ส�านักงานเทศบาลต�าบลมะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง

จากการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ 
จ.ระยอง ส่งผลให้บรษัิทได้รบัรางวลัองค์กรภาคเอกชนท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดเีด่น ในงานวนัคนพิการสากล 
ประจ�าปี 2557 จากส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
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CSR

CSR

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

การก�ากับดูแลกิจการ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ให้สนับสนุนสิ่งของและมอบเงินมูลค่า 21,430 บาท ส�าหรับงานวันเด็กท่ี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 จ.ระยอง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557

เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าและมอบเงินจ�านวน 10,000 บาทเพ่ือพัฒนา
อาคารศนูย์วฒันธรรม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2557
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การก�ากับดูแลกิจการ

กำ
รก

�ำก
ับด

ูแล
กิจ

กำ
ร

CSR

CSR

มอบสัมปทานตู้จ�าหน่ายน�้าดื่มบรรจุกระป๋อง ตู้จ�าหน่ายบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป
ชนิดถ้วย และตู้เติมเงิน รวมมูลค่า 1,789,574 บาท ให้แก่คนพิการ เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2557

ร่วมปลกูป่าและสนับสนุนเงินจ�านวน 25,000 บาท ในกิจกรรมดูแลรักษาป่า 
พ้ืนท่ีบรเิวณเขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยองเม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2557 
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

การก�ากับดูแลกิจการ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อม  
โดยครอบคลุมถึงผู ้รับจ้างหรือผู ้รับจา้งช่วงอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง  และก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต ้านการทุจริตคอร ์รัปชั่นน้ีอย ่าง
สม�่าเสมอ  ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อก�าหนด ประกาศ 
กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ 

มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็น
ส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้
บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับที่จะมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การ
ด�าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตาม
นโยบายที่ก�าหนด

บริษัทพัฒนามาตรการการต ่อต ้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม
ถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นและน�ามาจัดท�าเป็นคู่มือแนวทาง
ในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

บรษัิทไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สนิบนในทุกรปูแบบ 
ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม 
การบรจิาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง 
การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ี
ภาครฐัหรอืเอกชนด�าเนินการท่ีไม่เหมาะสม

บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหารและ
พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิด
ชอบในการปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท

บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ี
โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า

บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง
เพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจง้
เบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้
รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่
เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึง
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่
มีการแจ้งเข้ามา

นโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังยังได้มีการรวบรวม
ข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับความตั้งใจและเจตนารมณ์
ของบริษัท โดยบริษัทได้มีนโยบายเก่ียวกับการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
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การก�ากับดูแลกิจการ

กำ
รก

�ำก
ับด

ูแล
กิจ

กำ
ร

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง

ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2558 .เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย 
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในส�าหรับปี 2557 ตามแบบประเมินที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 
ซ่ึงครอบคลมุในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
การควบคมุ (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Management) มาตรการควบคมุ (Control Activities) 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & 
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring) 
โดยใช้วธีิการซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการมีความเหน็ต่อความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ ได้แก่ คณะกรรมการและผู้บริหาร
ก�าหนดแนวทางและการปฏิบัติงานท่ีอยู ่บนความซื่อตรง 
มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ส�าหรับ
พนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ก�าหนดวัตถุประสงค์ใน
การประเมินความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถระบ ุประเมิน วเิคราะห์ ตดิตามผล และรายงานความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของแต่ละฝ่ายงานในที่ประชุมผู้บริหาร 

3. ด้านมาตรการควบคุม ได้แก่ การก�าหนดมาตรการควบคุมที่
ช่วยลดความเสีย่งท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรบัได้ โดยมาตรการท่ีควบคุมน้ันจะก�าหนดเป็นรปูแบบ 
และมีระบการตรวจสอบ ตดิตามให้มีการปฏบิตัจิรงิอย่างเหมาะสม 

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล ได้แก่ การก�าหนด
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุม
ภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้

5. ด้านระบบการติดตาม ได้แก่ การติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไป
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบรษัิทมีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการบรหิารจัดการ
ความเสีย่งตามควร โดยบรษัิทได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอ
ท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมท้ังมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัท ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการท่ี
กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ 
เช่น มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติสัง่การ และมีการจดัท�าระเบยีบการ
ปฏิบัติงานท่ีเปน็ลายลักษณ์อักษร รวมท้ังบริษัทยังได้เล็งเห็น
ความส�าคัญของระบบควบคุมภายใน

จงึได้จดัให้มีระบบการตรวจสอบภายในขึน้เพ่ือเป็นกลไกท่ีส�าคัญ
ท่ีมีความเป็นอสิระในการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 
นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�าคัญที่ท�าให้
กรรมการ ผู้สอบบญัช ีและผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบ
ได้ภายในระยะเวลาอันควร รวมถึงมีระบบการควบคุมภายใน
ในการก�ากับดูแลการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว

ส�าหรบัการตรวจสอบภายใน บรษัิทได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (บรษัิท สอบบญัชธีรรมนิต ิจ�ากัด) ปฏบิตัหิน้าท่ีโดยในรอบปี 
2557 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รบัอนุมัตจิากท่ีประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่เป็นการตรวจสอบในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุม
การปฏิบัติภายในให้เป็นไปตามกฏหมาย การค�านวณต้นทุน
เพื่อเสนอราคา การควบคุมการปฏิบัติงานและต้นทุนโครงการ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทรับทราบ 
และด�าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีแนะน�า ปัจจบุนั บรษัิทสามารถ
ปรับปรุงตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในแนะน�าเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี 
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในครัง้ล่าสดุ (ครัง้ท่ี  4/2557) 
ซึ่งได้เข้าตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรในช่วง
เดอืนธันวาคม 2557 สรปุได้ว่าไม่พบปัญหาใด  ๆเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การใช้งานเครื่องจักร

บรษัิท สอบบญัชธีรรมนิต ิจ�ากัด ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี อ�าพวัน หัวหน้าสายงานบริหาร
ความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏบิตัหิน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด และ
นายศกัดิศ์ร ีอ�าพวนั แล้วเหน็ว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติ
เพียงพอกับการปฏบิตัหิน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ 
และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะ 9 ปี โดยเคย
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลกัสตูรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
การฝึกอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO เป็นต้น 
โดยบรษัิทยงัได้จดัต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท�าหน้าท่ีประสานงาน
กับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (Outsource) ด้วย ทั้งนี้ 
การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทจะต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง ส�านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 ส�าหรับการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทส�าหรับปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบ
และประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านบญัชตีามท่ีมาตรฐาน
การบัญชีก�าหนด ท้ังน้ี ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อ
สังเกตจากการตรวจสอบบัญชีในปี 2557

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง



82 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

การก�ากับดูแลกิจการ
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 
ท่าน โดยมีนายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ และนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ด้านการบัญชีและการเงิน และมีนางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่งานภายใต้ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางส�าหรับการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท และการแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม 

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้
เข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารร่วมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีการ
เงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ในบางวาระตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ได้มีการรายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระส�าคัญดังนี้  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกับผู้สอบบัญชว่ีา งบการเงินดังกล่าวมีความถกูต้องตามท่ีควร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบญัชรัีบรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูล หมายเหตุประกอบในงบการเงินครบ
ถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน 

2. สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าระบบควบคุมภายในของบรษัิทน้ันเพียงพอ สอดคล้องกับหลกัสากล และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ มกีารประเมินและบริหารความเสีย่ง มีการก�าหนดนโยบาย 
ระเบยีบขัน้ตอนการปฏบิติังาน ข้อบังคบั อ�านาจในการอนุมัติ ชดัเจนเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามระบบ
ควบคมุภายในท่ีดใีนกระบวนการปฏบิติังานของส่วนงานต่างๆ มีการควบคุมดูแลติดตามและรายงานผลการ
ปฏบิตังิานตามนโยบาย ระเบยีบข้ันตอนการปฏบัิติงาน กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การ
ก�ากับดแูลกิจการทีโ่ปร่งใสของฝ่ายบริหาร

3.สอบทานงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารได้ร่วมสอบทานประสทิธิผลของงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
ถงึภารกิจ วตัถปุระสงค์ ขอบเขต หน้าท่ีความรับผดิชอบ ความเป็นอสิระ และแผนงานตรวจสอบของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน โดยในปี 2557 น้ัน บริษัทยงัคงมอบหมายให้บริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ�ากัด ปฏบัิติ
งานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยยดึแนวปฏบัิติสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐาน
สากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing : Standards) และจากการสอบทานการผลการปฏบัิติงานตรวจสอบ คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า การปฏบัิติงานตรวจสอบภายในมีประสทิธิผลเป็นไปตามแผนงานท่ีได้
ก�าหนดไว้ มีการตรวจสอบการปฏบัิตงิานตามนโยบาย ระเบียบข้ันตอนการปฏบัิติงาน ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีการตดิตามและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้การควบคมุภายในของบริษัทมีประสทิธิภาพประสทิธิผลยิง่ข้ึน รวมถงึ ได้มีการพิจาณาถงึประเด็น หรือ
โอกาสท่ีอาจก่อให้เกดิการทจุรติขึน้ได้ในกระบวนการปฏบัิติงานของส่วนงานต่างๆ ด้วย นอกจากน้ี คณะ
กรรมการตรวจสอบยงัได้ประเมินผลการปฏบิติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร และได้
เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาเหน็ชอบให้บริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ�ากัด ปฏบัิติงาน
ตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี 2558 และค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม 
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4. สอบทานงานบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงท่ี
อาจมีข้ึนท้ังในปัจจุบันและอนาคต มีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือหามาตรการป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ผู้ตรวจสอบภายในยังได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้ม่ันใจว่าความเสี่ยงท่ีพิจารณาน้ันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้และจัดการได้ ดัง
น้ัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติ
งานในการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพียงพอ

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกิดขึ้นของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่าการตกลงเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงของ
บุคคลและกิจการมีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน เพียงพอ ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยแล้ว

6. พิจาณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบัญชร่ีวมกับฝ่ายบริหาร โดยค�านึงความน่าเชือ่ถอื ความ
สามารถในการให้บรกิารและให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานการบัญช ี ผลการปฏบัิติงาน การสอบทานและตรวจ
สอบบญัชทัีนเวลา การให้ความเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประกอบกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชท่ีี
เหมาะสม ท้ังน้ี ในปี 2557 ท่ีผ่านมา ส�านักงาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท ได้รบัมอบหมายให้ปฏบัิติหน้าท่ีใน
งานสอบบญัช ี และมีผลงานปรากฎเป็นท่ีน่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเหน็สมควรเสนอต่อคณะ
กรรมการของบรษัิทพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อนเสนอให้ท่ีประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ 
นางเกษร ี ณรงค์เดช ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี 0076 หรือ นางณฐัสรัคร์ สโรชนันท์จนี ผู้สอบบัญชรีบั
อนุญาตเลขท่ี 4563 หรอื นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขท่ี 3885  จากส�านักงาน เอ.เอม็.
ที. แอสโซซเิอท เป็นผู้สอบบญัชสี�าหรบัปี 2558   

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทำงดำ้นกำรเงิน
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

     รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     ต่อรายงานทางการเงิน 86

     งบการเงิน 88

     ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
     และผลการด�าเนินงาน 114

     รายการระหว่างกัน 122

     ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 125

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานด้วยระบบและขบวนการต่างๆ ตามมาตรฐานลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นในการท�างาน 
ปัจจุบัน บริษัทได้มีปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและขบวนการท�างานให้ดียิ่งขึ่น
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งิน

สารบัญ
การก�ากับดูแลกิจการ
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ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า
งบการเงิน รวมท้ังให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามรายงานของผู้สอบบัญชีเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปและแสดงความเห็นในรายงานของผู้
สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอส
โซซิเอท ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา 
และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการใน
รายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ก�ากับดูแลท�าการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้
ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้
ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

(นายคิล ยัง ลี)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอแสดงความนับถือ

(นายยู ยูน)
ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
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ข้อมูลทางด้านการเงิน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จ�ากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557    งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  และงบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธีิการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีก่ียวกับจ�านวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
วธีิการตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบญัช ี ซึง่รวมถงึการประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมินความเสีย่งดงักล่าว ผู้สอบบญัชพิีจารณา
การควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้น
โดยผู้บริหาร  รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ข้าพเจ้าไม่ไดต้รวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
ของบรษัิทร่วม Aus-Com Training Services Pty Ltd  ซึง่เป็นบรษัิทท่ีจดทะเบยีนในประเทศออสเตรเลยี ในงบทางการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จ�านวน 17.40 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของสินทรัพย์รวม) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
จ�านวน 2.44 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของก�าไรส�าหรับปี) โดยถือตามงบการเงินของบริษัทร่วมส�าหรับปีดังกล่าวที่จัดท�าโดย
ผู้บริหารของบริษัทร่วมและ ยังไม่ได้ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ยกเว้นผลกระทบต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสยี ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของรายการปรบัปรงุท่ีอาจเกิดขึ้น 
หากงบการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าวได้รับการตรวจสอบแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในวรรคที่สี่ ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนได้เสยีข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  และผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น
งบการเงินส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ของบรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ากัด (มหาชน)  ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรยีบเทียบ 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชท่ีานอืน่ในส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชแีละเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  

(นางเกษรี  ณรงค์เดช)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  76

ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558



88 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทางด้านการเงิน

ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

งบกำรเงิน

บาท

  งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ  ณ  วันที่ 
31  ธันวาคม  2557    

 ณ  วันที่ 
31  ธันวาคม  2557    

 ณ  วันที่ 
31  ธันวาคม  2556    

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 265,243,965.33 265,243,965.33 2,336,484,330.16 

     เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน 817,648,875.42 817,648,875.42                              -  

     ลูกหนี้การค้า 4 934,976,904.04 934,976,904.04 326,408,880.16

     มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 5 1,258,165,717.89   1,258,165,717.89 667,120,519.33

     ลูกหนี้อื่น 6 24,047,235.72   24,047,235.72 17,373,653.42

     สินค้าคงเหลือ 7 488,461,669.03   488,461,669.03 385,157,892.72

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    

          - ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน 13,300,520.42 13,300,520.42 22,978,875.07 

          - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 20,468,749.45 20,468,749.45 11,661,435.07 

          - เงินประกันผลงาน 211,136,006.87 211,136,006.87                              -   

           - อื่นๆ 3,188,798.26 3,188,798.26 4,196,307.79 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,036,638,442.43   4,036,638,442.43 3,771,381,893.72

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8          17,397,947.47          21,510,337.30                              -   

     เงินลงทุนระยะยาว

          - เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน
            

15,715,960.82 
            

15,715,960.82 
            

15,539,048.75 

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                                  9 1,140,006,006.98 1,140,006,006.98 776,521,491.70 

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ                                  10             
13,674,711.14 

            
13,674,711.14 

              
4,241,644.96 

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22            2,539,276.00            2,539,276.00            2,107,622.60 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

          - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร 536,841.12 536,841.12 12,910,644.36 

          - เงินประกันผลงาน          80,250,656.91          80,250,656.91 245,762,054.71 

          - อื่นๆ 21,375,833.79 21,375,833.79 7,952,349.60 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,291,497,234.23 1,295,609,624.06 1,065,034,856.68 

รวมสินทรัพย์  5,328,135,676.66 5,332,248,066.49 4,836,416,750.40

บริษัท  บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่   31  ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบ : งบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

บาท

  งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ  ณ  วันที่ 
31  ธันวาคม  2557    

 ณ  วันที่ 
31  ธันวาคม  2557    

 ณ  วันที่ 
31  ธันวาคม  2556    

หนี้สินหมุนเวียน

     เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานตามสัญญาค้างจ่าย        498,040,335.95        498,040,335.95        374,430,066.62 

     เจ้าหนี้อื่น

          - รายได้รับล่วงหน้า 5        109,318,148.80        109,318,148.80            3,639,609.68 

         - ค่าใช่จ่ายค้างจ่าย
            

32,172,194.11 
            

32,172,194.11 
            

22,664,648.52 

          - อื่นๆ
              

2,903,990.45 
              

2,903,990.45 
                

570,648.06 

     ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด
     ช�าระภายในหนึ่งปี

12            7,716,211.98            7,716,211.98            6,269,983.81 

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8,746,031.47 8,746,031.47 7,868,379.85 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,388,584.84 17,388,584.84 11,403,916.38 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 676,285,497.60 676,285,497.60 426,847,252.92 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12          14,044,415.92          14,044,415.92            7,251,295.62 

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13          12,026,872.00          12,026,872.00          10,538,113.00 

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
            

26,071,287.92 
            

26,071,287.92 
            

17,789,408.62 

รวมหนี้สิน 702,356,785.52 702,356,785.52 444,636,661.54 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

      ทุนเรือนหุ้น   - มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 14

          ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ  320,000,000 หุ้น       320,000,000.00       320,000,000.00       320,000,000.00

          ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ  320,000,000 หุ้น       320,000,000.00      320,000,000.00       320,000,000.00

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 14    2,239,641,074.97    2,239,641,074.97    2,239,641,074.97 

     ก�าไรสะสม

          จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 16         32,000,000.00         32,000,000.00         32,000,000.00 

          ยังไม่ได้จัดสรร 2,034,137,816.17 2,038,250,206.00 1,800,139,013.89 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,625,778,891.14 4,629,891,280.97 4,391,780,088.86 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,328,135,676.66 5,332,248,066.49 4,836,416,750.40 

ข้อมูลทางด้านการเงิน

ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

หมายเหตุประกอบ : งบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่   31  ธันวาคม 2557
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)
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91รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบกำรเงิน

หมายเหตุ

บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดง 
เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2557 2557 2556

รายได้

รายได้ตามสัญญา
                 

4,521,576,718.65 
                 

4,521,576,718.65 
                 

3,909,611,972.02 

     รายได้อื่น

          -  อื่นๆ 59,749,265.90 59,749,265.90 19,281,234.60 

รวมรายได้ 19 4,581,325,984.55 4,581,325,984.55 3,928,893,206.62

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทุนงานตามสัญญา 3,187,850,516.58 3,187,850,516.58 2,334,460,119.18 

     ค่าใช้จ่ายในการขาย 46,856,601.02 46,856,601.02 36,857,490.38 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 302,257,942.98 302,257,942.98 281,637,136.79 

     ค่าใช้จ่ายอื่น

          -  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 18 23,730,796.42 23,730,796.42 56,069,938.89 

          -  อื่นๆ -   -   1,583,241.28 

     ต้นทุนทางการเงิน 1,172,649.85 1,172,649.85 812,956.21 

รวมค่าใช้จ่าย 20 3,561,868,506.85 3,561,868,506.85 2,711,420,882.73

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2,443,746.11) -   -   

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,017,013,731.59 1,019,457,477.70 1,217,472,323.89 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 13,346,285.59 13,346,285.59 11,168,721.10 

ก�าไรส�าหรับปี 1,003,667,446.00 1,006,111,192.11 1,206,303,602.79 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี :

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงิน

(1,668,643.72) -   -   

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,001,998,802.28 1,006,111,192.11 1,206,303,602.79 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.14 3.14 4.93 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก (หุ้น) 320,000,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00

บริษัท  บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่   31  ธันวาคม 2557



92 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบกำรเงิน

บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดง 
เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี         1,003,667,446.00         1,006,111,192.11         1,206,303,602.79

ปรบักระทบก�าไรสทุธิเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

          ดอกเบี้ยรับ (15,961,632.67) (15,961,632.67) (4,920,304.45)

          ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย              83,851,852.49              83,851,852.49              50,352,492.38 

          ดอกเบี้ยจ่าย                1,172,649.85                1,172,649.85                   812,956.21 

          ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้              13,346,285.59              13,346,285.59              11,168,721.10 

          ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�าไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                2,443,746.11                                  -                                    -   

          ขาดทุน (ก�าไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
          ที่ยังไม่เกิดขึ้น

(6,940,590.79) (6,940,590.79)                                  -   

          ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น              55,632,510.36              55,632,510.36              20,213,475.97 

          ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,098,510.34) (1,098,510.34) (1,420,584.24)

          ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                1,488,759.00                1,488,759.00                1,564,857.00 

          เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง (เพิ่มขึ้น)        (810,708,284.63)         (810,708,284.63)                                  -   

          ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)         (618,523,492.66)         (618,523,492.66)            241,186,997.28 

          มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 
          ลดลง (เพิ่มขึ้น)

        (591,045,198.56)         (591,045,198.56)         (570,808,694.17)

          ลูกหนี้อื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)             (6,673,582.30)             (6,673,582.30)                 (319,027.98)

          สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)         (103,303,806.31)         (103,303,806.31)            113,832,137.30 

          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
          -  ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน ลดลง (เพิ่มขึ้น)

               9,678,354.65                9,678,354.65             (1,655,408.65)

          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
          -  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)

            (8,477,690.57)             (8,477,690.57)              20,732,772.00 

          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
          -  เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น) 

          (73,186,713.13)           (73,186,713.13)         (123,261,866.21)

          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  -  อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)            1,007,509.53            1,007,509.53                   564,293.26 

          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)           (13,423,484.19)           (13,423,484.19)                 (257,477.36)

          เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)            124,161,979.76            124,161,979.76         (156,822,463.07)

          เจ้าหนี้อื่น -รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)            105,678,539.12            105,678,539.12                3,639,609.68 

          เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)                9,507,545.59                9,507,545.59                4,404,601.03 

          เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)                2,333,342.39                2,333,342.39             (1,339,726.18)

          หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)                5,984,668.46                5,984,668.46                2,963,346.25 

          รับดอกเบี้ย              15,784,720.60              15,784,720.60                4,771,630.16 

          จ่ายภาษีเงินได้           (12,900,287.37)           (12,900,287.37)             (3,689,017.27)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน         (826,503,364.02)         (826,503,364.02)            818,016,922.83 

บริษัท  บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่   31  ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบ : งบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



93รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทางด้านการเงิน

ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดง 
เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
           

(21,510,337.30)
           

(21,510,337.30)                                  -   

          สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
          - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจกัร ลดลง (เพ่ิมขึน้)

         
(135,608,897.34)

         
(135,608,897.34)

         
(155,489,356.95)

          เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
         

(282,086,513.60)
         

(282,086,513.60)
         

(233,398,866.09)

          เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
           

(10,899,656.14)
           

(10,899,656.14)
                

(991,291.80)

          เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
               

1,610,739.92 
               

1,610,739.92 
               

2,634,867.89 

                    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
         

(448,494,664.46)
         

(448,494,664.46)
         

(387,244,646.95)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

          หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
             

(8,108,326.50)
             

(8,108,326.50)
             

(5,745,835.96)

          เพิ่มทุนหุ้นสามัญ                                  -                                    -                
95,600,000.00 

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                  -                                    -           
2,239,641,074.97 

          เงินปันผลจ่าย       (768,000,000.00)       (768,000,000.00)       (448,800,000.00)

          จ่ายดอกเบี้ย
             

(1,172,649.85)
             

(1,172,649.85)
                

(812,956.21)

                   เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
         

(777,280,976.35)
         

(777,280,976.35)
        

1,879,882,282.80

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
           

(18,961,390.00)
           

(18,961,390.00)
                

(422,253.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
      

(2,071,240,394.83)
      

(2,071,240,394.83)
        

2,310,232,305.18

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
        

2,336,484,330.16
        

2,336,484,330.16
             

26,252,024.98

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
           

265,243,935.33
           

265,243,935.33
        

2,336,484,330.16

กจิกรรมท่ีไม่กระทบเงินสด

          โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรไปเป็นที่ดิน 
          อาคาร และอุปกรณ์

           
147,947,818.82 

           
147,947,818.82 

           
143,095,094.34 

          อุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยการท�าสัญญาเช่าการเงิน
             

11,421,743.46 
             

11,421,743.46 
               

4,059,623.20 

บริษัท  บีเจซี  เฮฟวี่  อินดัสทรี  จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่   31  ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบ : งบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานด้วยระบบและขบวนการต่างๆ ตามมาตรฐานลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นในการท�างาน 
ปัจจุบัน บริษัทได้มีปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและขบวนการท�างานให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบกำรเงิน



95รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1.1 เรื่องทั่วไป
บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2537 ต่อมาเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน
จ�ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้ คือ 
เลขที่ 594 หมู่ที่ 4 ต�าบลมะขามคู่ อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิตอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์โลหะและคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งใน
โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

1.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ

งบการเงินนี้ ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดท�าขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

1.3 บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทาง
อ้อม และกิจการที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกันโดยมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ ร่วมกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทร่วม

Aus-Com Training Services Pty Ltd
(ประเทศออสเตรเลีย) บริการด้านฝึกอบรม การถือหุ้น 30.10%

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือเป็นกรรมการบริษัท มีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

นายคิล ยัง ลี ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท

นายหยัง เจิน ลี ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท

นายเซิง วู ลี ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท

นายเชิง จิน ลี * ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท

นางจันทร์จิรา สมัครไทย ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท

นายยู ยูน ** กรรมการบริษัท

นายเอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการบริษัท

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการบริษัท

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการบริษัท

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา กรรมการบริษัท

* ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายเชิง จิน ลี ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้ว
** เป็นกรรมการของบริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

1. ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบกำรเงิน

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่ง
ฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯมีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 1      (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
 ฉบับที่ 7      (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด
 ฉบับที่ 12    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้
 ฉบับที่ 17    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า
 ฉบับที่ 18    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้
 ฉบับที่ 19    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ฉบับที่ 21    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
        เงินตราต่างประเทศ
 ฉบับที่ 24    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ฉบับที่ 28    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ฉบับที่ 34    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
 ฉบับที่ 36    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ฉบับที่ 38    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 8     (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
 
การตีความมาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 15    เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน
 ฉบับที่ 27    เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 4     เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
 ฉบับที่10    เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นในงวดปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบต่องบการ
เงินที่มีนัยส�าคัญ 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปีจนถึงปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
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ทำ
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มาตรฐานการบัญชี ปีที่มีผลบังคับใช้

 ฉบับที่ 1    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน 2558

 ฉบับที่ 2    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 2558

 ฉบับที่ 7    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 2558

 ฉบับที่ 8    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
                ประมาณการทาง บัญชีและข้อผิดพลาด 2558

 ฉบับที่ 10    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558

 ฉบับที่ 11    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 2558

 ฉบับที่ 12    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ 2558

 ฉบับที่ 16    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558

 ฉบับที่ 17    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า 2558

 ฉบับที่ 18    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ 2558

 ฉบับที่ 19    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 2558

 ฉบับที่ 20    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
                  และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2558

 ฉบับที่ 21    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
                  อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 2558

 ฉบับที่ 23    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 2558

 ฉบับที่ 24    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
                            ที่เกี่ยวข้องกัน 2558

 ฉบับที่ 26    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
                            ผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน 2558

 ฉบับที่ 27    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558

 ฉบับที่ 28    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 2558

 ฉบับที่ 29    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
                            ที่เงินเฟ้อรุนแรง 2558

 ฉบับที่ 33    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น 2558

 ฉบับที่ 34    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 2558
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งบกำรเงิน

ปีที่มีผลบังคับใช้

 ฉบับที่ 36    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2558

 ฉบับที่ 37    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
                  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 2558

 ฉบับที่ 38    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2558

 ฉบับที่ 40    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 2    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2558

 ฉบับที่ 3    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ 2558

 ฉบับที่ 4    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย 2559

 ฉบับที่ 5    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และ        
                          การด�าเนินงานที่ยกเลิก 2558

 ฉบับที่ 6    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2558

 ฉบับที่ 8    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน 2558

 ฉบับที่ 10  เรื่อง งบการเงินรวม 2558

 ฉบับที่ 11  เรื่อง การร่วมการงาน 2558

 ฉบับที่ 12  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 2558

 ฉบับที่ 13  เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
                          - กรณท่ีีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน 2558

 ฉบับที่ 15  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 2558

 ฉบับที่ 25  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลง
                สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 2558

 ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้น
                ตามรูปแบบกฎหมาย 2558

 ฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง
               สัมปทานบริการ 2558

 ฉบับที่ 31  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
               บริการโฆษณา 2558

 ฉบับที่ 32  (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 2558
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปีที่มีผลบังคับใช้

 ฉบับที่ 1    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
               จากการรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2558

 ฉบับที่ 4    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
               สัญญาเช่าหรือไม่ 2558

 ฉบับที่ 5    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 
               การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 2558

 ฉบับที่ 7    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้
                         มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) 
                         เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

2558

 ฉบับที่ 10    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2558

 ฉบับที่ 12    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 2558

 ฉบับที่ 13    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2558

 ฉบับที่ 14    เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด
                 เงินทุนขัน้ต�า่ และปฏสิมัพันธ์ของรายการเหล่าน้ีส�าหรบัมาตรฐานการ   
                             บญัชฉีบบัที ่19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

2558

 ฉบับที่ 15    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 2558

 ฉบับที่ 17    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2558

 ฉบับที่ 18    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2558

 ฉบับที่ 20    เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน 2558

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 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, ฉบับ
ที่ 27, ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38 และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 8 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ ส่วนมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอื่นๆ ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อน�ามา
ถือปฏิบัติ
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2.1 การรับรู้รายได้
บริษัทฯ รับรู้รายได้จากสัญญาตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ ซึ่งค�านวณตามอัตราส่วนของต้นทุนการ
ก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบัน กับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นโดยพิจารณา
ร่วมกับผลส�าเร็จของงานที่ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสด และเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

2.3 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน บริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยตุธิรรมของหน่วยลงทุนบันทึกเป็นก�าไรหรือขาดทุน ในงบก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จมูลค่ายตุธิรรมของหน่วยลงทุน
ค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

2.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและบันทึก
โดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท

2.5 มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
มูลค่างานตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า ประกอบด้วย ต้นทุนการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการ 
รวมทั้งก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ได้ค�านวณขึ้นหักด้วยจ�านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าแล้ว

สัญญาที่มีมูลค่าของงานเกินกว่าจ�านวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจะแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน ส่วน
สัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินลูกค้ามากกว่ามูลค่างานจะแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ภายใต้หนี้สิน
หมุนเวียน 

2.6 สินค้าคงเหลือ
วตัถดุบิและวสัดแุสดงในราคาทุน (วธีิเข้าก่อน - ออกก่อน) หรอืมูลค่าสทุธิท่ีจะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า

2.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนค่าเสื่อมราคา ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดย
ประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

ปี 

อาคาร 10 - 20 

เครื่องจักรและอุปกรณ์   5 - 20 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 5 

ยานพาหนะ   3 - 10 

2. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
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2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ค่าตัดจ�าหน่าย ค�านวณโดยวิธีเส้น
ตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณเป็นเวลา 5 - 10 ปี

สิทธิการครอบครองที่ดิน แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ค่าตัดจ�าหน่าย ค�านวณโดยวิธีเส้น
ตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณเป็นเวลา 30 ปี

2.9 สัญญาเช่าการเงิน
บริษัทฯ บันทึกยานพาหนะ ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์ และหนี้สินด้วยจ�านวนเท่ากับราคายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตาม
สญัญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ซึ่งใช้อัตราดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าส�าหรบัการคดิลดเพ่ือค�านวณมูลค่า
ปัจจบุนัของจ�านวนเงินขัน้ต�า่ท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า โดยดอกเบีย้จ่ายจะถกูบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุ
สัญญาเช่า ตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

2.10 เครื่องมือทางการเงิน
เครือ่งมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว 
ลกูหน้ีและเจ้าหน้ีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน ซึง่นโยบายการบญัชเีฉพาะส�าหรบั
รายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง

2.11 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบนัทึกบญัชเีป็นเงินบาท ตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนยอดคงเหลือ
ของสนิทรพัย์ และหน้ีสนิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้ปี จะแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลีย่นถวั
เฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ รับซื้อและขาย ณ วันสิ้นปี ตามล�าดับ

ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว

2.12 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�านวณโดย การหารก�าไรสุทธด้ิวยจ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัทีอ่อกจ�าหน่าย
และเรียกช�าระแล้ว

2.13 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดลุยพินิจ และการประมาณ
การผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ�านวนเงิน ท่ีแสดงในงบการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่
ประมาณการไว้

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและผลประโยชน์อื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก�าไรขาดทุนตลอดอายกุารท�างานของพนักงาน ภาระผกูพันของบรษัิทฯเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงานนี้ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไป
จากที่ประมาณไว้

บริษัทฯ จะรับรู้ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในส่วนของก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ
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2.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี
ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจหรือ
รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับ
ใช้ ณ วันที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการกลับ
รายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดังกล่าว สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชจีะถกูทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

เงินสด  111,590.40  124,376.00

เงินฝากธนาคาร  265,132,374.93 2,336,359,954.16

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  265,243,965.33 2,336,484,330.16 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ ดังนี้
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  363,704,442.24  162,064,975.07 

เกินก�าหนดช�าระ

น้อยกว่า 3 เดือน  553,120,399.32  163,499,456.46 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 16,723,234.35 - 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,428,828.13 - 

มากกว่า 12 เดือน -  844,448.63 

รวม  934,976,904.04 326,408,880.16

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4. ลูกหนี้การค้า
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทางด้านการเงิน

ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
จากลูกค้า

  

มูลค่างานตามสัญญา  8,025,245,235.51  7,308,030,117.84 

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่
ท�าเสร็จ

 6,362,529,118.40  6,178,792,536.33 

หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ  (5,104,363,400.51)  (5,511,672,017.00) 

มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
จากลูกค้า

 1,258,165,717.89  667,120,519.33 

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

รายได้รับล่วงหน้า   

มูลค่างานตามสัญญา  1,395,853,987.63  18,978,792.68 

มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ  361,814,976.73  13,037,907.81 

หัก การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของ
งานที่ท�าเสร็จ

(252,496,827.93)  (9,398,298.13) 

รายได้รับล่วงหน้า  109,318,148.80  3,639,609.68 

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 17,689,849.28 14,185,584.83 

เงินทดรองจ่าย 4,938,554.44 2,438,844.59 

อื่นๆ 1,418,832.00 749,224.00 

รวม 24,047,235.72 17,373,653.42 

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

วัตถุดิบและวัสดุ 437,566,480.00  307,613,330.91 

สินค้าระหว่างทาง 50,895,189.03  77,544,561.81 

รวม 488,461,669.03 385,157,892.72 

5. มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าและรายได้รับล่วงหน้า

6. ลูกหนี้อื่น

7. สินค้าคงเหลือ
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบกำรเงิน

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินลงทุน

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ความ
สัมพันธ์

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย)

สัดส่วน เงิน
ลงทุน วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล

Associate

Aus-Com Train-
ing.
Service Pty Ltd.

บริการด้าน 
ฝึกอบรม การถือหุ้น 2.24 30.10%  21,510,337.30 17,397,947.74 -

เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายซื้อเงินลงทุนใน Aus-Com Training Services Pty Ltd ซึ่งเป็น
บริษัทในประเทศออสเตรเลีย การลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2557

ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมจ�านวน 17.40 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของสินทรัพย์รวม) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 2.44 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของก�าไรส�าหรับปี) โดยถือ
ตามงบการเงินของบริษัทร่วมส�าหรับปีดังกล่าว ที่จัดท�าโดยผู้บริหารของบริษัทร่วมและยังไม่ได้ตรวจสอบจากผู้
สอบบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บรษัิทฯ มีสนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน มีราคาทุนเดิมและค่าเสือ่มราคาสะสม ดังน้ี

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

ราคาของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการ
เงิน

 53,340,721.34  32,663,197.98 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม  (5,895,244.33)  (2,957,788.94) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 47,445,477.01  29,705,409.04 

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิทธิการครอบครองที่ดิน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม

ราคาทุน :    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -  6,936,074.55  6,936,074.55 

ซื้อเพิ่ม 9,860,000.00 1,039,657.14  10,899,657.14 

ลดลง - (2,000.00) (2,000.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 9,860,000.00 7,973,731.69  17,833,731.69 

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม :    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -  (2,694,429.59)  (2,694,429.59) 

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (257,530.62) (1,209,059.34)  (1,466,589.96) 

ลดลง - 1,999.00 1,999.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (257,530.62) (3,901,489.93)  (4,159,020.55) 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

9. ที่ดินอาคาร

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทางด้านการเงิน

ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิทธิการครอบครองที่ดิน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 4,241,644.96  4,241,644.96 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 9,602,469.38 4,072,241.76  13,674,711.14 

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี มีจ�านวน 1,466,589.96 บาท ในปี 2557 และ 1,022,870.00 บาท ในปี 
2556 ได้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารสอง
แห่ง ค�้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร การจดจ�านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและกรรมการท่านหนึ่ง
ของบริษัทฯ ดังนี้

ล้านบาท

2557 2556

วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อ 50.00 50.00 

วงเงินค�า้ประกัน - วงเงินเดิม 390.00 390.00 

วงเงินค�า้ประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต 
ทรัสต์รีซีทส์ - วงเงินใหม่

1,499.68 1,251.71 

บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ยาน
พาหนะ

 24,115,432.01 14,498,085.94 

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (2,354,804.11) (976,806.51) 

 21,760,627.90 13,521,279.43 

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  (7,716,211.98) (6,269,983.81) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ  14,044,415.92 7,251,295.62 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของ
จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายช�าระดังนี้

บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี รวม

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระภายในหนึ่งปี 7,716,211.98 1,182,642.02 8,898,854.00 

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระเกินหนึ่งปีแต่ไม่
เกินห้าปี

14,044,415.92 1,172,162.09 15,216,578.01 

รวม 21,760,627.90 2,354,804.11 24,115,432.01 

11. วงเงินสินเชื่อ

12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บาท

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 10,538,113.00 

- ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 1,488,759.00 

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 12,026,872.00 

- ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

- ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,784,435.00 1,246,569.00 

- ต้นทุนดอกเบี้ย 373,832.00 318,288.00 

- ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(669,508.00) -

รวม 1,488,759.00 1,564,857.00 

- ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556

ร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

อัตราคิดลด 2.85 3.5474

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน  5  5 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0-0.18* 0-0.15*

อัตรามรณะ TMO2008** TMO2008**

* ขึ้นอยู่กับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี รวม

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระภายในหนึ่งปี 6,269,983.81 542,097.19 6,812,081.00 

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระเกินหนึ่งปีแต่ไม่
เกินห้าปี

7,251,295.62 434,709.32 7,686,004.94 

รวม 13,521,279.43 976,806.51 14,498,085.94 

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่า
เม่ือสิน้สดุตามสญัญาเช่า และบรษัิทฯ จะต้องปฏบิติัตามเง่ือนไขและข้อจ�ากัดต่าง  ๆท่ีก�าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว

ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบกำรเงิน
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทางด้านการเงิน

ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษให้เพิ่มทุน จดทะเบียนจาก
เดิมจ�านวน 224,400,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 2,244,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท) เป็น 
240,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 2,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษให้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก
เดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท ซึ่งท�าให้จ�านวนหุ้นของบริษัท ฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.4 
ล้านหุ้น เป็น 240 ล้านหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 240 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 240 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) เป็น 320 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 320 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
จ�านวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับช�าระ
เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 2,400 ล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้นจ�านวน 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 80 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�านวน 2,239.64 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายหุ้นสามัญจ�านวน 80.36 ล้านบาท) บริษัทฯได้จดทะเบียนทุนช�าระแล้วของหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

14. ทุนเรือนหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2556 ในส่วนของก�าไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การ
ลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 768.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่าย
เงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 224.40 
ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลแก่ผู้ถือหุ้นจากก�าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 224.40 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ากัด บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองตามกฎหมายนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นในปี 2556 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนและบริษัทฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง ในจ�านวนที่เท่ากันเพื่อเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยให้
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 และพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2542 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกอง
ทุนฯส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นจ�านวน 2.23 ล้านบาท และ 1.86 ล้านบาท 
ตามล�าดับ

15. เงินปันผลจ่าย

16. ส�ารองตามกฎหมาย

17. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
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ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบกำรเงิน

บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

ผลก�าไร(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว 31,901,713.94 (35,856,462.92) 

ผลก�าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น (55,632,510.36) (20,213,475.97) 

รวม  (23,730,796.42)  (56,069,938.89) 

รายได้ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2557 (บาท)

กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รับ  
รวมรายได้

การส่งเสริม การส่งเสริม

รายได้ตามสัญญา - ส่งออก 4,086,420,919.37 435,155,799.28 4,521,576,718.65 

รายได้ตามสัญญา - ในประเทศ - - - 

รายได้อื่น  70,000.00 59,679,265.90 59,749,265.90 

รวม 4,086,490,919.37 494,835,065.18 4,581,325,984.55

2557 (บาท)

กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้รับ  
รวมรายได้

การส่งเสริม การส่งเสริม

รายได้ตามสัญญา - ส่งออก 3,698,095,906.92 211,516,065.10 3,909,611,972.02 

รายได้ตามสัญญา - ในประเทศ - - - 

รายได้อื่น  1,771,008.40 17,510,226.20 19,281,234.60 

รวม 3,699,866,915.32 229,026,291.30 3,928,893,206.62 

ค่าใช้จ่ายส�าคญัๆ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ซึง่จ�าแนกตามลกัษณะได้ดงัน้ี 10
บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

วัตถุดิบและวัสดุใช้ไป 1,709,033,939.59 1,454,951,739.08 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน  702,832,145.37  519,124,612.53 

ค่าบริการต่างๆ  476,932,963.53  289,128,375.35 

ค่าจ้างแรงงาน  313,754,375.46  165,594,563.76 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  83,851,852.49  50,352,492.38 

18. ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

19. รายได้ตามสัญญา

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
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ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

บรษัิทฯ ได้รบัสทิธิและประโยชน์ทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ภายใต้พระราชบัญญตัิ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับการด�าเนินงาน
ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 26)

อัตราที่บริษัทฯ ใช้ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ของก�าไรของการด�าเนินงานส่วน ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีในอัตราร้อยละ 20

- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน  13,777,938.99  11,212,494.82 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

(431,653.40) (312,971.40) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ 
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

- 269,197.68 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน  13,346,285.59  11,168,721.10 

- รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษี
ที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,019,457,477.70 1,217,472,323.89 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  20%  20% 

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรา
ภาษี

 13,777,938.99  11,212,494.82 

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก 
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

-  269,197.68 

ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  (431,653.40)  (312,971.40) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน  13,346,285.59  11,168,721.10 

- ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,539,276.00 2,107,622.60 

21. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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23.1 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 มีดังนี้

ล้านบาท

2557 2556

ยอดคงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน   

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

นางจันทร์จิรา สมัครไทย - 0.07  

เงินประกัน   

นางจันทร์จิรา สมัครไทย 0.21  0.21  

บรษัิทฯ มีรายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี
ล้านบาท

นโยบายการก�าหนดราคา
2557 2556

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

ในราคาที่ตกลงร่วมกัน 
โดยต�่ากว่าราคา
ยุติธรรม

นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ค่าเช่า 0.84 0.42 

23.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บรหิารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อืน่ของกรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
ล้านบาท

2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 38.23 21.57 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2.15  0.16 

รวม 40.38 21.73 

บริษัทฯ ด�าเนินการในส่วนงานธุรกิจหลัก คือ รับก่อสร้างอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือติด
ตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ซี่งรายได้ส่วนใหญ่ของลูกค้าอยู่ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ต่างประเทศ ดังนั้นจึง
ไม่มีการแสดงข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 3 ราย และ 
2 ราย ตามล�าดับ เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 4,152.57 ล้านบาท และ 3,909.61 ล้านบาท ตามล�าดับ 
ตามยอดรายได้รวมของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นและก�าไรที่รับรู้ จนถึง
ปัจจุบัน (รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ) เป็นจ�านวนเงินประมาณ 3,376.64 ล้านบาท และ 
2,751.25 ล้านบาท ตามล�าดับ

23. รายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

25. สัญญาระหว่างก่อสร้าง
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บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยังใช้สิทธิอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และ 2556 ดังนี้

ฉบบัท่ี 1 บตัรส่งเสรมิการลงทุน ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2552 ในกจิการผลติโครงสร้างโลหะ สทิธิประโยชน์ท่ีส�าคัญ 
ได้แก่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิจากการประกอบกิจการท่ีได้รับส่งเสริมเป็นระยะ
เวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (31 ธันวาคม 2552)
ฉบับที่ 2 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ในกิจการผลิตโครงสร้างโลหะ สิทธิประโยชน์
ที่ส�าคัญ ได้แก่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (8 กันยายน 2554)
ฉบับที่ 3 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 ในกิจการผลิตโครงสร้างโลหะสิทธิประโยชน์ที่
ส�าคัญ ได้แก่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริม
เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (30 กันยายน 2555) และบริษัทได้มีการขออนุญาตแก้ไข
โครงการโดยจะปรับเปลี่ยนก�าลังผลิตโดยลงทุนเพิ่ม จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 
วรรคสอง และวรรคสาม โดยจะปรับเปลี่ยนตามจ�านวนเงินลงทุน
ฉบับที่ 4 บัตรส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ในกิจการผลิตโครงสร้างโลหะ สิทธิ
ประโยชน์ที่ส�าคัญ ได้แก่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้
รับส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (30 มิถุนายน 2557)
บริษัทฯ ใช้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมส�าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, 
TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) ตามมาตรา 16 และมาตรา 31 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2544 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
1/2543 และที่ 2/2543ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี เมื่อมีการลงทุนหรือมีค่าใช้
จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced 
Technology Training) หรือค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ายอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือมีค่าใช้จ่ายรวมกันไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทแล้วแต่
มูลค่าใดต�่ากว่า จากบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1 และ ฉบับท่ี 2.

ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมเพื่อให้ได้รับสิทธิ
พิเศษดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารค�้าประกันดังนี้
หน่วย : ล้าน

2557 2556

สกุลเงินบาท 33.87 17.41 

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 14.53 2.24 

สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 16.41 22.67 

สกุลเงินยูโร 0.02 0.02 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งบางส่วนบริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าก�าไรในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะรับรู้ในงบการเงินเมื่อครบก�าหนดสัญญา ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

26. สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28. เครื่องมือทางการเงิน
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ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
งบกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
หน่วย : ล้าน

2557 2556

สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

เงินฝากธนาคาร  

 - สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.84 -

 - สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 8.70 7.45 

ลูกหนี้การค้า  

 - สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 16.52 0.01 

 - สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 14.22 11.14 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  

 - สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.06 -

 - สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย - 0.27 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร  

 - สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย - 0.05 

เงินมัดจ�า  

 - สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.56 -

 - สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย - 0.03 

เงินประกันผลงาน

 - สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 10.98 8.50 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 - สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.72 -

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ  

 - สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 4.17 0.90 

 - สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.07 2.31 

- สกุลเงินยูโร - 0.07 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บรหิารความเสีย่งคงเหลอื ดงัน้ี

สกุลเงิน จ�านวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบก�าหนดตามสัญญา

ดอลลาร์ออสเตรเลีย  700,000.00 26.9625 16 มีนาคม 2558 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย  1,000,000.00 27.0190 16 มีนาคม 2558 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไร ก็ตาม 
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับ
ต�่า

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ค่าก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญา
ก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะท�ากับลูกค้าที่มีความสามารถในการช�าระหนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านี้

มูลค่ายุติธรรม
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน จะไม่แตกต่างอย่างเป็น
สาระส�าคัญกับมูลค่าตามบัญชี

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลภายนอก มีก�าหนดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
ค่าเช่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจ�านวน 1.10 ล้านบาท และ1.20 ล้านบาท ได้
รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว

ต่อมาบริษัทได้ท�าการซื้อที่ดินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

29. สัญญาเช่าระยะยาว

30. การอนุมัติงบการเงิน
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ข้อมูลทางด้านการเงิน

ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

การประกอบธุรกิจของบริษัทเก่ียวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางดา้นวิศวกรรมโดยมุ่งเน้นในส่วน
ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Fabrication) งานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิ้นงาน
ขนาดใหญ่ (Modularization) งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต
ส�าเรจ็รปู (Precast Concrete) โดยบรษัิทรบังานเป็นโครงการและมีการผลติตามสญัญาจ้างผลติ (Contract) 
หรือใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งงานตามสัญญานั้นจะมีทั้งลักษณะที่เป็นงานที่รับ
จากผู้รับเหมาโครงการหลัก (EPC) และงานที่รับจากเจ้าของโครงการโดยตรง (Direct Customer) โดย
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทสามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลั่นน�า้มัน โรงไฟฟ้า ก๊าซ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและเหมืองแร่ 
ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ น�า้มันและก๊าซในทวีปออสเตรเลียและอเมริกาใต้ 
ทั้งนี้ บริษัทได้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการขนาดใหญ่ทั่วทั้ง 6 ทวีป นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้น
มา บริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของก�าลังการผลิตและขีดความสามารถต่างๆ รวมไปถึงการ
ขยายฐานลูกค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ และผลตอบแทนด้านการเงิน

จากการรายงานงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ โดยน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ และปรับปรุง
ย้อนหลังกับงบการเงินงวดก่อน ส่งผลให้รายการในงบการเงินปี 2555 และปี 2556 มีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว คือ 1) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ 2) ก�าไรสะสม-ยัง
ไม่ได้จัดสรร 3) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และ 4) ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับงวด 

รายได้

รายได้ตามสัญญา
บริษัทมีรายได้ตามสัญญาในปี 2557 เท่ากับ 4,521.58 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.65 จาก
รายได้ตามสัญญา 3,909.61 ล้านบาท ในปี 2556 โดยการเติบโตของรายได้เป็นผลของการรับรู้รายได้
อย่างต่อเน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการหลกั ได้แก่ 1) โครงการ Wellhead Separator Project 
ได้รับสัญญาจาก Australia Pacific LNG Pty Limited (“APLNG”) 2) โครงการในอุตสาหกรรมเหมือง
แร่จากผู้รับเหมาโครงการหลัก Laing O’Rourke Australia Construction Pty Limited (“LOR”) และ 
3) โครงการ FPSO (Floating Production Storage & Offloading) modules ได้รับสัญญาจากผู้รับ
เหมาโครงการหลักชื่อ QGI Oil and Gas Inc. (“QGI”) ซึ่งเป็นโครงการของ Petrobras จากประเทศ
บราซิล

โครงการ APLNG เป็นโครงการส�ารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย บริษัทได้ท�า
สัญญาและเริ่มงานในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2554 มีมูลค่าสัญญาเริ่มแรกเท่ากับ 5,391.02 ล้านบาท 
ทั้งนี้จากการที่บริษัทเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและการส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา ส่งผลให้บริษัทได้รับ
ความพึงพอใจจากลูกค้า และได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตงานส่วนเพิ่มเติม (Addition Work) รวมถึง
งานใหม่ในส่วนอื่นๆ ของโครงการ APLNG ซึ่งท�าให้ปัจจุบันโครงการ APLNG มีมูลค่าสัญญารวมเพิ่มขึ้น
เป็น 7,424.81 ล้านบาท ส่งผลให้การรับรู้รายได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงปลายปี 2554 
ต่อเนื่องมายังปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการ APLNG Wellhead Separator ระยะที่ 2 คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการ
ในไตรมาส 1 ปี 2558 

บริษัทได้รับงานจาก Laing O’Rourke Australia Construction Pty Limited (“LOR”) จ�านวนหลาย
โครงการ โดยได้รับงานโครงการแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันโครงการที่ด�าเนินการในปี 2557 ได้แก่ 
Cape Lambert Phase B and Phase C ซึ่งจบโครงการในใตรมาส 2 เนื่องด้วยผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
ในคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบงานท่ีตรงเวลาท�าใหบ้ริษัทได้รับสัญญาให้ท�างานต่อเน่ืองในโครงการ 
Roy Hill mining project โดยมีมูลค่าสัญญารวม 597.52 ล้านบาท
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ในส่วนของโครงการ Petrobras บริษัทรับงานจากผู้รับเหมาโครงการหลักคือ QGI Oil and Gas Inc. 
(“QGI”) โดยได้เริ่มติดต่อและท�าสัญญาในช่วงต้นปี 2557 งานโครงการนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ 
1) งานโครงสร้างเหล็กและงานประกอบและเชื่อมท่อส�าหรับ 9 กลุ่มชิ้นงาน 
2) งานแปรรปูและประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่บน FPSO 

ซึง่งานในส่วนของการแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็นั้น ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 ส�าหรับงาน
แปรรปูและงานประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่มีบางส่วนท่ีเริม่ด�าเนินการในไตรมาส 4 ปี 2557 ในขณะท่ีงาน
ส่วนที่เหลือจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2558

นอกจากการได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวที่ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ บริษัท
ยังมีโครงการอื่นที่ด�าเนินการในช่วงปี 2557 จ�านวน 4 โครงการ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้รายได้ของ
บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเติบโตจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

บรษัิทมีรายได้ตามสญัญาเป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยในปี 2556-2557 คิดเป็นร้อยละ 99.51 และร้อยละ 
98.70 ของรายได้รวมของบรษัิท ตามล�าดับ ท้ังน้ีโครงสร้างรายได้ของบริษัทจะมีสดัส่วนแตกต่างกันไปใน
แต่ละปี ขึน้อยู่กับลกัษณะโครงการในแต่ละประเภทอตุสาหกรรม (เหมืองแร่ น�า้มันและก๊าซ และอืน่ๆ) การชนะ
การประมูลโครงการจากผู้รบัเหมาโครงการหลกัหรือเจ้าของโครงการโดยตรง และลกัษณะผลติภณัฑ์และ
บรกิาร (การแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ งานประกอบกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ และอืน่ๆ) โดยงานท้ังหมดบริษัทจะ
ด�าเนินการในพ้ืนท่ีของบริษัทและส่งมอบชิ้นงานท่ีส�าเร็จให้กับลูกค้าท่ีบริเวณท่าเรือตามท่ีได้ตกลงกับลูกค้า 
ซึง่ในช่วงปี 2556-2557 ท่ีผ่านมาบรษัิทไม่มีการให้บริการงานติดต้ังนอกสถานท่ี และงานหล่อชิน้ส่วน
คอนกรตีส�าเรจ็รูป โดยบริษัทมุ่งเน้นไปท่ีงานแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ และงานแปรรูปและประกอบโครงสร้าง
กลุม่ชิน้งานขนาดใหญ่ ดงัน้ันโครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทจงึมาจากกลุ่มงาน 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ 1) งาน
แปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ 2) งานแปรรปูและประกอบโครงสร้างกลุม่ชิน้งานขนาดใหญ่ รายละเอยีดดังน้ี

โครงสร้างรายได้
ปี 2556 ปี 2557

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

1.งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก 
  (Fabrication)

591.11 15.05 1,541.81 33.66

     - งานโครงสร้างเหลก็ 
        (Steel Structure)

590.81 15.04 966.25 21.09

     - งานประกอบและเชื่อมท่อ 
        (Piping Fabrication)

- - 207.83 4.54

     - งานโครงสร้างภาชนะบรรจุ 
        (Storage Tank)

0.30 0.01 367.73 8.03

2.งานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่ม
   ชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization)

3,318.50 84.46 2,979.77 65.04

รายได้ตามสัญญา 3,909.61 99.51 4,521.58 98.70

รายได้อื่น /1 19.28 0.49 59.75 1.30

รวมรายได้ 3,928.89 100.00 4,581.33 100.00

หมายเหตุ : /1รายได้อื่นของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายทรัพย์สิน รายได้จากการขายเศษเหล็ก และ 
รายได้บริการอื่น เช่น รายได้จากงานชุบสังกะสีและผลิตเหล็กตะแกรง เป็นต้น (พิจารณาค�าอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ รายได้อื่น)

จากตารางข้างต้น หากพิจารณาสดัส่วนรายได้ของแต่ละผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทในปี 2557 บริษัทมี
รายได้จากงานแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ (Steel Fabrication) ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ 1,541.81 ล้านบาท โดยมี
สดัส่วนร้อยละ 33.66 ของรายได้รวม โดยรายได้จากงานโครงสร้างเหลก็ (Steel Structure) เพ่ิมข้ึนจาก 
591.11 ล้านบาทในปี 2556 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของงานในโครงการ Petrobras  ซ่ึงโครงการได้
ด�าเนินการตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 2557
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ในขณะท่ีรายได้จากงานแปรรปูและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ (Modularization) ในปี 
2557 มีมูลค่าเท่ากับ 2,979.77 ล้านบาท ลดลงจาก 3,318.50 ล้านบาท ในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 
10.21 เป็นผลจากการรับรู้รายได้ท่ีลดลงจากโครงการของ APLNG ขณะท่ีงานแปรรูปและประกอบโครงสร้าง
กลุม่ชิน้งานขนาดใหญ่ (Modularization) ของ Petrobras จะเสร็จสิน้ในปี 2558 ดังน้ันในปี 2558 บริษัท
คาดว่ารายได้จากงานแปรรปูและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่จะเพ่ิมข้ึน

ในส่วนของการรบัรู้รายได้จากสญัญา บรษัิทมีนโยบายทางบัญชใีนการรับรู้รายได้จากสญัญาตามอตัราส่วนของ
งานท่ีท�าเสรจ็ (Percentage of completion) ซ่ึงค�านวณตามอตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน
ของงานท่ีท�าเสรจ็จนถงึปัจจบุนั กับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างท้ังโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับผลส�าเร็จ
ของงานท่ีประเมินโดยวศิวกรของบรษัิท โดยรายละเอยีดการรับรู้รายได้จากสญัญามีดังน้ี

ปี 2556 ปี 2557

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (ณ วันต้นงวด) 3,941.98 1,517.40

มูลค่างานที่ได้รับเพิ่มเติมระหว่างปี 1,485.03 6,453.84

     มูลค่างานที่ได้รับเพิ่มเติมจากสัญญาโครงการใหม่ 1,157.34 5,559.24

     มูลค่างานส่วนเพิ่มเติม (Addition Work) 327.69 894.60

มูลค่างานที่รับรู้ระหว่างงวด 3,909.61 4,521.58

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (ณ วันสิ้นงวด) 1,517.40 3,449.66

ในปี 2557 บริษัทมีมูลค่างานท่ีได้รับเพ่ิมจ�านวน 6,453.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานโครงการท่ีได้รับจาก
Oil and Gas Inc. (“QGI”) (โครงการ FPSO ของ Petrobras) และ Laing O’Rourke Australia 
Construction Pty Limited (“LOR”) (โครงการ Cape Lambert และโครงการ Roy Hill) และ APLNG 
(โครงการ Wellhead Separator) ท้ังน้ี บริษัทยงัได้รับงานส่วนเพ่ิมจากโครงการปัจจบัุนจ�านวน 894.60 
ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทมีการรบัรู้รายได้เพ่ิมสงูข้ึนเป็น 4,521.58 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 16% 
โดยมูลค่างานท่ียงัไม่ได้รบัรู้รายได้ (Backlog) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 3,449.66 ล้านบาท

  รายได้อืน่
บรษัิทมีรายได้อืน่นอกจากรายได้ตามสญัญา ได้แก่ รายได้จากค่าบริการอืน่ๆ (งานชบุสงักะส,ี งานตะแกรง
เหลก็) ดอกเบ้ียรับ ก�าไรจากการขายทรพัย์สนิ และรายได้จากการขายเศษเหลก็ โดยในปี 2557 บริษัทมีราย
ได้อืน่เพ่ิมขึน้จาก 19.28 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 59.75 ล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.30 ของ
รายได้รวม ท่ีผ่านมาบริษัทได้ใช้บรกิารชบุเคลอืบสงักะสจีากภายนอก ซ่ึงมีข้อจ�ากัดคือ บริษัทไม่สามารถท่ีจะ
ควบคมุคณุภาพและการส่งมอบงานให้เป็นไปตามท่ีบริษัทต้องการ ในปี 2556 บริษัทจงึได้มีการลงทุนสร้าง
โรงชบุเคลอืบสงักะสดีงักล่าวส�าหรบัใช้ในกระบวนการผลติ โดยบริษัทได้รับประโยชน์ในเร่ืองการควบคุม
คณุภาพและการส่งมอบงาน นอกจากน้ีในกรณท่ีีบริษัทไม่มีงานชบุเคลอืบสงักะส ีบริษัทยงัได้ให้บริการรับจ้าง
ชบุเคลอืบสงักะสแีก่ลกูค้าภายนอกด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัท (พิจารณาค�าอธิบายเพ่ิมเติมใน
หวัข้อต้นทุนและค่าใช้จ่าย) 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

  ต้นทนุงานตามสญัญา
ในปี 2557 บรษัิทมีต้นทุนงานตามสญัญาเท่ากับ 3,187.85 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 2,334.46 ล้านบาท ในปี 
2556 หรอืคดิเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.56 ซ่ึงเป็นไปตามการเพ่ิมข้ึนของรายได้ตามสญัญาของบริษัทในปี 
2557 และสดัส่วนการรบัรู้รายได้จากประเภทลกูค้าท่ีเปลีย่นแปลงไป (การรับงานจากเจ้าของโครงการและ
การรบังานจากผู้รบัเหมาโครงการหลกั) โดยในปี 2557 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากผู้รับเหมาโครงการหลกั 
(EPC) เพ่ิมมากขึน้คดิเป็นร้อยละ 71.98 ของการรับรู้รายได้ตามสญัญาเม่ือเทียบกับปี 2556
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ซึง่รบัรู้รายได้จากการรับงานจากผู้รบัเหมาโครงการหลกั (EPC) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.12 ของมูลค่างาน
ตามสญัญาของบรษัิท รวมถงึโครงสร้างรายได้ท่ีเปลีย่นแปลงจากปี 2556 ท่ีส่วนใหญ่บริษัทรับรู้รายได้จาก
งาน Modularization คิดเป็นร้อยละ 84.88 ของรายได้ตามสญัญาในปี 2556 ซ่ึงงาน Modularization 
เป็นงานท่ีมีความซบัซ้อนท�าให้บรษัิทสามารถก�าหนดต้ังราคาได้สงูกว่างานประเภทอืน่ เทียบกับปี 2557 ท่ี
การรบัรู้รายได้จากงาน Modularization จ�านวน 2,979.77 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65.04 ของราย
ได้ตามสญัญา ปัจจยัดงักล่าวส่งให้อตัราก�าไรข้ันต้นลดต�า่ลงในปี 2557 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

บรษัิทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2557 เท่ากับ 349.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 ของรายได้
ตามสญัญา โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจาก 318.50 ล้านบาท ในปี 2556 หรอื
คดิเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.61 เม่ือเทียบกับปี 2557 โดยมีรายละเอยีดดังน้ี

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2557 บรษัิทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 46.86 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 36.86 ล้านบาท ในปี 2556 
คดิเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.13 โดยค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2557 เป็นไปตามการเพ่ิมข้ึนของ
รายได้ตามสญัญาของบริษัทซึง่บรษัิทมีการส่งมอบงานอย่างต่อเน่ืองและชิน้งานของบริษัทมีขนาดใหญ่ ท�าให้
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม โดยรวมบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพียงเลก็น้อยคิดเป็นร้อยละ 
1.04 ของรายได้ตามสญัญา

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในปี 2557 เท่ากับ 302.26 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 281.64 ล้านบาท ในปี 2556 การ
เพ่ิมขึน้ดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการพนักงานต่างๆ ท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก
มีการจ้างงานเพ่ิม เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

  ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น

ในปี 2557 บรษัิทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากับ 23.73 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2556 บริษัทมีผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากับ 56.07 ล้านบาท โดยผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2557 ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 เน่ืองจากเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียท่ีเป็นสกุลเงินของรายได้หลัก
ของบรษัิทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับค่าเงินบาท กว่าร้อยละ 13.93 (โดยอ้างองิอตัราแลกเปลีย่นจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) แต่จากการท่ีบรษัิทเริม่ใช้นโยบายการบริหารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นต้ังแต่กลางปี 2556 
เป็นต้นมา ท�าให้บรษัิทสามารถลดและจ�ากัดผลขาดทุนดังกล่าวได้ ท้ังน้ี ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 
2557 จ�านวน 23.73 ล้านบาทเกิดจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกิดข้ึนจ�านวน 55.63 ล้าน
บาท และก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีเกิดขึน้แล้วจ�านวน 31.90 ล้านบาท

  ก�าไร

ความสามารถในการท�าก�าไร
2556 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ก�าไรขั้นต้น 1,575.15 40.29 1,333.73 29.50

ก�าไรสุทธิ 1,206.30 30.70 1,003.67 21.91

1)

2)
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ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

  อตัราก�าไรขัน้ต้น

ในปี 2557 อตัราก�าไรขัน้ต้นของบรษัิทเท่ากับร้อยละ 29.50 ของรายได้ตามสญัญา ลดลงจากร้อยละ 40.29 
ในปี 2556 เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการรับงานจากลกูค้า (ผู้รับเหมาโครงการหลกักับเจ้าของ
โครงการ) และผลติภณัฑ์ (งานแปรรปูผลติภณัฑ์เหลก็ งานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาด
ใหญ่ หรอือืน่ๆ) นอกจากน้ี บริษัทมีการรบัรู้รายได้ลดลงจากงานโครงการ APLNG ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบริษัท
รบังานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ และเป็นงานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่ ซ่ึง
เป็นงานท่ีมีความซบัซ้อนในเชงิวศิวกรรม ส่งผลให้ได้รับอตัราก�าไรข้ันต้นสงู และงานท่ีบริษัทได้ด�าเนินการใน
ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นการรบังานต่อจากผู้รบัเหมาโครงการหลกั (EPC) คิดเป็นร้อยละ 71.98 เม่ือเทียบกับ
ปี 2556 ซึง่คดิเป็นร้อยละ 15.12 ของมูลค่างานตามสญัญา รวมไปถงึโครงสร้างรายได้ในปี 2557 มีสดัส่วน
งานแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกับปี 2556

  อตัราก�าไรสทุธิ

อตัราก�าไรสทุธิของบรษัิทในปี 2557 คดิเป็นร้อยละ 21.91 ลดลงจากร้อยละ 30.70 ในปี 2556 โดยก�าไร
สทุธิของบรษัิทในปี 2557 เท่ากับเป็น 1,003.67 ล้านบาท ลดลงจาก 1,206.30 ล้านบาท ในปี 2556 หรือ
คดิเป็นการลดลงร้อยละ 16.80 ซ่ึงเป็นไปตามปัจจยัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น

ฐานะทางการเงินของบรษัิท

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์ของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 5,328.14 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 4,836.42 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 โดยปี 2557 การเพ่ิมข้ึนของสนิทรัพย์มีสาเหตุหลกัเน่ืองจากการลงทุนในท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ เครือ่งจกัร และสนิค้าคงเหลอืเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต

  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
ณ สิน้ปี 2557 บรษัิทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 265.24 ล้านบาท ซ่ึงลดลงอย่างมีนัย
ส�าคัญจาก 2,336.48 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกัเน่ืองจาก บริษัทมีการใช้เงินตามวตัถปุระสงค์
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) (จ�านวน 2,319.64 ล้านบาท 
หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง) และการจ่ายเงินปันผล ขณะท่ีบางส่วนเกดิจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนิน
งานของบรษัิท 

เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ถกูน�าไปใช้ 1) ลงทุน
ก่อสร้าง ปรบัปรุงโรงงาน เครือ่งจักร อปุกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ คุณภาพและความปลอดภยัใน
การท�างาน 2) ถกูเก็บไว้ส�าหรบัซือ้ท่ีดนิเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส�าหรับงานแปรรูปและประกอบโครงสร้างกลุ่มชิน้งาน
ขนาดใหญ่ 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในโครงการต่างๆ

บรษัิทได้รายงานการใช้เงินเพ่ิมทุนให้กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะแล้วน้ัน ท้ังน้ี เงินทุนส�าหรับการซ้ือ
ท่ีดนิน้ันบรษัิทได้น�าไปลงทุนไว้ในตราสารหน้ีระยะสัน้ ความเสีย่งต�า่ และมีผลตอบแทนท่ีสงูกว่าอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากธนาคาร

  ลกูหนีก้ารค้า

บรษัิทมีลกูหน้ีการค้า ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 934.98 ล้านบาท และ 326.41 ล้านบาท ตามล�าดับ 
สาเหตุของการท่ีมีลกูหน้ีการค้าเพ่ิมมากขึน้ในปี 2557 เน่ืองจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และการบริหาร
โครงการได้อย่างมีประสทิธิภาพ ท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้เร็วกว่าท่ีก�าหนดไว้ในแผนงาน โดยข้อมูล
ของลกูหน้ีการค้าสามารถแสดงในตาราง ได้ดงัน้ี
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ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

รายละเอียดลูกหนี้ ปี 2556 ปี 2557

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 162.07 363.70

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน 163.50 553.12

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 16.72

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 1.43

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 0.84 -

รวม 326.41 934.98

บรษัิทมีนโยบายการต้ังค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูซ่ึงอาจจะพิจารณาจากลกูหน้ีท่ีค้างช�าระเกินกว่า 12 เดือนข้ึนไป 
โดย ณ สิน้ปี 2557 ท่ีผานมา บริษัทไม่ประสบกับความเสีย่งท่ีลกูหน้ีการค้าไม่สามารถช�าระหน้ีได้แต่อย่างใด

  มลูค่างานตามสญัญาทีย่งัไม่เรยีกเก็บจากลกูค้า

บรษัิทมีมูลค่างานตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 1,258.17 ล้าน
บาท และ 667.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.61 และ 13.79 ของสนิทรัพย์รวมตามล�าดับลกูหน้ีการค้าและ 
มูลค่างานท่ียงัไม่เรยีกเก็บจากลกูค้าเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส�าคัญ โดยคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 88.60 เน่ืองจาก
ปรมิาณงานท่ีเพ่ิมมากขึน้ และการบริหารโครงการได้อย่างมีประสทิธิภาพ ท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้
เรว็กว่าท่ีก�าหนดไว้ในแผนงาน

  สนิค้าคงเหลอื

เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทเป็นการผลติตามความต้องการของลกูค้า บริษัทจงึไม่มีสนิค้าคงเหลอืในรปู
ของงานส�าเร็จรปู สนิค้าคงเหลอืของบรษัิทจะมีเพียง 1) วตัถดิุบและวสัดุ และ 2) สนิค้าระหว่างทางเท่าน้ัน 
โดย ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 บรษัิทมีสนิค้าคงเหลอืเท่ากับ 488.46 ล้านบาท และ 385.16 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 9.17 และ 7.96 ของสนิทรัพย์รวม ตามล�าดับ ท้ังน้ี การสต็อกสนิค้าคงเหลอืของบริษัทจะข้ึนอยู่กับ
ตารางการท�างานและความจ�าเป็นในการใช้วตัถดิุบหรือวสัดุส�าหรับงานโครงการน้ันๆ

  ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

มูลค่าสทุธิของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 1,140.0 ล้านบาท และ 776.52 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 21.40 และร้อยละ 16.06 ของสนิทรพัย์รวมของบรษัิท ตามล�าดบั โดยการเพ่ิมขึน้
ของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ในปี 2557 น้ัน มีสาเหตุจากบรษัิทมีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ิมเตมิ การ
ก่อสร้างโรงผลติเหลก็ตะแกรงเหลก็ (Grating Shop) รวมท้ังมีการลงทุนเพ่ิมในเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน คณุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน รวมไปถงึเพ่ือลดต้นทุน
การผลติ โดยผลกระทบเชงิบวกดังกล่าวได้เริม่เหน็ผลต้ังแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 และปัจจยัดงักล่าวคาด
ว่าจะด�าเนินต่อเน่ืองไปในปี 2558
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ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

ข้อมูลทางด้านการเงิน
ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

แหล่งทีม่าของเงินทนุ

  หนีส้นิ

ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 บรษัิทมีหน้ีสนิรวมเท่ากับ 702.36 ล้านบาท และ 444.64 ล้านบาท ตามล�าดบั 
โดยเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากับ 676.29 ล้านบาท และ 426.85 ล้านบาท ซึง่คดิเป็นร้อยละ 96.29 และ 
96.00 ของหน้ีสนิรวมตามล�าดับ ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานะการเงินท่ีแขง็แกร่งของบรษัิท บรษัิทไม่มีความ
จ�าเป็นต้องใช้เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแต่อย่างใด

หน้ีสนิรวมมีการเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้า ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 374.43 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 
เป็น 498.04 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 คดิเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.01 เน่ืองจากบรษัิทมีการจดัซ้ือ
วตัถดุบิล่วงหน้าบางส่วน อกีท้ังบรษัิทมีนโยบายซือ้วตัถดุบิด้วยเงินสดมากขึน้ เพ่ือประโยชน์ในการได้รบั
ส่วนลดทางการค้าจากการซือ้วตัถดิุบเป็นเงินสด และนอกจากน้ียงัมีการเพ่ิมขึน้ของรายได้รบัล่วงหน้าจาก 
3.64 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 109.32 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ณ สิน้ปี 2557 และ 2556 บรษัิทมีส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมเท่ากับ 4,625.78 ล้านบาท และ 4,391.78 ล้าน
บาท ตามล�าดบั โดยส่วนของผู้ถอืหุ้นมีการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.33 

  กระแสเงินสดสทุธิ
งบกระแสเงินสด 2556 2557

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 818.02 (826.50)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (387.25) (448.49)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,879.88 (777.28)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.42 18.96

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,310.23 (2,071.24)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนนิงาน
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงานใน ปี 2557 จ�านวน 826.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 
จ�านวน 818.02 ล้านบาท สาเหตุหลกั เน่ืองจากบรษัิทมีการน�าเงินจ�านวน 810.71 ล้านบาท ลงทุนใน
ตราสารหน้ีระยะสัน้ท่ีได้รบัผลตอบแทนสงูกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร เพ่ือกันไว้ส�าหรบัซือ้ท่ีดนิ 
รวมไปถงึการเพ่ิมข้ึนของเงินทุนหมุนเวยีน ซึง่บางส่วนเกิดจากก�าไรสทุธิและรายได้จากดอกเบีย้รับของ
บริษัท 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
ในปี 2557 บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนเท่ากับ 448.49 ล้านบาท เปรยีบเทียบกับในปี 
2556 จ�านวน 387.25 ล้านบาท โดยในปี 2557 บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุท่ีส�าคญั
ได้แก่ การลงทุนในการก่อสร้าง ปรับปรงุ โรงงาน เครือ่งจกัร อปุกรณ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภาพการ
ท�างาน คณุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน โดยปัจจบุนั คนงานของบรษัิทสามารถใช้เครือ่งมือ
เคร่ืองจกัรต่างๆ ในกระบวนการผลติได้เป็นอย่างดี

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ในปี 2557 บรษัิทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 777.28 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดใช้
ไปในกจิกรรมจดัหาเงินท่ีส�าคัญ ได้แก่ เงินปันผลจ่ายจากผลการด�าเนินงานในปี 2556 เป็นจ�านวน 
768.00 ล้านบาท
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อตัราส่วนทางการเงิน

 อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
รายการ หน่วย ปี 2556 ปี 2557

อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* % 35.91 25.71

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* % 152.96 92.30

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 0.42 0.90

*ใช้ค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรส�าหรับปี 2557

ในปี 2557 บรษัิทมีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรร้อย
ละ 25.71และ 92.30 ตามล�าดับ ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนเน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัย์รวมประมาณ 
ร้อยละ 10.17 ในขณะท่ีก�าไรสทุธิลดลงร้อยละ16.80

 อัตราส่วนสภาพคล่อง
รายการ หน่วย ปี 2556 ปี 2557

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 8.84 5.97

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.80 4.84

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.65 (1.50)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.10 0.15

ในปี 2557 บรษัิทมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ท่ี 5.97 เท่าลดลงจาก 8.84 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็วเท่ากับ 4.84 เท่า ลดลงจาก 7.80 เท่า ในปี 2556 โดยมีสาเหตจุากการเพ่ิมขึน้ของหน้ีสนิหมุนเวยีน
ของบริษัท ซึง่เพ่ิมข้ึนเป็น 676.29 ล้านบาท ในปี 2557 จาก 426.85 ล้านบาท ในปี 2556 หรอืคดิ
เป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.44

ท้ังน้ี สภาพคล่องของบรษัิทในช่วงท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสงู บริษัทมีสภาพคล่องในการด�าเนินงาน
ท่ีดจีากกระแสเงินสดภายในกิจการของบรษัิท และมีกระแสเงินสดอย่างสม�า่เสมอจากลกูค้า ซึง่ในบาง
โครงการบริษัทจะได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบหลักประมาณ
ร้อยละ 5-10 ของมูลค่างานตามสญัญา ส่งผลให้บรษัิทไม่มีความจ�าเป็นในการใช้เงินกู้ยมืระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ท้ังยงัสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้

 ภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารค�้าประกันตามหนังสือค�า้
ประกัน (Letter of Guarantee) ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศจ�านวน 943.72 ล้านบาท 
(ค�านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) ซึ่งภาระ
ผูกพันดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตได้

 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

- ไม่มี -
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ข้อมูลทางด้านการเงิน

ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

รำยกำรระหว่ำงกัน
ในปี 2556 และปี 2557 บรษัิทมีการท�ารายการกับบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีลกัษณะรายการ
เป็นการรับความช่วยเหลอืทางการเงินจากกรรมการ 3 ท่าน รายละเอยีดดงัน้ี

1. บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  : นายคิล ยงั ลี 
ลกัษณะความสมัพันธ์     : เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษัิท 
      โดยถือหุ้นร้อยละ 16.82 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท 
      (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจ�าเป็นและความสมเหตุ

สมผลของรายการส�าหรับปี สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2556

ส�าหรับปี สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2557

การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างวด (1 ม.ค. 2557 

- 31 ธ.ค. 2557

1) ให้การค�้าประกันสินเชื่อของ
บริษัท* กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง 
โดยไม่มีค่าตอบแทน

วงเงินค�้าประกัน 
1,816.71 ล้านบาท

วงเงินค�า้ประกัน 
2,064.67 ล้านบาท

วงเงินค�้าประกัน 
247.96 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เป็นรายการรับความช่วย
เหลือทางการเงินจาก
กรรมการ โดยไม่มีการ
ก�าหนดค่าตอบแทนในการ
ท�ารายการดังกล่าว

2) ค�า้ประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
กับสถาบันการเงินจ�านวนรวม 3 
แห่ง โดยไม่มีค่าตอบแทน

วงเงินค�้าประกัน 
2.94 ล้านบาท

วงเงินค�า้ประกัน 
0.62 ล้านบาท

วงเงินค�้าประกัน 
(2.32) ล้านบาท

หมายเหตุ *ประกอบไปด้วย 1) สนิเชือ่ประเภทเบกิเงินเกนิบญัช ี2) สนิเชือ่ประเภทขอให้ธนาคารออกหนังสอืค�า้ประกัน 3) สนิเชือ่ประเภทเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและ

ท�าทรสัต์รซีีท (L/C และ T/R) และ 4) สนิเชือ่ประเภทเงินกู้หมุนเวยีน

2. บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  : นายเซิง วู ลี
ลกัษณะความสมัพันธ์   : เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท และเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษัิท 
      โดยถือหุ้นร้อยละ 28.13 ของทุนช�าระแล้วของบริษัท 
      (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการส�าหรับปี สิ้นสุด 

31 ธ.ค. 2556
ส�าหรับปี สิ้นสุด 
31 ธ.ค. 2557

การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างวด (1 ม.ค. 2557 

- 31 ธ.ค. 2557

1) ค�้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
กับสถาบนัการเงินจ�านวนรวม 3 แห่ง 
โดยไม่มีการก�าหนดค่าตอบแทน

วงเงินค�้าประกัน 
2.77 ล้านบาท

วงเงินค�า้ประกัน 
3.63 ล้านบาท

วงเงินค�้าประกัน 
0.86 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เป็นรายการรับความช่วย
เหลือทางการเงินจาก
กรรมการ โดยไม่มีการ
ก�าหนดค่าตอบแทนในการ
ท�ารายการดังกล่าว

3. บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง  : นางจนัทร์จริา สมัครไทย
ลกัษณะความสมัพันธ์   : เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบรษัิท และเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษัิท โดยถอื 
                หุ้นร้อยละ 0.31 ของทุนช�าระแล้วของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2556
ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2557

การเปลี่ยนแปลงระหว่า
งวด (1 ม.ค. 2557 - 31 

ธ.ค. 2557

1) ค�้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
กับสถาบันการเงินจ�านวนรวม 8 
แห่ง โดยไม่มีค่าตอบแทน

วงเงินค�้าประกัน 
9.11 ล้านบาท 

วงเงินค�า้ประกัน 
20.38 ล้านบาท 

วงเงินค�้าประกัน  
11.27 ล้านบาท 
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ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจ�าเป็นและความสม
เหตุสมผลของรายการส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2556
ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 

2557

การเปลี่ยนแปลงระหว่า
งวด (1 ม.ค. 2557 - 31 

ธ.ค. 2557

2) บริษัทเช่าที่ดินขนาดเนื้อที่ 
12-0-1 ไร่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย ตาม
เอกสารโฉนดเลขที่ 68293 ระวาง 
5234 IV 2420 เลขที่ดิน 172 
เล่ม 653หน้า 93 หน้าส�ารวจ 
4278 ต�าบลมะขามคู่ อ�าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเวลา 1 
ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
– 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งสามารถ
ต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 
โดยไม่ปรับอัตราค่าเช่า

ค่าเช่า 
0.42 ล้านบาท

ค่าเช่า 
0.84 ล้านบาท

ค่าเช่า 
(0.84) ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าการท�าสัญญา
เช่าดังกล่าวเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
และมีความเหมาะสมใน 
การรองรับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นที่ดิน
ที่ติดกับที่ดินของบริษัท 
อีกทั้งมีอัตราค่าเช่าที่
เหมาะสม ซึ่งต�่ากว่าราคา
ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระที่ 
72,000บาท/ไร่/ปี- อัตราค่าเช่า 70,000 บาท/เดือน 

(หรือคิดเป็น 69,985บาท/ไร่/ปี)
- เงินประกันการเช่าเท่ากับค่าเช่า 
3 เดือน (บริษัทจะได้รับคืนเมื่อ
สัญญาสิ้นสุด)(หากมีการต่ออายุใน
ครั้งถัดไป บริษัทและผู้ให้เช่าจะ
เจรจาตกลงอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม
ต่อไป)

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
0.07 ล้านบาท

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
0.00 ล้านบาท

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
(0.07) ล้านบาท

เงินประกันการเช่า 
0.21 ล้านบาท

เงินประกันการเช่า 
0.21 ล้านบาท

เงินประกันการเช่า 
0.00 ล้านบาท

หมายเหตุ *ต่ออายสุญัญาครัง้ท่ี 1 เป็นเวลา 1 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถนุายน 2558

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
บรษัิทจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบังคบัประกาศค�าสัง่หรอืข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี ผู้บรหิารหรอืผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสยี
จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัตริายการดงักล่าวได้

ในกรณท่ีีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัอนุมัติจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะจดัให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณาและให้ความเหน็เก่ียวกับความจ�าเป็นในการท�ารายการและความสมเหตุ
สมผลของรายการน้ันๆ ท้ังน้ี การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป และการท�า
รายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป ให้มีหลกัการดังน้ี

การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ารายการระหว่างกันท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไประหว่างบรษัิท และบรษัิทย่อย 
(ถ้ามี) กับกรรมการ ผู้บรหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องท่ีได้รบัอนุมัติเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบรษัิท 
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดยีวกับท่ีวญิญชูนจะพึงกระท�ากับคู่สญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดยีวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ท้ังน้ี บรษัิทจะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและ
การประชมุคณะกรรมการบรษัิทในทุกไตรมาส

การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปจะต้องถกูพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป ท้ังน้ี ให้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสั่ง 
หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในกรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึน้ บริษัท
จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์ของบรษัิท ท้ังน้ี บรษัิทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

(ก)

 
(ข) 



124 รายงานประจ�าป ี2557
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน)

ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงิน

เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลกทางด้าวิศวกรรม  การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่

ข้อมูลทางด้านการเงิน
รำยกำรระหว่ำงกัน

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตน้ัน จะพิจารณาเฉพาะรายการท่ีมีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลท่ีก่อให้
เกิดประโยชน์กับบริษัทเท่านั้น โดยจะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทที่มี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ในการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าท�ารายการ 
การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ โดยจะต้องมีการก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ท�ารายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ท่ีอาจเกิดขึน้ บรษัิทจะให้ผู้เชีย่วชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษัิทเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกับการท�ารายการ
ระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผู้ถอืหุ้นตามแต่กรณี 
โดยคณะกรรมการบรษัิทจะต้องดแูลให้บรษัิทปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมถงึการปฏบิติัตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเก่ียวโยงกันของบรษัิท หรือบรษัิทย่อย 
(ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตแห่งประเทศไทย
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ข้อ
มูล

ทำ
งด

้ำน
กำ

รเ
งิน

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 320,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมีจ�านวนผู้ถอืหุ้นท้ังสิน้ 4,042 ราย โดยมีรายชือ่ผู้ถอืหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก 
ดงันี้

รายชื่อ
การถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

กลุ่มตระกูลลี

        นายหยัง เจิน ลี  90,000,000         28.13 

        นายเซิง วู ลี 90,000,000 28.13 

        นายคิล ยัง ลี 53,831,600 16.82 

        นางจัม จา ยาง 3,150,000 0.98 

        นางฮี ลิน ซัน 500,000 0.15

        นางอา หยัง มูน 500,000 0.15

        นายเชิง จิน ลี 500,000 0.15

รวมกลุ่มตระกูลลี 238,481,600 74.51

      นายวิชัย วชิรพงศ์ 7,735,300 2.42 

      กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทันปันผล 3,205,300 1.00 

      น.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข 3,157,200 0.99 

      กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานการ      
      ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

2,690,300 0.84 

      กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล 2,478,100 0.77 

      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 2,254,900 0.70

      นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 2,000,000 0.63  

      กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ 1,947,900 0.61 

      นายคงศักดิ์ มหาวรมากร 1,552,000 0.49

      ผู้ถือหุ้นรายอื่น 54,497,400 17.04

รวม 320,000,000  100 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถอืหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนดและตามที่ก�าหนด
ไว้ในข้อบงัคบัของบรษัิท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กับความจ�าเป็น
และความเหมาะสมอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร เพ่ือสร้างผลประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้นและการเติบโต
อย่างยั่งยืนแก่บริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 
โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป


