
NEW FORCE IN HEAVY INDUSTRIES

บรษิทั บีเจซ ีเฮฟว่ี อนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน)

เพ่ือเป�นผู�ให�บร�การท่ีครบวงจรระดับโลก ทางด�านว�ศวกรรม
การจัดหาผลิตภัณฑ�งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและงาน
ประกอบกลุ�มช�้นงานขนาดใหญ�

ประจำป� 2564
 บร�ษัท บีเจซ� เฮฟว�่ อินดัสทร� จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1
 ONE REPORT



ของบร�ษัทในการดำเนินโครงการต�างประเทศ
ขนาดใหญ� คือ ข�อพิสูจน�อย�างชัดเจนต�อความ
มุ�งมั่นของบร�ษัทในการจัดหาสินค�าและบร�การ
ที่ยอดเยี่ยม การส�งมอบที่ตรงต�อเวลาและ
มากกว�าความคาดหวังของลูกค�าซ�่งบร�ษัท
ได�ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการต�างๆ
ทั่วทั้ง 6 ทว�ปทั่วโลก

ด�วยประสบการณ�

มากกว�า 27 ป�
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สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบร�หาร 
ว�สัยทัศน�  พันธกิจ กลยุทธ�ทางธุรกิจ 
ข�อมูลสำคัญทางการเง�น
คณะกรรมการและผู�บร�หาร 

ส�วนที่ 
1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1.1  โครงสร�างและการดำเนินงานของกลุ�มบร�ษัท 
1.2  การบร�หารจัดการความเสี่ยง 
1.3  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
1.4  การว�เคราะห�และคำอธ�บายของฝ�ายจัดการ 
1.5  ข�อมูลทั่วไปและข�อมูลสำคัญอื่น

ส�วนที่
2

การกำกับดูแลกิจการ
2.1  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2.2  โครงสร�างการกำกับดูแลกิจการ และข�อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ
      คณะกรรมการชุดย�อย ผู�บร�หาร พนักงานและอื่น ๆ 
2.3  รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด�านการกำกับดูแลกิจการ 
2.4  การควบคุมภายในและรายการระหว�างกัน 

งบการเง�น
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�มีอานาจควบคุม
                   ผู�ที่ได�รับมอบหมาย ให�รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช�
                   และการเง�น ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบโดยตรงในการ
                   ควบคุมดูแลการทางบัญช� เลขานุการบร�ษัท  
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบร�ษัทย�อย 
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4 : ทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ
                   รายการประเมินราคาทรัพย�สิน 
เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
                   ธุรกิจ การต�อต�านการทุจร�ตและคอร�รัปชั่น ฉบับเต็ม
เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส�วนที่
3



การดำเนินการสำหรับงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก
ท่ีครบวงจรช�วยเพ่ิมประสิทธ�ภาพในกระบวนการทำงาน
ลดระยะเวลาในการทำงานพร�อมท้ังลดต�นทุนการผลิต
ในการดำเนินโครงการให�แก�ลูกค�า



สารจาก
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบร�หาร
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เป�นเวลามากกว�า 2 ป� ท่ีหลายประเทศท่ัวโลกประสบกับความท�าทาย

ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด-19 ดังน้ัน นโยบาย

กระตุ�นเศรษฐกิจหลายอย�างจึงถูกนำมาใช�โดยรัฐบาลต�างๆ รวมไปถึง

นโยบายการเงินแบบผ�อนคลายท่ีถูกนำมาใช�โดยธนาคารกลางต�างๆ

ได�ช�วยลดผลกระทบจากโรคระบาดดังกล�าว และช�วยให�กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการเหมือนเดิมมากขึ้น

แม�จะเป�นช�วงเวลาท่ีท�าทาย ในป� 2564 บริษัทฯ ได�ประสบความสำเร็จ

ในการส�งมอบโครงการขนาดใหญ�อย�างโครงการ Koodiaderi และ

Santos ซ่ึงพิสูจน�ให�เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนิน

โครงการขนาดใหญ� การส�งมอบงานท่ียอดเย่ียม พร�อมกับความมุ�งม่ัน

ในการทำงานที่บริษัทฯ นั้นมอบให�แก�ลูกค�ามาอย�างต�อเนื่อง

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได�รับสัญญาใหม�จากโครงการ Santos ลูกค�า

รายป�จจุบัน ซึ่งเป�นสิ่งที่แสดงให�เห็นว�า ลูกค�านั้นมีความมั่นใจและ

พึงพอใจกับการทำงานท่ีผ�านมาของบริษัทฯ เน่ืองจากการส�งมอบงาน

ที่มีคุณภาพและการดำเนินโครการที่โดดเด�น

ด�วยสภาวะอุตสาหกรรมในป�จจุบัน การฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลก ได�ส�ง

ผลดีต�อตลาดสินค�าโภคภัณฑ�อย�างเช�น ราคาน้ำมัน ราคาถ�านหินและ

ราคาก�าซธรรมชาติ ท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ทำให�ผู�พัฒนาโครงการหลายราย

เริ่มตัดสินใจกลับมาดำเนินโครงการมากขึ้น

ดังน้ัน บริษัทฯ ยังคงเข�าร�วมประมูลงานใหม�ๆ  จากลูกค�าจำนวนมาก

ในหลายอุตสาหกรรม เช�น น้ำมันและก�าซ ป�โตรเคมี โรงไฟฟ�า

เหมืองแร� พลังงานสีเขียว และโครงสร�างพื้นฐานจากลูกค�าป�จจุบัน

และลูกค�าเป�าหมาย ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมโอกาสสำหรับบริษัทฯ ในการเข�าไป

รับงานต�างๆ มากขึ้น ในอนาคต

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข�องกับสิ่งแวดล�อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศซึ่งเป�นป�ญหาระดับโลก เน่ืองจากส�งผลกระทบทางสังคม

และเศรษฐกิจในวงกว�าง ซึ่งบริษัทฯ ได�ตระหนักและคำนึงถึงเรื่อง

ดังกล�าว ด�วยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO14001 มาใช�

เป�นมาตรฐานในการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมอย�างเป�นระบบตั้งแต�ป�

2554 ซึ่งช�วยให�บริษัทฯ สามารถควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ

ด�านสิ่งแวดล�อมได�เป�นอย�างดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่

ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และทำให�มั่นใจว�า บริษัทฯ นั้นมีการ

ปฏิบัติตามข�อกำหนดทางกฎหมายและอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ

ยังได�รับใบรับรอง ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน� ต้ังแต�ป� 2559 และ

ใบรับรองการเป�นอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับที่ 3) จากกระทรวง

อุตสาหกรรมตั้งแต�ป� 2560

สุดท�ายน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู�บริหาร พวกเรา

ขอแสดงความขอบคุณเป�นอย�างสูงต�อผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องท้ังหมด เช�น

ผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า สถาบันการเงิน และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกท�านอ่ืนๆ

ท้ังในส�วนภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีมอบความเช่ือม่ันและสนับสนุน

ธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด พวกเรายังคงมุ�งมั่นในการทำธุรกิจ

ให�ประสบความสำเร็จ ภายใต�กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ

ให�บริษัทฯ เติบโตได�อย�างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต�ผลประโยชน�

ของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

เร�ยน ผู�ถือหุ�นทุกท�าน

ขอแสดงความนับถือ

(นายคิล ยัง ลี)
ประธานกรรมการบริหาร

(นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�)
ประธานกรรมการ
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ว�สัยทัศน�
เพื่อเป�นผู�ให�บร�การที่ครบวงจรระดับโลก ทางด�านว�ศวกรรม การจัดหา
ผลิตภัณฑ�งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและงานประกอบกลุ�มช�้นงาน
ขนาดใหญ�

พันธกิจ
เพ่ือสร�างผลตอบแทนท่ีย่ังยืนให�แก�ผู�ถือหุ�นผ�านการดำเนินธุรกิจท่ีเติบโต
อย�างยั่งยืน
เพื่อมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต�กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสามารถจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การให�แก�ลูกค�า ภายใต�คุณภาพที่
ยอดเยี่ยมและการส�งมอบสินค�าที่ตรงต�อเวลา
เพื่อคืนประโยชน�ให�แก�สังคมผ�านการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู�บนพื้นฐาน
แห�งความยั่งยืน

กลยุทธ�ทางธุรกิจ
เพื่อให�ธุรกิจเติบโตอย�างยั่งยืนในระยะยาว บร�ษัทฯ มีความมุ�งมั่นที่จะ

ขยายตลาด โดยเน�นตลาดต�างประเทศ
ขยายผลิตภัณฑ�และบร�การสำหรับตลาดภายในประเทศ
ดำเนินการตามแผนการลดต�นทุนการผลิตเพื่อรักษาข�ดความสามารถ
ในการแข�งขัน
พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู�และทักษะในการทำงานอันจะสร�างการ
เติบโตอย�างยั่งยืน
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รายได�รวม

กำไรสุทธิ

รายการ (ล�านบาท) 2563 2564

2,073.2

47.2

2562

รายได�รวม (ล�านบาท) อัตรากำไรขั้นต�น (%) อัตรากำไรสุทธ� (%)กำไรสุทธ� (ล�านบาท)

2,034.8 1,544.8

152.7(193.9)
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ขอมูลสำคัญทางการเง�น

1,544.8 10.7 152.7 9.9 

2564 2564 2564 2564

หน�วย : ล�านบาทรายได�รวมกำไรสุทธิ

2562

2,073.2

47.2

1,544.8

152.7

2563 2564

2,034.8

(193.9)



สถานะทางการเง�น

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม ส�วนผู�ถือหุ�น หนี้สินต�อส�วนผู�ถือหุ�น (เท�า) หน�วย : ล�านบาท

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 9แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564

2563 25642562

3,829.1

445.8

3,373.3

สถานะทางการเง�น (ล�านบาท)

สินทรัพย�รวม

หนี้สินรวม

ส�วนผู�ถือหุ�น

4,406.4

739.1

3,667.3

3,818.2

552.4

3,265.8

อัตรากำไรขั้นต�น (%)

2563 25642562

17.9

2.3

0.20

0.03

1.14

1.27

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตรากำไรสุทธิ (%)

หนี้สินต�อส�วนผู�ถือหุ�น (เท�า)

กำไรต�อหุ�น (บาท)

อัตราส�วนผลตอบแทนต�อสินทรัพย� (%)

อัตราส�วนผลตอบแทนต�อส�วนผู�ถือหุ�น (%)

2.2

(9.5)

0.17

(0.12)

(4.72)

(5.59)

10.7

9.9

0.14

0.10

4.0

4.6

2562 2563 2564

3,818.2

552.4

3,265.8

3,829.1
3,373.3

455.8
739.1

4,406.4

3,667.3

0.20 0.17 0.14



5. นายมายังซับ ซอง
     กรรมการ
     ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารด�านบัญช�และการเง�น

10. นายจ�มพต กาญจนป�ญญาคม
       กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�
     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

7. นางจันทร�จ�รา สมัครไทย
     กรรมการ
     ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ – ฝ�ายงานสนับสนุน

4. นายเซ�ง วู ลี
     กรรมการ
     รองกรรมการผู�จัดการ

9. รศ.ดร.เอกจ�ตต� จ�งเจร�ญ
     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. นายเช�ง จ�น ลี
     กรรมการ
     ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ – ฝ�ายงานโครงการ

3. นายหยัง เจ�น ลี
     กรรมการ
     ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร / กรรมการผู�จัดการ

8. นายนพดล ธ�ระบุตรวงศ�กุล
     กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายคิล ยัง ลี
     กรรมการ 
     ประธานกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�ษัท

109

87

65

43

21

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)10 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564



คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายจ�มพต กาญจนป�ญญาคมนายนพดล ธ�ระบุตรวงศ�กุล รศ.ดร.เอกจ�ตต� จ�งเจร�ญ

นายเซ�ง วู ลีนายหยัง เจ�น ลีนายคิล ยัง ลี

นายเช�ง จ�น ลี นางจันทร�จ�รา สมัครไทยนายมายังซับ ซอง

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 11แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564



การอบรม/สัมมนาอื่นๆ
   ป� 2564 : NECTEC Annual Conference 2021 : Digital Transformation
             for Sustainability, NECTEC (13-15/12/2564)
   ป� 2564 : Chairman Forum-Chairing a Virtual Board Meeting,
             IOD (23/11/2564)
   ป� 2564 : National Engineering 2564 : EIT-BIM, Engineering
             Institute of Thailand (16-18/11/2564)
   ป� 2564 : ID Forum-It's Time for Board Meeting Reformation,
             IOD (11/11/2564)
   ป� 2564 : Self-Learning การเตรียมความพร�อมจัดทำ Sustainability
             Disclosure ตาม One Report, SET (26/10/2564)
   ป� 2564 : Health & Well-Being, Sustainability & Environment,
             Energy Efficiency by Digitalization and Technology,
             led expo 2021 (14-15/9/2564)
   ป� 2564 : Energy Symposium 2021, Federation of Thailand
             Industry (9/9/2564)
   ป� 2564 : Future of BIM in Design and Construction Industry,
             TBIM Association (1-3/9/2564)
   ป� 2564 : National Director Conference 2021-Leadership
             Behind Closed Door, IOD (17/8/2564)
   ป� 2564 : สถาปนิกวิศวกรไทยกับเทคโนโลยี BIM, SIE-CON, SUT
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (9/7/2564)
   ป� 2564 : Director Briefing-Zoom Out Zoom In-Driving strategic
             focus in chaotic times, IOD (24/6/2564)
   ป� 2564 : Director Briefing - What Your Board Needs to Know
             about C-Suite Development, IOD (8/6/2564)
   ป� 2564 : Annual General Meeting, IOD (31/5/2564)
   ป� 2564 : Director’s Briefing-What Your Board Needs to Know
             about C-Suite Succession in time of Uncertainty,
             IOD (9/4/2564)
   ป� 2564 : Director’s Briefing-Founder Mentality : Roadmap
             for Post-Pandemic World, IOD (23/3/2564)
   ป� 2564 : Boost Up Workplace Productivity, KPMG/Microsoft
             (18/3/2564)
   ป� 2564 : Director’s Briefing-Women on Boards-Why now and
             How to?, IOD 11/3/2564)
   ป� 2564 : Director's Briefing-Reenergizing and Refocusing
             Board Members in 2021, IOD (22/2/2564)
   ป� 2564 : Director's Briefing AGM-จ�ายป�นผลและออกหุ�นกู�
             คณะกรรมการต�องพิจารณาอะไร, IOD (5/2/2564)
   ป� 2564 : Director's Briefing-Governing in Tomorrow 's world,
             IOD (29/1/2564)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จาก

   สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 92 ป� 2554
   การอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
   (AACP) จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ�น 13
   ป� 2556
   การอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
   จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ�น 13 ป� 2557
   การอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate
   Leaders (RCL) จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
   รุ�น 22 ป� 2564

การศึกษา
   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย
   ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร� (ไฟฟ�า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
   ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร�สุขภาพ (อาชีวอนามัยความปลอดภัย)
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร�) มหาวิทยาลัย
              สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติกรรมการและผูบร�หาร

กรรมการอิสระ
แต�งตั้งวันที่ : 7  มิถุนายน 2554

ประธานกรรมการ
แต�งตั้งวันที่ : 12 พฤษภาคม 2561

อายุ       : 56 ปี

นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)12 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564



ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
   2561 - ป�จจุบัน  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
   2556 - 2561    : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
   2554 - 2555    : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซันไชน� อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
   2562 - 2564    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
                     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ดาคอน อินสเป�คชั่น เทคโนโลยี่ส� จำกัด
   2562 - ป�จจุบัน  : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดาคอน อินสเป�คชั่น เซอร�วิส จำกัด
   2559 - 2561    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลบอล โปรดักส� แอนด�  เซอวิสเซส จำกัด
   2545 - ป�จจุบัน  : ที่ปรึกษา / วิทยากรอิสระ

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร�เธอร� แอนเดอร�เซ�น จำกัด
   (บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด) 
   2539 - 2545    : ผู�จัดการอาวุโส 

บริษัท มินีแบไทย จำกัด
   2531 - 2539    : วิศวกรอาวุโส

การศึกษา
   ปริญญาตรี Aeronautical Mechanical Engineering, Korea
   National Aviation College

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
   2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
   2537 - 2555    : กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

BUM JIN Industrial & Construction Co., LTD.
   2535 - 2536    : กรรมการบริหาร 

SAM JIN Industrial Co., LTD.
   2530 - 2535    : รองผู�บริหารระดับสูง 

DAELIM INS. Co., LTD.
   2511 - 2530    : หัวหน�าฝ�ายปฏิบัติการ

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   ไม�มี

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   ไม�มี

นายคิล ยัง ลี
กรรมการ
ประธานกรรมการบร�หาร
แต�งตั้งวันที่ : 7  มิถุนายน 2554
อาย ุ       : 78 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จาก
   สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 88 ป� 2554

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   จำนวน 270,076,200 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 16.88

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   บิดาของนายหยัง เจิน ลี
   (กรรมการ/ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/กรรมการผู�จัดการ)

   บิดาของนายเซิง วู ลี
   (กรรมการ/รองกรรมการผู�จัดการ)

   ลุงของนายเชิง จิน ลี
   (กรรมการ/ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-ฝ�ายงานโครงการ)

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 13แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564



การศึกษา
   ปริญญาตรี คณะการจัดการทั ่วไป มหาวิทยาลัยเอเชียน

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

   2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ / รองกรรมการผู�จัดการ 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด 

   2553 - 2555   : กรรมการ / ผู�จัดการทั่วไป 

   2552 - 2553    : ผู�จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

   2547 - 2552    : ผู�จัดการฝ�ายเทรดดิ้ง

นายหยัง เจ�น ลี
กรรมการ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร/กรรมการผู�จัดการ
แต�งตั้งวันที่  : 7 มิถุนายน 2554

อายุ        : 50 ป�

การศึกษา
   ปริญญาญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว�าง

   ประเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จาก

   สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 88 ป� 2554

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

   2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ/ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/

                    กรรมการผู�จัดการ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

   2553 - 2555    : กรรมการ/รองประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

   2546 - 2553    : ผู�จัดการทั่วไป

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   จำนวน 452,700,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 28.30

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   บุตรชายของนายคิล ยัง ลี (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)

   พี่ชายของนายเซิง วู ลี (กรรมการ/รองกรรมการผู�จัดการ)

นายเซ�ง วู ลี
กรรมการ
รองกรรมการผู�จัดการ
แต�งตั้งวันที ่ : 7  มิถุนายน 2554

อายุ        : 46 ป�

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP)

   จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 88

   ป� 2554

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   จำนวน 452,500,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 28.29

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   บุตรชายของนายคิล ยัง ลี

   (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)

   น�องชายของนายหยัง เจิน ลี

   (กรรมการ/ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/กรรมการผู�จัดการ)

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)14 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564



ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

   2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ /

                    ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-ฝ�ายงานโครงการ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

   2549 - 2555    : ผู�จัดการโครงการ

การศึกษา
   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร�, มหาวิทยาลัยยอนเซ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   หลักสูตร CFO's Refreshment Course จากสถาบันพัฒนาความรู�

   ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยป� 2564

   หลักสูตร CFO's Orientation Course จากสถาบันพัฒนาความรู�

   ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยป� 2563

   การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP)

   จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 173

   ป� 2563

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   ไม�มี

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   ไม�มี

นายมายังซับ ซอง
กรรมการ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารด�านบัญช�และการเง�น
ผู�รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช�และการเง�น
แต�งตั้งวันที่  : 17 กรกฎาคม 2563

อายุ        : 55 ป�

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

   2562 - ป�จจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารด�านบัญชี

                    และการเงิน

Metistone Equity Partners

   2560 - 2561   : กรรมการผู�จัดการ 

Samsung Life Insurance

   2556 - 2560   : ผู�จัดการทั่วไปฝ�ายบริหารสินทรัพย�

นายเช�ง จ�น ลี
กรรมการ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานโครงการ
แต�งตั้งวันที่  : 29 มิถุนายน 2554

อายุ        : 46 ป�

การศึกษา
   ปริญญาโท คณะวิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยฮานนาม

   ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคมี ,มหาวิทยาลัยฮานนาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP)

   จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 88

   ป� 2554

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   1,740,000  หุ�น คิดเป�นร�อยละ 0.11

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   หลานชายของนายคิล ยัง ลี

   (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 15แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564



การศึกษา
   ปริญญาโท  สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโรลาโด
   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร� และการบัญชี สาขาบัญชี
              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
   2561 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
   2556 - 2561    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
   2554 - 2555    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซันไชน� อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
   2562 - 2564    : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
                    กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
   2560 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
                    กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
   2559 - 2560   : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
   2554 - 2558   : กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน  
   2550 - 2560   : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไอเอฟเอซี จำกัด
   2550 - ป�จจุบัน : กรรมการบริหาร 
บริษัท ซีแมช คอร� ปอเรชั่น จำกัด
   2556 - 2557   : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

   ปริญญาตรี คณะการตลาด วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

   2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ / ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงาน

                    สนับสนุน 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

   2552 - 2555    : กรรมการ / ผู�จัดการฝ�ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บีเจซี คอนสตรัคชั่น อินดัสทรี จำกัด

   2538 - 2552    : ผู�จัดการฝ�ายธุรการและการเงิน 

บริษัท สยามอีสต� โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

   2558-ป�จจุบัน  : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

                    คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   จำนวน 5,002,500 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 0.31

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   ไม�มี

นางจันทร�จ�รา สมัครไทย
กรรมการ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานสนับสนุน
แต�งตั้งวันที่  : 7  มิถุนายน 2554

อายุ        : 51 ป�

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จากสมาคม

   ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 89 ป� 2554

   การอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO)

   จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ� รุ�น 16 ป� 2555 การอบรม

   หลักสูตร Anti-Corruption for Executive รุ�น 13 ป� 2557

นายนพดล ธ�ระบุตรวงศ�กุล
กรรมการอิสระ
แต�งตั้งวันที่ : 7  มิถุนายน 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต�งตั้งวันที่ : 10 สิงหาคม 2561
อาย ุ       : 55 ป�

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) รุ�น 68
   ป� 2551 จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ�น 23 ป� 2551
   การอบรมหลักสูตร Role of the Nominating and Governance
   Committee (RNG) รุ�น 3 ป� 2555

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   ไม�มี

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   ไม�มี
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ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
   2561 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไร�ท�ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
   2559 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
                    พิจารณากำหนดค�าตอบแทน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล�อปเมนต� จำกัด (มหาชน)
   2545 - 2559   : ผู�จัดการโครงการ

บริษัท ซัมซุง เฮฟวี่ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
   2537 - 2544   : กรรมการผู�จัดการ (ฝ�ายไทย)

บริษัท เฟ�ร�สท เมนเทนแนนซ� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   2533 - 2537   : กรรมการผู�จัดการ

บริษัท ป�โตรเคมีแห�งชาติ จำกัด
   2527 - 2533   : ผู�ช�วยผู�จัดการโครงการ

บริษัท เนาวรัตน�พัฒนาการ จำกัด
   2523 - 2526   : ผู�จัดการโครงการ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล�อปเมนต� จำกัด (มหาชน)
   2517 - 2520   : วิศวกรโยธา

นายจ�มพต กาญจนป�ญญาคม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
แต�งตั้งวันที่ : 12 พฤษภาคม 2561
อาย ุ       : 71 ป�

ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี  จำกัด (มหาชน)
   2556 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี  จำกัด
   2554 - 2555   : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซันไชน� อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
   2562 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
                    ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน)
   2561 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
                    กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) 
   2560 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
                    กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
   2554 - 2559   : กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
   2550 - 2560   : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
   2550 - ป�จจุบัน : รองศาสตราจารย�ประจำคณะบริหารการปฏิบัติการ
   2553 - 2560    : ผู�อำนวยการโครงการ MBA 
   2551 - 2553    : หัวหน�าสาขาบริหารการปฏิบัติการ

รศ.ดร.เอกจ�ตต� จ�งเจร�ญ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
แต�งตั้งวันที่ : 7 มิถุนายน 2554
อาย ุ       : 59 ป�

การศึกษา
   ปริญญาเอก  คณะวิทยาศาสตร�การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเตอร�ลู
   ปริญญาโท  คณะวิทยาศาสตร�การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเตอร�ลู
   ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมไฟฟ�า มหาวิทยาลัยยังส�ทาวน� สเตท
   ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมไฟฟ�า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
               เจ�าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) รุ�น 68
   ป� 2551 จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
   การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ�น 22 ป� 2551
   การอบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
   ป� 2557
   การอบรมหลักสูตร Role of the Chairman (RCP) ป� 2561

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   ไม�มี

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   ไม�มี

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บร�หาร
   ไม�มี

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท
   ไม�มี

การศึกษา
   ปริญญาโท  คณะ Geotechnical Engineering สถาบันเทคโนโลยี
              แห�งเอเชีย (A.I.T)
   ปริญญาตรี  วศ.บ (เกียรตินิยม) คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�
              มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
   การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) รุ�น 139
   ป� 2560 จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ส�วนท่ี 1

การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำเนินงาน



1.1  โครงสรางและการดำเนินงาน
ของกลุมบร�ษัท 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ

“BJCHI”) ได�จัดตั้งขึ้นเป�นบริษัทจำกัด ภายใต�ชื่อ บริษัท บีเจซี

อินดัสเตรียล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537 ก�อตั้งโดยกลุ�มวิศวกร

ชาวเกาหลีใต� เพ่ือประกอบธุรกิจหลักในการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ�

เหล็กและอุปกรณ�ต�างๆ และการแปรรูปและประกอบช้ินงานขนาดใหญ�

ต�อมาเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได�จดทะเบียน แปรสภาพ

เป�นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจำกัด

และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 หุ�นสามัญของบริษัทฯ ได�รับ

อนุมัติเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

บริษัทฯ ให�บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�

(Modularization) งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก (Fabrication)

งานติดต้ังนอกสถานท่ี (Site Erection) และงานหล�อช้ินส�วนคอนกรีต

สำเร็จรูป (Precast Concrete) และงานบริการอ่ืนๆ (Other Services)

ที่ผ�านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการผลิตอุปกรณ�และ

ก�อสร�างโรงงานต�างๆ จำนวนมากท้ังในและต�างประเทศให�แก�ลูกค�า

ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช�น อุตสาหกรรมน้ำมันและแก�สท้ังต�นน้ำ

และปลายน้ำ อุตสาหกรรมป�โตรเคมี อุตสาหกรรมโรงไฟฟ�า

อุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ำมัน อุตสาหกรรมเหมืองแร�และอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน เป�นต�น โดยในป� 2564 รายได�ส�วนใหญ�ของบริษัท

มาจากทวีปออสเตรเลียโดยคิดเป�นสัดส�วนกว�า 72.44% ของรายได�

ตามสัญญา ซึ่งเป�นโครงการในอุตสาหกรรมแก�สและเหมืองแร�

ขณะที่บริษัทยังมีรายได�ตามสัญญาจากทวีปอเมริกา และเอเชีย ซึ่ง

ส�วนใหญ�เป�นโครงการจากอุตสาหกรรมโรงไฟฟ�า อุตสาหกรรมน้ำมัน

และป�โตรเคมี เป�นต�น

ท่ีผ�านมาบริษัทฯ ได�ร�วมงานกับผู�รับเหมาโครงการหลักท่ีเป�นผู�ให�บริการ

ทางวิศวกรรมแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and

Construction “EPC”) ชั ้นนำของโลกอย�างมากมาย อาทิ

Laing O’Rourke Australia Construction Pty Limited (“LOR”),

ITT S.p.A. (“ITT”), Foster Wheeler Energy Ltd. (“Foster Wheeler”),

United Group Resources (“UGL”), Tenke Fungurume Mining

(“Tenke”), Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.

(“HDEC”), Toyo Engineering Corporation (Toyo Setal),

QGI Oil and Gas Inc. (QGI), Petrobras ,TUPI B.V. และ

Técnicas Reunidas เป�นต�น

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการผลิตอุปกรณ�และก�อสร�างโรงงาน

ต�างๆ จำนวนมากทั้งในและต�างประเทศ ทำให�บริษัทฯ มีชื่อเสียง

และได�รับความไว�วางใจอย�างสูงจากลูกค�า เน่ืองจากบริษัทฯ ยึดถือ

หลักในการดำเนินธุรกิจดังนี้

อักษร ความหมาย

B (Best Quality) คุณภาพดีเยี่ยม

J (Just Delivery on Time) ส�งมอบงานตรงต�อเวลา

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงแนวโน�มการเติบโตของความต�องการอุปกรณ�

ทางวิศวกรรมที่มีอยู�อย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค�าในต�างประเทศ

ท้ังในภูมิภาคท่ีบริษัทฯ มีฐานลูกค�าอยู�แล�วและเล็งเห็นศักยภาพ เช�น

สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา

เอเชีย และอเมริกาใต� โดยเฉพาะอย�างย่ิงสำหรับลูกค�าในอุตสาหกรรม

พลังงาน แก�ส ป�โตรเคมี โรงไฟฟ�า พลังงานสะอาดและเหมืองแร�

บริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมจำนวนและพัฒนาบุคลากรในสายงาน

ที่เกี่ยวข�องให�มีความรู�ความสามารถเพียงพอและขยายโรงงานเพื่อ

เพ่ิมขีดความสามารถในการรับงานโครงการต�างๆ ได�มากข้ึน รวมถึง

รองรับโครงการที่มีขนาดใหญ�/มูลค�าสูงและงานที่ใช�เทคโนโลยี

วิศวกรรมที่ซับซ�อนมากขึ้น

C (Cost Effective Service) ราคามาตรฐาน
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ป� 2562

     ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ Phase 4B BLWPC

     and Decks Fabrication and Transportation ของบริษัท

     Ophir Thailand (Bualuang) จำกัด

     ได�รับงานก�อสร�างโครงการขนาดใหญ�ในชื่อโครงการ CRISP

     ซึ่งเป�นงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและประกอบกลุ�มชิ้นงาน

     ขนาดใหญ�ในอุตสาหกรรมน้ำมันและป�โตรเคมีท่ีประเทศสิงคโปร�

      ได�รับงานโครงการ Santos ซึ่งเป�นการจัดหาและการแปรรูป
     โลหะเพื่อก�อสร�างชุดขุดเจาะแก�สบนบกในอุตสาหกรรมแก�ส

     ที่ประเทศออสเตรเลีย 

     บริษัทลดทุนชำระแล�วโดยวิธีตัดหุ�นจดทะเบียนส�วนท่ีจำหน�าย

     ไม�ได�จำนวน 309,999 หุ�น ทำให�ทุนจดทะเบียนใหม�ของบริษัท

     เท�ากับ 399,922,500.25 บาท

ป� 2563

     ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ UPGN Comperj

     ของ Kerui Método Construção e Montagem S.A ซ่ึงเป�น

     งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและประกอบกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ�

     ในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก�สที่ประเทศบราซิล

     ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ LINDE ซ่ึงเป�นงาน

     แปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก และงานประกอบกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ�

     ในอุตสาหกรรมแก�สที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ได�รับงานโครงการ Santos ซึ่งเป�นการจัดหาและการแปรรูป

     โลหะเพื่อก�อสร�างชุดขุดเจาะแก�สบนบกในอุตสาหกรรมแก�ส

     ที่ประเทศออสเตรเลีย

     ได�รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด�านนักลงทุนสัมพันธ�ดีเด�น

     ในกลุ�มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค�าหลักทรัพย� ราคาตลาด

     ระหว�าง 3,000 - 10,000 ล�านบาท

ป� 2564

     ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ Koodaideri ซึ่ง

     เป�นงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและงานประกอบกลุ�มชิ้นงาน

     ขนาดใหญ�ในอุตสาหกรรมเหมืองแร�ที่ประเทศออสเตรเลีย

     ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ Modular Packages

     Skids for Gas Turbine ซึ่งเป�นงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก

     ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ�าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิล

     ได�รับงานโครงการ Santos ซ่ึงเป�นการจัดหาและการแปรรูปโลหะ

     เพื่อก�อสร�างชุดขุดเจาะแก�สบนบกในอุตสาหกรรมแก�สที่

     ประเทศออสเตรเลีย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สำคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ

“BJCHI”)  ได�จัดตั้งขึ้นเป�นบริษัทจำกัด ภายใต�ชื่อ บริษัท บีเจซี

อินดัสเตรียล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537 เพื่อประกอบธุรกิจหลัก

ในการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและอุปกรณ�ต�างๆ และการแปรรูป

และประกอบช้ินงานขนาดใหญ� ต�อมาเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556

บริษัทฯ ได�จดทะเบียนแปรสภาพเป�นบริษัทมหาชนจำกัด ตาม

กฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

2556 หุ�นสามัญของบริษัทฯ ได�รับอนุมัติเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา

มีดังนี้
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ความหมาย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BJCHI”) มีประสบการณ�ในการดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก

ก�าวเข�าสู�ป�ที่ 28 ป�จจุบันให�บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก งานติดตั้งนอกสถานที่

งานหล�อชิ้นส�วนคอนกรีตสำเร็จรูป และงานบริการอื่นๆ โดยบริการของบริษัทฯ แบ�งออกเป�น 5 ประเภทหลักดังนี้

งานแปรรูปและประกอบกลุมช�น้งานขนาดใหญ
บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ�ในงานแปรรูปและประกอบ

กลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�เพื่อการส�งออก งานแปรรูปและประกอบ

กลุ�มช้ินงานขนาดใหญ�เป�นการรวมงานโครงสร�างเหล็ก งานระบบท�อ

อุปกรณ�ต�างๆ เช�น เครื่องอัดแรงดัน ภาชนะความดัน อุปกรณ�

เปลี่ยนแปลงความร�อน ระบบไฟฟ�าและเครื่องมือวัด เพื่อประกอบ

เป�นกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ�ตามแบบท่ีลูกค�าต�องการ งานแปรรูปและ

ประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�ได�ลดต�นทุนการก�อสร�าง ช�วยสร�าง

ความสมดุลย�ในการใช�แรงงานในการทำงานและขจัดป�ญหาพื้นที่

ในการทำงานที่จำกัดของลูกค�า

โดยงานลักษณะดังกล�าวต�องอาศัยการออกแบบทางด�านวิศวกรรม

ขั้นสูง ใช�โรงงานและพื้นที่ขนาดใหญ�ที่ต�องอยู�บริเวณใกล�ท�าเรือ

เพื่อการส�งออก ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการก�อสร�างและประกอบ

กลุ�มงานตามแบบของลูกค�าในพื้นที่อาคารโรงงานของบริษัทฯ

ในอำเภอนิคมพัฒนาและนำไปประกอบเป�นโครงสร�างกลุ�มชิ้นงาน

ขนาดใหญ� ณ บริเวณพื้นที่ประกอบชิ้นส�วนงานขนาดใหญ�ซึ่งตั้งอยู�

ใกล�ท�าเรือสัตหีบ
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งานแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก
บริษัทฯ ให�บริการแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กให�เป�นช้ินส�วนโครงสร�างเหล็ก

ประเภทต�างๆ โดยการนำเหล็กรูปพรรณ ท�อเหล็ก และเหล็กแผ�น

ซึ่งเป�นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบ

ตามแบบที่ลูกค�ากำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถให�บริการรับจ�าง

ผลิตตามแบบของลูกค�าได�หลากหลายลักษณะ ตัวอย�างผลงาน

การแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กที่ผ�านมาได�แก�

งานโครงสรางเหล็ก

งานโครงสร�างเหล็ก เป�นการแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กต�างๆ ให�เป�น

ชิ้นงานโครงสร�างขนาดใหญ� ซึ่งจะถูกนำไปใช�เป�นโครงสร�างหลัก

ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ� เช�น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงาน

ป�โตรเคมี โรงไฟฟ�า และเหมืองแร�เป�นต�น
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งานประกอบและเช�่อมทอ

บริษัทฯ ให�บริการประกอบและเชื่อมท�อให�ได�ขนาดและรูปร�างตามแบบ และนำไปประกอบติดตั้งเป�นระบบท�อเพื่อใช�ในกระบวนการผลิต

ของโรงงานอุตสาหกรรม

โครงสรางเตาเผาอุตสาหกรรม
และโครงสรางอุปกรณกำเนิดความรอน 

บริษัทฯ ให�บริการแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กเป�นช้ินส�วนโครงสร�างเตาเผา

อุตสาหกรรมและโครงสร�างอุปกรณ�กำเนิดความร�อน ซ่ึงจะถูกนำไปใช�

ในอุตสาหกรรมต�างๆ เช�น อุตสาหกรรมป�โตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน

และอุตสาหกรรมเหมืองแร� เป�นต�น โดยท่ีผ�านมา บริษัทฯ ได�ก�อสร�าง

โครงสร�างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร�างอุปกรณ�กำเนิดความร�อน

มากกว�า 300 โครงการ
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ภาชนะบรรจุ

บริษัทฯ ให�บริการแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กเป�นภาชนะบรรจุสินค�า

ประเภทของเหลว แก�ส หรือสารเคมี โดยบริษัทฯ ได�เริ่มให�บริการ

ผลิตภัณฑ�ดังกล�าวมาตั้งแต�ป� 2537

ภาชนะความดันและช�้นสวนทนแรงดัน

ภาชนะความดันและชิ้นส�วนทนแรงดันใช�สำหรับบรรจุหรือเป�น

ท�อนำส�งสารเคมีท่ีเป�นแก�สหรือของเหลวในกระบวนการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม คุณภาพเป�นส่ิงท่ีสำคัญในการผลิตต�องเป�นไปตามเกณฑ�

ที่มาตรฐานความปลอดภัยกำหนด
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ทั้งนี้ ส�วนสำคัญของงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กคือ ความสามารถ

ของวิศวกรผู�คุมงานและช�างฝ�มือในงานประเภทโครงสร�างโลหะ

ได�แก� การตัด (Cutting) การดัด (Bending) การเจาะ (Drilling)

และการเชื่อม (Welding) มาประกอบให�ได�ลักษณะโครงสร�างหรือ

ชิ้นงานตามแบบที่ลูกค�ากำหนด บริษัทฯ มีทีมวิศวกรผู�คุมงานที่มี

ประสบการณ�ในการบริหารจัดการโครงการ และมีทีมช�างฝ�มือที่มี

ประกาศนียบัตรช�างเช่ือมตามท่ีมาตรฐานของผลิตภัณฑ�แต�ละประเภท

กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ�ายควบคุมคุณภาพ เป�นผู�ควบคุมการ

คัดเลือกช�างเชื่อมผู�มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของงานแต�ละ

โครงการที่ลูกค�ากำหนด ขณะที่บริษัทฯ ได�มีการนำเทคโนโลยีที่

ทันสมัยเข�ามาใช�ซึ่งที่ผ�านมาบริษัทฯ ได�มีการลงทุนในการก�อสร�าง

โรงชุบสังกะสี โรงผลิตเหล็กตะแกรง และโรงสร�างคานเหล็กรับน้ำหนัก

เพื่อช�วยลดระยะเวลาการทำงานและควบคุมต�นทุนในการดำเนิน

โครงการจนนำไปสู�การเติบโตอย�างยั่งยืนของธุรกิจ

งานติดตั�งนอกสถานที่
บริษัทฯ ได�ดำเนินการก�อสร�างงานโครงสร�างเหล็กขนาดใหญ�โดย

สามารถรับงานได�หลากหลายอุตสาหกรรม เช�น เหมืองแร� โรงไฟฟ�า

และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต�างประเทศ ซึ่งที่ผ�านมาลูกค�า

พึงพอใจกับผลงานของบริษัทฯ เป�นอย�างมาก โดยบริษัทฯ ได�

มอบหมายให�ทีมวิศวกรและช�างฝ�มือที่เหมาะสมกับงานโครงการ

แต�ละประเภทเข�ารับผิดชอบในการดำเนินโครงการในพ้ืนท่ีการก�อสร�าง

ของลูกค�า งานติดต้ังและก�อสร�างนอกสถานท่ีจะเป�นงานส�วนต�อเน่ือง

จากงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กที่ทำภายในโรงงานของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะทำงานร�วมกับลูกค�าทุกขั้นตอน ตั้งแต�วางแผนการ

ดำเนินงาน การจัดหาวัตถุดิบ การควบคุมและตรวจสอบ การแปรรูป

และการประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� การขนส�ง การติดตั้งและ

ก�อสร�างให�ได�คุณภาพตามมาตรฐาน และแล�วเสร็จตามแผนงาน

ที่กำหนด

งานหลอช�้นสวนคอนกร�ตสำเร�จรูป
บริษัทฯ ให�บริการผลิตผลิตภัณฑ�ช้ินส�วนคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบ

ของลูกค�าเป�นหลัก โดยลูกค�าเป�นผู�จัดหาแม�แบบ (Mold) และ

ส�งให�กับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ เป�นผู�จัดหาแม�แบบเองแล�วแต�ข�อตกลง

ตัวอย�างผลิตภัณฑ�คอนกรีตหล�อสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ได�ทำการผลิต

ในอดีต ได�แก� ช้ินส�วนเข่ือนกันชายฝ��งหรือท�าเรือจากคล่ืนของน้ำทะเล

(Breakwater แบบ CORE-LOCTM) เพ่ือป�องกันคล่ืนกัดเซาะชายฝ��ง

แผ�นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Panel) แผ�นคอนกรีต

สำเร็จรูปอัดแรง (Pre-stress Concrete Panel) เพ่ือใช�เป�นสะพาน

ทางยกระดับ ท�าเทียบเรือ เป�นต�น
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งานบร�การอื่นๆ
นอกเหนือจากงานท่ีกล�าวมาข�างต�นแล�ว บริษัทฯ ยังมีงานบริการอ่ืนๆ

ซึ่งทำให�บริษัทฯ ไม�เพียงแต�สามารถดำเนินการปรับปรุง พัฒนา

ผลิตภัณฑ�ของบริษัทฯ แต�ยังทำให�ม่ันใจได�ว�าผลิตภัณฑ�ของบริษัทฯ

มีคุณภาพท่ีดีเย่ียม และสามารถจัดส�งสินค�าได�รวดเร็วข้ึนเพ่ือตอบสนอง

ความต�องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค�าในรูปแบบที่เหมาะสม

ท้ังน้ี งานบริการดังกล�าวไม�เพียงแต�สนับสนุนงานโครงการของบริษัทฯ

เท�านั้น แต�ยังสามารถให�บริการแก�ลูกค�าภายนอกได�อีกด�วยการมี

โรงชุบสังกะสี โรงผลิตเหล็กตะแกรง โรงสร�างคานรับน้ำหนัก

อุปกรณ�ให�ความร�อนภายหลังการเชื่อม เพื่อตอบสนองงานบริการ

ต�างๆ
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ความหมาย

โครงสรางรายได
โครงสร�างรายได�จะมีสัดส�วนแตกต�างกันไปในแต�ละป�ขึ้นอยู�กับ

ลักษณะงานโครงการในแต�ละอุตสาหกรรม การชนะการประมูล

โครงการจากผู�รับเหมาโครงการหลักหรือเจ�าของโครงการโดยตรง

และลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ (การแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก

งานประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� และอื่นๆ) ในป� 2564 รายได�

ตามสัญญาส�วนใหญ�เกิดจาก 3 โครงการคือ โครงการ Koodaideri

ซ่ึงเป�นโครงการเหมืองแร� โครงการ Cimtas ซ่ึงเป�น โครงการโรงไฟฟ�า

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

โครงสรางรายได

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ

1. งานแปรรูปและ
   ประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� 1,239.85 59.81 1,066.90 52.43 173.46 11.23

79.68 5.16

1,087.04 70.37

1,087.04 70.37

1,340.18 86.76

1,544.78

970.76 72.44

48.36 3.61

321.05 23.95

1,340.18 100.00

100.00

204.60 13.24

2. งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก 685.59 33.07 761.46 37.42

- งานโครงสร�างเหล็ก

- งานประกอบและเชื่อมท�อ

- งานโครงสร�างภาชนะบรรจุ

3. งานบริการอื่นๆ 92.12 4.44 136.94 6.73

1,965.30 96.5897.322,017.56รวมรายได�ตามสัญญา

รายได�อื่น/1 55.59 2.68 69.53 3.42

รวมรายได� 

รวม

2,073.15 100.00 2,034.83 100.00

359.77 17.35 379.67 18.66

325.82 15.72

381.79 18.76

หมายเหตุ : /1รายได�อื่นของบริษัทฯ ส�วนใหญ�ประกอบด�วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรขาดทุนจากการขายทรัพย�สิน และรายได�จากการขายเศษเหล็ก

ในป� 2562-2564 บริษัทฯ มีโครงสร�างรายได�ตามสัญญาแยกตามที่ตั้งโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

หน�วย:ล�านบาท

หน�วย:ล�านบาท

บริษัทฯ มีช�องทางในการรับงาน 2 ช�องทาง ได�แก� ผู�รับเหมาโครงการหลัก และ เจ�าของโครงการซึ่งเป�นลูกค�าภาคเอกชนที่ทำธุรกิจกับ

บริษัทฯ โดยตรง

ที่ตั�งโครงการ

ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปอเมริกาใต�

อื่นๆ

328.74

1,032.04

656.77

2,017.56

16.29

51.15

32.55

100.00

722.47

320.76

922.08

1,965.30

36.76

16.32

46.92

100.00
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และโครงการ Santos ซึ่งเป�นโครงการอุตสาหกรรมแก�ส โดยทั้ง 3

โครงการมีสัดส�วนคิดเป�นร�อยละ 81.66 ของรายได�ตามสัญญา

ขณะที่ในป� 2564 ที่ผ�านมา รายได�ส�วนใหญ�มาจากงานแปรรูป

ผลิตภัณฑ�เหล็กให�แก�ลูกค�าในอุตสาหกรรมแก�ส โรงไฟฟ�า เหมืองแร�

โดยมีสัดส�วนคิดเป�นร�อยละ 70.37 ของรายได�รวม ท้ังน้ี รายละเอียด

โครงสร�างรายได� มีดังนี้



ป 2562 ป 2563 ป 2564 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ

รวม

หน�วย:ล�านบาท

ผูรับเหมาโครงการหลัก

บริษัทฯ รับจ�างผลิตชิ้นงานและให�บริการต�างๆ ผ�านทางผู�รับเหมา

โครงการหลัก ซึ่งเป�นผู�ประกอบธุรกิจรับเหมาโครงการขนาดใหญ�

(EPC) ซ่ึงจะเป�นผู�รับเหมาออกแบบและก�อสร�างท่ีได�รับงานโดยตรง

จากเจ�าของโครงการ และแบ�งส�วนงานให�กับผู�รับเหมาโครงการ

ช�วงต�อไป 

ผู�รับเหมาโครงการหลักเหล�านี้จะมีรายชื่อผู�รับเหมาที่สามารถผลิต

ชิ้นส�วนอุปกรณ�ประเภทต�างๆ และมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ

ได�มาตรฐานตามท่ีกำหนดในอุตสาหกรรมแต�ละประเภท (Approved

Vendor List) จากทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ มีชื่ออยู�ในรายชื่อดังกล�าว

เนื่องจากบริษัทฯ ได�รับการยอมรับในด�านการผลิตและการบริการ

ที่มีคุณภาพและได�มาตรฐานในระดับสากล และได�รับการยอมรับ

จากลูกค�าอย�างกว�างขวาง ลูกค�าในกลุ�มนี้ได�แก� LOR, ITT,

Foster Wheeler, UGL และ QGI เป�นต�น ซ่ึงถือเป�น EPC รายใหญ�

ช้ันนำของโลกท่ีมีประวัติและผลงานท่ีสร�างช่ือเสียงมาอย�างยาวนาน

บร�ษัทรับงานจากลูกคา
ซ�่งเปนเจาของโครงการโดยตรง

บริษัทฯ รับจ�างผลิตผลิตภัณฑ�ให�กับเจ�าของโครงการโดยตรง ซึ่ง

เจ�าของโครงการ ได�แก� โรงงานอุตสาหกรรมต�างๆ ซ่ึงมีแผนในการ

ขยายกำลังการผลิต หรือ มีการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมให�มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น หรือมีการก�อสร�างโรงงานใหม� เช�น เหมืองแร�

โรงกล่ันน้ำมัน โรงแยกแก�ส โรงไฟฟ�า และโรงงานป�โตรเคมี เป�นต�น

โดยตัวอย�างลูกค�าในกลุ�มน้ีได�แก� Australia Pacific LNG Pty Limited

(APLNG) ซึ่งเป�นบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีชื่อเสียงและ

เป�นผู�นำในอุตสาหกรรมระดับโลก Petrobras และ TUPI B.V.

บริษัทช้ันนำในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก�สธรรมชาติท่ีประเทศบราซิล

โดยสัดส�วนของกลุ�มลูกค�าท้ัง 2 กลุ�มดังกล�าวข�างต�นจะแตกต�างกันไป

ในแต�ละป�ขึ้นอยู�กับการรับงานของบริษัทฯ สำหรับสัดส�วนงาน

ระหว�างการรับงานผ�านผู�รับเหมาโครงการหลักและการรับงานจาก

ลูกค�าซึ่งเป�นเจ�าของโครงการโดยตรงในป� 2562-2564 เป�นดังนี้

ชองทางการรับงาน

รับงานผ�านผู�รับเหมาโครงการหลัก

รับงานผ�านลูกค�าโดยตรง

1,399.23

618.32

2,017.56

69.35

30.65

100.00

1,184.12

      781.18 

1,965.30

60.25

39.75

100.00

กลยุทธการดำเนินธุรกิจ
เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ

ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม คณะกรรมการบริษัท

จึงมีการกำหนดวิสัยทัศน� กลยุทธ� ทิศทางของธุรกิจ รวมท้ังแนวทาง

การบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการหรือบุคคลใดๆ

ท่ีได�รับมอบหมายให�ทำหน�าท่ีดังกล�าว พร�อมท้ังมีการทบทวนวิสัยทัศน�

กลยุทธ� และทิศทางของธุรกิจดังกล�าวเป�นประจำทุกป�

ในป� 2564 คณะกรรมการบริษัทได�ติดตามดูแลให�มีการนำกลยุทธ�

ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได�ติดตามผลการดำเนินงานของฝ�ายบริหาร

อย�างต�อเนื่อง โดยกำหนดให�มีการรายงานผลการดำเนินงานและ

ผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส�วนของเป�าหมายทางการเงิน

และการดำเนินงานตามแผนงานต�างๆ เพื่อให�เป�นไปตามกลยุทธ�

ที่วางไว�

มุงเนนการดำเนินโครงการขนาดใหญ
ในตางประเทศอยางตอเนื่อง
ตลาดต�างประเทศ เป�นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับบริษัทฯ ในการ

เข�าไปดำเนินโครงการขนาดใหญ� เนื่องจากมีมูลค�าโครงการสูงและ

มีอัตราผลตอบแทนท่ีดี ท้ังน้ี ด�วยช่ือเสียงและประสบการณ�ของบริษัทฯ

ในการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กมากว�า 28 ป� โดยให�บริการ

แก�ลูกค�าในหลากหลายอุตสาหกรรมใน 6 ทวีปท่ัวโลก ทำให�บริษัทฯ

จะยังคงมุ�งเน�นการดำเนินโครงการขนาดใหญ�ในต�างประเทศ

อย�างต�อเนื่องในอนาคต
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841.16 62.76

499.02 37.24

100.001,340.18



มุงเนนการลดตนทุนการดำเนินงานเพ��อรักษา
ข�ดความสามารถในการแขงขัน
ท�ามกลางการแข�งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก

บริษัทฯ จะดำเนินการลดต�นทุนการดำเนินงาน ผ�านการวางแผน

การดำเนินโครงการ การปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงขบวนการผลิต

เพื่อลดต�นทุนการผลิต พร�อมทั้งมีการติดตามประเมินความเสี่ยง

ของการดำเนินโครงการอย�างต�อเนื่อง อันจะช�วยยกระดับขีดความ

สามารถในการแข�งขันของบริษัทฯ และนำไปสู�การปรับลดต�นทุน

การดำเนินงาน

การยกระดับและพัฒนาข�ดความรู
ความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
เพ��อสรางการเติบโตที่ยั�งยืน
บุคลากรถือเป�นป�จจัยสำคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให�เติบโต ผู�บริหาร

ของบริษัทฯ จึงให�ความสำคัญกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อย�างต�อเนื่องเพื่อรักษาและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให�เข�ามา

ทำงานกับบริษัท โดยบริษัทฯ มีการจัดอบรมให�แก�พนักงานท้ังในและ

นอกองค�กร รวมทั้งจัดหาผลตอบแทนพร�อมกับสภาพแวดล�อม

การทำงานที่เหมาะสมแก�พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว�า บุคลากร

ที่มีศักยภาพจะสามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและช�วย

ให�ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย�างยั่งยืนต�อไปทั้งในป�จจุบัน และ

ในอนาคต

การใหความสำคัญในการขยายผลิตภัณฑ
และบร�การไปยังตลาดภายในประเทศ
แม�บริษัทฯ จะยังคงมุ�งเน�นการดำเนินโครงการขนาดใหญ�ท่ีต�างประเทศ

เป�นหลัก อย�างไรก็ตาม จากการศึกษาข�อมูลของฝ�ายการตลาดและ

ทีมบริหารโครงการของบริษัทฯ นั้นพบว�า ตลาดภายในประเทศ

มีโครงการที่มีศักยภาพและรอการพัฒนาอีกหลายแห�ง ซึ่งบริษัทฯ

เล็งเห็นว�า จากช่ือเสียงและประสบการณ�ทำงานโครงการขนาดใหญ�

ที่ต�างประเทศในหลายอุตสาหกรรม จะช�วยทำให�บริษัทฯ มีโอกาส

ในการเข�าไปรับงานโครงการขนาดใหญ�ที่ตลาดภายในประเทศ

เช�นกัน

ข�ดความสามารถในการแขงขัน

ประสบการณในการทำงาน
โครงการขนาดใหญในตางประเทศ
จากประสบการณ�เข�าสู�ป�ท่ี 28  ของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการ

ขนาดใหญ�ในหลากหลายประเทศและอุตสาหกรรมต�างๆ ทำให�ลูกค�า

มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ�และบริการของบริษัทฯ เป�นอย�างมาก

ส�งผลให�บริษัทฯ ได�รับโอกาสเป�นหนึ่งในผู�เข�าร�วมประมูลงาน

อย�างต�อเนื่อง

การดำเนินการที่ครบวงจร
จากการที่บริษัทฯ มีโรงชุบสังกะสี โรงผลิตตะแกรง โรงสร�าง

คานรับน้ำหนัก อุปกรณ�ให�ความร�อนภายหลังการเช่ือมและโรงขัดพ�น

และทาสีพร�อมท้ังอุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

ทำงาน ทำให�บริษัทฯ สามารถควบคุมและลดเวลาในการทำงาน

พร�อมทั้งลดต�นทุนในการดำเนินโครงการได�อีกด�วย

ทีมผูบร�หารที่มีประสบการณ
บริษัทฯ มีทีมผู�บริหารและทีมบริหารงานโครงการมาจากหลากหลาย

ประเทศ ซึ่งเป�นผู�มีประสบการณ�สูงและสามารถให�คำแนะนำ

เชิงเทคนิคในธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก ทำให�สามารถตอบสนอง

ต�อการปรับเปล่ียนตามความต�องการของลูกค�าและการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ พร�อมทั้งลดผลกระทบต�างๆ ที่อาจมีจากการดำเนิน

โครงการ

การสงมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงตอเวลา

ในการดำเนินโครงการให�แก�ลูกค�า บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพงาน

อย�างเข�มงวดผ�านกระบวนการผลิตต้ังแต�การรับวัตถุดิบ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ� การทดสอบ การบรรจุ การขนส�ง รวมไปถึงการส�งมอบงาน

ที่ตรงต�อเวลาแก�ลูกค�า
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พ��นที่ปฎิบัติงานและสิ�งอำนวยความสะดวก
ในการผลิต
ด�วยที่ตั้งของโรงงานซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ�ทำให�บริษัทฯ สามารถ

ให�บริการงานแปรรูป ประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� และขนส�ง

ผลิตภัณฑ�ให�กับโครงการขนาดใหญ�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

     โรงงานที่อำเภอนิคมพัฒนา รวม 37 อาคารโรงงาน บนพื้นที่

     575,000 ตารางเมตร 

     พ้ืนท่ีในการประกอบช้ินส�วนงานขนาดใหญ�ก�อนส�งออกบริเวณ

     ท�าเรือสัตหีบ พื้นที่ 56,000 ตารางเมตร

     พ้ืนท่ีในการประกอบช้ินส�วนงานขนาดใหญ�ก�อนส�งออกบริเวณ

     ท�าเรือสัตหีบแห�งที่ 1 พื้นที่ 43,360 ตารางเมตร

     พ้ืนท่ีในการประกอบช้ินส�วนงานขนาดใหญ�ก�อนส�งออกบริเวณ

     ท�าเรือสัตหีบแห�งที่ 2 พื้นที่ 12,800 ตารางเมตร

บุคลากร

บริษัทฯ มีทีมบริหารโครงการและทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ�สำหรับ

ออกแบบ การจัดการโครงการ ควบคุมการผลิตและคุณภาพ พนักงาน

ที่มีความรู�/ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงช�างเชื่อม

ที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ซึ่งผ�านการทดสอบฝ�มือช�างเชื่อม

และได�รับใบประกาศนียบัตร (WQT Certificate & Card Test)

ปฏิบัติงานภายใต�การควบคุมงานโดยฝ�ายรับประกันและควบคุม

คุณภาพ (QA/QC)
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มาตรฐานท่ีบร�ษัทฯ ไดรับการรับรอง

บริษัทฯ ได�รับประกาศนียบัตรจากสถาบันชั้นนำในระดับสากล ซึ่งถือเป�นข�อพิสูจน�ที่แสดงให�เห็นว�าบริษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการส�งมอบ

สินค�าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

ประกาศนียบัตรที่ไดรับการรับรองจาก TÜV NORD

     ประกาศนียบัตรมาตรฐานด�านการผลิต ประกอบ ติดตั้งหม�อไอน้ำและภาชนะความดัน

     ระบบการจัดการด�านคุณภาพ ISO 9001:2015 

     ระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ISO 14001:2015

     ระบบการจัดการด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

ประกาศนียบัตรที่ไดรับการรับรองจาก American Society of
Mechanical Engineers (ASME)
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ภาวะการแขงขัน

ลูกค�าส�วนใหญ�ของบริษัทฯ จะอยู�ในอุตสาหกรรมน้ำมัน เหมืองแร�

โรงไฟฟ�า ป�โตรเคมี แก�ส โรงกลั่นน้ำมัน เป�นต�น ดังนั้น สภาวะ

แวดล�อมภายในอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบ

ต�อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ป�จจุบัน การแข�งขันของ

อุตสาหกรรมสามารถแบ�งออกได� 2 ประเภท คือ

ตลาดในประเทศ 
ภาวะการแข�งขันอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและโครงสร�างเหล็ก

ในประเทศอยู�ในระดับสูง เนื่องจากมีผู�ประกอบการในประเทศ

หลายราย ทำให�มีแข�งขันด�านราคาเป�นหลัก 

โดยบริษัทภายในประเทศที่ประกอบธุรกิจผลิตโครงสร�างเหล็ก

และธุรกิจแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� เช�น บริษัท

ไทย เฮอร�ริค จำกัด, บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน),

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด, บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง ,

บริษัท ซียูอีแอล จำกัด, บริษัท ไทยนิปปอนสตีล จำกัด, บริษัท

เอสทีพี แอนด� ไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบสท�เทค แอนด�

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป�นต�น

ตลาดตางประเทศ
ตลาดต�างประเทศซึ่งเป�นตลาดเป�าหมายของบริษัทฯ โดยคู�แข�ง

ของบริษัทส�วนใหญ�มาจาก จีน ฟ�ลิปป�นส� อินโดนีเซีย และเวียดนาม

เป�นต�น โดยการแข�งขันส�วนใหญ�จะเน�นด�านคุณภาพ และความรวดเร็ว

ในการส�งมอบผลิตภัณฑ�และบริการเป�นหลัก รวมไปถึงการแข�งขัน

ด�านราคา เป�นต�น 

ป�จจุบัน บริษัทฯ มีการกระจายการดำเนินโครงการไปในหลากหลาย

ประเทศมากขึ้น นอกเหนือจากโครงการในประเทศบราซิลและ

ประเทศออสเตรเลีย ยังรวมไปถึงโครงการขนาดใหญ�ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป�นต�น ซึ่งบริษัทฯ มีข�อได�เปรียบในการแข�งขัน

ด�านแรงงานมีฝ�มือและค�าแรง รวมทั้งด�านคุณภาพ ทำให�บริษัทฯ

เชื่อมั่นว�า บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข�งกับคู�แข�งใน

ต�างประเทศได�

สภาวะตลาดและแนวโนม
อุตสาหกรรม
แม�โลกจะยังพบการแพร�กระจายของไวรัสโควิด-19 แต�เศรษฐกิจโลก

ในป� 2564 ได�แสดงให�เห็นถึงสัญญาณของการฟ��นตัวจากป�ที่แล�ว

ซึ่งนำโดยเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล�ว ที่ได�ดำเนินการจัดหา

และแจกจ�ายวัคซีนป�องกันโควิด-19 ให�กับประชาชนส�วนใหญ�

นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF) ได�ปรับประมาณ

การแนวโน�มเศรษฐกิจโลกป� 2565 ข้ึนใหม� โดยคาดว�าเศรษฐกิจโลก

จะเติบโต 4.9%

การฟ��นตัวทางเศรษฐกิจยังส�งผลให�ราคาสินค�าโภคภัณฑ�ปรับตัวสูงข้ึน

เช�น น้ำมันดิบและแร�เหล็ก อันเป�นผลจากความเช่ือม่ันท่ีเพ่ิมข้ึน และ

การฟ��นตัวของอุปสงค� หลังมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน�และ

ข�อจำกัดการเดินทางระหว�างประเทศ

ราคาสินค�าโภคภัณฑ�ที่พุ�งสูงขึ้นเป�นแรงกระตุ�นให�ผู�พัฒนาโครงการ

กลับมาดำเนินการก�อสร�างโครงการต�างๆ อีกคร้ัง หลังจากท่ีบางส�วน

ถูกเลื่อนออกไปในป� 2563

ในป� 2564 องค�กรพลังงานระหว�างประเทศคาดว�า เงินลงทุนในโครงการ

ด�านพลังงานทั่วโลกจะฟ��นตัวประมาณร�อยละ 10 จากป�ก�อนหน�า

และมีมูลค�าประมาณ 61 ล�านล�านบาท งบประมาณการลงทุน

ส�วนใหญ�จะถูกจัดสรรไปให�กับโครงการท่ีเก่ียวข�องกับพลังงานสีเขียว

ซึ่งจะเป�นพลังงานแห�งอนาคตของโลก อันเป�นผลจากนโยบายและ

กฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต�อพลังงานสีเขียวและพลังงานหมุนเวียน

ซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการสร�างความเช่ือม่ันในระยะยาวให�กับนักลงทุน

จนถึงป�จจุบัน บริษัทฯ ได�เข�าร�วมประมูลโครงการที่เกี่ยวข�องกับ

โครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียนหลายโครงการ

ซึ่งจะช�วยสร�างโอกาสในการเข�าไปรับงานโครงการให�กับบริษัทฯ

เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ�งเน�นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ�และบริการ

ไม�เพียงแต�ตลาดต�างประเทศแต�ยังรวมไปถึงตลาดในประเทศด�วย

โดยจากการศึกษาของบริษัทฯ นั้นพบว�า ตลาดที่มีศักยภาพในการ

เข�าไปรับงาน มี ดังนี้
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สหรัฐอเมร�กา
สหรัฐอเมริกาเป�นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ�ที่สุดในโลกเมื่อวัดด�วย

มูลค�าของผลิตภัณฑ�มวลรวมของประเทศ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ถูกขับเคล่ือนด�วยระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีได�รับการพัฒนามาอย�างดี

เศรษฐกิจที่สามารถสร�างผลิตภาพการผลิตที่สูง รวมไปถึงการมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ�

ท้ังน้ี มีการประเมินกันว�า มูลค�าทรัพยากรธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

มีมูลค�ารวมกันกว�า 1,440 ล�านล�านบาท

นับตั้งแต�เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในป� 2563 ทำให�เกิด

ความกังวลมากมายต�อการพัฒนาโครงการพลังงานหลายแห�งใน

สหรัฐอเมริกา บางโครงการเลื่อนออกไปในขณะที่บางโครงการถูก

ผู�พัฒนาโครงการตัดลดงบประมาณการลงทุน

อย�างไรก็ตาม นโยบายการเงินและการคลังที่สนับสนุนของรัฐบาล

และธนาคารกลางสหรัฐฯ ได�ช�วยสนับสนุนการฟ��นตัวของเศรษฐกิจ

กระตุ�นให�เกิดการใช�จ�ายของผู�บริโภค ตลอดจนส�งผลให�ราคาสินค�า

โภคภัณฑ�ปรับเพิ่มขึ้น

นอกจากน้ี นโยบายด�านพลังงานของสหรัฐอเมริกากำลังมุ�งเน�นไปท่ี

ธุรกิจพลังงานสีเขียวและพลังงานหมุนเวียน โดยหลังได�รับเลือกเป�น

ประธานาธิบดีสหรัฐ โจไบเดน ได�เรียกร�องให�มีการลงทุนในโครงการ

สีเขียวและพลังงานหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ

รวมไปถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด�วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงได�รับเชิญให�เข�าร�วมประมูลโครงการหลายแห�ง

ในสหรัฐอเมริกา และด�วยแนวโน�มภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น

พร�อมกับนโยบายสนับสนุนพลังงานดังกล�าว บริษัทฯ เชื่อว�าสิ่งนี้

จะสร�างโอกาสในการเข�าไปรับงานโครงการต�างๆ ของบริษัทฯ

มากขึ้นในอนาคต

บราซ�ล
บราซิลเป�นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก เช�น ป�โตรเลียม

ทอง ยูเรเนียม เหล็ก นอกจากน้ี บราซิลยังเป�นผู�ผลิตแร�เหล็กช้ันนำ

ของโลก เร่ืองน้ีจึงดึงดูดให�มีนักลงทุนต�างชาติจำนวนมากเข�ามาพัฒนา

และลงทุนในโครงการต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับพลังงานในบราซิล

อุตสาหกรรมน้ำมันและแก�สมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของบราซิล

ป�จจุบัน บริษัทท่ีสำรวจและผลิตน้ำมันและแก�สท่ีใหญ�ท่ีสุดในบราซิล

คือ Petrobras ซ่ึงเป�นบริษัทพลังงานแห�งชาติของบราซิล โดยในช�วง

ระหว�างป� 2564-2568 บริษัท Petrobras ได�ประกาศงบลงทุนมูลค�า

กว�า 1.4 - 1.6 ล�านล�านบาท ซ่ึงกว�า 70% ของงบลงทุนน้ันจะถูกใช�

ไปกับโครงการผลิตและสำรวจน้ำมันและแก�สธรรมชาติ

บริษัทฯ มีความสัมพันธ�อันดีกับ Petrobras หลังจาก ประสบความ

สำเร็จในการส�งมอบโครงการขนาดใหญ�อย�าง UPGN และ TUPI

FPSO Compression 

ด�วยประสบการณ�ในการทำงานโครงการขนาดใหญ�กับ Petrobras

ท่ีผ�านมา ส่ิงน้ีนับเป�นป�จจัยสำคัญท่ีจะช�วยให�บริษัทฯ สามารถเข�าไป

รับงานโครงการต�างๆ มากขึ้นในอนาคต

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียไม�ได�เป�นเพียงแค�ประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ� แต�ยังมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ� ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

ของประเทศ ได�แก� แร�ธาตุ ป�โตรเลียม แก�สธรรมชาติ เป�นต�น

อุตสาหกรรมเหมืองแร�คือ หน่ึงในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญ

ต�อการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ป�จจุบัน รายได�จากการ

ส�งออกสินแร�ต�างๆ ของออสเตรเลียมีมูลค�ากว�า 5.6 ล�านล�านบาท

ซึ่งคิดเป�นสัดส�วนประมาณ 70% ของมูลค�าการส�งออกทั้งประเทศ

ออสเตรเลียยังคงเป�นที่ตั้งของบริษัท BHP Billiton และ บริษัท

Rio Tinto ซึ่งทั้งสองแห�งนี้ถือได�ว�าเป�นบริษัทที่ทำธุรกิจเหมืองแร�

ที่ใหญ�ที่สุดแห�งหนึ่งของโลก โดยในป� 2564-2565 ทั้งสองบริษัท

ดังกล�าวตั้งเป�าที่จะลงทุนเฉลี่ยป�ละ 360,000 ล�านบาท

ที่ผ�านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจระยะยาวกับลูกค�า

ออสเตรเลียหลายราย เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการ

ส�งมอบหลายโครงการให�แก�ลูกค�าในหลากหลายอุตสาหกรรมที่

ออสเตรเลีย เช�น อุตสาหกรรมแก�ส พลังงานทดแทน เหมืองแร� และ

การก�อสร�างโครงสร�างพื้นฐานต�างๆ น่ีเป�นอีกหน่ึงบทพิสูจน�ท่ีแสดง

ให�เห็นว�า บริษัทฯ มีชื่อเสียงอย�างมากในตลาดออสเตรเลีย

ดังน้ัน ออสเตรเลียนับเป�นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีศักยภาพสำหรับบริษัทฯ

ในการเข�าไปรับในโครงการขนาดใหญ� ท้ังในป�จจุบันและในอนาคต

ไทย

ป� 2564 เป�นป�ที่เศรษฐกิจไทยได�รับผลกระทบอย�างหนักจากไวรัส

โควิด-19 ที่ส�งผลลบต�อหลายอุตสาหกรรม

อย�างไรก็ตาม การท่ีรัฐบาลได�พยายามดำเนินการจัดหาและจำหน�าย

วัคซีนป�องกันโควิด-19 ให�กับคนไทยอย�างต�อเน่ือง ส่ิงน้ีจะช�วยสร�าง

ความเช่ือม่ันทางธุรกิจและทำให�สภาพเศรษฐกิจของประเทศฟ��นตัวข้ึน

ในอนาคตอันใกล�
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ในป� 2563 มูลค�าของอุตสาหกรรมก�อสร�างท้ังของไทยท้ังภาครัฐและ

เอกชน มีมูลค�ารวมกันประมาณ 1.3 ล�านล�านบาท ภาคการก�อสร�าง

ของภาคเอกชนส�วนใหญ�เป�นงานก�อสร�างอาคาร สำนักงาน และ

โครงการที่อยู�อาศัย ในขณะที่ภาคการก�อสร�างภาครัฐส�วนใหญ�

จะเกี่ยวข�องกับการก�อสรางโครงสร�างพื้นฐานขนาดใหญ�

ที่ผ�านมา ฝ�ายการตลาดและทีมบริหารโครงการของบริษัทฯ มีการ

ติดตามสถานการณ�สภาพแวดล�อมของอุตสาหกรรมก�อสร�างในประเทศ

อย�างใกล�ชิด และพบว�ามีโครงการในประเทศท่ีมีศักยภาพอีกหลายแห�ง

ท่ีรอพัฒนาในเชิงพาณิชย�ซ่ึงทำให�บริษัทฯ สนใจท่ีจะเข�าร�วมประมูล

งานต�างๆ ในตลาดภายในประเทศ

ดังน้ัน บริษัทฯ คาดว�า ด�วยช่ือเสียงและประสบการณ�ในการทำงาน

โครงการขนาดใหญ�ในต�างประเทศหลายโครงการ สิ่งนี้จะช�วยเพิ่ม

โอกาสให�แก�บริษัทฯ ในการเข�าไปรับงานโครงการต�างๆ ในประเทศ

ด�วยเช�นกัน

การจัดหาผลิตภัณฑหร�อบร�การ 

นโยบายการผลิต 
บริษัทฯ มีนโยบายในการรับจ�างผลิตตามคำส่ังซ้ือของลูกค�าเป�นหลัก

โดยป�จจัยสำคัญที่กำหนดขีดความสามารถในการแข�งขัน คือ

ความสามารถในการบริหารโครงการให�สำเร็จตามความต�องการ

ของลูกค�า ทั้งด�านคุณภาพของงานและระยะเวลาแล�วเสร็จ ภายใต�

ต�นทุนการดำเนินโครงการที่ประมาณไว�ก�อนเริ่มการผลิต ตลอดจน

คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเป�นสิ่งสำคัญควบคู�ไปกับ

การผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให�ลูกค�าได�รับความพึงพอใจและ

มั่นใจว�าจะได�รับผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพได�มาตรฐานตามเวลา

ที่กำหนด

กำลังการผลิต
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กในอนาคต

บริษัทฯ ได�มีการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย�างต�อเน่ือง

ทำให�กำลังการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย�างมีนัยสำคัญ

โดยกำลังการผลิตในป�จจุบัน ขึ้นอยู�กับประเภทของงานแต�ละอย�าง

เช�น กำลังการผลิตโครงสร�างเหล็กเท�ากับ 45,000 ตันต�อป� กำลัง

การผลิตช้ินส�วนคอนกรีต 120,000 ลูกบาศก�เมตรต�อป� กำลังการผลิต

สำหรับงานชุบสังกะสี 24,000 ตันต�อป� กำลังการผลิตเหล็กตะแกรง

1,000 ตันต�อป� ซึ่งการที่บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตสินค�า

ที่หลากหลายจะช�วยตอบสนองต�อความต�องการของลูกค�าได�เป�น

อย�างดี

การจัดหาวัตถุดิบและงานบร�การ

วัตถุดิบหลักที่ใช�ในกระบวนการผลิตส�วนใหญ�จะมีทั้งการสั่งซื้อจาก

ภายในประเทศและต�างประเทศ เช�น จีน ญี่ปุ�น เกาหลี ยุโรปหรือ

สหรัฐอเมริกา โดยการส่ังซ้ือวัตถุดิบต�างประเทศ จะมีในกรณีลูกค�า

กำหนดคุณสมบัติหรือเกรดวัตถุดิบมาเป�นพิเศษและไม�สามารถ

จัดหาได�ในประเทศ ในกรณีการส่ังซ้ือภายในประเทศและผู�จำหน�าย

มีวัตถุดิบพร�อมจัดส�งนั้นจะใช�เวลาประมาณ 7 วัน แต�หากในกรณี

ท่ีต�องส่ังผลิตจะใช�เวลาประมาณ 1-2 เดือน เป�นต�น ท้ังน้ี ท่ีผ�านมา

บริษัทฯ สามารถรักษาความสัมพันธ�กับผู�จัดจำหน�ายวัตถุดิบได�เป�น

อย�างดี ซึ่งเป�นอีกป�จจัยหนึ่งที่เอื้อประโยชน�ในการประกอบธุรกิจ

ไม�ว�าจะเป�นการได�รับส�วนลดพิเศษในการจัดซื้อ การได�รับส�งมอบ

สินค�าทันตามกำหนดเวลา เป�นต�น

ทั้งนี้ นโยบายการจัดหาวัตถุดิบของบริษัท แบ�งออกเป�น 2 กรณี

ดังนี้

(ก)   กรณีที่บริษัทฯ เป�นผู�จัดหาวัตถุดิบ 

     บริษัทฯ จะมีการสอบถามราคาเบ้ืองต�นจากผู�ผลิต/ผู�จำหน�าย

     เพื่อใช�ในการจัดทำใบเสนอราคาแก�ลูกค�า รวมถึงกำหนด

     ราคาขายของผลิตภัณฑ�แต�ละโครงการ เมื่อลงนามในสัญญา

     และเริ่มดำเนินงานตามสัญญา บริษัทฯ จะทำการวางแผน

     จัดหาวัตถุดิบ โดยการจัดทำงบประมาณโครงการ ซ่ึงมีรายการ

     งบประมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ� และวัสดุ

     ก�อสร�าง มีการสอบถามราคาจากผู�ผลิต/ผู�จำหน�าย (Supplier)

     ที่อยู�ในรายชื่อผู�ผลิต/ผู�จำหน�าย(Approved Supplier List)

     ท่ีผ�านการพิจารณาจากบริษัทฯ ท้ังในด�านคุณภาพของผลิตภัณฑ�

     และบริการจนเป�นที่ยอมรับในเบื้องต�น เพื่อเปรียบเทียบราคา

     ระยะเวลาการส�งมอบและเง่ือนไขต�างๆ เพ่ือทำการส่ังซ้ือและ

     พิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบเป�นรายโครงการไป

(ข)   กรณีที่ลูกค�าเป�นผู�จัดหาวัตถุดิบหลัก

     ในกรณีท่ีลูกค�าเป�นผู�จัดหาวัตถุดิบหลัก ส�วนใหญ�จะเป�นวัตถุดิบ

     ท่ีไม�สามารถจัดหาได�โดยท่ัวไป หรืออาจเป�นวัตถุดิบชนิดพิเศษ

     หรือสินค�ากึ่งสำเร็จรูปซึ่งลูกค�ากำหนดและสั่งทำขึ้น ซึ่งได�แก�

     อุปกรณ�ป��มแรงดันสูง (High Pressure Flare K.O. Drum Pump)

     อุปกรณ�ป��มแรงดันต่ำ (Low Pressure Flare K.O. Drum Pump)

     อุปกรณ�แลกเปลี่ยนความร�อน (Cooling Water Heat

     Exchanger) อุปกรณ�ตรวจวิเคราะห�ปริมาณแก�ส (Gas Detector)

     อุปกรณ�ตรวจวิเคราะห�เปลวไฟ (Flame Detector) เคร่ืองกรอง

     น้ำจืด (Fresh Water Maker) เป�นต�น
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได�มีการจ�างผลิตสินค�าหรืองานบริการจาก

บริษัทภายนอก เนื่องจากในบางครั้งวัตถุดิบหลักที่ใช�ในการผลิต

ไม�สามารถจัดหาได�หรืออาจจะเป�นลักษณะงานที่ต�องการความ

เช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีผ�านมาสินค�าและงานบริการท่ีจ�างบริษัทจาก

ภายนอกเข�ามาดำเนินการคือ งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบโดยไม�

ทำลาย (Non-destructive Test) ซ่ึงอยู�ในเง่ือนไขการทำงานกับลูกค�า

ท้ังยังเป�นการควบคุมคุณภาพงานให�เป�นไปตามมาตราฐานท่ีกำหนด

ผลกระทบตอสิ�งแวดลอม
การตรวจสอบคุณภาพด�านส่ิงแวดล�อมน้ัน บริษัทฯ ได�ว�าจ�าง บริษัท

เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟ�ค จำกัด ในการเข�าตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม

และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม

เป�นประจำทุกป� โดยผลของการตรวจสอบไม�พบผลกระทบต�อสิ่ง

แวดล�อมใดๆ ที่มีนัยสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ไม�เคยมีข�อพิพาทหรือ

ถูกฟ�องร�องเก่ียวกับการสร�างผลกระทบต�อสภาวะแวดล�อมแต�อย�างใด
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5 ยานพาหนะ

4

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย�สินถาวรหลักของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามมูลค�าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

ประเภททรัพยสิน

2) โฉนดเลขที่ 2337 เนื้อที่ 11-3-10 ไร�

ลักษณะ
 ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

อายุการ
ใชงาน(ป)

มูลคา
ตามบัญช�
(ลานบาท)

บริษัทฯ เป�นเจ�าของ

1 ที่ดิน
(ที่ตั้งสำนักงาน โรงงานและที่พักอาศัย
สำหรับพนักงาน)
1) โฉนดเลขที่ 1815 เนื้อที่ 22-2-51 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของที่ตั้งสำนักงาน 8.00

5.00โรงงาน

6) โฉนดเลขท่ี 60997 เน้ือท่ี 19-3-50 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 5.92โรงงาน

5) โฉนดเลขที่ 2445 เนื้อที่ 25-2-99 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 8.73โรงงาน

8) โฉนดเลขที่ 72293 เนื้อที่ 1-1-6 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 0.38โรงงาน

10) โฉนดเลขที่ 70220 เนื้อที่ 6 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 10.99โรงงาน

12) โฉนดเลขท่ี 68293 เน้ือท่ี 12-0-1 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 9.66โรงงาน

14) โฉนดเลขท่ี 69211 เน้ือท่ี 20-2-31 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 17.59โรงงาน

3) โฉนดเลขที่ 1837 เนื้อที่ 25-0-39 ไร�
จำนองเป�นประกันกับธนาคาร
กสิกรไทยจำกัด (มหาชน)บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 8.34โรงงาน

จำนองเป�นประกันกับธนาคาร
กสิกรไทยจำกัด (มหาชน)4) โฉนดเลขท่ี 2417 เน้ือท่ี 19-0-86.6 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 7.10โรงงาน

บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 9.43โรงงาน11) โฉนดเลขท่ี 64508 เน้ือท่ี 17-1-90 ไร�

บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 13.55โรงงาน13) โฉนดเลขท่ี 69202 เน้ือท่ี 15-3-42 ไร�

113.79รวมที่ดิน

7) โฉนดเลขท่ี 43600 เน้ือท่ี 16-2-16.1 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 4.10โรงงาน
จำนองเป�นประกันกับธนาคาร
กสิกรไทยจำกัด (มหาชน)

9) โฉนดเลขที่ 14932 เนื้อที่ 2-0-0 ไร� บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 5.00
ที่พักอาศัย
สำหรับพนักงาน

บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 425.082-30อาคารและทรัพย�สินส�วนควบบนที่ดิน2

3 5-20บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 392.80เครื่องจักรและอุปกรณ�

บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 18.923-15เคร่ืองตกแต�ง ติดต้ัง และเคร่ืองใช�สำนักงาน

บริษัทฯ เป�นเจ�าของ 50.652-201) ยานพาหนะ

เช�าซ้ือ 2-202) ยานพาหนะ

รวมยานพาหนะ 50.65

6 งานระหว�างก�อสร�าง/ติดตั้ง 97.29

1,098.53รวมทรัพย�สินถาวรหลัก 

หมายเหตุ : * บริษัทฯ มีการจดจำนองสินทรัพย�เป�นหลักประกัน วงเงินจำนองรวม 174.60 ล�านบาท กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ภาระผูกพัน*
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นโยบายการลงทุนในบร�ษัทยอย บร�ษัทรวม
และกิจการรวมคาในอนาคต
บริษัทร�วมของบริษัทฯ คือ Aus-Com Training Services Pty Ltd

(“Aus-Com”) ท่ีมีทุนจดทะเบียนเท�ากับ 2.24 ล�านดอลลาร�ออสเตรเลีย

โดยบริษัทฯ ได�เข�าทำการซื้อหุ�นร�อยละ 30 ของ Aus-Com เมื่อ

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 

Aus-Com เป�นบริษัทที่ให�บริการอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรม

เหมืองแร�ทางฝ��งตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ในช�วงที่ผ�านมา

ได�รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร�อย�างหนัก

จนเกิดการขาดทุนอย�างต�อเน่ือง โดยต้ังแต�กลางป� 2559 Aus-Com

ได�หยุดดำเนินกิจการช่ัวคราวเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการดำเนิน

ธุรกิจ โดยต�อมาในป� 2560 ผู�ถือหุ�นทุกฝ�ายได�มีการเจรจาร�วมกัน

และมีข�อสรุปให�ป�ดกิจการ ต�อมาเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2564 บริษัท

ร�วมได�จดทะเบียนเลิกบริษัทแล�ว ซึ่งฝ�ายบริหารได�พิจารณาตั้งค�า

เผื่อด�อยค�าของเงินลงทุนดังกล�าวเต็มจำนวนแล�ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16

พฤษภาคม 2556 ได�มีการกำหนดแนวทางการลงทุนในบริษัทย�อย

และ/หรือ บริษัทร�วม ไว�ดังนี้

(1)   เพ่ือให�การลงทุนของบริษัทฯ เป�นไปอย�างมีหลักการท่ีเหมาะสม

     บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการลงทุนดังต�อไปน้ีเพ่ือใช�

     เป�นแนวทางในการดำเนินงาน

(ก)  ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป�นธุรกิจที่มีศักยภาพทำรายได�และกำไร

     ที่สม่ำเสมอ และผ�านการวิเคราะห�ความเป�นไปได�แล�ว

(ข)  ธุรกิจท่ีจะลงทุนมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ�ายชำระภาระหน้ี

     และดอกเบี้ยจ�าย

(ค)  ธุรกิจที่จะลงทุนให�ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่

     ยอมรับได�

(ง)  จัดให�มีผู�บริหารและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ�

     ในการทำธุรกิจนั้นๆ

(จ)  ต�องมีตัวแทนของบริษัทฯ ไปทำหน�าท่ีคณะกรรมการของบริษัท

     ที่ลงทุนเสมอ

(ฉ)  ไม�ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฏหมายหรือผิดหลักศีลธรรม

(ช)  ผ�านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ

     ที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ ตามข�อบังคับของบริษัทฯ และ

     กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

(ซ)  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข�าไปลงทุนให�คณะ

     กรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

(ฌ)  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน�าท่ีพิจารณาและอนุมัติการจ�ายเงิน

     ป�นผลของบริษัทที่เข�าไปลงทุน

(2)   การพิจารณาจำนวนเงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม

     จะขึ้นอยู�กับความสัมพันธ�ทางธุรกิจ โดยหากเป�นกิจการที่มี

     ความสัมพันธ�กับธุรกิจมากจะมีการลงทุนเกินกว�าร�อยละ 50

     และถือเป�นบริษัทย�อย ส�วนการลงทุนในกิจการอื่นๆ จะมี

     การลงทุนตั้งแต�ร�อยละ 20 จนถึงร�อยละ 49.99 ซึ่งถือเป�น

     บริษัทร�วม อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน

     การลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วมให�สอดคล�องและเหมาะสม

     กับสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ในแต�ละช�วง

(3)   ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมน้ัน

     บริษัทฯ จะส�งตัวแทนของบริษัทฯ เข�าเป�นกรรมการในบริษัทย�อย

     และบริษัทร�วมของบริษัทดังกล�าว โดยตัวแทนดังกล�าวอาจเป�น

     ประธานกรรมการ ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร กรรมการ ผู�บริหาร

     ระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ�

     เหมาะสมในธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข�าลงทุนโดยปราศจากผลประโยชน�

     ขัดแย�งกับธุรกิจของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมเหล�านั้น โดย

     ตัวแทนของบริษัทฯ จะต�องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย�อย

     และบริษัทร�วมตามระเบียบและกฎเกณฑ�ซ่ึงกำหนดไว�ในข�อบังคับ

     ของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินธุรกิจของ

     บริษัทย�อย และ/หรือ บริษัทร�วมนั้นๆ
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สินทรัพย�ที่ไม�มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร� และใบรับรองมาตรฐานชิ้นงาน ซึ่งแสดง

ในราคาสุทธิหลังหักค�าตัดจำหน�ายสะสม ณ ส้ินป� 2564 มีมูลค�ารวม

8.52 ล�านบาท ค�าตัดจำหน�ายคำนวณโดยวิธีเส�นตรงตามอายุ

การใช�งานเป�นเวลา 3 - 10 ป� โปรแกรมคอมพิวเตอร� มีมูลค�าสุทธิ

เท�ากับ 3.64 ล�านบาท ใบรับรองมาตรฐานชิ้นงานมีมูลค�าเท�ากับ

4.88 ล�านบาท ทั้งนี้ ส�วนสินทรัพย�สิทธิการใช�มีมูลค�าเท�ากับ

51.92 ล�านบาท สิทธิการใช�พื้นที่ตามสัญญาเช�า 34.85 ล�านบาท

ในขณะท่ีสิทธิในการครอบครองท่ีดิน อายุการใช�งานเป�นเวลา 30 ป�

มีมูลค�าเท�ากับ 7.30 ล�านบาท

สินทรัพย�ที่มีตัวตน ยานพาหนะ มูลค�าเท�ากับ 9.77 ล�านบาท

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนและสินทรัพยสิทธิการใช
ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบร�ษัท



ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล�ว 399,922,500 บาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญ 1,599,690,000 หุ�น

มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท

ผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจำนวนผู�ถือหุ�นทั้งสิ้น 5,499 ราย โดยมีรายชื่อผู�ถือหุ�นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้ 

2563 2564 เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

รอยละ

รายช�่อ

จำนวนหุน รอยละจำนวนหุน

กลุ�มตระกูลลี 1

รวมกลุ�มตระกูลลี 

รวมผู�ถือหุ�นที่ไม�ใช�กลุ�มตระกูลลี

รวมทั้งหมด / Total

- นายหยัง เจิน ลี 

- นายเซิง วู ลี 

- นายคิล ยัง ลี 

- นางจัม จา ยาง 

- นายเชิง จิน ลี

452,700,000 28.30

452,500,000 28.29

270,076,200 16.88

15,750,000 0.98

1,740,000 0.11

452,700,000 28.30

452,500,000 28.29

270,076,200 16.88

1,740,000 0.11

1,192,766,200 74.56

9       นายอุดม คณาศรีนุวัติ 1,831,600 0.11

3       นายคงศักดิ์ มหาวรมากร 13,527,600 0.85

2       บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จำกัด 11,729,430 0.73

7       นางสาวลลณี พฤติภัทร 0 0.00

4       นางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน� 5,044,300 0.32

5       นางจันทร�จิรา สมัครไทย 5,002,500 0.31

8       นายวิเชียร ศรีมุนินทร�นิมิต 200,000 0.01

6       นายภวรัญชน� อุดมศิริ 3,960,100 0.25

10      นายศุภชัย สุทธิพงษ�ชัย 3,850,000 0.24

11      อื่นๆ 361,778,270 22.62

406,923,800 25.44

1,599,690,000 100.00 100.00

0 0.00 -0.98

1,177,016,200 73.58

23,615,471 1.48 0.75

6,653,600 0.42 -0.43

5,044,300 0.32

0.31

0.31

5,002,500

5,000,000 0.06

4,199,600 0.26 0.26

0.26 0.254,178,100

4,000,000 0.25 0.14

3,850,000 0.24

361,130,229 22.58 -0.04

422,673,800 26.42 0.98

1,599,690,000

หมายเหตุ : นางจัม จา ยาง คู�สมรสของนายคิล ยัง ลี ได�ขายหุ�นออกทั้งหมดตั้งแต�วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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การออกหลักทรัพยอื่น
-ไม�มี-

นโยบายการจายเง�นปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ�ายเงินป�นผลให�ผู�ถือหุ�นในอัตราไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได�นิติบุคคล

และหลังหักสำรองต�างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนดและตามท่ีกำหนดไว�ในข�อบังคับของบริษัทฯ อย�างไรก็ตาม การจ�ายเงินป�นผล

ดังกล�าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ขึ้นอยู�กับความจำเป�นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อสร�าง

ผลประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นและการเติบโตอย�างยั่งยืนแก�บริษัทฯ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลจะต�องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�การจ�ายเงินป�นผล

ระหว�างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลได� โดยรายงานให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุม

คราวถัดไป

รายละเอียดการจายเง�นปนผลในชวง 3 ปที่ผานมา

รายละเอียดการจายเง�นปนผล ป 2561 ป 2562 ป 2563

(1)  เงินป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท/หุ�น)

          เงินป�นผลระหว�างกาล 
          เงินป�นผลงวดสุดท�าย 

ไม�เกิน 160

0.10

0.10

0.13

0.13

0.03

0.03

ไม�เกิน 208 ไม�เกิน 48 (2)  เงินป�นผลจ�ายทั้งสิ้น (ล�านบาท)

(3)  อัตราเงินป�นผลจ�ายต�อกำไรสุทธิ  (ร�อยละ) 440.58
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บริษัทฯ ได�จัดให�มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือช�วยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด�านการบริหารความเส่ียง

ให�ครบคลุมท้ังองค�กร รวมท้ังกำกับดูแลให�มีระบบหรือกระบวนการ

บริหารจัดการความเส่ียงอย�างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีการจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย�างน�อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ

สรุปความเสี่ยงของบริษัทฯ พร�อมแนวทางลดผลกระทบที่เกิดจาก

ความเสี่ยงต�างๆ 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ และแนวทางในการลด

ผลกระทบดังกล�าว สามารถจำแนกได�ดังต�อไปนี้

ความเส่ียงจากการพ��งพาโครงการขนาดใหญ
และอุตสาหกรรมหลักเพ�ยงไมกี่แหง
ในป� 2564 นั้น รายได�ส�วนใหญ�ของบริษัทมาจากโครงการใน

อุตสาหกรรมแก�ส โรงไฟฟ�าและเหมืองแร� ซึ่งส�วนใหญ�เกิดมาจาก

โครงการขนาดใหญ�เพียงไม�กี่โครงการ ดังนั้น การเกิดเหตุการณ�

ท่ีส�งผลกระทบทำให�ผู�พัฒนาโครงการต�องเล่ือนหรือชะลอการพัฒนา

โครงการ อันเน่ืองมาจากการชะลอตัวของภาวะอุตสาหกรรมอาจส�งผล

กระทบต�อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล�าว บริษัทฯ โดยทีมบริหาร

โครงการและฝ�ายการตลาดจะมุ�งเน�นในการศึกษาช�องทาง โอกาส

ในการเข�าไปรับงานเพิ่มเติมในหลากหลายภูมิภาคและหลากหลาย

อุตสาหกรรม ซึ่งในป�จจุบัน นอกเหนือจากโครงการในตลาด

ต�างประเทศท่ีบริษัทฯ เข�าไปร�วมประมูลงานแล�วน้ัน ตลาดในประเทศ

ถือเป�นอีกหน่ึงตลาดท่ีมีศักยภาพท่ีบริษัทฯ ให�ความสนใจ ซ่ึงโครงการ

ในประเทศหลายแห�งท่ีบริษัทฯ ทำการศึกษาน้ัน ส�วนมากเป�นโครงการ

ขนาดใหญ�ที่มีศักยภาพ และรอทำการพัฒนาเชิงพาณิชย�ในอนาคต

อันใกล� เพื่อลดการพึ่งพารายได�ที่เกิดจากตลาดต�างประเทศซึ่งเป�น

ตลาดหลัก และจากอุตสาหกรรมหลักเพียงไม�กี่แห�ง

ความเส่ียงจากความผันผวนของรายไดและ
อัตราการทำกำไรของบร�ษัทฯ 
รายได�ของบริษัทฯ ขึ้นอยู�กับปริมาณงานที่บริษัทฯ ชนะการประมูล

โดยความไม�แน�นอนในการชนะการประมูลโครงการต�างๆ อาจเกิด

จากการแข�งขันท่ีสูงข้ึน ความล�าช�าในการพัฒนาโครงการ รวมไปถึง

การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซ่ึงส�งผลให�รายได�

และกำไรของบริษัทฯ ผันผวนตามปริมาณของงานที่ประมูลได�

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังล�าว บริษัทฯ จะดำเนินการโดย

(1) เพิ่มปริมาณงานในมือ (Backlog) โดยเข�าร�วมประมูลงาน

โครงการต�างๆ ให�มากข้ึน  (2) ร�วมมือกับลูกค�าและผู�จัดหาวัตถุดิบ

เพ่ือปรับปรุงขบวนการผลิตและเตรียมความพร�อมด�านต�างๆ ในการ

ดำเนินโครงการ และ  (3) พยายามลดและควบคุมต�นทุนคงที่และ

ต�นทุนในการผลิตของบริษัทฯ  (4) ผลิตงานให�มีคุณภาพ ได�มาตรฐาน

และส�งมอบงานตรงต�อเวลาเป�นที่พึงพอใจแก�ลูกค�า เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการรับงานโครงการใหม�ในอนาคต  (5) มองหาความร�วมมือกับ

พันธมิตรต�างๆ ทั้งในและต�างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลคาสัญญา
ลักษณะโดยท่ัวไปของสัญญาจ�างท่ีบริษัทฯ ทำกับลูกค�าจะมีการกำหนด

ให�มีการส�งมอบสินค�าและชำระเงินเป�นงวดๆ ตามความสำเร็จของงาน

ก�อนการชำระเงินงวดสุดท�าย ลูกค�าและบริษัทฯ จะตกลงร�วมกัน

สำหรับจำนวนเงินท่ีจะชำระในงวดสุดท�าย (เรียกว�า Final Account)

ซ่ึงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนของต�นทุนของโครงการ ขอบเขต

ท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลงของงาน มีการเรียกเก็บค�าใช�จ�ายสำหรับกรณีท่ีสินค�า

มีข�อบกพร�องและค�าใช�จ�ายของลูกค�าท่ีเกิดข้ึนหลังจากรับมอบสินค�า

ดังน้ัน Final Account น้ันอาจทำให�ท้ังรายได�และผลกำไรท่ีคาดว�า

จะได�รับลดต่ำลงจากที่กำหนดไว�ได� 

เพื่อเป�นการลดความเสี่ยงดังกล�าวบริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับ

รายละเอียดที่กำหนดในสัญญา รวมไปถึงมุ�งเน�นในการส�งมอบงาน

ที่มีคุณภาพให�แก�ลูกค�าเพื่อหลีกเลี่ยงข�อบกพร�องหลังการส�งมอบ

อันจะช�วยลดผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อรายได�และกำไรของ

บริษัทฯ
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1.2  การบร�หารจัดการความเสี่ยง 



ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญา
กอนกำหนด
การถูกยกเลิกสัญญาก�อนกำหนด เป�นอีกหนึ่งความเสี่ยงของธุรกิจ

รับเหมาก�อสร�างที่สามารถเกิดขึ้นได� ซึ่งอาจส�งผลเสียต�อชื่อเสียง

ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและทำให�เสียโอกาสทางธุรกิจ

ในอนาคตได� 

ดังน้ัน เพ่ือเป�นการป�องกันผลกระทบจากความเส่ียงดังกล�าว ทุกคร้ัง

ก�อนเข�าทำสัญญา บริษัทฯ ให�ความสำคัญกับรายละเอียดและเง่ือนไข

ในสัญญาว�าจ�าง โดยฝ�ายบริหารและทีมบริหารโครงการจะมีการรวบรวบ

ข�อตกลงและสัญญาที่จะช�วยป�องกันและลดผลกระทบจากความ

เสียหายท่ีอาจเกิดจากการหยุดดำเนินโครงการก�อนกำหนด รวมไปถึง

จัดทำแผนและวิธีการต�างๆ พร�อมทั้งมีการทบทวนแนวทางเหล�านี้

อย�างสม่ำเสมอเพื่อให�สามารถจัดการเหตุการณ�ดังกล�าวได�อย�าง

รวดเร็ว

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นตราตางประเทศ 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได�หลักมาจากตลาดต�างประเทศ ความผันผวน

ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต�างประเทศโดยเฉพาะในกรณีการแข็งค�า

ของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินตราต�างประเทศย�อมส�งผลกระทบ

ต�อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

อย�างสม่ำเสมอพร�อมท้ังกำหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนมาอย�างต�อเนื่อง โดยประกอบไปด�วย  1) ใช�วิธี

การจับคู�รายได�กับค�าใช�จ�ายที่เป�นเงินตราต�างประเทศสกุลเดียวกัน

(Natural Hedge) และ  2) บริษัทฯ ทำสัญญาซ้ือเงินตราต�างประเทศ

ล�วงหน�า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินเพ่ือลดผลกระทบ

จากความเสี่ยงดังกล�าว

ความเสี่ยงจากการ
ไมไดรับการตอสัญญาเชาใชพ��นที่ 
งานแปรรูปและประกอบกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ�ของบริษัทฯ ต�องอาศัย

พ้ืนท่ีขนาดใหญ�และอยู�ใกล�ท�าเรือเพ่ือการส�งออก บริษัทฯ จึงได�เช�า

พื้นที่ในบริเวณท�าเรือพาณิชย�สัตหีบ โดยมีสัญญาเช�าเป�นรายป�และ

สามารถขอต�อสัญญาเช�าได�หลังสิ้นสุดสัญญา อย�างไรก็ตาม หาก

ไม�ได�รับการต�อสัญญาเช�าอาจส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานโครงการ

ขนาดใหญ� รวมไปถึงต�นทุนค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับการขนส�งสินค�า

ที่เพิ่มสูงขึ้น 

โดยบริษัทฯ ยังได�จัดเตรียมแผนสำรองหากเกิดกรณีที่ไม�สามารถ

ต�อสัญญาเช�าพื้นที่ได� โดยแบ�งออกเป�น 4 แนวทางดังนี้

(1)   บริษัทฯได�มีการจัดหาพื้นที่เช�าในบริเวณใกล�ท�าเรือเพื่อรองรับ

     งานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� หรือ     

(2)   ย�ายการประกอบชิ้นงานไปดำเนินการให�แล�วเสร็จในพื้นที่

     โรงงานและทำการขนส�งชิ้นงานขนาดใหญ�ไปยังท�าเรือเพื่อ

     ส�งออก หรือ

(3)   บริษัทฯ อาจพิจารณาซื้อที่ดิน และ/หรือ หาพื้นที่เช�าอื่นใน

     บริเวณใกล�ท�าเรือ หรือ 

(4)   บริษัทฯ อาจพิจารณาใช�ท�าเรืออื่นเพื่อการส�งออกแทน เช�น

     ท�าเรือแหลมฉบัง

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบเช�น ผลิตภัณฑ�เหล็ก ชิ้นส�วนอุปกรณ�เครื่องมือวัด และ

อุปกรณ�ไฟฟ�า นับเป�นต�นทุนสำคัญในการดำเนินโครงการของบริษัทฯ

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ อย�างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะ

ในช�วงระยะเวลาการดำเนินโครงการของบริษัทฯ อาจส�งผลกระทบ

ต�อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

เพ่ือลดผลกระทบความความเส่ียงดังกล�าว บริษัทฯ จึงมีการติดตาม

สถานการณ�ราคาวัตถุดิบจากหลายแหล�งทั้งในตลาดต�างประเทศ

และตลาดในประเทศ พร�อมท้ังมีการเปรียบเทียบราคา ข�อเสนอ และ

เง่ือนไขทางการค�าท่ีเหมาะสม หลังจากน้ันวางแผนเพ่ือจัดซ้ือวัตถุดิบ

ในราคาและช�วงเวลาที่เหมาะสม

ความเสี่ยงจากตนทุนการดำเนินโครงการ
สูงกวาตนทุนที่ประมาณการไว
ในบางกรณีโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้น อาจจะประสบกับ

ความเสี่ยงจากต�นทุนการดำเนินโครงการสูงกว�าต�นทุนที่ประมาณ

การไว�ในช�วงที่บริษัทฯ เข�าร�วมประมูลงานจากลูกค�า โดยมีสาเหตุ

จากป�จจัยภายนอกหรือป�จจัยที่ไม�สามารถควบคุมได� 

ความเสี่ยงนี้ถูกจัดการโดยการวางแผนการดำเนินโครงการ การ

ปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดต�นทุนการผลิต

ของบริษัทฯ พร�อมท้ังมีการติดตามความเส่ียงของการดำเนินโครงการ

อย�างต�อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายในการเจรจาต�อรองกับ

ลูกค�าเพ่ือกำหนดเง่ือนไขในการปรับราคาเม่ือต�นทุนเพ่ิมข้ึนมากจาก

ตอนเร่ิมต�นสัญญาสำหรับโครงการท่ีมีระยะเวลาดำเนินงานมากกว�า

18 เดือน
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ความเสี่ยงจากงานลาชาและ
สงมอบงานใหลูกคาไมทันกำหนดเวลา
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด�านค�าปรับและภาระค�าใช�จ�ายที่เพิ่มขึ้น

จากการส�งมอบสินค�าให�ลูกค�าไม�ทันตามกำหนดเวลา ซ่ึงความล�าช�า

อาจเกิดได�จากหลายสาเหตุ ซ่ึงบางกรณีบริษัทฯ ไม�สามารถควบคุมได�

เช�น ความล�าช�าในการส�งมอบวัตถุดิบที่ใช�ในการดำเนินโครงการ

จากลูกค�า

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล�าวบริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับ

รายละเอียดในสัญญาว�าจ�าง วางแผนและบริหารโครงการอย�างละเอียด

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให�เป�นไปดังแผนที่วางไว� ในกรณีที่งาน

ต�องมีการแก�ไข ปรับปรุงแบบ เพิ่มหรือลดปริมาณงาน รวมไปถึง

การรับมอบวัตถุดิบจากทางลูกค�าล�าช�า บริษัทฯ จะทำการเจรจา

กับลูกค�าในเรื่องการขยายเวลาส�งมอบสินค�าเพื่อให�ได�ข�อยุติที่เป�น

ประโยชน�ต�อทุกฝ�ายทันที ขณะท่ีบริษัทฯ จะยังคงมุ�งเน�นในการรักษา

คุณภาพรวมไปถึงดำเนินโครงการให�แล�วเสร็จและบรรลุเป�าหมาย

ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
เฉพาะทางและแรงงานฝมือ
เน่ืองจากลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการของบริษัทฯ ต�องอาศัยบุคลากร

ท่ีมีความรู�ความสามารถเฉพาะทาง ดังน้ันการสูญเสียหรือขาดแคลน

บุคลากรเฉพาะทางย�อมส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานและความ

สามารถในการแข�งขันของบริษัทฯ ในอนาคต 

บริษัทฯ จึงมีการวางนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด�วยการ

พัฒนาในด�านความรู� ความสามารถ พร�อมกับรักษาความสัมพันธ�ท่ีดี

กับบุคลากรในองค�กร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดการให�ผล

ตอบแทนท่ีเหมาะสมจึงทำให�ลดความเส่ียงในการสรรหาแรงงานฝ�มือ

โดยการดำเนินงานที่ผ�านมาบริษัทฯ ไม�เคยประสบป�ญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร

ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
ป�จจุบัน ข�อมูลทางธุรกิจหลายอย�างถูกบันทึกและจัดเก็บไว�ในระบบ

คอมพิวเตอร�ผ�านซอฟต�แวร�ต�างๆ ซึ่งข�อมูลบางส�วนเป�นความลับ

ทางธุรกิจเช�น รายละเอียดโครงการ ข�อมูลลูกค�า แผนธุรกิจและ

ข�อมูลทางการเงินต�างๆ อย�างไรก็ตาม ถ�ามีเหตุการณ�ท่ีทำให�ข�อมูล

เหล�านั้นถูกนําไปใช�ประโยชน�โดยมิชอบหรือไม�ได�รับอนุญาต สิ่งนี้

อาจส�งผลเสียหายต�อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เพื่อลดผลกระทบดังกล�าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดขอบเขตและ

อนุญาตให�เฉพาะผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการเข�าถึงข�อมูลสำคัญเท�าน้ัน

พร�อมท้ังกำหนดมาตรการและนโยบายด�านความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ รวมไปถึงมีการนำระบบซอฟต�แวร�ที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับป�องกันการเข�าถึงข�อมูลของผู�ท่ีไม�ได�รับอนุญาต เพ่ือให�ม่ันใจ

ว�าระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่

เหมาะสม

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด
การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป�นเหตุการณ�ท่ีส�งผลกระทบ

อย�างมากแก�การดำเนินชีวิตของมนุษย�และการดำเนินงานของ

หลายธุรกิจ 

เพื่อลดผลกระทบดังกล�าว บริษัทฯ ได�ตระหนักถึงความปลอดภัย

ของพนักงาน จึงมีการนำมาตรการรักษาความสะอาดท้ังพ้ืนท่ีสาธารณะ

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของบริษัท มีการเว�นระยะห�างทางสังคม การตรวจวัด

อุณหภูมิทั้งก�อนเข�าทำงานและระหว�างทำงาน
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1.3 การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพ��อความยั�งยืน

หลักการดำเนินธุรกิจ

หวงโซคุณคาของธุรกิจ

ก
ิจก

รร
ม

ส
น

ับ
ส
น

ุน

กิจกรรมหลัก

งานบัญช�และการเง�น

งานบร�หารทรัพยากรบุคคล

งานด�านกฎหมาย

งานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณค�าทางธุรกิจ

การตลาด
และการ

ประเมินราคา
การจัดหา
วัตถุดิบ

การดำเนิน
โครงการ

การตรวจสอบ
คุณภาพ

การส�งมอบ
สินค�า
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บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีหลักการดำเนินธุรกิจ เพื่อให�บรรลุจุดมุ�งหมายในการสร�างความสําเร็จสูงสุด

ของบริษัท ดังนี้ 

1.  ประกอบธุรกิจอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสีย

2.  ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด�านลบต�อสิ่งแวดล�อม

3.  สามารถปรับตัวได�ภายใต�ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

4.  สามารถแข�งขันได�มีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว

5.  สร�างคุณค�าในการดําเนินธุรกิจให�เติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืน



กิจกรรมหลัก 
เมื่อบริษัทฯ ทราบว�า ลูกค�าต�องการเป�ดประมูลงาน ฝ�าย

การตลาด และฝ�ายประเมินราคาของบริษัทฯ จะทำหน�าที่

ในการติดต�อกับลูกค�า ซ่ึงอาจเป�นเจ�าของโครงการโดยตรงหรือ

ผู�รับเหมาหลักเพื่อขอข�อมูลเอกสารที่เกี่ยวข�องสำหรับการทำ

ประเมินราคาโครงการต�างๆ ซึ่งอาจมีทั้งแบบโครงสร�าง

ข�อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ เป�นต�น 

หลังจากที่ได�ชนะการประมูลโครงการเรียบร�อยแล�ว บริษัทฯ

จะทำการจัดหาวัตถุดิบจากแหล�งที่อยู�ในประเทศและ/หรือ

นำเข�ามาจากต�างประเทศ เพ่ือทำการเปรียบเทียบราคา ข�อเสนอ

และเงื่อนไขทางการค�าที่เหมาะสม เพ่ือวางแผนจัดซ้ือวัตถุดิบ

ในราคาและช�วงเวลาที่เหมาะสมต�อไป

ฝ�ายบริหารโครงการ จะดำเนินโครงการตามแบบวิศวกรรมท่ีถูก

ออกแบบไว� เพื่อผลิตชิ้นงานให�ได�ตามมาตรฐานและคุณภาพ

ตามแบบที่กำหนดไว�ของลูกค�า รวมไปถึงดำเนินการส�งมอบ

โครงการให�ทันตามกำหนดเวลา

ทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการให�แก�ลูกค�า จะอยู�ภายใต�การ

ควบคุมคุณภาพของฝ�ายตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให�มั่นใจว�า

โครงการท่ีถูกดำเนินการน้ัน เป�นไปตามมาตรฐานและข�อกำหนด

ภายใต�สัญญาที่บริษัทฯ ได�ทำไว�กับลูกค�า

หลังจากท่ีโครงการถูกดำเนินการแล�วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนิน

การส�งมอบโครงการให�แก�ลูกค�า ภายใต�เง่ือนไขและสัญญาท่ีถูก

ระบุไว�กับลูกค�า

กิจกรรมสนับสนุน
ฝ�ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ จะบริหารจัดการ วางแผน

การเงิน บริหารสภาพคล�องทางการเงินและกระแสเงินสดในการ

ดำเนินงานของแต�ละโครงการ เพ่ือสนับสนุนทีมบริหารโครงการ

ให�สามารถดำเนินโครงการได�อย�างมีประสิทธิภาพ เป�นไปตาม

แผนงานและข�อตกลงกับลูกค�า

บริษัทฯ ให�ความสำคัญกับงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพ่ือทำการวิเคราะห�ความต�องการ สรรหาและคัดเลือก ประเมิน

ผลการทำงาน รวมไปถึงพัฒนาและฝ�กอบรมแรงงานและ

พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ

นักกฏหมายของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเงื่อนไข สัญญา

การดำเนินโครงการ และให�คำปรึกษาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง

ก�อนที่จะเข�าทำสัญญากับลูกค�า เพื่อให�มั่นใจว�า บริษัทฯ

สามารถผลิตชิ้นงานให�แก�ลูกค�า เป�นไปตามข�อกำหนดของ

กฏหมายและความต�องการของลูกค�าได�

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช�

ในการวางแผน การดำเนินงาน การตัดสินใจ และการควบคุม

การดำเนินโครงการเพื่อช�วยสนับสนุนทีมบริหารโครงการ

ให�สามารถทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
ในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
บริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญต�อสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ไม�ว�า

จะเป�นผู�มีส�วนได�เสียภายใน ได�แก� ผู�ถือหุ�นและพนักงานของบริษัทฯ

หรือผู�มีส�วนได�เสียภายนอก เช�น คู�ค�า ลูกค�า เป�นต�น โดยบริษัทฯ

ตระหนักดีว�าการสนับสนุนและข�อคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

จะเป�นประโยชน�ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

ดังน้ัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกำหนดท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ

ให�สิทธิของผู�มีส�วนได�เสียดังกล�าวได�รับการดูแลเป�นอย�างดี นอกจากน้ี

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได�คำนึงถึงสิทธิของผู�มีส�วน

ได�เสียทุกฝ�าย ตามแนวทางดังต�อไปนี้

ผู�ถือหุ�น  : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใสและมีประสิทธิภาพ

           โดยมุ�งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให�มีผลการดำเนินงานที่ดี

           มีการเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่องและมั่นคง เพื่อให�เกิด

           ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นในระยะยาว รวมท้ังดำเนินการ

           เป�ดเผยข�อมูลด�วยความโปร�งใสและเช่ือถือได�ต�อผู�ถือหุ�น

พนักงาน : บริษัทฯ ได�ปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเท�าเทียม เป�นธรรม

           และให�ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ

           ยังให�ความสำคัญต�อการพัฒนาทักษะ ความรู�ความ

           สามารถและศักยภาพของพนักงานอย�างสม่ำเสมอ เช�น

           การจัดอบรม การสัมนา และการฝ�กอบรม โดยให�โอกาส

           อย�างท่ัวถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร�างแรงจูงใจ

           ให�พนักงานท่ีมีความรู�ความสามารถสูงให�คงอยู�เพ่ือพัฒนา

           องค�กรต�อไป อีกท้ังยังได�กำหนดแนวทางในการต�อต�าน

           การทุจริต การคอรัปช่ัน รวมท้ังปลูกฝ�งให�พนักงานทุกคน

           ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง

           เช�น การห�ามใช�ข�อมูลภายใน เป�นต�น
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คู�ค�า       : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู�ค�าโดยการ

             ให�คู�ค�าแข�งขันบนข�อมูลที่เท�าเทียมกัน และคัดเลือก

             คู�ค�าด�วยความยุติธรรมภายใต�หลักเกณฑ�ในการประเมิน

             และคัดเลือกคู�ค�าของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได�

             จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป�นธรรมแก�ทั้ง

             สองฝ�าย และจัดให�มีระบบติดตามเพ่ือให�ม่ันใจว�ามีการ

             ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย�างครบถ�วน และ

             ป�องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ

             กระบวนการจัดหา บริษัทฯ มีการซื้อสินค�าจากคู�ค�า

             เป�นไปตามเง่ือนไขทางการค�า ตลอดจนการปฏิบัติตาม

             สัญญาต�อคู�ค�าอย�างเคร�งครัด

ลูกค�า     : บริษัทฯ รับผิดชอบต�อลูกค�าโดยการรักษาคุณภาพและ

             มาตรฐานของสินค�าและบริการ รวมถึงการตอบสนอง

             ต�อความต�องการของลูกค�าให�ครบถ�วนและครอบคลุม

             ให�มากท่ีสุด เพ่ือมุ�งเน�นการสร�างความพึงพอใจให�แก�

             ลูกค�าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให�บริการ

             หลังการขาย ตลอดจนให�ข�อมูลท่ีถูกต�องเก่ียวกับสินค�า

             และบริการของบริษัทฯ รวมท้ังยังจัดให�มีกระบวนการ

             ที่สามารถให�ลูกค�าแจ�งถึงป�ญหาหรือการให�บริการ

             ท่ีไม�เหมาะสมพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได�ป�องกันแก�ไขป�ญหา

             เกี่ยวกับสินค�าและบริการได�อย�างรวดเร็ว

เจ�าหนี้     : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต�างๆ ตามสัญญาที่มี

             ต�อเจ�าหนี้เป�นสำคัญในการชำระคืนเงินต�น ดอกเบี้ย

             และการดูแลหลักประกันต�าง ๆ 

คู�แข�ง      : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข�งขันท่ีดี มีจรรยาบรรณ

             และอยู�ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและ

             ส�งเสริมนโยบายการแข�งขันอย�างเสรีและเป�นธรรม

สังคมและ

ส�วนรวม   : บริษัทฯ ใส�ใจและให�ความสำคัญต�อความปลอดภัย

             ต�อสังคม สิ่งแวดล�อมและคุณภาพชีวิตของผู�คนที่มี

             ส�วนเกี่ยวข�องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ

             ส�งเสริมให�พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและ

             ความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อมและสังคม รวมทั้ง

             จัดให�มีการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข�อบังคับ

             ต�างๆ นอกจากน้ี บริษัทฯ พยายามเข�าไปมีส�วนร�วม

             ในกิจกรรมต�างๆ ที่เป�นการสร�างและรักษาไว�ซึ่ง

             สิ่งแวดล�อมและสังคม ตลอดจนส�งเสริมวัฒนธรรม

             ในท�องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู�

นอกจากน้ี ผู�มีส�วนได�เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ�งข�อร�องเรียน

หรือแจ�งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต�องของรายงาน

ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร�อง หรือการผิดจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ ผ�านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทฯ ได� ทั้งนี้ ข�อมูลร�องเรียนและแจ�งเบาะแสจะได�รับการคุ�มครอง

และเก็บไว�เป�นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ

จะดำเนินการส่ังการตรวจสอบข�อมูล และหาแนวทางแก�ไข (หากมี)

และจะรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ต�อไป

การจัดการดานความยั�งยืน
ในมิติสิ�งแวดลอม
เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าการดำเนินโครงการของบริษัทฯ เป�นไปตามกฎหมาย

และข�อกำหนดด�านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล�อมอ่ืนๆ

ท่ีบังคับใช�กับการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายต�างๆ

ที่เกี่ยวข�องกับระบบการจัดการด�านคุณภาพ ระบบการจัดการด�าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม

ซึ่งบริษัทฯ ได�มีการปฏิบัติอย�างเคร�งครัด โดยพนักงานทุกคนจะ

ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การปกป�องดูแลรักษาส่ิงแวดล�อม

ภายใต�ข�อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง
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นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย
และนโยบายสิ�งแวดลอม
(1)   ผลิตสินค�าภายใต�มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพและปลอดภัย

     ในราคาที่สามารถแข�งขันได� 

(2)   ส�งมอบสินค�าตรงเวลาอย�างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง

     ความต�องการของลูกค�า

(3)   มุ�งม่ันปฎิบัติตามข�อบังคับผูกมัดกฏหมายและข�อกำหนดอื่นๆ

     ท่ีเก่ียวข�องกับองค�กรในด�านคุณภาพ ส่ิงแวดล�อม อาชีวอนามัย

     และความปลอดภัย

(4)   มุ�งม่ันปรับปรุงระบบมาตรฐานของบริษัทอย�างต�อเน่ืองเพ่ือสร�าง

     ความพึงพอใจให�กับลูกค�า และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

(5)   มุ�งมั่นสื่อสารส�งเสริมการให�คำปรึกษา การมีส�วนร�วม และ

     ความตระหนักของบุคคลากรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในด�าน

     คุณภาพ สิ่งแวดล�อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(6)   มุ�งมั่นเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน และสร�างจิตสำนึก

     ในงานที่รับผิดชอบ

(7)   มุ�งม่ันจัดสรรทรัพยากรท่ีจำเป�นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

     ทำงานของบุคลากรในด�านคุณภาพ ส่ิงแวดล�อม อาชีวอนามัย

     และความปลอดภัย

(8)   มุ�งมั่นในการจัดเตรียมสภาพแวดล�อมสำหรับการปฏิบัติงาน

     ท่ีมีสุขอนามัยท่ีดีและปลอดภัยเพ่ือการป�องกันการบาดเจ็บและ

     เจ็บป�วยที่เกี่ยวกับการทำงาน ความเสียหายต�อทรัพย�สิน

     ความเสียหายต�อสภาพแวดล�อมในการทำงานหรือต�อสาธารณชน

(9)   มุ�งม่ันลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุต้ังแต�ระดับสูงท่ีจะมีผลต�อ

     บุคคลากรในองค�กรและผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสียให�อยู�ในเกณฑ�

     ที่ยอมรับรวมถึงมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง

(10)  มุ�งมั่นป�องกันมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และน้ำเสีย

     ที่กระทบต�อชุมชนรอบข�างและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

(11)  มุ�งมั่นส�งเสริมความตระหนักแก�บุคลากรให�มีการลดของเสีย

     ลดการใช�พลังงานและการใช�ทรัพยากร

(12)  กำหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายเชิงปริมาณในการปรับปรุง

     และการดำเนินงานอย�างต�อเนื่องในด�านคุณภาพ สิ่งแวดล�อม

     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักดีว�าการรักษาสิ่งแวดล�อมและการแสดงความ

รับผิดชอบต�อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ถือว�าเป�นส่ิงสำคัญท่ีต�อง

ทำควบคู�ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได�รับการรับรอง

มาตรฐานระบบสิ่งแวดล�อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป�นสิ่งที่แสดงถึง

ความมุ�งม่ันในการรับผิดชอบด�านส่ิงแวดล�อมของตนอย�างเป�นระบบ

ต�อพนักงาน ผู�เกี่ยวข�อง และชุมชนข�างเคียง โดยแนวทางในการ

ดำเนินการหลายอย�าง เช�น

แจ�งข�อมูลการขนส�งส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม�ใช�แล�วออกนอกโรงงาน

ในส่ืออิเล็คทรอนิกส�แก�กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกคร้ังท่ีมีการนำ

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม�ใช�แล�วท่ีเป�นของเสียอันตราย และของเสีย

ไม�อันตราย ออกนอกโรงงาน

กำหนดผู�รับผิดชอบในการบันทึกรายงานปริมาณสิ่งปฏิกูล

ที่โรงงานเป�นผู�ก�อกำเนิดทุก 30 วัน

ดำเนินการนำส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม�ใช�แล�วของบริษัทฯ ออกนอก

โรงงาน โดยให�เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดอื่นๆ 

ควบคุมไม�ให�น้ำชะจากกองขยะไหลลงสู�แหล�งน้ำธรรมชาติ

ควบคุมการจัดเก็บขยะให�ถูกประเภทและภายในพ้ืนท่ีท่ีกำหนด

ควบคุมปริมาณขยะและทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บของเสีย

เพื่อไม�ให�เกิดกลิ่นรบกวนสู�ชุมชน

ดำเนินการควบคุมและจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะการตามหลัก 5 ส.

ลดปริมาณการใช�กระดาษรวมถึงนำกระดาษที่ใช�แล�วกลับมา

ใช�ใหม� เพื่อช�วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม
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ป�จจุบัน บริษัทฯ ไม�ได�จัดทำข�อมูลการปล�อยก�าซเรือนกระจก แต�

ได�มีการศึกษารายละเอียดต�างๆ เพื่อใช�เป�นแนวทางในการช�วยลด

ป�ญหาก�าซเรือนกระจกอย�างต�อเนื่อง โดยในด�านการตรวจสอบ

คุณภาพด�านสิ่งแวดล�อม ในป� 2564 บริษัทฯ ได�ว�าจ�าง บริษัท

เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟ�ค จำกัด ซ่ึงเป�นผู�เช่ียวชาญในการบริการตรวจ

วิเคราะห�คุณภาพส่ิงแวดล�อม เพ่ือเข�าตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล�อม

และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล�อม

เป�นประจำทุกป� โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป คุณภาพอากาศจากปล�องระบายอากาศ คุณภาพอากาศ

ในสถานประกอบการ คุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งประกอบไปด�วยการวัดฝุ�น

ละออง คาร�บอนไดออกไซด� ไนโตรเจนไดออกไซด� ซัลเฟอร�ไดออกไซด�

คาร�บอนมอนออกไซด� ไฮโดรเจนคลอไรด� ค�าความสกปรกในน้ำ

ปริมาณออกซิเจนที่ใช�ในการย�อยสลายสารอินทรีย�ในน้ำทิ้ง และ

ค�าพารามิเตอร�อ่ืนๆ ท่ีถูกกำหนดโดยผู�เช่ียวชาญในการบริการตรวจ

วิเคราะห�คุณภาพสิ่งแวดล�อม เป�นต�น

ซึ่งจากตรวจวัดพบว�าค�าดังกล�าวนั้น มีผลอยู�ในค�ามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและตามท่ีหน�วยงานราชการกำหนด

ที่ผ�านมา บริษัทฯ ไม�เคยมีข�อพิพาทหรือถูกฟ�องร�องเกี่ยวกับการ

สร�างผลกระทบต�อสภาวะแวดล�อมแต�อย�างใด

ทั้งนี้ ในป� 2564 บริษัทฯ ได�ดำเนินการจัดอบรมให�ความรู�ในเรื่อง

ที่เกี ่ยวข�องกับนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และนโยบาย

สิ่งแวดล�อม เช�น

- หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

           แวดล�อมในการทำงาน

- หลักสูตร ความปลอดภัยในการขับขี่รถยก

- หลักสูตร ผู�บังคับป��นจั่น ผู�ควบคุมการใช�ป��นจั่น ผู�ให�สัญญาณ

           แก�ผู�บังคับป��นจั่น และผู�ยึดเกาะวัสดุ

- หลักสูตร ซ�อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
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สรุปอุบัติเหตุประจำป  2564 
จำนวนลูกจางที่ประสบอันตราย ( คน )

เดือน จำนวนลูกจางทั�งหมด

รวม

รวม

26

943 0.8%

934 0.4%

376 0.5%

387 0.0%

396 0.3%

420 0.2%

928

8

4

3

3

0.3%

596 0.5%

388 1

1

1

0.3%

346 1

1

1

2

0.3%

352 0.3%

1. มกราคม

2. กุมภาพันธ�

9. กันยายน

10. ตุลาคม

11. พฤศจิกายน

12. ธันวาคม

3. มีนาคม

4. เมษายน

6. มิถุนายน

8. สิงหาคม

7. กรกฎาคม

5. พฤษภาคม 483 0.2%

รวม สัดสวนตอจำนวนลูกจาง
ทั�งหมด

จำแนกตามสิ�งที่ทำใหเกิดการประสบอันตราย

สูญเสียอวัยวะ
บางสวน

สิ�งที่ทำให
ประสบอันตราย

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

หยุดงาน
ไมเกิน 3 วัน

รวม ตาย ทุพพลภาพ ไมหยุดงาน

ยานพาหนะ

เครื่องจักร

เครื่องมือ

ตกจากที่สูง

ของหล�นทับ

ลื่นล�ม

ความร�อน

ไฟฟ�า

เศษวัตถุ

ยกของหนัก

อื่นๆ

5

3

2

2

2

2

26 0 0 0 2 3 21

10

2

1

1

1

1 1

1

9

1

1 2

5
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     การเคารพสิทธิมนุษยชน
     บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและป�จเจกชน โดยตระหนักถึง

     สิทธิในความเป�นมนุษย�และความเท�าเทียมกัน พร�อมท้ังให�ความ

     เคารพสิทธิลูกจ�างที่จะมีเสรีภาพในการพูด และมีสิทธิ์ที่จะ

     ปกป�องสิทธิส�วนบุคคล และสิทธิความเป�นส�วนตัวของลูกค�า

     พร�อมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข�อง

     ในเรื่องของการเคารพสิทธิลูกจ�างขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

     ของประเทศ เป�นต�น

การจัดการดานความยั�งยืนในมิติดานสังคม
บริษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการดำเนินงานภายใต�ความรับผิดชอบ

ต�อสังคม โดยคณะกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ได�ผลักดัน

ให�พนักงานในทุกๆ หน�วยงานดำเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ

ต�อสังคมและชุมชน เพ่ือให�การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโต

อย�างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได�จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนิน

นโยบายสำหรับความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมตั้งแต�ป�

2557 เป�นต�นมา สำหรับป� 2564 ท่ีผ�านมาน้ัน เน่ืองจากสถานการณ�

การแพร�ระบาดของโควิด-19 ทำให�บริษัทฯ ต�องเลื่อนทำกิจกรรม

เพื่อประโยชน�ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมประจำป�ออกไป ซึ่งบริษัทฯ

คาดว�า จะสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมต�างๆ ดังล�าว เมื่อ

สถานการณ�การแพร�ระบาดของโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลายไปในทิศทาง

ที่ดีขึ้น

อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ ให�ความสำคัญ และใส�ใจต�อพนักงาน

รวมไปถึงลูกค�าและชุมชนโดยรอบในช�วงของการแพร�ระบาดของ

โควิด-19 ด�วยการให�พนักงานของบริษัทฯ เข�ารับการวัคซีนป�องกัน

โควิด-19 ในป� 2564 เพื่อปกป�องและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

COVID-19

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให�ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป�น

พื้นฐานสาคัญที่แสดงถึงการประกอบธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อ

สังคม โดยนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน

เป�นไปตามข�อกำหนดซ่ึงสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข�อง

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

     การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
     บริษัทฯ ให�ความสำคัญต�อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ

     ไม�มีการแบ�งแยกเพศสภาพ สีผิว ศาสนา สัญชาติ ความเชื่อ

     ทางการเมือง ถิ่นกำเนิด ความพิการ อายุ รสนิยมทางเพศ

     และตัวตน หรืออุปนิสัยส�วนตัวอื่นใด โดยพนักงานทุกคนจะ

     ได�รับการปฏิบัติอย�างเสมอภาค และเป�นธรรม รวมไปถึงการ

     จัดให�มีสภาพแวดล�อมในการทำงานให�แก�ลูกจ�างโดยปราศจาก

     การเลือกปฏิบัติในทุกกรณี
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ตารางแสดงขอมูลทางการเง�นที่สำคัญของบร�ษัทฯ 

รายการ หนวย
ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบการเง�นรวมที่แสดงเง�นลงทุนตามว�ธีสวนไดเสีย

หมายเหตุ :/1 เน่ืองจากบริษัทฯ รับจ�างผลิตสินค�าตามคำส่ังของลูกค�า บริษัทฯ จึงไม�มีสินค�าสำเร็จรูป ส�งผลให�ไม�สามารถคำนวณหาอัตราส�วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือ และระยะเวลาขายสินค�าเฉล่ียได�
     /2 อัตราการจ�ายเงินป�นผลคำนวณจากจำนวนเงินป�นผลที่จ�ายตามรอบผลการดำเนินงานในแต�ละป�

ผลการดำเนินงาน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย�รวม                                             ล�านบาท         4,406.38           3,818.16

หนี้สินรวม                                                ล�านบาท           739.10             552.36

ส�วนของผู�ถือหุ�น                                           ล�านบาท          3,667.28           3,265.80

อัตราส�วนสภาพคล�อง

อัตราส�วนสภาพคล�อง                                        เท�า               4.45               4.92

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว                                 เท�า               3.31               3.40

อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด                            เท�า              -0.69               0.26

อัตราส�วนหมุนเวียนลูกหนี้การค�า                              เท�า              18.64               4.67

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                                        วัน               19.58              78.22

อัตราส�วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือ/1                           เท�า                N/A               N/A

ระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ย/1                                    วัน                N/A               N/A

อัตราส�วนหมุนเวียนเจ�าหนี้                                    เท�า               5.53               4.65

ระยะเวลาชำระหนี้                                           วัน              65.99              78.49

วงจรเงินสด                                                 วัน             -46.41              -0.27

อัตราส�วนแสดงความสามารถในการทำกำไร 

อัตรากำไรขั้นต�น                                             %               17.93               2.16

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน                                  %                0.23             -13.39

อัตราส�วนกำไรสุทธิ                                           %                2.28              -9.53

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น                                     %               1.27              -5.59

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�                                 %                1.14              -4.72

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ถาวร                            %               11.93              -5.06

อัตราหมุนของสินทรัพย�                                      เท�า               0.50               0.49

อัตราส�วนความสามารถในการชำระหนี้

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น                            เท�า              0.20               0.17

อัตราส�วนความสามารถชำระดอกเบี้ย                          เท�า            -129.41             233.66

อัตราส�วนความสามารถชำระภาระผูกพัน                       เท�า              -1.71              -2.12

อัตราการจ�ายเงินป�นผล/2                                      %              338.82                  -

รายได�รวม                                               ล�านบาท         2,073.15           2,034.83

ต�นทุนตามสัญญา                                         ล�านบาท         1,655.83           1,922.85

ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร                             ล�านบาท           211.79             278.39

กำไรสุทธิ                                                 ล�านบาท            47.21            -193.92
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1,544.78

1,196.37

161.06

152.72

3,829.08

455.79

3,373.28

6.33

5.11

2.71

3.41

107.16

N/A

N/A

6.13

59.59

47.57

10.73

-3.97

9.89

4.60

3.99

22.23

0.40

0.14

7,186.77

8.37

31.36

1.4  การว�เคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ 



รายได
รายไดตามสัญญา
ในป� 2564 บริษัทมีรายได�ตามสัญญา (ไม�รวมรายได�อื่น) เท�ากับ

1,340.18 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 31.81% จาก 1,965.31 ล�านบาท

ในป� 2563 การลดลงของรายได�ตามสัญญาสาเหตุหลักเนื่องจาก

ปริมาณงานโครการที่ลดลงเมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมา 

รายไดอื่น
ในป� 2564 บริษัทมีรายได�อื่น (ไม�รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)

เท�ากับ 54.44 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป� 2563 ท่ีเท�ากับ 46.09 ล�านบาท

ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได�จากดอกเบี้ย

ป 2563 ป 2564

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ

โครงสรางรายได

1. งานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�  

2. งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก 

- งานโครงสร�างเหล็ก  

- งานประกอบและเชื่อมท�อ 

- งานโครงสร�างภาชนะบรรจุ

3. งานบริการอื่นๆ

รวมรายได�ตามสัญญา

รายได�อื่น
/1

รวมรายได�

หมายเหตุ  :/1  รายได�อ่ืนประกอบด�วย กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน กำไรจากการขายทรัพย�สิน รายได�จากการขายเศษเหล็ก รายได�จากดอกเบ้ีย
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ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของป 2564
เป�นเวลามากกว�า 2 ป� ท่ีหลายประเทศท่ัวโลกประสบกับความท�าทาย

ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย�างไรก็ตาม

ด�วยนโยบายกระตุ�นเศรษฐกิจจำนวนมาก รวมไปถึงนโยบายการเงิน

แบบผ�อนคลายได�ช�วยทำให�สภาพเศรษฐกิจโลกนั้นฟ��นตัวกลับมา

ในป� 2564 บริษัทได�ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ

ขนาดใหญ� อย�างโครงการ Koodiaderi และ Santos ซ่ึงพิสูจน�ให�เห็น

ถึงความสามารถของบริษัท ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ� การ

ส�งมอบงานที่ยอดเยี่ยม พร�อมกับความมุ�งมั่นในการทำงานที่บริษัท

นั้นมอบให�แก�ลูกค�ามาอย�างต�อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได�รับสัญญาใหม�จากโครงการ Santos ลูกค�า

รายป�จจุบัน ซึ่งเป�นสิ่งที่แสดงให�เห็นว�า ลูกค�านั้นมีความมั่นใจและ

พึงพอใจกับการทำงานท่ีผ�านมาของบริษัท เน่ืองจากการส�งมอบงาน

ที่มีคุณภาพและการดำเนินโครงการที่โดดเด�น

ดังที่กล�าวไว�ก�อนหน�านี้ การฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลก ได�สนับสนุน

ให�ราคาสินค�าโภคภัณฑ�อย�างเช�น ราคาน้ำมัน ราคาถ�านหินและ

ราคาก�าซธรรมชาติ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ทำให�ป�จจุบัน ผู�พัฒนาโครงการ

หลายรายเริ่มตัดสินใจกลับมาดำเนินโครงการมากขึ้น

ขณะที่การฟ��นตัวของอุตสาหกรรม ทำให�บริษัทถูกรับเชิญเข�าร�วม

ประมูลงานใหม�ๆ  จากลูกค�าจำนวนมากในหลายอุตสาหกรรม เช�น

พลังงานสีเขียว น้ำมันและก�าซ ป�โตรเคมี โรงไฟฟ�า เหมืองแร� และ

โครงสร�างพ้ืนฐาน โดยมีมูลค�ารวมกันกว�า 31,000 ล�านบาท ซ่ึงบริษัท

คาดหวังที่จะชนะการประมูลบางโครงการเพิ่มเติมในอนาคต

อันใกล�นี้

(หน�วย : ล�านบาท)

1,066.90 52.43

761.46 37.42

379.67 18.66

- -

- -381.79

--

18.76

136.94 6.73 79.68 5.16

1,340.18 86.76

204.60

1,544.78

13.24

1,965.30 96.58

69.53 3.42

1002,034.83 100

173.46 11.23

1,087.04 70.37

1,087.04 70.37



งานที่ยังไมไดสงมอบ 

(หน�วย : ล�านบาท)

ช�่อโครงการ ประเภทงาน อุตสาหกรรม
มูลคา

ตามสัญญา
มูลคา

คงเหลือ
ระยะเวลา

ในการสงมอบ

1. Santos

2. Cimtas (Genesee)

ตนทุนและคาใชจาย

ตนทุนงานตามสัญญา
บริษัทมีต�นทุนงานตามสัญญาใน ป� 2564 เท�ากับ 1,196.37 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 37.78% จากช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อน ขณะที่

ต�นทุนงานตามสัญญาต�อรายได�ตามสัญญาในป� 2564 เท�ากับ 89.27% เทียบกับป�ที่แล�วที่เท�ากับ 97.84% สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณงาน

โครงการที่ลดลงและการไม�มีต�นทุนที่เกิดจากการชะลอโครงการขนาดใหญ�โครงการหนึ่ง

คาใชจายในการขายและบร�หาร
ในป� 2564 บริษัทมีค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารเท�ากับ 161.06 ล�านบาท ล�านบาท ลดลงจากป� 2563 ที่เท�ากับ 278.39 ล�านบาท

สาเหตุหลักเนื่องจากความพยายามในการควบคุมค�าใช�จ�ายต�างๆ ต�อเนื่อง

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป� 2564 เท�ากับ 150.17 ล�านบาท เปรียบเทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป� 2563 ที่เท�ากับ

23.44 ล�านบาท เนื่องจากมีกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย ส�งผลให�ค�าเงินบาทอ�อนค�าลง 

อัตรากำไรขั�นตน
ในป� 2564 กำไรข้ันต�นเท�ากับ 143.81 ล�านบาท เปรียบเทียบช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อนท่ี 42.46 ล�านบาท การปรับตัวเพ่ิมข้ึนของกำไรข้ันต�น

สาเหตุหลักเนื่องจากการไม�มีต�นทุนที่เกิดจากการชะลอโครงการขนาดใหญ�ที่ชะลอโครงการไป

อัตรากำไรสุทธิ
ในป� 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเท�ากับ 152.72 ล�านบาท เทียบกับช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อนที่มีผลขาดทุนสุทธิเท�ากับ 193.92 ล�านบาท

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เนื่องจากการไม�มีต�นทุนที่เกิดจากการชะลอโครงการขนาดใหญ�ที่ชะลอโครงการไป รวมไปถึงการบันทึก

ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่อธิบายไว�ก�อนหน�า

ความสามารถในการทำกำไร
2563 2564

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

กำไรขั้นต�น

กำไรสุทธิ

42.46

(193.92)

2.16

(9.53)

143.81

152.72

10.73

9.89
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งานท่ียังไม�ส�งมอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนเท�ากับ 822 ล�านบาท (ไม�รวมมูลค�างานโครงการ CRISP) โดยมีรายละเอียดดังน้ี

งานแปรรูป
และประกอบโครงสร�างเหล็ก

แก�ส 1,194 783 ไตรมาส 1/2566

งานประกอบโครงเหล็ก
และเชื่อมต�อ

โรงไฟฟ�า 102 39 ไตรมาส 2/2565

3. Crisp
งานประกอบโครงเหล็ก
และเชื่อมต�อ

นํ้ามันและ
ป�โตรเคมี 2,900

อยู�ในระหว�าง
การเจรจามูลค�า
โครงการเพ่ิมเติม

อยู�ในช�วงชะลอโครงการ
โดยคาดว�าจะกลับดำเนิน
โครงการในป� 2565

หมายเหตุ : 1). โครงการ Santos ประกอบไปด�วย Santos เฟส 3, Santos เฟส 4 และ Santos คูเปอร�
           2). คำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.25 บาทต�อ 1 ดอลลาร�สหรัฐ



ฐานะทางการเง�นของบร�ษัท

สินทรัพย
สินทรัพย�ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค�าเท�ากับ

3,829.08 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน 10.91 ล�านบาท จาก 3,818.16 ล�านบาท

ณ สิ้นป� 2563  โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต�อไปนี้

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
ณ ส้ินป� 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดจำนวน

1,786.25 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจาก 597.95 ล�านบาท ณ สิ้นป� 2563

การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด สาเหตุสำคัญ

เนื่องจากลูกหนี้โครงการขนาดใหญ�รายหนึ่งมีการชำระเงินค�างาน

โครงการให�แก�บริษัทในป�ที่ผ�านมา

ลูกหนี้การคาและมูลคางานตามสัญญา

ที่ยังไมเร�ยกเก็บจากลูกคา
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค�า ณ สิ้นป� 2564 และ 2563 เท�ากับ 103.08

ล�านบาท และ 683.83 ล�านบาท ตามลำดับ การลดลงของลูกหนี้

การค�า เน่ืองจากบริษัทได�รับชำระเงินจากลูกค�ารายหน่ึงท่ีต�างประเทศ

ครบทั้งหมดเรียบร�อยแล�ว

สินทรัพย�ท่ีเกิดจากสัญญา ณ ส้ินป� 2564 และ 2563 เท�ากับ 224.13

ล�านบาท (คิดเป�นร�อยละ 5.85 ของสินทรัพย�รวม) และ 394.91

ล�านบาท (คิดเป�นร�อยละ 10.34 ของสินทรัพย�รวม) ตามลำดับ

โดยปกติแล�วบริษัทฯ จะมีมูลค�าสินทรัพย�ท่ีเกิดจากสัญญา เน่ืองจาก

บริษัทฯ รับรู �รายได�โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

(Percentage of Completion) ทำให�การรับรู�รายได�ตามความ

คืบหน�าของการทำงานและระยะเวลาของการออกใบเสร็จท่ีแตกต�าง

กัน เนื่องจากเงื่อนไขในการส�งเอกสาร การบันทึกข�อมูลในระบบ

การส�งงาน และการตรวจสอบข�อมูลของลูกค�า

ท้ังน้ี การลดลงของสินทรัพย�ท่ีเกิดจากสัญญา เกิดจากการท่ีบริษัทฯ

มีปริมาณงานลดลงเมื่อเทียบกับป�ที่ผ�านมาและมีส�วนหนึ่งที่บริษัทฯ

ได�ออกเอกสารเรียกเก็บเงินจากลูกค�าแล�ว ทำให�ส�วนดังกล�าวถูกย�าย

ไปอยู�ในส�วนของลูกหนี้การค�าแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนด

นโยบายและระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าให�แก�ลูกค�าขึ้นอยู�กับ

ประเภทของลูกค�า ในกรณีท่ีเป�นลูกค�าจากงานโครงการ ระยะเวลา

การให�สินเชื่อการค�าจะขึ้นอยู�กับข�อตกลงในการทำสัญญาโครงการ

แต�ละโครงการกรณีที่เป�นลูกค�าจากงานบริการทั่วไป เช�น การ

ชุปสังกะสี บริษัทฯ ได�กำหนดนโยบายและระยะเวลาการให�สินเชื่อ

โดยทั่วไปอยู�ที่ประมาณ 30 วัน

สินคาคงเหลือ
เน่ืองจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะเป�นการดำเนินการตามคำส่ัง

ลูกค�า บริษัทฯ จึงไม�มีสินค�าคงเหลือในรูปของงานสำเร็จรูป โดย

จะมีเพียงวัตถุดิบและสินค�าระหว�างทำเท�านั้น ณ สิ้นป� 2564 และ

2563 บริษัทฯ มีสินค�าคงเหลือเท�ากับ 364.66 ล�านบาท คิดเป�น

ร�อยละ 9.52 ของสินทรัพย�รวม และ 691.05 ล�านบาท คิดเป�น

ร�อยละ 18.10 ของสินทรัพย�รวม ตามลำดับ สินค�าคงเหลือในป�

2564 มีมูลค�าลดลงเมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�าเนื่องจากปริมาณงาน

ลดลง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�-สุทธิ ณ สิ้นป� 2564 และ 2563 เท�ากับ

1,098.53 ล�านบาท และ 1,175.93 ล�านบาท (คิดเป�นร�อยละ 28.69

และ 30.80 ของสินทรัพย�รวมของบริษัทฯ) ตามลำดับ ทั้งนี้ มูลค�า

ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�ท่ีลดลงเน่ืองจาก บริษัทฯ ไม�ได�มีการ

ลงทุนจำนวนจำนวนมากเมือเทียบกับป�ก�อนหน�า

แหลงที่มาของเง�นทุน

หนี้สิน
ณ สิ้นป� 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท�ากับ 455.79

ล�านบาท และ 552.36 ล�านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีหนี้สิน

หมุนเวียนเท�ากับ 413.69 ล�านบาท และ 507.56 ล�านบาท คิดเป�น

ร�อยละ 90.76% และ 91.89% ของหนี้สินรวมตามลำดับ ทั้งนี้

การลดลงของหน้ีสินรวมน้ัน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ�าหน้ี

การค�าซึ่งเป�นไปตามปริมาณงานที่ลดลง

สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป� 2564 บริษัทฯ มีส�วนของผู�ถือหุ�นรวมเท�ากับ 3,373.28

ล�านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 107.48 ล�านบาท จากป� 2563 ที่เท�ากับ

3,265.80 ล�านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นในป�

2564 
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งบกระแสเง�นสด

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดได�มาจากกิจกรรมดำเนินงานใน ป� 2564 มีจำนวน 1,246.16 ล�านบาท เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป� 2563 ที่ 157.48 ล�านบาท

สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของลูกหนี้การค�า หลังจากที่บริษัทได�รับชำระเงินค�าดำเนินโครงการจากลูกค�าในต�างประเทศรายหนึ่ง

เรียบร�อยแล�ว 

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
ในป� 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช�ไปในกิจกรรมลงทุนเป�นลบเท�ากับ 101.18 ล�านบาท เทียบกับป�ก�อนหน�าที่มีกระแสเงินสดใช�ไปใน

กิจกรรมลงทุนเป�นบวกเท�ากับ 281.11 ล�านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย�ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
ในป� 2564 กระแสเงินสดใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ติดลบเท�ากับ 49.13 ล�านบาท เทียบกับป� 2563 ที่ติดลบเท�ากับ 210.99

ล�านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีการจ�ายเงินป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นในป� 2564 

ป 2563 ป 2564งบกระแสเง�นสด

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 217.44

(10.16)

(210.99)

281.11

157.48 1,246.16

(101.18)

(49.13)

92.45

1,188.31

อัตราสวนทางการเง�น

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ในป� 2564 บริษัทฯ มีอัตราส�วนผลตอบแทนจากสินทรัพย� และอัตราส�วนผลตอบแทนจากสินทรัพย�ถาวรเท�ากับร�อยละ 3.99 และ 22.23

ตามลำดับ  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป�ก�อนหน�า โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิตามที่กล�าวไว�ก�อนหน�า

อัตราสวนสภาพคลอง
ในป� 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีอัตราส�วนสภาพคล�องอยู�ท่ี 6.33 เท�า และ 4.92 เท�า ตามลำดับ ในขณะท่ีอัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว

เท�ากับ 5.11 เท�า และ 3.40 เท�า ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของทั้งอัตราส�วนสภาพคล�อง อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว เนื่องจากการลดลง

ของเจ�าหน้ีการค�าจาก 290.12 ล�านบาท ในป� 2563 มาอยู�ท่ี 100.49 ล�านบาท ในป� 2564 ทำให�หน้ีสินหมุนเวียนลดลง ท้ังน้ี สภาพคล�อง

ของบริษัทฯ ในช�วงท่ีผ�านมาอยู�ในเกณฑ�ค�อนข�างดี เน่ืองจากมีกระแสเงินสดและการรับชำระเงินจากลูกค�าอย�างสม่ำเสมอ ในบางโครงการ

บริษัทฯ จะได�รับเงินล�วงหน�าจากลูกค�าเพื่อเป�นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบหลักประมาณร�อยละ 5-10 ของมูลค�าสัญญา ส�งผลให�

บริษัทฯ ไม�มีความจำเป�นในการใช�เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร�ง โดยในป� 2564 และป� 2563 บริษัทฯ มีอัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นท่ีต่ำเท�ากับ 0.14 เท�า

และ 0.17 เท�า เนื่องจากการไม�มีหนี้สินที่เป�นเงินกู�ระยะยาว
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(หน�วย : ล�านบาท)



ปจจัยหร�อเหตุการณท่ีอาจมีผลตอ
ฐานะการเง�นหร�อการดำเนินงาน
อยางมีนัยสำคัญในอนาคต
รายได�ของบริษัทฯ ขึ้นอยู�กับปริมาณงานที่บริษัทฯ ชนะการประมูล

โดยความไม�แน�นอนในการชนะการประมูลโครงการต�างๆ อาจเกิดจาก

การแข�งขันท่ีสูงข้ึน ความล�าช�าในการพัฒนาโครงการ รวมไปถึงการ

ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งส�งผลให�รายได�และ

กำไรของบริษัทฯ ที่อาจมีผลต�อฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน

อย�างมีนัยสำคัญในอนาคต

อย�างไรก็ดี บริษัทฯ ได�ตระหนักถึงผลกระทบดังกล�าว จึงพยายาม

เข�าร�วมประมูลงานโครงการต�างๆ ให�มากขึ้น พัฒนาและปรับปรุง

ขบวนการผลิต พร�อมทั้งเพิ่มทักษะของแรงงานและพนักงานเพื่อ

สามารถ ผลิตงานให�มีคุณภาพ ได�มาตรฐาน และส�งมอบงาน

ตรงต�อเวลา เป�นที่พึงพอใจแก�ลูกค�า เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงาน

โครงการใหม�ในอนาคต
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ภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการให�ธนาคารค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกัน ท้ังสกุลเงินบาท

และสกุลเงินต�างประเทศจำนวน 1,438.60 ล�านบาท (คำนวณจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจากข�อมูลของธนาคารแห�งประเทศไทย ณ วันที่

30 ธันวาคม 2564) ซึ่งภาระผูกพันดังกล�าวอาจส�งผลกระทบต�อ

กระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ได�



1.5 ขอมูลทั�วไปและขอมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท                                : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ                            : ให�บริการงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก งานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�
                                          งานติดตั้งนอกสถานที่ และงานหล�อชิ้นส�วนคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อใช�ในงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท                        : 0107556000302

ทุนจดทะเบียน                           : 399,922,500.25 บาท

จำนวนหุ�นสามัญท่ีออกและจำหน�ายแล�ว          : 1,599,690,000 หุ�น

มูลค�าหุ�นที่ตราไว�                         : หุ�นละ 0.25 บาท/ Baht per Share

ที่ตั้งสำนักงานใหญ�                       : เลขที่ 594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท�                                : 033-017-345

โทรสาร                                 : 033-017-348

เว็บไซต�                                 : www.bjc1994.com

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�และเลขานุการบริษัท   : นายวิทยา เชียงอุทัย
                                         ผู�จัดการฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�และวางแผนกลยุทธ�
                                          โทรศัพท� : 09-2252-8012,  E-mail : ir@bjc1994.com

นายทะเบียนหลักทรัพย�                    : บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด 
                                          เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
                                          โทรศัพท� : 02-0099999,  โทรสาร : 02-0099991,  E-mail : SETContactCenter@set.or.th
                                          เว็บไซต�  : http://www.set.or.th/tsd

ผู�สอบบัญชี                              : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
                                         นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5007
                                          491/27 สีลมพลาซ�า ชั้น 1 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
                                         โทรศัพท� : 02-234-1676, 02-234-1678, 02-237-2132,  โทรสาร : 02-237-2133

ที่ปรึกษากฏหมาย                        :  นายธรรมรัตน� ดีทอง,
                                          Telephone: 033-017 345,  E-mail: tummarat@bjc1994.com

ข�อพิพาททางกฎหมาย                 :  ในป� 2564 ไม�มีข�อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เป�นคู�ความหรือคู�กรณีที่อาจก�อให�เกิด
                                          ผลเสียหายต�อบริษัทฯ สูงกว�าร�อยละ 5 ของส�วนของผู�ถือหุ�น และไม�มีข�อพิพาททาง
                                          กฎหมายอื่นใดที่อาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจอย�างมีนัยสำคัญ

ตลาดรอง                               :  -ไม�มี-

สถาบันการเงินที่ติดต�อประจำ              :  -ไม�มี-





ส�วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



บริษัทฯ มีเป�าหมายในการเป�นองค�กรธุรกิจช้ันนําท่ีประสบความสําเร็จ
สามารถสร�างมูลค�าระยะยาวและเป�นประโยชน�ท่ีดีให�แก�ผู�ถือหุ�นและ
คำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ดังกล�าว
บริษัทฯ จึงมุ�งมั่นดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เป�นแนวทาง มีความโปร�งใส ตรวจสอบได� และให�ความสําคัญกับการ
มีจรรยาบรรณ เพ่ือเป�นกรอบความประพฤติท่ีสะท�อนถึงคุณค�าองค�กร
โดยมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือให�บุคลากรทุกระดับได�มีการพัฒนาตนเอง
สามารถนําแนวทางดังกล�าวไปประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมโดยยึดมั่น
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย�สุจริต รวมท้ังให�ความสำคัญกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประเทศที่เข�าไปลงทุน การปฏิบัติที่สอดคล�องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถิ่นนั้นๆ
ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง 

บริษัทฯ เช่ือม่ันว�ากระบวนการจัดการท่ีดี มีความโปร�งใส มีมาตรฐาน
สากล จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของกิจการและทำให�
บริษัทฯ เป�นท่ียอมรับมากข้ึนท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ ซ่ึง
เป�นป�จจัยสําคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจ
เพ่ิมมูลค�าให�แก�บริษัทฯ ตลอดจนนำไปสู�การเติบโตอย�างม่ันคงและ
ยั่งยืนขององค�กร รวมถึงสร�างความเชื่อมั่นให�แก�ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน
และผู�ที่มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายว�าจะได�รับการปฏิบัติอย�างเป�นธรรม
โดยทั่วถึง ซึ่งจะก�อให�เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท�อนถึง
ภาพลักษณ�ท่ีดีของบริษัทฯ อันนำไปสู�การเติบโตอย�างม่ันคงและย่ังยืน

เพื่อให�การดำเนินการด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการพัฒนา
อย�างต�อเนื่อง สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หลักปฏิบัติ
สากล และกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการปฏิบัติท่ีสอดคล�อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯจึงได�ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให�คณะกรรมการ ผู�บริหาร และ
พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี บริษัทฯ
ได�มีเป�ดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีผ�านทางเว็บไซต�ท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส�งเสริมให� บริษัท บีเจซี
เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป�นองค�กรช้ันนำท่ีประสบความสำเร็จ
มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให�เติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืน
โดยมุ�งเน�นการสร�างประโยชน�ท่ีดีให�แก�ผู�ถือหุ�น และคำนึงถึงผลกระทบ
ต�อผู�มีส�วนได�เสียโดยรวมทุกฝ�าย ดำเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได� จึงได�กำหนด
เป�นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัทฯ
ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือ
เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
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แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในการดำเนินงานที่ผ�านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได�ปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ
รวมท้ังได�ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance
of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย�กำหนด
เพ่ือเป�นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน และยังทำให�เกิดความโปร�งใสต�อนักลงทุน
อันจะทำให�เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต�อ
บุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
(1)  การปกป�องสิทธิของผู�ถือหุ�น 
     บริษัทฯ ตระหนักและให�ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต�างๆ
     ของผู�ถือหุ�น ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย�และในฐานะ
     เจ�าของบริษัทฯ โดยไม�กระทำการใดๆ อันเป�นการละเมิด
     ริดรอนสิทธิของผู�ถือหุ�น หรือไม�ได�ละเลยต�อการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น
     อย�างเท�าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
     ของผู�ถือหุ�น ได�แก� สิทธิการได�รับส�วนแบ�งในผลกำไรและ
     เงินป�นผลอย�างเท�าเทียมกัน สิทธิในการซ้ือหุ�นเพ่ิมทุน การปฏิบัติ
     อย�างเท�าเทียมกันในการซ้ือหุ�นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต�อ
     ส่ือสารระหว�างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการ
     เสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส�งคำถามที่เกี่ยวข�องกับการ
     ประชุมล�วงหน�า สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นและออกเสียง
     ลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าร�วมประชุม
     และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ

1.  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ
    ผู�นำท่ีสร�างคุณค�าให�แก� บริษัทอย�างย่ังยืน รวมถึง ผู�ถือหุ�น และ
    ผู�มีส�วนได�เสีย
2.  กำหนดวัตถุประสงค� เป�าหมายหลักของบริษัทที่เป�นไปเพื่อ
    ความยั่งยืน 
3.  เสริมสร�างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
4.  พัฒนากรรมการ ผู�บริหาร และบุคคลากร 
5.  ส�งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ
6.  ดูแลให�มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่
    เหมาะสม 
7.  รักษาความน�าเชื่อถือทางการเงิน การเป�ดเผยข�อมูลและความ
    โปร�งใส
8.  สนับสนุนการมีส�วนร�วม และการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น 

2.1 นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ



(2)   การประชุมผู�ถือหุ�น

     บริษัทฯ ได�ดำเนินการในเรื่องต�างๆ ที่เป�นการส�งเสริมและ

     อำนวยความสะดวกในการใช�สิทธิของผู�ถือหุ�นในการเข�าประชุม

     ผู�ถือหุ�น ดังนี้

     บริษัทฯ จะจัดส�งหนังสือเชิญประชุมพร�อมทั้งข�อมูลประกอบ

     การประชุมตามวาระต�างๆ ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบล�วงหน�าก�อน

     วันประชุมไม�น�อยกว�า 7 วัน หรือ ระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฏหมาย

     หรือกฏระเบียบท่ีเก่ียวข�องกำหนด โดยในแต�ละวาระการประชุม

     จะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ รวมท้ังข�อมูล

     ประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�มีเวลาในการ

     ศึกษาข�อมูลเป�นการล�วงหน�าก�อนวันประชุม นอกจากน้ี บริษัทฯ

     จะนำข�อมูลดังกล�าวประกาศลงในเว็บไซต�ของบริษัทฯก�อน

     วันประชุมผู�ถือหุ�นด�วย

     ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตัวเอง บริษัทฯ

     เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระหรือ

     บุคคลใดๆ เข�าร�วมประชุมแทนตนได� โดยใช�หนังสือมอบฉันทะ

     แบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทฯ ได�จัดส�งไปพร�อมกับหนังสือนัดประชุม

     บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�น

     โดยในการจัดประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ จะใช�สถานท่ีซ่ึงสะดวก

     แก�การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีจัดประชุมผู�ถือหุ�นไว�ในหนังสือ

     เชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาท่ีเหมาะสม และจัดสรรเวลา

     ในการประชุมอย�างเพียงพอ

     ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถ

     ส�งความเห็น ข�อเสนอแนะ หรือข�อซักถามได�ล�วงหน�าก�อนวัน

     ประชุมตามหลักเกณฑ�ที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะประกาศ

     หลักเกณฑ�ดังกล�าวทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ

     ในการประชุม บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิอย�าง

     เท�าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะหรือ

     ต้ังคำถามในวาระต�างๆ อย�างอิสระก�อนการลงมติในวาระใดๆ

     และจะมีกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข�องเข�าร�วม

     ในการประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม 

     บริษัทฯ จะสนับสนุนให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

     เพื่อความโปร�งใสและตรวจสอบได�

     บริษัทฯ จะจัดให�มีบุคคลที่เป�นอิสระช�วยในการตรวจนับ

     คะแนนเสียงในแต�ละวาระ

     ภายหลังการประชุมแล�วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการ

     ประชุมท่ีบันทึกข�อมูลอย�างถูกต�องและครบถ�วนในสาระสำคัญ

     รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข�อคิดเห็นที่สำคัญ

     ไว�ในรายงานการประชุม เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบได�

     และบริษัทฯ จะมีการบันทึกวีดีทัศน�ภาพการประชุมเพื่อ

     เก็บรักษาไว�และใช�อ�างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการ

     ลงคะแนนในแต�ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร�

     บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�พิจารณา

ในป� 2564 บริษัทฯ ได�แจ�งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระ

การประชุมให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าผ�านระบบการส่ือสารข�อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเว็บไซต�ของบริษัทฯ ตั้งแต�

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นมากกว�า 30 วัน

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมีเวลาในการศึกษาข�อมูลในแต�ละวาระการประชุม

ได�อย�างเพียงพอ

บริษัทฯ ได�จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 ในวันศุกร�ท่ี 23

เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห�องประชุมใหญ� บริษัท บีเจซี

เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู�

อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได�เลือกวันเวลาในการ

จัดประชุมผู�ถือหุ�นที่เหมาะสม และได�จัดสรรเวลาในการประชุม

อย�างเพียงพอ ให�แก�ผู�ถือหุ�นที่ต�องการเข�าร�วมประชุม ในครั้งนี้

เนื่องด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ

จึงดำเนินการจัดประชุมผู�ถือหุ�นผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�

นอกจากน้ี บริษัทได�อำนวยความสะดวกให�กับผู�ถือหุ�นท่ีเป�นนักลงทุน

สถาบันโดยให�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล�วงหน�าเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต�องก�อนวันประชุม รวมถึงได�จัดเตรียมอากร

แสตมป�สำหรับป�ดในหนังสือมอบฉันทะให�แก�ผู�รับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเพื่อเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นด�วย ซึ่งในการประชุมสามัญ

ผู�ถือหุ�น บริษัทฯ ได�ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

คู�มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย

สมาคมบริษัทฯ จดทะเบียน และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ

ตลาดโดยมีผู�ถือหุ�นมาเข�าร�วมประชุมขณะเริ่มประชุมรวม 30 ราย

นับจำนวนหุ�นได�ทั้งสิ้น 1,215,383,101 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 75.98

ของจำนวนหุ�นที่จำหน�ายได�ทั้งหมดของบริษัท โดยไม�นับรวม

จำนวนหุ�นของบริษัทที่ได�ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ�นคืนจำนวน

3,109,800 หุ�น ท่ีจะไม�มีสิทธิออก ครบเป�นองค�ประชุมตามกฎหมาย

และตามข�อบังคับของบริษัทฯ

หลังการประชุม บริษัทฯ ได�รับผลในด�านการประเมินคุณภาพการ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในระดับ “ดีเลิศ” โดยได�รับผลคะแนนประเมิน

เท�ากับ 100 คะแนนเต็ม จากการจัดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�

2564 โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จ

ที่พิสูจน�ว�าบริษัทให�ความสำคัญและมุ�งเน�นการพัฒนาในด�าน

การกำกับดูแลกิจการอย�างต�อเนื่อง

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 61แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564

     ซักถามในการประชุมผู�ถือหุ�น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

     เลือกต้ังกรรมการเป�นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาค�าตอบแทน

     ของกรรมการ สิทธิในการออกเสียงแต�งต้ังและกำหนดค�าตอบแทน

     ผู�สอบบัญชี การไม�กีดกันหรือสร�างอุปสรรคในการเป�ดโอกาส

     ให�ผู�ถือหุ�นสามารถติดต�อสื่อสารระหว�างกัน รวมถึงบริษัทฯ

     จะเป�ดเผยให�ทราบโดยทันทีหากมีข�อตกลงระหว�างผู�ถือหุ�นท่ีมี

     ผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อบริษัทฯ หรือผู�ถือหุ�นรายอื่น



2. การปฏิบัติตอผูถือหุน
    อยางเทาเทียมกัน 
บริษัทฯ จะปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�คำนึงถึงเพศ

อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง

หรือความพิการ และแม�ผู�ถือหุ�นจะไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยเหตุ

ไม�สะดวกประการใด ผู�ถือหุ�นย�อมมีสิทธิมอบฉันทะให�บุคคลอื่น

เข�าร�วมประชุมแทนได� ดังนี้

(1)   บริษัทฯ จะแจ�งกำหนดการประชุม รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข�อง

     ต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเผยแพร�ทางเว็บไซต�

     ของบริษัทฯ อย�างน�อย 30 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น รวมทั้ง

     จะจัดทำและเผยแพร�หนังสือเชิญประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและ

     ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต�ของบริษัทฯ เช�นกัน

(2)   บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยสามารถ

     เสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได�ก�อนวันประชุม

     ผู�ถือหุ�น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ�ที่ชัดเจนเป�นการ

     ล�วงหน�าเก่ียวกับวิธีการท่ีให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

     เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการ หรือหลักเกณฑ�เพื่อพิจารณาว�า

     จะเพิ่มวาระที่ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอหรือไม�

(3)   ในการดำเนินการประชุมแต�ละครั้ง บริษัทฯ จะให�โอกาสแก�

     ผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันทุกราย โดยก�อนเริ่มการประชุม

     ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธี

     นับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีต�องลงมติในแต�ละวาระ และยัง

     เป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข�อ

     เสนอแนะ ซักถามในแต�ละวาระโดยใช�เวลาอย�างเหมาะสม

     เพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตาม

     ระเบียบวาระ รวมท้ังจะมิให�ผู�บริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม�

     แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าโดยไม�จำเป�น โดยเฉพาะวาระท่ีมี

     ความสำคัญที่ผู�ถือหุ�นต�องใช�เวลาในการศึกษาข�อมูลก�อนการ

     ตัดสินใจ

(4)   ในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให�มีการเลือกต้ัง

     เป�นรายคน

(5)   บริษัทฯ ได�กำหนดให�กรรมการรายงานการมีส�วนได�เสียในวาระ

     การประชุมใดๆ อย�างน�อยก�อนการพิจารณาในวาระท่ีเก่ียวข�อง

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกในรายงาน

     การประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งห�ามมิให�กรรมการที่มีส�วน

     ได�เสียอย�างมีนัยสำคัญในลักษณที่จะไม�สามารถให�ความเห็น

     ได�อย�างอิสระในวาระท่ีเก่ียวข�องงดเว�นจากการมีส�วนร�วมในการ

     ประชุมในวาระนั้นๆ

(6)   บริษัทฯ ได�กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป�องกันการ

     นำข�อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช� โดยห�ามบุคคลหรือหน�วยงาน

     ท่ีทราบข�อมูลภายในนำข�อมูลดังกล�าวไปเป�ดเผยต�อหน�วยงาน

     หรือบุคคลอื่นที่ไม�เกี่ยวข�อง ในกรณีที่บุคคลใดเป�ดเผยข�อมูล

     ดังกล�าวหรือนำไปใช�ไม�ว�าเพื่อประโยชน�ของตนเองหรือผู�อื่น

     หรือกระทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     ถือเป�นความผิดอย�างร�ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอก

     จากนี้ บริษัทฯ ยังได�กำหนดให�กรรมการ ผู�บริหาร และ

     ผู�เกี่ยวข�องกับข�อมูลทุกคน ห�ามใช�ข�อมูลภายในโดยมิชอบ

     (Insider Trading) ทั้งนี้ รวมถึงคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุ

     นิติภาวะของบุคคลดังกล�าวด�วย และผู�ท่ีมีหน�าท่ีรายงานการถือ

     ครองหลักทรัพย�ตามกฏหมายมีหน�าที่จัดส�งรายงานดังกล�าว

     ให�แก�เลขานุการบริษัทฯ เป�นประจำและเป�ดเผยในรายงาน

     ประจำป�

3. การเปดเผยขอมูลและ
    ความโปรงใส
บริษัทฯ ได�เป�ดเผยข�าวสารข�อมูลและสารสนเทศต�างๆ ของกิจการ

ตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน�วยงาน

ต�างๆ ท่ีกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข�อมูลท่ีจะเป�ดเผยจะต�องผ�าน

การกลั่นกรองจากผู�รับผิดชอบให�มีความครบถ�วน ถูกต�อง และ

เพียงพอต�อการตัดสินใจของผู�ลงทุน การเป�ดเผยจะต�องได�รับการ

อนุมัติจากผู�มีอํานาจของบริษัทฯ โดยจะไม�เป�ดเผยข�อมูลท่ีเป�นความลับ

ของบริษัทฯ ลูกค�า คู�ค�า ให�แก�บุคคลที่ไม�เกี่ยวข�อง เว�นแต�จะได�รับ

อนุญาตหรือจําเป�นต�องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม�แสดงข�อมูล

ที่เกินจริงจนทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ ดังนี้

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูล

     ที่มีความถูกต�อง ครบถ�วน เพียงพอ โปร�งใส และทันเวลา

     ทั้งข�อมูลทางการเงินและข�อมูลทั่วไป ตลอดจนข�อมูลอื่นที่มี

     ผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ซึ่งล�วนมีผลต�อ

     กระบวนการตัดสินใจของผู�ลงทุนและผู�มีส�วนได�เสียของบริษัทฯ

     โดยเป�ดเผยตามหลักเกณฑ�ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

     ตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�

     แห�งประเทศไทย
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(2)  บริษัทฯ จัดให�มีเจ�าหน�าที่ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� (Investor

     Relations) เพ่ือทำหน�าท่ีติดต�อส�อสารกับนักลงทุนหรือผู�ถือหุ�น

     บริษัทฯ จะจัดให�มีการประชุมเพื่อวิเคราะห�ผลการดำเนินงาน

     เป�นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร�ข�อมูลของบริษัทฯ ทั้งข�อมูล

     ทางการเงินและข�อมูลท่ัวไปให�แก�ผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห�หลักทรัพย�

     บริษัทจัดอันดับความน�าเชื่อถือ และหน�วยงานรัฐที่เกี่ยวข�อง

     ผ�านช�องทางต�างๆ ได�แก� การรายงานต�อสำนักงานคณะกรรมการ

     กำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�

     แห�งประเทศไทย และเว็บไซต�ของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ

     ยังให�ความสำคัญในการเป�ดเผยข�อมูลอย�างสม่ำเสมอท้ังภาษาไทย

     และภาษาอังกฤษ เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับข�าวสารเป�นประจำ โดย

     ผ�านเว็บไซต�ของบริษัทฯ โดยข�อมูลที่อยู�บนเว็บไซต�จะมีการ

     ปรับปรุงให�ทันสมัยอยู�เสมอ ซ่ึงข�อมูลดังกล�าวรวมถึงวิสัยทัศน�

     พันธกิจ งบการเงิน ข�าวประชาสัมพันธ� รายงานประจำป�

     โครงสร�างบริษัทฯ และผู�บริหาร ตลอดจนโครงสร�างการถือหุ�น

     และผู�ถือหุ�นรายใหญ� หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียน

     ของบริษัทฯ กฏบัตรต�างๆ เป�นต�น 

(3)  บริษัทฯ ให�ความสำคัญต�องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ

     ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป� โดยคณะกรรมการ

     ตรวจสอบจะเป�นผู�สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน

     และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญ

     อย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให�

     คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและจะจัดให�มีรายงานความรับผิดชอบ

     ของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงินแสดงควบคู�กับรายงาน

     ของผู�สอบบัญชีในรายงานประจำป� นอกจากน้ี คณะกรรมการ

     ยังสนับสนุนให�มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห�ของ

     ฝ�ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพ่ือ

     ประกอบการเป�ดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส 

(4)  บริษัทฯ จะเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับกรรมการแต�ละท�าน บทบาท

     และหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

     ของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข�าประชุม

     ในป�ท่ีผ�านมา และความเห็นจากการทำหน�าท่ี รวมท้ังการฝ�กอบรม

     และพัฒนาความรู�ด�านวิชาชีพอย�างต�อเน่ืองในรายงานประจำป�

     และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�ของบริษัทฯ รวมถึงการ

     เป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียด

     ของค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหารระดับสูงในบริษัทฯ

     และบริษัทย�อย (หากมี) ด�วย

(5)  บริษัทฯ จะเป�ดเผยค�าสอบบัญชีและค�าบริการอ่ืนท่ีผู�สอบบัญชี

     ให�บริการ

(6)  บริษัทฯ จะจัดให�มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

     จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด�านการบริหารความเสี่ยง และ

     นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล�อมและสังคมที่ได�ให�ความ

     เห็นชอบไว�โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว

     รวมท้ังกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวได�พร�อมด�วย

     เหตุผล โดยรายงานผ�านช�องทางต�างๆ เช�น รายงานประจำป�

     และเว็บไซต�ของบริษัทฯ เป�นต�น

เพื่อเป�นไปตามหลักการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส บริษัทฯ

ได�เป�ดเผยข�าวสารข�อมูลและสารสนเทศต�างๆ ตามหลักเกณฑ�ที่

กฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน�วยงานต�างๆ ที่กํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ ข�อมูลท่ีจะเป�ดเผยจะต�องผ�านการกล่ันกรอง

จากผู�รับผิดชอบให�มีความครบถ�วน ถูกต�อง และเพียงพอต�อการ

ตัดสินใจของผู�ลงทุน การเป�ดเผยจะต�องได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจ

ของบริษัทฯ โดยจะไม�เป�ดเผยข�อมูลท่ีเป�นความลับของบริษัทฯ ลูกค�า

คู�ค�า ให�แก�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�อง เว�นแต�จะได�รับอนุญาตหรือจําเป�นต�อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม�แสดงข�อมูลที่เกินจริงจนทําให�เกิด

ความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ

(5)   บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย

     จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแต�ละท�าน

     เข�าร�วมประชุมในป�ที่ผ�านมา และให�ความเห็นจากการทําหน�าที่

     รวมถึงการฝ�กอบรมและพัฒนาความรู�ด�านวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง

     ของคณะกรรมการในรายงานประจําป�

ประเภทของขอมูลขาวสารที่มีการเปดเผย

(1)   การเป�ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับ

     สอบทานและฉบับตรวจสอบ ตลอดจนการวิเคราะห�และคํา

     อธิบายของฝ�ายจัดการ (Management Discussion and

     Analysis : MD&A) เพ่ือประกอบการเป�ดเผยงบการเงิน เพ่ือให�

     ผู�ลงทุนได�รับทราบข�อมูลและเข�าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

     ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีมีการ

     เปลี่ยนแปลงเกินกว�าร�อยละ 20 

(2)   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทาง

     การเงินแสดงควบคู�กับรายงานของผู�สอบบัญชีในรายงาน

     ประจําป� 

(3)   รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

     นโยบายด�านการบริหารความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริษัทฯ

     ได�ให�ความเห็นชอบไว�โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

     ดังกล�าว ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น รายงานประจําป� และเว็บไซต�

     ของบริษัทฯ เป�นต�น 

(4)   นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการและผู�บริหารระดับสูง

     ที่สะท�อนถึงภาระ หน�าที่และความรับผิดชอบของแต�ละคน

     รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค�าตอบแทนด�วย
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(6)   ค�าสอบบัญชี และค�าบริการอื่นที่ผู�สอบบัญชีให�บริการ 

(7)   ข�อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และ

     วิธีการเกี่ยวกับการเป�ดเผยสารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย�

     แห�งประเทศไทยกําหนดแนวทางไว� รวมถึงตามท่ีกฎหมายกําหนด

     เช�น การเป�ดเผยรายการได�มาหรือจําหน�ายไปซึ่งหลักทรัพย�

     ของกิจการ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน

     ของบริษัทฯ เป�นต�น 

(8)   เป�ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ�ของหัวหน�างานตรวจสอบ

     (Head of Audit) ไว�ในรายงานประจําป�

ชองทางในการเปดเผยสารสนเทศ

(1)   การเป�ดเผยข�อมูลผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� (SET Portal) ตาม

     หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนด

(2)   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

(3)   กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� 

(4)   เว็บไซต�ของบริษัท www.bjc1994.com 

(5)   สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ� และสื่ออื่นๆ 

(6)   การประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย� (Analyst Meeting) 

(7)   การพบปะให�ข�อมูลแบบตัวต�อตัว (Company Visit/One-on-One

     Meeting)

(8)   การเดินทางไปให�ข�อมูลแก�นักลงทุนท้ังในประเทศและต�างประเทศ

     (Road Show) 

(9)   การจัดส�งหนังสือแจ�งผู�ถือหุ�นทางไปรษณีย� 

ในป� 2564 บริษัทฯ ได�ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังต�อไปนี้

     การจัดประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�รายไตรมาส : ในป� 2564

     บริษัทฯ ได�จัดการประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�ให�แก�

     นักวิเคราะห�และผู�จัดการกองทุน จำนวน 2 ครั้ง

     การร�วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุนรายไตรมาส :

     โดยในป� 2564 โดยผู�บริหารเข�าร�วมงาน 2 ครั้ง

     บริษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลผ�านหลากหลายช�องทาง เช�น

     สื่อมวลชน หนังสือพิมพ� นิตยสาร วารสาร เว็บไซต� ฯลฯ

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญอย�างสูงต�อการบริหาร

ความสัมพันธ�กับนักลงทุน โดยจัดตั้งฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� ซึ่งมี

วัตถุประสงค�เพ่ือท่ีจะเป�นช�องทางในการส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห�

และผู�ที่เกี่ยวข�องให�เป�นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากความ

มุ�งม่ันในการทำงานดังกล�าวอย�างต�อเน่ืองทำให�บริษัทฯ ได�รับรางวัล

บริษัทจดทะเบียนด�านงานนักลงทุนสัมพันธ�ยอดเย่ียม (Best IR Award)

และด�านงานนักลงทุนสัมพันธ�ดีเด�น (Outstanding IR Award)

ในงาน “SET Award 2020” สำหรับกลุ�มบริษัทท่ีมีมูลค�าหลักทรัพย�

ณ ราคาตลาด (Market Cap.) ระหว�าง 3,000 - 10,000 ล�านบาท

ในป� 2563
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4.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสรางคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยบุคคลซ่ึงมีความรู� ความสามารถ

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ�ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน�ให�กับบริษัทฯ

ได� มีความทุ�มเท และให�เวลาอย�างเต็มที่ในการปฏิบัติหน�าที่ตาม

ความรับผิดชอบ โดยเป�นผู�มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย

และภาพรวมขององค�กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล

ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให�เป�นไป

ตามแผนที่วางไว� 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได�รับการแต�งต้ังจากผู�ถือหุ�น เพ่ือกำกับดูแล

แนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แต�งต้ังฝ�ายบริหารเพ่ือรับผิดชอบ

การดำเนินธุรกิจ แต�งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบ

เฉพาะเร่ืองท่ีได�รับมอบหมาย แต�งต้ังผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ัง

แต�งตั้งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการอย�างน�อย 5 คน

โดยกรรมการไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจำนวนกรรมการท้ังหมด

มีถ่ินท่ีอยู�ในประเทศไทย ประกอบด�วย ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป�นอิสระ

อย�างน�อยจำนวน 1 ใน 3 แต�ไม�น�อยกว�า 3 คน ซ่ึงมีความเป�นอิสระ

จากฝ�ายจัดการและไม�มีผลประโยชน� ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรือ

ความสัมพันธ�อื่นใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ ซ่ึงจะทำให�เกิดการถ�วงดุลในการ

พิจารณาและออกเสียงเรื่องต�างๆ อย�างเหมาะสม สามารถดูแล

ผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และดูแลไม�ให�เกิด

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหว�างบริษัทฯ กับผู�บริหาร / ผู�ถือหุ�น

รายใหญ� หรือบริษัทอ่ืนซ่ึงมีผู�บริหาร / ผู�ถือหุ�นรายใหญ�กลุ�มเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังต�องสามารถให�ความคิดเห็นในการประชุมได�อย�าง

เป�นอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละไม�เกิน 3 ป�ตาม

กฏหมายที่เกี่ยวข�องกำหนด นอกจากนี้ กรรมการและผู�บริหารของ

บริษัทฯ สามารถเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการหรือผู�บริหารของบริษัท

ในเครือหรือบริษัทอ่ืนได� แต�ต�องเป�นไปตามข�อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง โดยจะต�อง

แจ�งต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�รับทราบด�วย

(2) อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
     ของคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบริษัทเปรียบเสมือนตัวแทนของผู�ถือหุ�น มีความ

รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหน�าที่

กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง

กำกับดูแลให�การบริหารจัดการเป�นไปตามเป�าหมาย เพื่อประโยชน�

ระยะยาวแก�ผู�ถือหุ�นภายใต�กรอบข�อกำหนดของกฎหมายและ

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึง

ผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย

นอกจากหน�าท่ีหลักในฐานะผู�แทนของผู�ถือหุ�นตามท่ีได�กล�าวมาแล�ว

อำนาจหน�าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทฯ ยังเป�นไปตามที่ได�

กำหนดไว�ในกฎหมาย ข�อบังคับและวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ดังนี้

(1)   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

     บริษัทฯ ได�จัดให�มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

     เป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

     ได�ให�ความเห็นชอบนโยบายดังกล�าว ทั้งนี้การจัดทำคู�มือ

     การกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือท่ีจะแนวทางแก�กรรมการ ผู�บริหาร

     และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว โดย

     คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให�มีการทบทวนนโยบายดังกล�าว

     เป�นประจำทุกป�

(2)   หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

     บริษัทฯ มีเจตนารมณ�ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย�างโปร�งใส

     มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ตลอดจน

     สังคมและสิ่งแวดล�อม โดยบริษัทฯ ได�กำหนดข�อพึงปฏิบัติ

     เป�นลายลักษณ�อักษรเพื่อให�คณะกรรมการบริษัทฯ ผู�บริหาร

     และพนักงานยึดถือเป�นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 

     (ก)  จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น 

     (ข)  จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�ต�อลูกค�า

     (ค)  จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�ต�อคู�ค�า คู�แข�งทางการค�า

          และเจ�าหนี้

     (ง)  จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อพนักงาน

     (จ)  จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม

ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศและแจ�งให�พนักงานทุกคนรับทราบและ

ปฏิบัติอย�างเคร�งครัด
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(3)   ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาขจัดป�ญหาความขัดแย�ง

     ทางผลประโยชน�อย�างรอบคอบด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีเหตุผล

     และเป�นอิสระภายใต�กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน�

     ของบริษัทฯ เป�นสำคัญ โดยกำหนดให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องหรือ

     เก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณาเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับส�วนได�เสีย

     ของตนและผู�ที่เกี่ยวข�องให�บริษัทฯ ทราบ และต�องไม�เข�าร�วม

     การพิจารณา รวมถึงไม�มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล�าว

     บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการ

     ที่มีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�สอดคล�องกับกฎหมาย

     ตลอดจนข�อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาด

     หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�ง

     ประเทศไทย รวมทั้งจะเป�ดเผยรายการดังกล�าวไว�ในรายงาน

     ประจำป� และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1)

(4)   การควบคุมภายใน

     ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุม

     ภายใน ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

     โดยบริษัทฯ มีการจัดต้ังฝ�ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือ

     ทำหน�าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและ

     รายงานผลต�อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

     ที่วางไว�

(5)   การบริหารความเสี่ยง

     บริษัทฯ ได�จัดให�มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือเพ่ือช�วย

     สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด�าน

     การบริหารความเส่ียงให�ครบคลุมท้ังองค�กร รวมท้ังกำกับดูแล

     ให�มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลด

     ผลกระทบต�อธุรกิจของบริษัทฯ อย�างเหมาะสม 

(6)   รายงานของคณะกรรมการ

     คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน

     โดยมีฝ�ายบัญชีและผู�สอบบัญชีมาประชุมกัน และนำเสนอ

     รายงานทางการเงินต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดย

     คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินรวม

     ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน

     ที่ปรากฏในรายงานประจำป�

หนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�ษัท
(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต�องทุ�มเทเวลา และให�ความสำคัญ

     ในการปฏิบัติหน�าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให�

     เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ มติที่ประชุม

     คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วย

     ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย�สุจริตและ

     ระมัดระวังรักษาผลประโยชน�ของบริษัทฯ

(2)   กำหนดวิสัยทัศน� กลยุทธ� ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป�าหมาย

     แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร�างการบริหารจัดการ และ

     อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตามท่ีฝ�ายจัดการนำเสนอ

     และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ�าย

     จัดการหรือบุคคลใดๆ ซ่ึงได�รับมอบหมายให�ทำหน�าท่ีดังกล�าว

     เพ่ือให�เป�นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและ

     ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค�าสูงสุดให�แก�บริษัทฯ และผู�ถือหุ�น

     ตลอดจนให�มีการทบทวนวิสัยทัศน� กลยุทธ� และทิศทางของ

     ธุรกิจดังกล�าวเป�นประจำทุกป�

(3)   กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การ

     ปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค�าตอบแทน และ

     บำเหน็จรางวัลของผู�บริหารระดับสูงให�มีความเหมาะสม

(4)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของฝ�ายจัดการ

     อย�างต�อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให�บรรลุกลยุทธ�และเป�นไป

     ตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ�าย

     ค�าตอบแทนผู�บริหารที่เหมาะสม

(5)   พิจารณามอบหมายอำนาจและหน�าที่ความรับผิดชอบในการ

     บริหารงานประจำวันให�ประธานกรรมการบริหารและประธาน

     เจ�าหน�าที่บริหาร และดูแลให�เป�นไปตามแผนกลยุทธ� ทิศทาง

     การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค� นโยบาย และงบประมาณ

     ท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัดให�มีการ

     ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและประธาน

     เจ�าหน�าที่บริหารอย�างสม่ำเสมอ

(6)   ดำเนินการให�บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีระบบงานบัญชีที่

     เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให�มีการรายงานทางการเงิน

     และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได� รวมท้ังจัดให�มีระบบควบคุมภายใน

     และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

(7)   พิจารณาอนุมัติการได�มาหรือจำหน�ายไปซ่ึงทรัพย�สิน (ในกรณี

     ท่ีขนาดของรายการไม�จำเป�นต�องพิจารณาโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�น)

     การลงทุนในธุรกิจใหม� และการดำเนินงานใดๆ ให�เป�นไปตาม

     กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง
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(8)   พิจารณาอนุมัติรายการท่ีมีนัยสำคัญตามท่ีกำหนดไว�ในกฎหมาย

     ข�อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

     ซึ่งก�อให�เกิดภาระผูกพันต�างๆ เช�น รายการที่เกี่ยวโยงกัน

     (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม�จำเป�นต�องพิจารณาโดยท่ีประชุม

     ผู�ถือหุ�น) ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย โดยมุ�งเน�นให�เกิด

     ประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม รวมถึง

     สอดส�องดูแลและจัดการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้นด�วย

(9)   พิจารณาอนุมัติการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�น

     ของบริษัทฯ

(10)  สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียงและ

     ติดตามผลการปฏิบัติงาน

(11)  จัดให�มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลัก

     ธรรมาภิบาล รวมถึงกำกับดูแลให�มีระบบที่สนับสนุนการ

     ต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นและการปรับใช�นโยบายดังกล�าว

     อย�างมีประสิทธิภาพ

(12)  แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย เช�น คณะกรรมการตรวจสอบ

     คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือ

     คณะกรรมการชุดย�อยอื่นใด เพื่อช�วยเหลือและสนับสนุนการ

     ปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

(13)  แต�งต้ังเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือช�วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ

     ในการปฏิบัติงานต�างๆ เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

     เป�นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข�อง

(14)  ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค�กรภายนอกหากมีความจำเป�น

     เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(15)  จัดทำรายงานประจำป� และรับผิดชอบต�อการจัดทำและเป�ดเผย

     งบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

     ของบริษัทฯ ในรอบป�ที่ผ�านมาเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น

(16)  จัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมสามัญประจำป�ภายใน

     4 เดือนนับแต�วันสิ้นสุดของรอบป�บัญชีของบริษัทฯ

(17)  พิจารณาอนุมัติเร่ืองต�างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�น

     และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของบริษัทฯอย�างเป�นธรรม

(18)  จัดให�มีช�องทางในการส่ือสารกับผู�ถือหุ�นแต�ละกลุ�มอย�างเหมาะสม

     และมีการประเมินผลด�านการเป�ดเผยข�อมูลเพื่อให�มั่นใจว�า

     มีความถูกต�อง ชัดเจน โปร�งใส น�าเชื่อถือ และทันเวลา

หนาที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบร�ษัท
(1)   ต�องไม�ใช�ประธานกรรมการบริหาร มีความเป�นอิสระจาก

     ฝ�ายจัดการ เพ่ือเป�นการแบ�งแยกหน�าท่ีในการกำหนดนโยบาย

     ภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ

(2)   ไม�เป�นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อย เพื่อให�

     การทําหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดย�อยมีความเป�นอิสระอย�าง

     แท�จริง

(3)   กำกับดูแลให�การทำหน�าที่ของคณะกรรมการเป�นไปอย�างมี

     ประสิทธิภาพ สนับสนุน ให�คำแนะนำช�วยเหลือการดำเนินงาน

     ของฝ�ายจัดการให�เป�นไปภายใต�กรอบอำนาจที่ได�รับจาก

     คณะกรรมการบริษัทฯ

(4)   ให�ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

     โดยหารือร�วมกับประธานกรรมการบริหารและประธาน

     เจ�าหน�าที่บริหาร

(5)   เป�นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม

     ผู�ถือหุ�น

(6)   ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

     มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข�างเท�ากัน

(7)   ส�งเสริมดูแลให�กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน�าท่ี

     ความรับผิดชอบที่มีต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย และตาม

     หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ

     จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

(8)   เสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างกรรมการที่เป�นผู�บริหาร

     และกรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหาร และระหว�างคณะกรรมการ

     และฝ�ายจัดการ  

(9)   จัดสรรเวลาอย�างเพียงพอท่ีฝ�ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอ

     ที่กรรมการจะพิจารณาและอภิปรายประเด็นสําคัญกันอย�าง

     รอบคอบโดยทั่วกัน ส�งเสริมให�กรรมการมีการใช�ดุลยพินิจ

     ที่รอบคอบ ให�ความเห็นได�อย�างอิสระ
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(3) โครงสราง อำนาจ หนาที่ และ
     ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     ชุดยอย
เพื่อให�มีการพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญอย�างรอบคอบและ

มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการ

ชุดย�อยเพื่อช�วยในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วยกรรมการอิสระ

อย�างน�อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน

ต�องเป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�ด�านการบัญชีหรือการเงิน

อย�างเพียงพอในการทำหน�าที่สอบทานงบการเงินได� เพื่อทำ

หน�าที่ช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล

และตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทาง

การเงิน เพ่ือให�การปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัทฯ

เป�นไปอย�างโปร�งใสและน�าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด�วยสมาชิกอย�างน�อย 5 คน
โดยไม�จำเป�นต�องดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ทำหน�าที่ช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหาร

จัดการกิจการของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามนโยบาย แผนงาน

ข�อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป�าหมายที่กำหนดไว�ภายใต�

กรอบที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด�วยกรรมการ
บริหารความเสี ่ยงอย�างน�อย 3 คน เพื่อช�วยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด�านการบริหาร

ความเสี่ยงให�ครอบคลุมทั้งองค�กร กำกับดูแลให�มีระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต�อธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย�างเหมาะสม โดยมีอำนาจแต�งตั้งคณะทำงาน

เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค�กร รวมทั้งกำหนด

นโยบายการบริหารความเส่ียงท้ังจากภายนอกและภายในองค�กร

ให�ครอบคลุมอย�างน�อย 4 ประการดังนี้

(ก)  ความเสี่ยงทางการเงิน 

(ข)  ความเสี่ยงด�านการดำเนินงาน 

(ค)  ความเสี่ยงด�านกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจ

(ง)  ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคคลากรและข�อผูกพันตาม

    สัญญาต�างๆ ขององค�กร 

หนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1)   สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและ

     เป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ

(2)   สอบทานให�บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control)

     และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความ

     เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระของ

     หน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการ

     พิจารณาแต�งต้ัง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบ

     ภายใน หรือหน�วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

     ภายใน

(3)   สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และ

     ตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

     และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท

(4)   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป�นอิสระเพ่ือ

     ทำหน�าที่เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทน

     ของบุคคลดังกล�าว รวมทั้งเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดย

     ไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

(5)   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความ

     ขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�

     และตลาดหลักทรัพย� รวมทั้งประกาศและข�อกำหนดของ

     ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง

     ท้ังน้ี เพ่ือให�ม่ันใจว�ารายการดังกล�าวมีความสมเหตุสมผลและ

     เป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัท

(6)   จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว�ใน

     รายงานประจำป�ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล�าวต�องลงนาม

     โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วย

     ข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้ 

     (ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นท่ีเช่ือถือได�

          ของรายงานทางการเงินของบริษัท

     (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

          ภายในของบริษัท

     (ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�

          และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�

          แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจ

          ของบริษัท

     (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี
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     (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย�งทาง

          ผลประโยชน�

     (ฉ)  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

          เข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน

     (ช)  ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

          ได�รับจากการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร (charter)

     (ซ)  รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว�าผู�ถือหุ�นของบริษัทและผู�ลงทุนท่ัวไป

          ควรทราบภายใต�ขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับ

          มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7)   สอบทานถึงความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการ

     บริหารความเสี่ยงของบริษัท

(8)   พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ให�มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล�อมของบริษัทฯ

     วัฒนธรรมขององค�กร 

(9)   ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ

     แนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่น

(10)  ทบทวนและเสนอแก�ไขขอบเขตอำนาจ หน�าท่ีและความรับผิดชอบ

     ของคณะกรรมการตรวจสอบให�สอดคล�องกับสภาวการณ�

(11)  ตรวจสอบและสอบสวนผู�ที่เกี่ยวข�องภายใต�อำนาจหน�าที่ของ

     คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว�าจ�างหรือ

     นำผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านมาช�วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(12)  หากพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการหรือการกระทำดังต�อไปนี้

     ซึ่งอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อฐานะทางการเงินและ

     ผลการดำเนินงานของบริษัท ให�คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

     ต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลา

     ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

     (ก)  รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     (ข)  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร�องที่สำคัญ

          ในระบบควบคุมภายใน

     (ค)  การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

          ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือ

          กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารไม�ดำเนินการให�มีการปรับปรุง

แก�ไขภายในเวลาข�างต�น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานว�ามีรายการหรือการกระทำตามข�างต�นต�อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หรือตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย

(13)  ให�ความเห็นต�อฝ�ายจัดการเกี่ยวกับการแต�งตั้ง เลิกจ�าง

     ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ�ายตรวจสอบ

     ภายใน

(14)  จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

     ต�อคณะกรรมการบริษัทอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

(15)  รับเร่ืองแจ�งเบาะแสการกระทำอันเป�นการทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ที่คนในองค�กรมีส�วนเกี่ยวข�อง และตรวจสอบข�อเท็จจริง

     ตามท่ีได�รับแจ�ง และเสนอเร่ืองให�คณะกรรมการบริหารร�วมกัน

     พิจารณาลงโทษ หรือแก�ไขป�ญหา ดังกล�าว

(16)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยความ

     เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�หาร

(1)   จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ� แผนธุรกิจงบประมาณ

     โครงสร�างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพ่ือเสนอ

     ให�คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได�รับ

     ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและ

     ติดตามผลการดำเนินงานดังกล�าวให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

     และประสิทธิผล

(2)   เป�นผู�บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการท่ีเก่ียวข�อง

     กับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

(3)   กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ

     แนวปฏิบัติดังกล�าว

(4)   ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ รวมถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นให�มี

     ความเหมาะสมสอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข�อบังคับ

     และข�อกำหนดของกฎหมาย

(5)   อนุมัติการเข�าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับ

     การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช�น การซื้อขาย การลงทุน

     หรือร�วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท

     และเป�นไปเพื่อประโยชน�ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค�

     ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว�ในอำนาจอนุมัติ

     (Authority Limits)
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(6)   อนุมัติการกู�ยืมเงิน และการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน

     การให�กู�ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข�าเป�นผู�ค้ำประกัน

     ของบริษัทและบริษัทย�อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว�ใน

     อำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

(7)   อนุมัติแต�งตั้งที่ปรึกษาด�านต�างๆ ที่จำเป�นต�อการดำเนินงาน

     ของบริษัท โดยอยู�ภายใต�กรอบงบประมาณที่ผ�านการอนุมัติ

     จากคณะกรรมการบริษัทในแต�ละป�

(8)   กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับ

     ขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค�าตอบแทน และบำเหน็จ

     รางวัลของพนักงาน

(9)   ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

     หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(10)  ช�วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข�อเท็จจริง

     ตามท่ีได�รับแจ�งหรืองานท่ีได�รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

     ตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอร�รัปชั่น

(11)  สื่อสารกับบุคลากรในองค�กรและผู�ที่เกี่ยวข�องให�ได�ทราบถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติต�างๆ รวมถึงดูแลและส�งเสริมให�นำ

     นโยบายและแนวปฏิบัติไปดำเนินการ

(12)  มอบอำนาจให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ

     อย�างหนึ่งอย�างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ท้ังน้ี การมอบอำนาจ หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารน้ันจะไม�มีลักษณะเป�นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช�วงท่ี

ทำให�คณะกรรมการบริหาร หรือผู�รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง

(ตามที่นิยามไว�ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมี

ส�วนได�เสีย หรืออาจได�รับประโยชน�ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย�อยของบริษัท

ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการท่ีเป�นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ�ท่ี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติไว�

หนาที่และความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการบร�หาร
(1)   ใช�ภาวะผู�นําในการดูแลให�การปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการบริหาร

     เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน�สูงสุดของบริษัท และ

     เป�นอิสระจากฝ�ายจัดการ 

(2)   พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมตามที่ประธานเจ�าหน�าที่

     บริหารเสนอ เพื่อให�วาระการประชุมสอดคล�องกับหน�าที่และ

     ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

(3)   กํากับดูแลกรรมการบริหารให�ฝ�ายจัดการนํานโยบายที่ได�รับ

     จากคณะกรรมการบริษัทไปดําเนินการให�เป�นไปตามนโยบาย

     ของคณะกรรมการบริษัท 

(4)   ดูแลและส�งเสริมให�กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามหลักการ

     กํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

หนาที่และความรับผิดชอบของ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

(1)   มีบทบาท ภาระหน�าที่ และความรับผิดชอบในการบริหาร

     จัดการธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ ให�เป�นไปตาม

     ขอบเขตหน�าท่ี และอํานาจท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

     บริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร 

(2)   กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ

     แนวปฏิบัติดังกล�าว

(3)   กํากับดูแลและส่ือสารให�พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�นไป

     ตามนโยบายท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ

     คณะกรรมการบริหาร

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�จัดให�มีเลขานุการบริษัทฯ ซ่ึงทำหน�าท่ีในการ

ดำเนินการเกี่ยวข�องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและ

การประชุมผู�ถือหุ�น รวมท้ังสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยการให�คำแนะนำที่เกี่ยวข�องกับข�อกำหนดตามกฎหมายและ

กฎระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ

รวมทั้งประสานงานให�มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
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5.  ความสัมพันธของผูลงทุน
บริษัทฯ กําหนดให�จัดต้ัง “ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�” เพ่ือเป�นศูนย�กลาง

รับผิดชอบในการส่ือสารกับผู�ลงทุนสถาบัน ผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห� และ

ภาครัฐ โดยประสานงานกับผู�บริหารระดับสูงและหน�วยงานภายใน

บริษัทฯ ดังนี้

(1)   ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ�าหน�าที่บริหารหรือ

     ผู�ท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับภารกิจ

     วิสัยทัศน� นโยบายของบริษัทฯ โดยรวม 

(2)   ผู�บริหารสายการเงินหรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย เพื่อตอบคําถาม

     หรือให�ข�อมูลเกี่ยวกับข�อมูลทางการเงิน และข�อมูลทั่วไปแก�

     ผู�ลงทุนสถาบัน หรือนักวิเคราะห� 

(3)   สํานักเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับ

     ข�อมูลทั่วไปแก�ผู�ถือหุ�นและภาครัฐ

ในกรณีที่ต�องการติดต�อฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� กรุณาติดต�อมาที่

คุณวิทยา เชียงอุทัย ผู�จัดการฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�และ

                   วางแผนกลยุทธ�

เลขท่ี 594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง

21180

โทรศัพท�  :  033 017 345-7

โทรสาร   :  033 017 348

อีเมล�     :  ir@bjc1994.com
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การพ�จารณา ทบทวนนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพ่ือให�นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป�นไปตามกฎหมาย

กฎเกณฑ� ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแล

ให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีอย�างเคร�งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย�างต�อเน่ือง เพ่ือสร�างความม่ันคง

อย�างย่ังยืนให�กับองค�กร ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยกำหนด

ให�มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป�นประจำทุกป�

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�ทำการประเมินความเสี่ยง

การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ

คอร�รัปช่ันแยกออกจากความเส่ียงด�านอ่ืนๆ โดยได�รายงานความเส่ียง

การทุจริตและคอร�รัปช่ันต�อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทโดยมีหน�วยงานตรวจสอบภายในทำหน�าที่กำกับดูแลติดตาม

ผลตามรายงานการประเมินความเส่ียง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�มีการ

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ให�สอดคล�องเหมาะสมกับหลักเกณฑ� ASEAN CG Scorecard โดย

ได�พิจารณารวมถึงการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใช�

ให�เหมาะสมกับบริบทขององค�กรและสอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจ

ในป�จจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นว�า นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีความ

เหมาะสมกับบริบทขององค�กรและสอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจ

ส�วนท่ีบริษัทฯ ไม�สามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำหลักการดังกล�าวมาปรับใช�ให�ได�มาก

ที่สุดตามความเหมาะสม ได�แก�

ขอที่ยังไมสามารถปฏิบัติ เหตุผล/ความจำเปน

1. บริษัทฯ ยังไม�มีกรรมการอิสระเพศหญิง บริษัทฯ อยู�ระหว�างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง ที่มีความรู� ความสามารถ

และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมาดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย

ไม�มีเจตนากีดกันทางเพศแต�อย�างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว�าคณะกรรมการบริษัท

ชุดป�จจุบันเป�นผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถท่ีจะเสริมสร�างให�บริษัทฯ เติบโตได�อย�าง

มั่นคง

2. บริษัทฯ ยังไม�มีการกำหนดนโยบายจำกัด

   จำนวนป�ในการดำรงตำแหน�งของกรรมการ

   อิสระไว�ไม�เกิน 9 ป�

คณะกรรมการบริษัทเห็นว�า กรรมการแต�ละคนที่เข�ามาร�วมงานกับบริษัทฯ ถือเป�น

บุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู� ความสามารถ และมีประสบการณ�ที่เป�นประโยชน�

ต�อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงในการทำงานร�วมกับบริษัทฯ เป�นเวลานานจะทำให�

กรรมการทุกท�านมีความเข�าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได�มากขึ้นและเป�นประโยชน�

ต�อบริษัทฯมากย่ิงข้ึน โดยกรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อกำหนด

เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

3. บริษัทฯ ยังไม�ได�กำหนดวิธีการลงคะแนน

   เสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม

   (Cumulative Voting)

บริษัทฯ เห็นว�าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) จะทำให�

ผู�ถือหุ�นรายย�อยสามารถลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู�ให�กับกรรมการคนใดคนหน่ึง

ท่ีตนต�องการเลือกเป�นกรรมการ หรือสามารถแบ�งคะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ

หลายคนก็ได� โดยอาจจะส�งผลให�บุคคลท่ีได�รับการเลือกต้ังเข�ามามีคุณสมบัติไม�ตรง

ตามที่บริษัทฯ ต�องการ ซึ่งจะทำให�การบริหารงานภายใน การวางแผนกลยุทธ�

ไม�สอดคล�องกับนโยบายของบริษัท และส�งผลต�อการดำเนินงานและการเติบโต

ของธุรกิจ
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คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบร�หาร
นายคิล ยัง ลี

กรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาท่ีบร�หาร
นายหยัง เจ�น ลี

ที่ปร�กษาทางเทคนิค รองกรรมการผูจัดการ
นายเซง วู ลี

ประธานเจาหนาที่บัญช�และการเง�น
นายมายังซับ ซอง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ-สายงานสนับสนุน
นางจันทรจ�รา สมัครไทย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ-สายงานโครงการ
นายเซ�ง จ�น ลี

ฝายบร�หารงานโครงการ

ฝายการวางแผน

ฝายการตลาด

ฝายความปลอดภัย

ฝายประกัน
และควบคุมคุณภาพ

ฝายการผลิต

ฝายคลังสินคา

ฝายจัดซ�้อ

ฝายการเง�นและบัญช�

ฝายนักลงทุนสัมพันธฝายว�ศวกร

ฝายบุคคลและกฏหมาย

ฝายธุรการฝายซอมบำรุง

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด�วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหาร กรรมการที่เป�นผู�บริหาร และคณะกรรมการชุดย�อย

มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

*หมายเหตุ : หน�วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำงานร�วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซ่ึงได�รับแต�งต้ังให�เป�นผู�ตรวจสอบภายใน
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2.2 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการและขอมูลสำคัญ
เกีย่วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
ผูบร�หาร พนักงานและอื่น ๆ 



ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการของบร�ษัท
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

รายช�่อ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

สัญชาติ

เกาหลีใต�

เกาหลีใต�

เกาหลีใต�

เกาหลีใต�

เกาหลีใต�

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม

(ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ)

นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

นายคิล ยัง ลี
(ประธาน)

(ประธาน)

(ประธาน)

นายหยัง เจิน ลี

นายเซิง วู ลี 

นายเชิง จิน ลี

นายมายังซับ ซอง

นางจันทร�จิรา สมัครไทย

นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล
(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

นายสุทธิ ทั่งศรี

นางรุ�งอรุณ หาญณรงค�

หมายเหตุ : กรรมการสัญชาติไทยทั้งหมดมีถิ่นที่อยู�ในประเทศไทย

ทั้งนี้ กรรมการผู�มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายคิล ยัง ลี หรือ นายหยัง เจิน ลี หรือ นายเซิง วู ลี กรรมการหนึ่งในสามคนนี้

ลงลายมือชื่อร�วมกับ นางจันทร�จิรา สมัครไทย หรือนายเชิง จิน ลี รวมเป�นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล ซึ่งเป�นกรรมการอิสระนั้นเป�นผู�ที่มีความรู�และประสบการณ�ในการ สอบทานงบการเงินของบริษัท
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นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน�าที่ดังต�อไปนี้

     ให�คำแนะนำเบื้องต�นเกี่ยวกับข�อกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯต�องการทราบ

     ติดตามให�มีการปฏิบัติตามข�อกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับต�างๆ อย�างถูกต�องสม่ำเสมอ

     รายงานการเปลี่ยนแปลงข�อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให�คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

     จัดการประชุมผู�ถือหุ�นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�เป�นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับของบริษัทฯ และข�อพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง

ผูบร�หาร
รายนามผู�บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 6 ท�าน ประกอบด�วย 

รายช�่อ ตำแหนง

1. นายคิล ยัง ลี ประธานกรรมการบริหาร

6. นางจันทร�จิรา สมัครไทย ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานสนับสนุน

5. นายเชิง จิน ลี ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานโครงการ

4. นายมายังซับ ซอง ประธานเจ�าหน�าที่บัญชีและการเงิน

3. นายเซิง วู ลี รองกรรมการผู�จัดการ

2. นายหยัง เจิน ลี ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/กรรมการผู�จัดการ

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติแต�งตั้งให� นายวิทยา เชียงอุทัย ดำรงตำแหน�งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต�วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

โดยนายวิทยา เชียงอุทัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร�การเงิน และผ�านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯ

โดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในป� 2563 ทั้งนี้ เพื่อให�เป�นไปตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน�าที่หลักดังต�อไปนี้

     จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำป�

     ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น รายงานการประชุมผู�ถือหุ�น

     เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู�บริหาร

     ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส�งสำเนารายงานการมีส�วนได�เสียตามมาตรา 89/14

     ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให�ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต�วันที่บริษัทฯ ได�รับ

     รายงานนั้น 

     บันทึกรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให�มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น

     และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

     ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลและรายงานสารสนเทศในส�วนที่รับผิดชอบต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ตามระเบียบและข�อกำหนดของ

     หน�วยงานดังกล�าว

     ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดให�เป�นไปตามกฎหมายและ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับ

     ตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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คาตอบแทนของผูสอบบัญช�

     คาตอบแทนจากการสอบบัญช�
     บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนการสอบบัญชี ซึ่งประกอบไปด�วยค�าตรวจสอบงบการเงินสำหรับป� ค�าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ

     ค�าใช�จ�ายในการเข�าร�วมสังเกตการณ�ตรวจนับสต็อคคงเหลือ ให�แก� ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) โดย

     มีรายละเอียดดังนี้

     ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป� 2563 : 1,350,000 บาท

     ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป� 2564 : 1,350,000 บาท

คาบร�การอื่น 

บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได�แก� การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส�งเสริมการลงทุน โดยจ�ายให�แก�

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป� 2563 : 20,000 บาท (ต�อฉบับ)

ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป� 2564 : 20,000 บาท (ต�อฉบับ)

10 9

11 9

7 5

4 5

111 625 64 515

80 223 78 146

89 1 60 1

22 16 4

373 855 269 672

15 11

จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีท้ังส้ิน 414 คน (ไม�รวมกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ) แบ�งเป�นพนักงานรายเดือน

182 คน และพนักงานรายวันจำนวน 232 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคลากร

ฝาย

ณ 31 ธันวาคม 2562 

พนักงาน
รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

พนักงาน
รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

พนักงาน
รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 

ฝ�ายการตลาด

ฝ�ายจัดซื้อ

ฝ�ายการผลิต

ฝ�ายสนับสนุนการผลิต

ฝ�ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

ฝ�ายบัญชี - การเงิน

ฝ�ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 6 12

10

9

5

67

27

28

16

182

13

76

191

32

4

232

5ฝ�ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล�อม

อื่นๆ

รวม
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

316,524,568 449,984,623 238,960,969

คาตอบแทนพนักงาน (ไมรวมผูบร�หาร)

คาตอบแทน

เงินเดือน ค�าแรง โบนัส และผลประโยชน�อื่น เช�น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม

เป�นต�น

บริษัทฯ มีการทบทวนการจ�ายค�าตอบแทนและสวัสดิการให�แก�พนักงานอย�างสม่ำเสมอ เพื่อให�มั่นใจว�าการจ�ายค�าตอบแทนและสวัสดิการ

อยู�ในระดับที่สามารถแข�งขันได�ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล�องกับกลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�จัดให�มีสวัสดิการต�างๆ เพื่อช�วยลดภาระค�าครองชีพ และเป�นการส�งเสริมให�พนักงานมีความเป�นอยู�ที่ดีขึ้น ดังนี้

     สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพประจำป�ตามความจำเป�นกับตำแหน�ง/หน�าที่ การประกันสุขภาพกลุ�ม การประกัน

     อุบัติเหตุกลุ�ม และการประกันชีวิตกลุ�ม

     สวัสดิการเงินช�วยเหลือ อาทิ เงินช�วยเหลือกรณีพนักงานสมรส เงินช�วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 

     สวัสดิการเงินกู� อาทิ เงินกู�เพื่อที่อยู�อาศัย เงินกู�เพื่อซื้อรถยนต� และเงินกู�อื่นๆ

     กองทุน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน

     สวัสดิการอื่นๆ อาทิ สวัสดิการอาหารกลางวัน สวัสดิการรถรับ - ส�งพนักงาน และชุดยูนิฟอร�ม

กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
บริษัทฯ ได�จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเข�าร�วมกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร�ฟ�นด� ซึ่งจดทะเบียนแล�ว”

อยู�ภายใต�การจัดการของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�าง

ขวัญและกำลังใจให�แก�พนักงาน และจูงใจให�พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยอัตราเงินสมทบที่สมาชิกจ�ายเท�ากับ 5%

ของเงินเดือนและบริษัทฯ สมทบให�อีก 5%

ขอพ�พาทดานแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ป� ที่ผ�านมา บริษัทฯ ไม�มีข�อพิพาทด�านแรงงานที่มีนัยสำคัญแต�อย�างใด

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาบุคลากรในด�านความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

รักษาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถให�ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีความก�าวหน�าในอาชีพ บริษัทฯได�จัดให�มีการจัดอบรม

ทั้งในและนอกสถานที่อย�างสม่ำเสมอ โดยได�มีการจัดทำแผนการฝ�กอบรมขึ้นทุกป�โดยจะสำรวจความต�องการในการฝ�กอบรมของ

บุคลากรทุกระดับในแต�ละฝ�าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝ�กอบรมให�เหมาะสมกับงานในแต�ละสายงาน
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2.3 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ดานการกำกับดูแลกิจการ

การสรรหากรรมการและผูบร�หาร
ระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วยกรรมการอิสระอย�างน�อย 3 คน

โดยกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน ต�องเป�นผู�มีความรู�และ

ประสบการณ�ด�านการบัญชีหรือการเงินอย�างเพียงพอในการทำหน�าท่ี

สอบทานงบการเงินได�

ทั้งนี้ ให�คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน

ให�ดำรงตำแหน�งเป�นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต�งตั้ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช�วยเหลือการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม

จัดเตรียมวาระการประชุม นำส�งเอกสารประกอบการประชุม และ

บันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

(1)  เป�นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนในการเป�นกรรมการอิสระตาม

     หลักเกณฑ�และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ

     ตลาดหลักทรัพย� คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ

     ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยประกาศกำหนด

(2)  กรรมการอิสระของบริษัทต�องถือหุ�นในบริษัทไม�เกินร�อยละ 1

     ของจำนวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(3)  ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

     ให�ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย

     บริษัทร�วม บริษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือ

     ผู�มีอานาจควบคุมของบริษัท

(4)  ไม�เป�นกรรมการของบริษัทใหญ� บริษัทย�อย หรือบริษัทย�อย

     ลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป�นบริษัทจดทะเบียน

(5)  มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน�าท่ีในฐานะ

     กรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน

     มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน�าท่ีในการ

     สอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเงินได�

การแต�งตั้งและวาระการดำรงตำแหน�ง

ให�คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเป�นผู�แต�งต้ังกรรมการอิสระ

ของบริษัทเป�นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน�งของ

กรรมการตรวจสอบให�เป�นไปตามวาระการดำรงตำแหน�งกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ�นตำแหน�งตามวาระอาจได�รับ

แต�งตั้งเป�นกรรมการตรวจสอบได�อีก

การสรรหากรรมการ
และผูบร�หารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ยังไม�มีการแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย�างไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม�รวมกรรมการที่มีส�วนได�เสียได�พิจารณา

กลั่นกรองคุณสมบัติในด�านต�างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

ด�านคุณวุฒิ ประสบการณ� และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ

ก�อนจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล�าว เพื่อขออนุมัติจากผู�ถือหุ�น 

ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นท่ีจะแต�งต้ังกรรมการของบริษัทฯ ต�องมีคุณสมบัติดังน้ี

(1)   ผู�ถือหุ�นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับหนึ่ง (1) หุ�นต�อหนึ่ง

     (1) เสียง 

(2)   ผู�ถือหุ�นแต�ละคนจะใช�คะแนนเสียงที่มีอยู�ทั้งหมดตาม (1)

     เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป�นกรรมการก็ได� ในกรณี

     ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป�นกรรมการ จะแบ�งคะแนนเสียง

     ให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม�ได�

(3)   บุคคลที่ได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป�นผู�ได�รับ

     เลือกตั้งเป�นกรรมการเท�าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

     จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได�รับการเลือกตั้ง

     ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากัน เกินจํานวนกรรมการ

     ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให�ประธานที่ประชุม

     เป�นผู�ออกเสียงชี้ขาด
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ป 2564

การประชุมคณะกรรมการและ
การประเมินตนเอง

บริษัทฯ ได�จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการอย�างน�อยทุกไตรมาส

และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป�น โดยมีการกำหนด

วาระประชุมชัดเจนล�วงหน�า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ

ดำเนินงานเป�นประจำ บริษัทฯ ได�จัดหนังสือเชิญประชุมพร�อม

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให�กรรมการ

ทุกท�านล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันประชุม เพ่ือให�คณะกรรมการ

ได�มีเวลาศึกษาข�อมูลอย�างเพียงพอก�อนเข�าร�วมประชุม เว�นแต�กรณี

มีเหตุจำเป�นเร�งด�วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ

รวบรวมเอกสารที่รับรองแล�วเพื่อใช�ในการอ�างอิงและสามารถ

ตรวจสอบได� โดยในการประชุมทุกครั้งจัดให�มีผู�บริหารและผู�ที่

เกี่ยวข�องเข�าร�วมประชุมเพื่อให�ข�อมูลและรายละเอียดประกอบการ

ตัดสินใจที่ถูกต�องและทันเวลา

ในการประชุมคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�า

กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค�ประชุม

และให�ประธานกรรมการทำหน�าที่เป�นประธานในที่ประชุมคณะ

กรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถ

ปฏิบัติหน�าที่ได� และมีรองประธานกรรมการอยู� ให�รองประธาน

กรรมการเป�นประธานที่ประชุม แต�ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต�ไม�อยู�ในที่ประชุมนั้นหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให�

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป�นประธานที่ประชุม

การพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ถือมติ

ของเสียงข�างมาก โดยให�กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดย

กรรมการท่ีมีส�วนได�เสียจะไม�เข�าร�วมประชุมและไม�ใช�สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท�ากัน ประธานใน

ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด

กรรมการซึ่งมีส�วนได�เสียเรื่องใดไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องนั้น และให�กรรมการที่มีส�วนได�เสียออกจากที่ประชุมระหว�าง

พิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเป�ดโอกาสให�ที่ประชุมได�อภิปรายแสดง

ความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระ

การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการจะต�องมีความชัดเจนทั้งผล

การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใช�อ�างอิง

ในป� 2564 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน

4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร

จำนวน 8 คร้ัง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จำนวน 4 คร้ัง

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด�วย

กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท�าน รวมท้ังผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบภายใน

และภายนอก โดยปราศจากการเข�าร�วมประชุมของฝ�ายจัดการ โดย

มีรายละเอียดดังต�อไปนี้
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รายช�่อ
สามัญ
ผูถือหุน

คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

คณะกรรม
การตรวจสอบ

คณะกรรม
การบร�หาร

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

10. นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม

1. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

2. นายคิล ยัง ลี

3. นายหยัง เจิน ลี

4. นายเซิง วู ลี 

5. นายเชิง จิน ลี

6. นายมายังซับ ซอง

7. นางจันทร�จิรา สมัครไทย

8. นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล

9. รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

11. นายสุทธิ ทั่งศรี

12. นางรุ�งอรุณ หาญณรงค�

ท้ังน้ี ในป� 2564 ได�มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำป� 2565 เป�นการล�วงหน�า (ตารางการประชุมน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได�)

โดยไม�รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี้

1

2

3

4

ครั�งที่ การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

25  กุมภาพันธ�    2565  เวลา 14.00 น.

13  พฤษภาคม   2565  เวลา 14.00 น.

15  สิงหาคม     2565  เวลา 14.00 น.

14  พฤศจิกายน  2565  เวลา 14.00 น.

25  กุมภาพันธ�    2565  เวลา 10.00 น.

13  พฤษภาคม   2565  เวลา 10.00 น.

15  สิงหาคม     2565  เวลา 10.00 น.

14  พฤศจิกายน  2565  เวลา 10.00 น.
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คาตอบแทนคณะกรรมการ

ค�าตอบแทนของกรรมการอาจอยู�ในรูปของเงินรางวัล ค�าเบี้ยประชุม ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเดินทาง และค�าที่พัก ซึ่งรวมแล�วจะต�อง

อยู�ในเกณฑ�เฉล่ียเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต�อหน�าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงกรรมการต�องรับผิดชอบ

ส�วนผู�บริหารจะได�รับผลตอบแทนท่ีเป�นเงินเดือนและโบนัสประจำป� โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป�นสำคัญ ค�าตอบแทน

รายป�ของคณะกรรมการและผู�บริหารรวมกันจะต�องเป�นจำนวนไม�สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหุ�นเป�นหลัก

ทั้งนี้ ค�าตอบแทนกรรมการจะต�องได�รับการอนุมัติจากการประชุมผู�ถือหุ�นประจำป�ของบริษัทฯ

คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร

1) คาตอบแทนที่เปนตัวเง�น

ก.  คาตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ได�กำหนดค�าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำ

ป� 2564 รายละเอียดดังนี้

40,000

40,000 15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

องคประกอบคาตอบแทน

ค�าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ค�าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

ค�าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)

ค�าที่พัก (กรณีมีความจำเป�น)

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจ�ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป�นผู�บริหารพิจารณาไม�รับเบี้ยประชุมและค�าตอบแทน

               จำนวนนี้ 

           2) กำหนดอัตราค�าตอบแทนสำหรับกรรมการท่ีได�รับแต�งต้ังใหม� ให�มีผลต้ังแต�วันท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดำรงตำแหน�งกรรมการ

               ของบริษัทฯ
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1. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

โดยในป� 2562-2564  บริษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กรรมการดังนี้

ป 2562 ป 2563 ป 2564

680,000 720,000 680,000

480,000

495,000

465,000

510,000

510,000

510,000

510,000

510,000

510,00010. นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม

2. นายคิล ยัง ลี

3. นายหยัง เจิน ลี

4. นายเซิง วู ลี 

5. นายเชิง จิน ลี

6. นายมายังซับ ซอง

7. นางจันทร�จิรา สมัครไทย

8. นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล

9. รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

คาตอบแทน (บาท)

รายช�่อ

หมายเหตุ : กรรมการผู�ดำรงตำแหน�งผู�บริหารและมีเงินเดือนประจำไม�ขอรับค�าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

18,025,881 18,665,129

ข.  คาตอบแทนผูบร�หาร

ค�าตอบแทนผู�บริหาร ในป� 2562-2564 บริษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�ผู�บริหารดังนี้ 

คาตอบแทน

ป 2562 ป 2563 ป 2564

เงินเดือน โบนัส และ

ผลประโยชน�อื่น เช�น เบี้ยเลี้ยง

เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

และประกันสังคม เป�นต�น

จำนวน
ผูบร�หาร

คาตอบแทน
(บาท)

จำนวน
ผูบร�หาร

คาตอบแทน
(บาท)

จำนวน
ผูบร�หาร

คาตอบแทน
(บาท)

6 ท�าน 6 ท�าน 6 ท�าน 19,376,896
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2)  คาตอบแทนที่ไมใชตัวเง�น
- ไม�มี -

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ในรอบปที่ผานมา
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก�ไขการดำเนินงาน โดยมี

การกำหนดหัวข�อที่จะประชุมชัดเจนก�อนที่จะวัดผลการประเมิน

ดังกล�าว เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต�อที่ประชุม รวมทั้งเป�ดเผย

หลักเกณฑ� ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงาน

ประจำป�

ในป� 2564 บริษัทฯ ได�ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยมอบหมายให�

เลขานุการบริษัทดำเนินการให�คณะกรรมการทำการประเมิน

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล และเสนอผลการ

ประเมินต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลการ

ประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ

แบ�งเป�น 6 หมวดดังนี้

(1)  โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)  บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(3)  การประชุมคณะกรรมการ

(4)  การทำหน�าที่ของกรรมการ

(5)  ความสัมพันธ�กับฝ�ายจัดการ

(6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม 93.9% ซ�่งอยูในเกณฑ ดีเยี่ยม

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล แบ�งเป�น

3 หมวดดังนี้

(1)  โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)  การประชุมคณะกรรมการ

(3)  บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม 96.4% ซ�่งอยูในเกณฑ ดีเยี่ยม

การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดยอยและ
การประเมินตนเองของผูบร�หาร
ระดับสูงสุด

คณะกรรมการชุดย�อย ต�องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นประจำ

ทุกป� เพ่ือเป�นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ

และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห� ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนา

ปรับปรุงการทำงานต�อไป รวมถึงนำผลการประเมินไปใช�ประกอบ

พิจารณาความเหมาะสมขององค�ประกอบคณะกรรมการแต�ละชุด

ท้ังน้ี ในแบบประเมินผลคณะกรรมการทุกชุด ได�จัดให�มีส�วนของการ

ให�ความเห็น/ข�อเสนอแนะ เพื่อใช�สำหรับการรับฟ�งข�อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการชุดย�อย นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�สรุปผลการประเมิน

ของคณะกรรมการแต�ละชุดให�คณะกรรมการชุดน้ันๆ รับทราบ และ

นำผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย�อยทุกคณะ รวมถึงผลการ

ประเมินตนเองของผู�บริหารสูงสุด (CEO) รายงานต�อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อนำไปสู�การสร�างเสริมประสิทธิภาพให�เกิดการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให�มีความเจริญ

เติบโตอย�างต�อเนื่องและมั่นคง มีการบริหารงานอย�างโปร�งใสและ

เป�นธรรม สร�างความเชื่อมั่นให�กับทุกฝ�าย

ในป� 2564 บริษัทได�ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย�อยและผู�บริหารระดับสูงสุด โดยมอบหมายให�

เลขานุการบริษัทดำเนินการให�คณะกรรมการและผู�บริหารระดับสูงสุด

ทำการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อยและผู�บริหารระดับสูงสุด

และได�เสนอผลการประเมินต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดำเนินงาน ท้ังน้ี ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู�บริหารสูงสุด

(CEO) ป� 2564 ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหารโดยใช�

หัวข�อสำหรับประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย�โดยรวม

อยู�ในเกณฑ� “ดีเยี่ยม”
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แบบประเมินตนเองของผู�บริหารสูงสุด (CEO) แบ�งเป�น 3 หมวด

ดังนี้

(1)  ความคืบหน�าของแผนงาน

(2)  การวัดผลการปฏิบัติงาน

          ความเป�นผู�นำ

          การกำหนดกลยุทธ�

          การปฏิบัติตามกลยุทธ�

          การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

          ความสัมพันธ�กับคณะกรรมการ

          ความสัมพันธ�กับภายนอก

          การบริหารงานและความสัมพันธ�กับบุคลากร

          การสืบทอดตำแหน�ง

          ความรู�ด�านผลิตภัณฑ�และบริการ  

          คุณลักษณะส�วนตัว

(3)  การพัฒนาผู�บริหารสูงสุด

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย�อย แบ�งเป�น 4 หมวด

ดังนี้

(1)   โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)   การประชุมคณะกรรมการ

(3)   บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(4)   เรื่องอื่นๆ

          ความสัมพันธ�ระหว�างคณะกรรมการและฝ�ายจัดการ

          การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บริหาร

การพัฒนากรรมการและ
ผูบร�หาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส�งเสริมและอำนวยความสะดวก

ให�มีการฝ�กอบรมและการให�ความรู�แก�ผู�เก่ียวข�องในระบบการกำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เช�น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู�บริหาร

และเลขานุการบริษัท เป�นต�น เพื่อให�มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน

อย�างต�อเนื่อง การฝ�กอบรมและการให�ความรู�อาจกระทำเป�นการ

ภายในบริษัทฯ หรือใช�บริการของสถาบันภายนอก

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม� ฝ�ายจัดการ

จะจัดให�มีเอกสารและข�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่

ของกรรมการใหม� รวมถึงการจัดให�มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และ

แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให�แก�กรรมการใหม�

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให�มีการหมุนเปล่ียนงานท่ีได�รับมอบหมาย

ตามความถนัดของผู�บริหารแต�ละบุคคล โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของงานและเวลาเป�นหลัก โดยประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

จะกำหนดช�วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล�าวเพื่อเป�น

แผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ อีกทั้งเป�นการพัฒนา

กรรมการและผู�บริหารให�มีความรู�ความสามารถในการทำงานมากข้ึน

และสามารถทำงานแทนกันได� ซ่ึงการพัฒนากรรมการและผู�บริหารน้ี

ถือเป�นส�วนหนึ่งของแผนสืบทอดตำแหน�งผู�บริหารสูงสุดขององค�กร

นโยบายและแนวปฏิบัติการ
ตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน
บริษัทฯ มีอุดมการณ�ในการดำเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรม มีความ

มุ�งม่ันท่ีจะประกอบธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต โปร�งใส โดยยึดม่ัน

ในความรับผิดชอบต�อสังคมและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม และเป�นไป

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงเจตนารมณ�และความ

มุ�งม่ันในการต�อต�านการคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ�อม

โดยบริษัทฯ ตระหนักว�าการทุจริตและคอร�รัปชั่นส�งผลร�ายและเป�น

อุปสรรคต�อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป�นการกระทำ

ที่สร�างความไม�เป�นธรรมทางธุรกิจ ส�งผลเสียต�อชื่อเสียงของบริษัท

ทางด�านจริยธรรม และอาจทำให�บริษัทไม�เป�นที่ยอมรับ รวมทั้งลด

ความเช่ือม่ันของผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย บริษัทฯ

จึงได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน

ฉบับน้ีข้ึน โดยถือเป�นส�วนเพ่ิมเติมของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ตามที่บริษัทฯ ได�กำหนดไว� 

เพ่ือให�ม่ันใจว�าบริษัทฯ บริษัทร�วม บริษัทย�อย และบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ

มีอำนาจในการควบคุม (ถ�ามี) มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ และข�อกำหนดในการดำเนินการท่ี เหมาะสม เพ่ือป�องกัน

การทุจริตและคอร�รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และ

เพื่อให�การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง

ด�านการทุจริตและคอร�รัปชั่นได�รับการพิจารณาและปฏิบัติอย�าง

รอบคอบ บริษัทฯ จึงได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�าน

ทุจริตและคอร�รัปช่ันไว�เป�นลายลักษณ�อักษร และมีการช้ีแจง ทำความ

เข�าใจ รวมท้ังส่ือสารถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนให�แก� คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกระดับ ของบริษัทฯ

บริษัทร�วม บริษัทย�อย และบริษัทอ่ืนท่ี บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม

(ถ�ามี) โดยท่ัวถึงเพ่ือเป�นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

และพัฒนาองค�กรสู�ความยั่งยืน
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

     พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ที่ได�รับจากคณะกรรมการบริหารให�มี ความเหมาะสมกับ

     รูปแบบธุรกิจสภาพแวดล�อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมขององค�กร

     และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

     พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบาย

     และแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ คอร�รัปชั่นที่ได�รับจาก

     คณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท

     เพื่ออนุมัติ 

     สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน

     ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให�

     มั่นใจว�าเป�นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม

     ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

     รับเร่ืองแจ�งเบาะแสการกระทำอันเป�นการทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ท่ีคนในองค�กรมีส�วนเก่ียวข�อง และตรวจสอบข�อเท็จจริงตามท่ี

     ได�รับแจ�ง และเสนอเรื่องให�คณะกรรมการบริหารร�วมกัน

     พิจารณาลงโทษ หรือแก�ไขป�ญหา ดังกล�าว

หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนด

นโยบายและกำกับดูแลให�มีระบบที่สนับสนุนการต�อต�านทุจริตและ

คอร�รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให�มั่นใจว�าคณะกรรมการบริหาร

ได�ตระหนักและให�ความสำคัญกับการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่น

และปลูกฝ�งจนเป�นค�านิยมขององค�กร เพื่อให�ทุกคนในบริษัทฯ

ได�เข�าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ทุจริตและคอร�รัปชั่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานการกระทำการทุจริต

และคอร�รัปชั่นที่ส�งผลกระทบต�อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท

มีหน�าที่ให�คำปรึกษา ข�อแนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร�วมกัน

หาวิธีการแก�ไขป�ญหา ให�กับประธานเจ�าหน�าที ่บริหารและ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ�ายตรวจสอบภายใน มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

     ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

     ภายในที่กำหนดไว�ว�าเป�นไปอย�างถูกต�อง ตรงตามนโยบาย

     แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข�อกำหนดและ

     กฎหมาย เพื่อให�มั่นใจว�ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม

     และเพียงพอต�อความเส่ียงด�านทุจริตและคอร�รัปช่ันท่ีอาจเกิดข้ึน

     และรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ 

     ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�มอบหมายในเร่ือง

     การตรวจสอบการทุจริตและคอร�รัปชั่นที่ เกี่ยวข�องกับองค�กร

     นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได�กำหนดไว� 

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร
มีหน�าท่ี และความรับผิดชอบดังนี้ 

     กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ

     แนวปฏิบัติดังกล�าว 

     สื่อสารกับบุคลากรในองค�กรและผู�ที่เกี่ยวข�องให�ได�ทราบถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต และคอร�รัปชั่น 

     ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ รวมถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริต และคอร�รัปชั่นให�มี

     ความเหมาะสมและสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

     ข�อบังคับ และข�อกำหนด ของกฎหมาย 

     ช�วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข�อเท็จจริง

     ตามท่ีได�รับแจ�งหรืองานท่ีได�รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

     ตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอร�รัปชั่น

     โดยสามารถมอบหมายงาน ให�กับทีมผู�บริหารท่ีเห็นว�าสามารถ

     ช�วยสืบหาข�อเท็จจริงได�
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(1)  ไม�ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให�เห็นว�าเป�นการรับสินบน หรือ

     ติดสินบน แก�ผู�มีส�วนได�เสียในเรื่องที่ตนทำหน�าที่ รับผิดชอบ

     ทั้งโดยตรงหรือโดยอ�อม เพื่อให�ได�มาซึ่งผลประโยชน�ในทาง

     มิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้ 

     ไม�รับ หรือ ให�ของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป�นเงินสด เช็ค พันธบัตร

     หุ�น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย� หรือ สิ่งของในทำนอง

     เดียวกัน กับผู�มีส�วนเก่ียวข�องท่ีตนได�เข�าไปติดต�อประสานงาน

     ทั้งในหน�วยงานรัฐและหน�วยงานเอกชน 

     ไม�รับทรัพย�สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน�อ่ืนใดๆ

     อันเป�นการชักนำให�เกิดการละเว�นการ ปฏิบัติหน�าที่ของตน

     ทั้งนี้ ก�อนการรับควรตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติถูกต�อง

     ตามกฎหมาย และข�อบังคับของบริษัทฯ โดยส่ิงของหรือของขวัญ

     ที่ให�แก�กันในหน�าที่การงานควรมีราคาไม�มากและเหมาะสม

     ในแต�ละโอกาส 

     ไม�ให�ทรัพย�สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือ

     ประโยชน�อ่ืนใดๆ เพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให�ผู�รับ

     ไม�ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค�าเช�นเดียวกันกับคู�ค�ารายอื่น

     ทั้งนี้การให�สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต�างๆ ต�องมีมูลค�า

     ไม�มากจนเกินปกติวิสัย 

     ไม�เป�นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ หรือ

     ประโยชน�อ่ืนใดๆ กับผู�ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ หน�วยงาน ราชการ

     หรือองค�กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม�ควรได� หรือทำให�

     เจ�าหน�าท่ีรัฐละเว�นการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบข�อบังคับ และ

     ข�อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว�

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการทุจร�ต และคอรรัปชั�น
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ลูกจ�าง

ของบริษัท ต�องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย

และแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน อย�างเคร�งครัด โดย

ต�องไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับการทุจริตและคอร�รัปช่ัน ไม�ว�าโดยทางตรง

หรือทางอ�อม รวมถึงผู�รับจ�าง หรือผู�รับจ�างช�วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

โดยครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทตลอดจนทุกหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

ในทุกท�องถิ่นที่บริษัทมีการทำกิจการอยู� โดย 

(2)  ในการจัดซ้ือ จัดจ�าง ต�องดำเนินการผ�านข้ันตอนตามระเบียบ

     ของบริษัท มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 

(3)  การใช�จ�ายสำหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใช�จ�ายอ่ืนๆ

     ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได�

     แต�ต�องใช�จ�ายอย�างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได� 

(4)  ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต�องปฏิบัติดังนี้ 

     การใช�เงิน หรือทรัพย�สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล

     ต�องกระทำในนามบริษัทฯ เท�าน้ัน โดยการบริจาค เพ่ือการกุศล

     ต�องเป�นมูลนิธิ องค�กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล

     สถานพยาบาลหรือองค�กรเพ่ือประโยชน� ต�อสังคม ท่ีมีใบรับรอง

     หรือเช่ือถือได� สามารถตรวจสอบได� และดำเนินการผ�านข้ันตอน

     ตามระเบียบของ บริษัทฯ 

     การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส�วนตัวพึงกระทำได� แต�ต�อง

     ไม�เก่ียวข�อง หรือทำให�เกิดข�อสงสัยได�ว�าเป�นการ กระทำท่ีทุจริต

     เพื่อหวังผลประโยชน�ใด

     การบริจาคเพื่อการกุศลทุกครั้งจะต�องเป�นไปอย�างโปร�งใส

     ไม�ขัดต�อกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนสามารถสอบทานและ

     ติดตามเอกสารหลักฐานต�างๆ ได�

(5)   การใช�เงิน หรือ ทรัพย�สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ

     ต�องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท�านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ�ายไป

     ต�องมีวัตถุประสงค�เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ�ที่ดี และชื่อเสียง

     ของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ�ายต�องระบุวัตถุประสงค�ที่ชัดเจน

     และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได� และดำเนินการผ�านขั้นตอน

     ตามระเบียบของบริษัท 

(6)   ไม�กระทำการอันใดท่ีเก่ียวข�องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และ

     ไม�ใช�ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล�าว ทั้งนี้

     บริษัทฯ เป�นองค�กรที่ยึดมั่นในความเป�นกลางทางการเมือง

     สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ

     ประชาธิปไตย รวมถึงไม�มีแนวทางในการให�การช�วยเหลือ

     ทางการเมืองแก�พรรคการเมืองใด ไม�ว�าจะโดย ทางตรง หรือ

     ทางอ�อม
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(7)   พนักงานไม�พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือ

     พฤติกรรมที่เข�าข�ายการทุจริตและคอร�รัปชั่นหรือส�อไปในทาง

     ทุจริตและคอร�รัปช่ันท่ีมีผลเก่ียวข�องกับบริษัทฯ ท้ังทางตรงหรือ

     ทางอ�อม พนักงานต�องแจ�งให� ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลที่

     รับผิดชอบทราบ และให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อ

     เท็จจริงต�างๆ หากมีข�อสังสัย หรือข�อซักถามให�ปรึกษาผู�บังคับ

     บัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให�ทำหน�าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

     การติดตามการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณผ�านช�องทางต�างๆ

     ที่กำหนด 

(8)   บริษัทฯ จะให�ความเป�นธรรมและคุ�มครองพนักงานที่ปฏิเสธ

     หรือพนักงานที่แจ�งเรื่องทุจริตและคอร�รัปชั่นที่เกี่ยวข�องกับ

     บริษัทฯ โดยใช�มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียนหรือผู�ที่ให�ความ

     ร�วมมือในการแจ�งและรายงานการทุจริตและคอร�รัปช่ัน ตามท่ี

     บริษัทฯ กำหนดไว�ในมาตรการคุ�มครองและรักษาความลับ 

(9)   กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน ที่กระทำทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น เป�นการกระทำผิดจรรยาบรรรณของบริษัทฯ

     จะได�รับการพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ

     กำหนด นอกจากนี้ อาจจะได�รับโทษตามกฎหมาย หาก

     การกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

(10)  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึง

     ความสำคัญในการเผยแพร� ให�ความรู� ให�คำปรึกษา และ

     ทำความเข�าใจกับบุคลากรในองค�กร และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เก่ียวกับ

     การต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น เพื่อให�บุคลากรและผู�ที่

     เกี่ยวข�องได�ปฏิบัติให�เป�นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ

     ต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป�นแบบอย�างที่ดี

     ในเรื่องการมีความซื่อสัตย� จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(11)  บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะสร�างและรักษาวัฒนธรรมองค�กรที่ยึดมั่น

     ว�าการทุจริต คอร�รัปชั่น และการให�หรือรับสินบนเป�นการ

     กระทำท่ียอมรับไม�ได� ไม�ว�าจะเป�นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม

     หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

(12)  นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นนี้

     ให�ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต� การ

     สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตำแหน�ง การฝ�กอบรม

     การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และ การให�ผลตอบแทน

     โดยกำหนดให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและทำความเข�าใจ

     กับพนักงานเพ่ือใช�ในกิจกรรม ทางธุรกิจท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ

     และควบคุมดูแลการปฏิบัติให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล
และการรักษาความลับ
บริษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลที่จำเป�นให�แก�ผู�บริหาร พนักงาน

ผู�มีส�วนได�เสีย และผู�ที่เกี่ยวข�อง อย�างถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา

โปร�งใส ผ�านช�องทางที่เข�าถึงข�อมูลได�ง�าย มีความเท�าเทียมและ

น�าเชื่อถือได� โดยการเป�ดเผยข�อมูลที่จำเป�นเกี่ยวกับการกำกับดูแล

กิจการนี้ ให�อยู�ในรูปแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1

ONE REPORT) และช�องทางอ่ืนท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลได�โดยสะดวก

เช�น Website ของบริษัท หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อให�สามารถทำหน�าที่ในการมีส�วนร�วมได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักเกณฑ�ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการเคร�งครัดในการรักษาความลับภายในองค�กร

และตาม ”แนวปฏิบัติในการจัดการข�อมูลลับที่มีผลกระทบต�อ

ราคาหลักทรัพย�” (Handling confidential, market-sensitive

information : Principles of good practice) เพื่อให�เป�นแนว

ปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทฯ และป�องกันมิให�มีการเป�ดเผยข�อมูลลับ

ของบริษัทฯ ร่ัวไหล อันอาจทำให�บริษัทฯ ได�รับความเสียหาย หรือ

ถูกนำไปใช�เพื่อประโยชน�ในทางมิชอบ อันอาจเป�นการเอาเปรียบ

ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุนและผู�มีส�วนได�เสียในสาธารณชนได� 
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     กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตามนโยบาย

     การซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ รวมถึงข�อปฏิบัติการซ้ือขาย

     หลักทรัพย� โดยไม�ซื้อขายหลักทรัพย�ล�วงหน�า 1 เดือนก�อน

     ประกาศงบ และการใช�ข�อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)

     ตามท่ีได�กำหนดไว�ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

     บริษัทฯ มีการจำกัดบุคคลท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลลับให�น�อยท่ีสุด

     เท�าที่จำเป�น (need to know basis) เท�านั้น

     บริษัทฯ มีการจัดเก็บรักษาสำเนาเอกสารต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง

     กับธุรกรรมที่เป�นข�อมูลลับไว�อย�างปลอดภัย และทำลายทิ้ง

     เมื่อไม�จำเป�นต�องใช�งาน โดยจำกัดการเข�าถึงข�อมูลให�เฉพาะ

     พนักงานที่ได�รับมอบหมายเท�านั้น 

     การปลูกฝ�งให�เป�นวัฒนธรรมองค�กร ผ�านการสื่อสารอย�าง

     สม่ำเสมอ เพ่ือให�พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน�าท่ีในการรักษา

     ความลับของบริษัทฯ ไม�ให�อ�านเอกสารที่เป�นข�อมูลลับ หรือ

     พูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องที่เป�นความลับในที่สาธารณะ 

     บริษัทฯ จัดให�มีการทบทวนเป�นประจำ เพ่ือให�การจัดเก็บและ

     ควบคุมข�อมูลเป�นป�จจุบันและมีความปลอดภัย

แนวปฎิบัติในการจัดการขอมูลลับ
ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
มีดังนี้

ชองทางการรับแจงเบาะแสรองเร�ยน
หร�อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการ
ตอตานทุจร�ตและคอรรัปชั�น
การให�เบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น�าสงสัยอาจเข�าลักษณะเป�น

การทุจริต หรือสงสัยจะมีการคอร�รัปชั่น หรือการปฏิบัติหน�าที่

ที่ไม�เหมาะสม หรือฝ�าฝ�น หรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข�อบังคับของบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือ

กฎเกณฑ�ต�างๆ ของบริษัท บริษัทถือว�าเป�นช�องทางหนึ่งที่ช�วยให�

บริษัทรับทราบข�อมูลการทุจริตและคอร�รัปชั่นได�รวดเร็วขึ้น ซึ่ง

จะทำให�สามารถแก�ไขป�ญหาได�ทันท�วงที อีกท้ังช�วยพิทักษ�ผลประโยชน�

ของบริษัทและของผู�มีส�วนได�เสียได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยผู�แจ�ง

เบาะแส ผู�ร�องเรียน หรือผู�ขอคำแนะนำ จะต�องระบุรายละเอียด

ของเรื่องที่จะแจ�งเบาะแส หรือข�อร�องเรียน หรือประเด็นที่ต�องการ

คำแนะนำ พร�อมช่ือ ท่ีอยู� และหมายเลขโทรศัพท�ท่ีสามารถติดต�อได�

ทั้งนี้ บริษัทได�กำหนดช�องทางการรับแจ�งเบาะแส ร�องเรียน หรือ

ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่น ดังนี้

พนักงานหรือผู�มีส�วนได�เสียท่ีพบเห็นการคอร�รัปช่ันภายในบริษัท

หรือการกระทำความผิดที่อาจเข�าข�ายคอร�รัปชั่นที่เกี่ยวข�อง

กับบริษัทให�รีบแจ�งผู�บังคับบัญชา หรือฝ�ายตรวจสอบภายใน

หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือช�องทางการร�องเรียนอ่ืนของ

บริษัทตามความเหมาะสม โดยหากมีข�อสงสัยหรือข�อซักถาม

ให�ปรีกษาหารือกับผู�บังคับบัญชา หรือฝ�ายตรวจสอบภายใน

หรือบุคคลท่ีกำหนดให�ทำหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสอบทาน

หรือการติดตามการปฏิบัติงาน

จดหมายป�ดผนึก และจ�าหน�าซองถึงประธานคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง ตามที่อยู�ดังนี้

     ประธานคณะกรรมการบริษัท

     บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

     594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง

     21180

แจ�งผ�านช�องทางอีเมล�

     คณะกรรมการตรวจสอบ  :  bjc-id@bjc1994.com  

     หน�วยงานรับข�อร�องเรียน  :  spy@bjc1994.com

ตู�รับความคิดเห็นที่ติดตั้งภายในบริษัทและไซด�งานต�างๆ
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ในกรณีผู�แจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน มีข�อร�องเรียนประธานเจ�าหน�าที่

บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให�ท�านส�งเรื่องร�องเรียนมายัง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บุคคลที่สามารถแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

คอร�รัปชั่น คือ ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของบริษัทฯ ได�แก� ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า คู�แข�งทางการค�า เจ�าหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู�บริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ ท้ังน้ี ไม�ว�าท�าน จะแจ�งด�วยวิธีใดดังกล�าว

ข�างต�น บริษัทฯ จะไม�เป�ดเผยชื่อผู�แจ�งเบาะแสและจะเก็บข�อมูล

ผู�ที่เกี่ยวข�องไว�เป�นความลับ

ในกรณีที่มีประเด็นข�อร�องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตและ

คอร�รัปช่ัน อันเป�นกรณีเร�งด�วน ให�ผู�เก่ียวข�องรายงานไปตามลำดับช้ัน

โดยทันที และนำเสนอต�อผู�บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดย

เร�งด�วน

ทั้งนี้ การแจ�งเบาะแสหรือร�องเรียนต�องเป�นการกระทำโดยสุจริต

หากบริษัทฯ พบการแจ�งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการ

กลั่นแกล�งให�ผู�อื่นได�รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น

ถูกเกลียดชัง หรือให�ได�รับความอับอาย ฯลฯ กรณีเป�นพนักงาน

ของบริษัทฯ จะได�รับการลงโทษทางวินัยตามข�อบังคับของบริษัทฯ

หากเป�นบุคคลภายนอกท่ีทำให�บริษัทฯ ได�รับความเสียหาย บริษัทฯ

จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�เป�ดเผยนโยบายต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น

ฉบับเต็มไว�ท่ีเวปไซด�บริษัท สามารถเข�าไปดูรายละเอียดได�ท่ีลิงค�เวป

https://www.bjc1994.com/bjchi/th/investor-relation/

corporate-governance/anti-corruption/
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2.4 การควบคุมภายใน
และรายการระหวางกัน

การควบคุมภายใน
และการบร�หารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25

กุมภาพันธ� 2565 ได�ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในป� 2564 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กำหนด ซ่ึงครอบคลุมในด�านต�างๆ

5 องค�ประกอบ ได�แก�  

(1)   ด�านสภาพแวดล�อม การควบคุม ได�แก� ความยึดม่ันในคุณค�า

     ของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม ข�อกําหนดเก่ียวกับ

     จริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู�บริหารและพนักงาน

     ท่ีเหมาะสม กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

     code of conduct รวมไปถึงการแก�ไขการกระทําท่ีขัดต�อหลัก

     ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย�างเหมาะสม และ

     ภายในเวลาอันควร

(2)   ด�านการจัดการความเส่ียง ได�แก� องค�กรกำหนดวัตถุประสงค�

     ไว�อย�างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให�สามารถระบุและประเมิน

     ความเสี่ยงต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการบรรลุวัตถุประสงค�อย�าง

     ครอบคลุมท่ัวท้ังองค�กร ต้ังแต�ระดับองค�กร หน�วยธุรกิจ ฝ�ายงาน

     และหน�าท่ีงานต�างๆ รวมไปถึงการท่ีบริษัทฯ มีมาตรการและ

     แผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากทั้งป�จจัย

     ภายในและป�จจัยภายนอกองค�กร รวมทั้งมีมาตรการและ

     แผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเส่ียง โดยอาจเป�นการยอมรับ

     ความเส่ียงน้ัน (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction)

     การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร�วมรับความเส่ียง

     (sharing) เป�นต�น

(3)   ด�านมาตรการควบคุม ได�แก� การกำหนดมาตรการควบคุม

     ของบริษัทฯ ที่เป�นลายลักษณ�อักษร และครอบคลุมให�มี

     ความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค�กร

     เช�น สภาพแวดล�อม ความซับซ�อนของงาน ลักษณะงาน

     ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ นอกจากน้ี

     บริษัทฯ มีการแบ�งแยกหน�าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด�านคือ

     หน�าที่อนุมัติ หน�าที่บันทึกรายการบัญชีและข�อมูลสารสนเทศ

     และหน�าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย�สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

     เพื่อเป�นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

(4)   ด�านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข�อมูล ได�แก� การท่ีบริษัทฯ

     กําหนดข�อมูลที่ต�องการเพื่อให�คณะกรรมการมีข�อมูลที่สําคัญ

     อย�างเพียงพอสําหรับใช�ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน

     ทั้งข�อมูลจากภายในและภายนอกองค�กรที่มีคุณภาพและ

     เกี่ยวข�องต�องาน

(5)   ด�านระบบการติดตาม ได�แก� บริษัทฯ มีการติดตามและ

     ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให�มั่นใจได�ว�าการควบคุม

     ภายในยังดำเนินไปอย�างครบถ�วน เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท

     ได�กำหนดให�หน�วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติงาน

     ของแต�ละส�วนงานตามที่ได�รับมอบหมาย และรายงานต�อ

     คณะกรรมการตรวจสอบให�รับทราบทุกไตรมาส
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จากข�อมูลของผู�บริหารและการตรวจสอบโดยผู�ตรวจสอบภายใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นโดยสรุปว�า ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ มีความเพียงพอ

และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได�จัดให�มีบุคลากรอย�างเพียงพอที่จะ

ดำเนินการตามระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุม

ภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให�สามารถ

ป�องกันทรัพย�สินของบริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผู�บริหารนำไปใช�

โดยมิชอบหรือโดยไม�มีอำนาจ นอกเหนือจากมีการกำหนดอำนาจ

อนุมัติส่ังการท่ีชัดเจน และมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป�น

ลายลักษณ�อักษร บริษัทฯ ยังจัดให�มีระบบการตรวจสอบภายในขึ้น

เพ่ือเป�นกลไกสำคัญท่ีมีความเป�นอิสระในการติดตามและประเมินผล

การควบคุมภายใน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสาร

สำคัญที่ทำให�กรรมการ ผู�สอบบัญชี และผู�มีอำนาจตามกฎหมาย

สามารถตรวจสอบได�ภายในระยะเวลาอันควร รวมถึงมีระบบการ

ควบคุมภายในในการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย�งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย�างเหมาะสม

บริษัทฯ โดยได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ได�แต�งต้ังให� บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป�นผู�ตรวจสอบ

ภายใน โดยเป�นการตรวจสอบในด�านต�างๆ ของการปฏิบัติงานและ

ระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

ตามแนวทางของ ก.ล.ต. โดยผู�ตรวจสอบภายในได�มีการประเมิน

และข�อเสนอแนะการดำเนินงานรวมไปถึงวิธีการและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติตามรายงานของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ป�จจุบัน บริษัทฯ

สามารถดำเนินการปรับปรุงเรื่องต�างๆ ตามที่ผู�ตรวจสอบภายใน

แนะนำเรียบร�อยแล�ว

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได�มอบหมายให� นางสาว

กิจลดา สมงาม ตำแหน�ง รองผู�จัดการฝ�ายงานตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป�นผู�รับผิดชอบหลักในการ

ปฏิบัติหน�าที่ผู�ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำป� 2564 โดย

นางสาวกิจลดา สมงาม มีคุณสมบัติเพียงพอกับการปฏิบัติหน�าที่

ดังกล�าว เน่ืองจากมีความเป�นอิสระ และมีประสบการณ�ในปฏิบัติงาน

ด�านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ

เป�นเวลามากกว�า 10 ป� โดยได�เข�ารับการอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานด�านตรวจสอบภายใน ได�แก� มาตรฐาน

สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing),

โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป�นผู�ตรวจสอบ

ภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยและ

การเขียนสรุปผลการตรวจสอบภายใน เป�นต�น จากคุณสมบัติดังกล�าว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�า นางสาวกิจลดา สมงาม

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการเป�นหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�จัดตั้งฝ�ายตรวจสอบภายในเพื่อทำ

หน�าท่ีประสานงานกับนางสาวกิจลดา สมงาม และคณะทำงานจาก

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ

แต�งต้ัง ถอดถอน โยกย�ายผู�ดำรงตำแหน�งหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ จะต�องผ�านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�แต�งต้ัง สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ในป� 2564 โดยผู�สอบบัญชีได�เข�าตรวจสอบ

และประเมินผลระบบการควบคุมภายในด�านบัญชีตามที่มาตรฐาน

การบัญชีกำหนด ท้ังน้ี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได�รายงาน

ให�คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล�วว�าไม�มีข�อเงื่อนไขจากการ

ตรวจสอบระบบภายในด�านบัญชีและการปฏิบัติงาน สำหรับ

งบการเงินในป� 2564
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1)  นายเซิง วู ลี
    ลักษณะความสัมพันธ� : เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

    ของบริษัท และเป�นผู�ถือหุ�นของบริษัทโดยถือหุ�นร�อยละ

    28.29 ของทุนชำระแล�วของบริษัท

    (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

    1.1  ค้ำประกันสัญญาเช�าซื้อรถยนต�กับสถาบันการเงิน

         จำนวนรวม 1 แห�ง โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทน

รายการระหวางกัน
ในป� 2562-2564 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง โดยมีลักษณะรายการเป�นการรับความช�วยเหลือทางการเงิน

จากกรรมการ 2 ท�าน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวมีความสมเหตุสมผล เป�นรายการรับความช�วยเหลือ

ทางการเงินจากกรรมการ โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทนในการทำรายการดังกล�าว โดยรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 2562

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 2563

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 2564

2)  นางจันทร�จิรา สมัครไทย
    ลักษณะความสัมพันธ� : เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

    ของบริษัท และเป�นผู�ถือหุ�นของบริษัทโดยถือหุ�นร�อยละ

    0.31 ของทุนชำระแล�วของบริษัท

    (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

    2.1  ค้ำประกันสัญญาเช�าซื้อรถยนต�กับสถาบันการเงิน

         จำนวนรวม 1 แห�ง โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทน

วงเงินค้ำประกัน

0.89 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

0.51 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

(0.13) ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

6.91 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

4.52 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

(4.15) ล�านบาท
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มาตรการหร�อขั�นตอนการอนุมัติ
การทำรายการระหวางกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับประกาศคำสั่งหรือข�อกำหนดของคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู�บริหารหรือผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสียจะไม�สามารถเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุมัติ

รายการดังกล�าวได�

ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดให�ต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให�มีคณะกรรมการตรวจสอบเข�าร�วมประชุม

เพื่อพิจารณาและให�ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป�นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่

เป�นข�อตกลงทางการค�าที่มีเงื่อนไขการค�าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป�นข�อตกลงทางการค�าที่ไม�เป�นเงื่อนไขการค�าโดยทั่วไป ให�มี

หลักการดังนี้

(ก)  การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคา
      ที่มีเง�่อนไขการคาโดยทั�วไป
      การทำรายการระหว�างกันท่ีเป�นข�อตกลงทางการค�าท่ีมีเง่ือนไขการค�าโดยท่ัวไประหว�างบริษัทฯ และบริษัทย�อย (ถ�ามี) กับกรรมการ

      ผู�บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�องท่ีได�รับอนุมัติเป�นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ฝ�ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม

      ดังกล�าวได�หากรายการดังกล�าวนั้นมีข�อตกลงทางการค�าในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคู�สัญญาทั่วไปในสถานการณ�

      เดียวกัน ด�วยอำนาจต�อรองทางการค�าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป�นกรรมการ ผู�บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง

      ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล�าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม

      คณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส  

(ข)  การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคา
      ที่ไมเปนเง�่อนไขการคาโดยทั�วไป
      การทำรายการที่เป�นข�อตกลงทางการค�าที่ไม�เป�นเงื่อนไขการค�าโดยทั่วไปจะต�องถูกพิจารณาและให�ความเห็นโดยคณะกรรมการ

      ตรวจสอบก�อนนำเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต�อไป ท้ังน้ี ให�ปฏิบัติตามกฎหมาย

      ว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ

      ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข�อกำหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

      ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว�างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต�งตั้งผู�เชี่ยวชาญ

      อิสระหรือผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ เป�นผู�ให�ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว�างกันดังกล�าวเพื่อนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของ

      คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู�ถือหุ�นตามแต�กรณี เพ่ือให�ม่ันใจว�าการเข�าทำรายการดังกล�าว

      มีความจำเป�นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจะเป�ดเผยรายการระหว�างกันไว�ในแบบ

      แสดงรายการข�อมูลประจำป� และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได�รับการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ
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นโยบายหร�อแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
การทำรายการระหว�างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะพิจารณาเฉพาะรายการที่มีความจำเป�นและสมเหตุสมผลที่ก�อให�เกิดประโยชน�

กับบริษัทฯ เท�านั้น โดยจะต�องผ�านคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการตรวจสอบเข�าร�วมประชุม

ในการพิจารณาและให�ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลในการเข�าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเง่ือนไขต�างๆ ของรายการ โดยจะต�องมีการ

กำหนดเงื่อนไขต�างๆ ให�เป�นไปตามลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได�กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป�นไปตามราคาที่ยุติธรรม

และสามารถตรวจสอบได� และกำหนดให�คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�พิจารณาหลักเกณฑ�และแนวทางในการทำรายการดังกล�าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว�างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให�ผู�เชี่ยวชาญอิสระหรือ

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ เป�นผู�ให�ความเห็นเก่ียวกับการทำรายการระหว�างกันดังกล�าว เพ่ือนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นตามแต�กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต�องดูแลให�บริษัทฯ ปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข�อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

รวมถึงการปฏิบัติตามข�อกำหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย (ถ�ามี) ตามมาตรฐาน

การบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแห�งประเทศไทย
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ส�วนที่ 3

งบการเง�น



รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเง�น

เรียน ท�านผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินของบริษัท

บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซ่ึงได�จัดทำข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน โดยได�มีการพิจารณานโยบายการบัญชี

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ และใช�ดุลยพินิจอย�าง

ระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานท่ีสมเหตุผลในการจัดทำงบการเงิน

รวมทั้งให�มีการเป�ดเผยข�อมูลที่สำคัญอย�างเพียงพอและโปร�งใสใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู�สอบบัญชีเพ่ือประโยชน�

ต�อผู�ถือหุ�นและนักลงทุนทั่วไปและแสดงความเห็นในรายงานของ

ผู�สอบบัญชีอย�างไม�มีเงื่อนไข ได�ผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชี

รับอนุญาตจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งให�ความเห็น

อย�างไม�มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทได�จัดให�มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและดำรงรักษา

ไว�ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให�เกิด

ความม่ันใจได�ว�ามีการบันทึกข�อมูลทางบัญชีได�อย�างถูกต�องครบถ�วน

ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไว�ซ่ึงสินทรัพย�ตลอดจนป�องกัน

มิให�เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการในรายการที่ผิดปกติอย�างมี

นัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได�แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด�วย

กรรมการอิสระจำนวน 3 ท�าน เพื่อทำหน�าที่กำกับดูแล สอบทาน

ความน�าเช่ือถือและความถูกต�องของรายงานทางการเงิน ซ่ึงได�กำกับ

ดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง

และการตรวจสอบภายในให�มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได�ปรากฎในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจำป�นี้แล�ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว�าระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให�ความเช่ือม่ันได�ว�างบการเงิน

รวมของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำหรับป�

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญ

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู�สอบบัญชีได�ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีตามที่ได�แสดงไว�ใน

รายงานประจำป�นี้แล�ว

ขอแสดงความนับถือ ขอแสดงความนับถือ

(นายคิล ยัง ลี)

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

(นางจันทร�จิรา สมัครไทย)

กรรมการ/ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ
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รายงานของผูสอบบัญช�
รับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการของบร�ษัท
บีเจซ� เฮฟว� ่อินดัสทร� จำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด�วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น งบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สำคัญ และได�ตรวจสอบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียของบริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด

(มหาชน) ด�วยเช�นกัน

ข�าพเจ�าเห็นว�างบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท

บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกัน

โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น
ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ

รับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบของผู�

สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�า

มีความเป�นอิสระจากบริษัทตามข�อกำหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ�

ในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตาม

ความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป�นไปตามข�อกำหนดเหล�าน้ี

ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต�างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตาม

ดุลยพินิจเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพของข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเงิน

สำหรับงวดป�จจุบัน ข�าพเจ�าได�นำเรื่องเหล�านี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น

ของข�าพเจ�า ทั้งนี้ข�าพเจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสำหรับ

เรื่องเหล�านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร�อมวิธีการตรวจสอบมีดังต�อไปนี้

การรับรู�รายได�ตามสัญญา

ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 2.1 บริษัทฯ

รับรู�รายได�ตามสัญญาโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

เน่ืองจากรายได�ตามสัญญาท่ีบริษัทรับรู�ในงบกำไรขาดทุนเป�นจำนวน

ที่มีสาระสำคัญ และเป�นเรื่องที่ต�องใช�ดุลยพินิจของผู�บริหารในการ

ประเมินข้ันความสำเร็จของงาน ดังน้ันข�าพเจ�าจึงระบุว�าการรับรู�รายได�

ตามสัญญาเป�นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต�องให�ความสนใจเป�นพิเศษ

ในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข�าพเจ�าต�อเรื่องดังกล�าว

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบเร่ืองการรับรู�รายได�ตามสัญญา โดยการประเมิน

ความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับ

วิธีการท่ีฝ�ายบริหารใช�ในกระบวนการในการทำสัญญา การประมาณการ

และการปรับเปล่ียนต�นทุนโครงการ การพิจารณาความสมเหตุสมผล

ของการประเมินข้ันความสำเร็จของงาน และการรับรู�รายได� รวมถึง

การทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่

เก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�างและการบันทึกต�นทุนของงานท่ีเกิดข้ึนจริง

โดยการสอบถามฝ�ายบริหาร และผู�ท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงทำความเข�าใจ

อ�านสัญญา เลือกตัวอย�างสุ�มทดสอบ ตรวจสอบต�นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง

กับเอกสารประกอบรายการ วิเคราะห�เปรียบเทียบขั้นความสำเร็จ

ของงานที่ประเมินโดยวิศวกรกับขั้นความสำเร็จที่คำนวณโดยการ

เปรียบเทียบต�นทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนแล�วจนถึงวันส้ินป�กับประมาณการ

ต�นทุนโครงการท่ีคาดว�าจะใช�ท้ังหมด และวิเคราะห�เปรียบเทียบอัตรา

กำไรขั้นต�นเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

เรื่องอื่น
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ของบริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำหรับป�

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีแสดงเป�นข�อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบ

โดยผู�สอบบัญชีท�านอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข�าพเจ�าซึ่งแสดง

ความเห็นอย�างไม�มีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2564



     ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อ

     เท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม�ว�าจะเกิดจากการ

     ทุจริตหรือข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

     ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเส่ียงเหล�าน้ัน และได�หลักฐาน

     การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป�นเกณฑ�ในการ

     แสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเส่ียงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อ

     ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญซ่ึงเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูง

     กว�าความเส่ียงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ

     เกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน

     การต้ังใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลท่ีไม�ตรงตาม

     ข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

     ทำความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับการ

     ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

     สถานการณ� แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็น

     ต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

     ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บริหารใช�และ

     ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผย

     ข�อมูลที่เกี่ยวข�องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู�บริหาร
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ข�อมูลอื่น
ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ข�อมูลอื่นประกอบด�วยข�อมูล

ซึ่งรวมอยู�ในรายงานประจำป� ของบริษัท (แต�ไม�รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู�สอบบัญชีท่ีแสดงอยู�ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว�าจะถูก

จัดเตรียมให�ข�าพเจ�าภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชี 

ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอื่นและ

ข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเชื่อมั่นต�อข�อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ

การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอื่นมีความขัดแย�งที่มีสาระสำคัญกับ

งบการเงินหรือกับความรู�ท่ีได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า หรือ

ปรากฏว�าข�อมูลอื่นมีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�น

สาระสำคัญหรือไม� 

เม่ือข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจำป� หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดง

ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องสื่อสาร

เร่ืองดังกล�าวกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลและฝ�ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู�บริหารและ
ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลต�องบการเงิน
ผู�บริหารมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล�าน้ี

โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บริหารพิจารณาว�าจำเป�น

เพื่อให�สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อ

ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อ

ผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของบริษัทในการดำเนินงานต�อเนื่อง เป�ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานต�อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�การบัญชี

สำหรับการดำเนินงานต�อเนื่องเว�นแต�ผู�บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก

บริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม�สามารถดำเนินงานต�อเน่ืองต�อไปได�

ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลมีหน�าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการ

ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการ
ตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ได�ความเช่ือม่ันอย�าง

สมเหตุสมผลว�างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อ

ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น

ของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ัน

ในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อ

เท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญท่ีมีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสำคัญเมื่อ

คาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการที่ขัดต�อข�อเท็จจริงแต�ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผู�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงินเหล�านี้

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�า

ได�ใช�ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง



     สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับ

     การดำเนินงานต�อเน่ืองของผู�บริหารและจากหลักฐานการสอบ

     บัญชีท่ีได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับ

     เหตุการณ�หรือสถานการณ�ท่ีอาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมี

     นัยสำคัญต�อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต�อเน่ือง

     หรือไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสำคัญ

     ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดย

     ให�ข�อสังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข�อง หรือ

     ถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของข�าพเจ�า

     จะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าขึ้นอยู�กับหลักฐานการ

     สอบบัญชีที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของ

     ข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ�หรือสถานการณ�ในอนาคต

     อาจเป�นเหตุให�บริษัทต�องหยุดการดำเนินงานต�อเนื่อง

     ประเมินการนำเสนอโครงสร�างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม

     รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเงินแสดงรายการและ

     เหตุการณ�ในรูปแบบที่ทำให�มีการนำเสนอข�อมูลโดยถูกต�อง

     ตามที่ควร
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ข�าพเจ�าได�ส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลในเร่ืองต�างๆ ท่ีสำคัญ

ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได�วางแผนไว�

ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องที่มี

นัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�าง

การตรวจสอบของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�ให�คำรับรองแก�ผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติ

ตามข�อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข�องกับความเป�นอิสระและได�

สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ�ทั้งหมด

ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข�าพเจ�าเชื่อว�ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาว�ากระทบต�อความเป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการที่

ข�าพเจ�าใช�เพื่อป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแล ข�าพเจ�าได�พิจารณา

เร่ืองต�างๆ ท่ีมีนัยสำคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ป�จจุบันและกำหนดเป�นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธิบาย

เรื่องเหล�านี้ในรายงานของผู�สอบบัญชีเว�นแต�กฎหมายหรือข�อบังคับ

ไม�ให�เป�ดเผยต�อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล�าว หรือในสถานการณ�

ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข�าพเจ�าพิจารณาว�าไม�ควรสื่อสารเรื่องดังกล�าว

ในรายงานของข�าพเจ�าเพราะการกระทำดังกล�าวสามารถคาดการณ�

ได�อย�างสมเหตุผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�าผลประโยชน�

ต�อส�วนได�เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล�าว

(นางสาวดรณี  สมกำเนิด)

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่  5007

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ� 2565
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สำหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.    ขอมูลทั�วไป

1.1   เร�่องทั�วไป

บริษัทฯ ได�จัดตั้งขึ้นเป�นบริษัทจำกัดภายใต�ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537 ต�อมา

เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได�จดทะเบียน แปรสภาพ เป�นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจำกัด

และเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 หุ�นสามัญของบริษัทฯ ได�รับอนุมัติเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ที่อยู�ตามที่จดทะเบียนไว� คือ เลขที่ 594 หมู�ที่ 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ ประกอบกิจการใน

ประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและอุปกรณ�ต�างๆ และการแปรรูปและประกอบชิ้นงาน

ขนาดใหญ�

1.2   การแพรระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ป�จจุบันได�ขยายวงกว�างขึ้นอย�างต�อเนื่อง ทำให�เกิด

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต�อธุรกิจและอุตสาหกรรมส�วนใหญ� สถานการณ�ดังกล�าวอาจนำมาซึ่งความไม�แน�นอน

และผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมของการดำเนินธุรกิจ อย�างไรก็ตาม ฝ�ายบริหารของบริษัทจะติดตามความคืบหน�าของสถานการณ�

ดังกล�าวอย�างต�อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค�าของสินทรัพย� ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

อย�างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ฝ�ายบริหารได�ใช�ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต�าง ๆ เมื่อสถานการณ�มีการเปลี่ยนแปลง

และตั้งแต�ไตรมาสที่ 1 ของป� 2564 บริษัทฯ ได�ยกเลิกการใช�แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผ�อนปรนชั่วคราวสำหรับ

ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรับรองผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

สำหรับทุกเรื่องที่บริษัทฯ ได�เคยถือปฏิบัติในป� 2563 เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช�มาตรการผ�อนปรน ซึ่งการยกเลิกการถือ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล�าว ไม�มีผลกระทบอย�างมีสาระสำคัญต�องบการเงินของบริษัทฯ

1.3   เกณฑในการจัดทำงบการเง�น

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช�โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน�วยเงินตราเป�นเงินบาท ซึ่งเป�นสกุลเงินที่ใช�ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

งบการเงินนี้ ได�จัดทำขึ้นโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิม เว�นแต�ที่ได�เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นจากงบการเงินที่เป�นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแย�งกันหรือมีการตีความในสองภาษา

แตกต�างกันให�ใช�งบการเงินฉบับภาษาไทยเป�นหลัก
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1.4     บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

กิจการท่ีถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรือกิจการท่ีอยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ�อม และกิจการท่ีเป�น

บริษัทในเครือเดียวกันโดยมีผู�ถือหุ�นหรือกรรมการร�วมกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท สัดส�วนการถือหุ�นลักษณะความสัมพันธ�ประเภทธุรกิจ

บริษัทร�วม

Aus-Com Training Services Pty Ltd.*

(ประเทศออสเตรเลีย)

*บริษัทร�วมได�จดทะเบียนเลิกบริษัทแล�ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 อย�างไรก็ตาม บริษัทได�บันทึกผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการแปลงค�างบการเงิน ที่เคยรับรู�ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกำไรขาดทุนแล�ว

บริการด�านฝ�กอบรม การถือหุ�น 30.10%

                                 ลักษณะความสัมพันธ�

นายคิล ยัง ลี                                   ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นายหยัง เจิน ลี                                 ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นายเซิง วู ลี                                    ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นายเชิง จิน ลี                                  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นางจันทร�จิรา สมัครไทย                         ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นายมายังซับ ซอง                               กรรมการบริษัท

นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�                          กรรมการบริษัท

นายเอกจิตต� จึงเจริญ                            กรรมการบริษัท

นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล                       กรรมการบริษัท

นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม                     กรรมการบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข�องกันโดยเป�นผู�ถือหุ�น และ/หรือเป�นกรรมการบริษัท มีดังนี้

1.5     การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม

1.5.1  มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่มีผลบังคับใช�ในป�ป�จจุบัน
ในระหว�างป� บริษัทฯ ได�นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ

ฉบับใหม�จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเงิน ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหรือจัดให�มีขึ้นเพื่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการอธิบายให�ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให�แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผู�ใช�มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวมาถือปฏิบัติน้ีไม�มีผลกระทบ อย�างเป�นสาระสำคัญ

ต�องบการเงินของบริษัทฯ

1.5.2  มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�ที่ยังไม�มีผลบังคับใช�ในป�ป�จจุบัน
ในระหว�างป� สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได�ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช�ต้ังแต�รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 เรื่อง  การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช�เป�นครั้งแรก

ฉบับที่  16  เรื่อง  สัญญาเช�า

ฝ�ายบริหารของบริษัทฯ ได�ประเมินแล�วเห็นว�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 และ 16 จะไม�มีผลกระทบต�องบการเงิน

เมื่อนำมาถือปฏิบัติ
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บริษัทฯ รับรู�รายได�ตามสัญญา โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณตามอัตราส�วนของต�นทุนโครงการที่เกิดขึ้นแล�ว

จนถึงป�จจุบันกับประมาณการต�นทุนโครงการท่ีคาดว�าจะใช�ท้ังหมด โดยพิจารณาร�วมกับข้ันความสำเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกร

ของบริษัทฯ หากกิจการไม�สามารถประมาณผลของงานได�อย�างน�าเช่ือถือ กิจการจะรับรู�รายได�ไม�เกินกว�าต�นทุนท่ีเกิดข้ึนและมีความ

เป�นไปได�ค�อนข�างแน�ท่ีจะได�รับต�นทุนน้ันคืน และกิจการจะรับรู�ต�นทุนท่ีเกิดข้ึนในระหว�างงวดเป�นค�าใช�จ�ายในกรณีท่ีมีความเป�นไปได�

ค�อนข�างแน�นอนว�าต�นทุนท้ังส้ินของโครงการเกินกว�ามูลค�ารายได�ตามสัญญา บริษัทฯจะรับรู�ประมาณการขาดทุนดังกล�าวเป�นค�าใช�จ�าย

ทันทีในงบกำไรขาดทุน

2.1   การรับรูรายได

2.    สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ

2.2   เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ประกอบด�วย เงินสด และ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย� และกระแสรายวัน และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล�องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ�ายคืนภายในระยะเวลาไม�เกินสามเดือนและไม�มีข�อจำกัดในการเบิกใช�

2.3   มูลคางานตามสัญญาที่ยังไมเร�ยกเก็บจากลูกคา

มูลค�างานตามสัญญาที่ยังไม�เรียกเก็บจากลูกค�า ประกอบด�วย ต�นทุนงานตามสัญญาและค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งกำไรหรือ

ขาดทุนสุทธิที่ได�คำนวณขึ้นหักด�วยจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค�าแล�ว

สัญญาท่ีมีมูลค�าของงานเกินกว�าจำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกค�าจะแสดงไว�เป�น “สินทรัพย�ท่ีเกิดจากสัญญา” ภายใต�สินทรัพย�หมุนเวียน

ส�วนสัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินลูกค�ามากกว�ามูลค�างานจะแสดงไว�เป�น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ภายใต�หนี้สินหมุนเวียน

2.4   สินคาคงเหลือ

      วัตถุดิบและวัสดุแสดงในราคาทุน (วิธีเข�าก�อน - ออกก�อน) หรือมูลค�าสุทธิที่จะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ำกว�า

2.5   สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น

      เงินลงทุนในหน�วยลงทุน บริษัทฯ ถือเป�นหลักทรัพย�เพ่ือค�าแสดงตามมูลค�ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของหน�วยลงทุน

      บันทึกเป�นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

      ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน�าย ผลกำไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการจะรับรู�ในส�วนของ

      กำไรหรือขาดทุน

      บริษัทฯ ใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนักในการคำนวณต�นทุนของสินทรัพย�ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

2.6   เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม

      เงินลงทุนในบริษัทร�วม บันทึกโดยวิธีส�วนได�เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและบันทึกโดยวิธีราคาทุน ในงบ

      การเงินเฉพาะกิจการ

      บริษัทฯ จะตั้งค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทร�วมนั้น



                                                                                                    ป�

  อาคาร                                                                                          2 - 30

  เครื่องจักรและอุปกรณ�                                                                            5 - 20

  เครื่องตกแต�ง ติดตั้ง และเครื่องใช�สำนักงาน                                                         3 - 15

  ยานพาหนะ                                                                                      2 - 20
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2.7     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

        ที่ดิน แสดงในราคาทุน 

        อาคารและอุปกรณ� แสดงในราคาทุนสุทธิจากค�าเสื่อมราคาสะสม

        ค�าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส�นตรงตามอายุการใช�งาน โดยประมาณของสินทรัพย�  ดังนี้

                                                                                                    ป�
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2.8     สินทรัพยไมมีตัวตน

        โปรแกรมคอมพิวเตอร� และใบรับรองมาตรฐานชิ้นงาน แสดงในราคาทุนสุทธิจากค�าตัดจำหน�ายสะสม

        ค�าตัดจำหน�าย คำนวณโดยวิธีเส�นตรงตามอายุการใช�งาน โดยประมาณของสินทรัพย�  ดังนี้

2.9     เคร�่องมือทางการเง�น

           การจัดประเภทรายการและวัดมูลค�า
        สินทรัพย�ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจำหน�าย ยกเว�นหน�วยลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม

        ผ�านกำไรหรือขาดทุน

        สินทรัพย�ทางการเงินประเภทตราสารทุนท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือค�าวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหรือขาดทุนสำหรับตราสารทุน

        ที่มีวัตถุประสงค�อื่น วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหรือขาดทุน หรือ ผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กรณีที่วัดมูลค�าด�วย

        มูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล�าวจะไม�ถูก

        จัดประเภทไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

        หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจำหน�าย

        ตราสารอนุพันธ�จัดประเภทรายการและวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหรือขาดทุน

          การด�อยค�าของสินทรัพย�ทางการเง�น
        บริษัทประเมินข�อมูลคาดการณ�อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข�องกับสินทรัพย�ทาง

        การเงินท่ีวัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจำหน�าย บริษัทใช�วิธีท่ัวไป (General approach) หรือวิธีการอย�างง�าย (Simplified approach)

        ในการพิจารณาค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า ขึ้นอยู�กับความเป�นสาระสำคัญของความเสี่ยงด�านเครดิต

2.10   รายการบัญช�ที่เปนเง�นตราตางประเทศ

        รายการท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศบันทึกบัญชีเป�นเงินบาท ตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ ส�วนยอดคงเหลือของสินทรัพย�

        และหนี้สินที่เป�นเงินตราต�างประเทศ ณ วันสิ้นป� จะแปลงค�าเป�นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย� รับซื้อ

        และขาย ณ วันสิ้นป� ตามลำดับ  

        กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค�าดังกล�าวได�รวมอยู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล�ว
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2.11    กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั�นพ��นฐาน

        กำไร(ขาดทุน)ต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดย การหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิด�วยจำนวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนักที่ออกจำหน�าย

        และเรียกชำระแล�ว

2.12    การใชดุลยพ�นิจและประมาณการทางบัญช�

        ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ�ายบริหารต�องใช�ดุลยพินิจ และการประมาณการผลกระทบของ

        เหตุการณ�ท่ีไม�แน�นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต�อจำนวนเงิน ท่ีแสดงในงบการเงินและการเป�ดเผยข�อมูลในหมายเหตุประกอบ

        งบการเงิน ด�วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต�างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว� การใช�ดุลยพินิจ และการประมาณการทาง

        บัญชีที่สำคัญได�แก� ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น ค�าเผื่อการลดมูลค�าสินค�าคงเหลือ ค�าเผื่อการด�อยค�าของ

        เงินลงทุน ค�าเสื่อมราคา ค�าตัดจำหน�าย ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย� ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานและการรับรู�รายได�

        ด�วยวิธีอ�างอิงกับขั้นความสำเร็จของงาน

2.13    ผลประโยชนพนักงาน

        บริษัทฯ รับรู�เงินเดือน ค�าจ�าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเล้ียงชีพและผลประโยชน�อ่ืนๆ เป�นค�าใช�จ�าย

        เมื่อเกิดรายการ

          ผลประโยชน�เมื่อเกษ�ยณอายุ
        เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนักงานตามท่ีกำหนดไว�ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในส�วนของกำไรขาดทุน

        ตลอดอายุการทำงานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทฯเกี่ยวกับผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงานนี้คำนวณโดย

        นักคณิตศาสตร�ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย โดยใช�วิธีคิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว�

        อย�างไรก็ตาม ผลประโยชน�หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต�างไปจากที่ประมาณไว�

        บริษัทฯ จะรับรู�กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในส�วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวด

        ที่เกิดรายการ

        ผลประโยชน�เม่ือเลิกจ�างรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายเม่ือบริษัทฯ แสดงเจตนาผูกพันอย�างชัดเจนเก่ียวกับการเลิกจ�างและไม�มีความเป�นไปได�

        ท่ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย�างเป�นทางการท้ังการเลิกจ�างก�อนวันเกษียณตามปกติหรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ

        ต�นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู�ท้ังจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีท่ีบริษัทฯ มีการแก�ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู�

        ต�นทุนการปรับโครงสร�างที่เกี่ยวข�องหรือผลประโยชน�เมื่อเลิกจ�าง

2.14    ภาษ�เง�นได

        ภาษีเงินได�สำหรับป�ประกอบด�วยภาษีเงินได�ของป�จจุบันและภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได�ของป�ป�จจุบันและภาษีเงินได�

        รอการตัดบัญชีรับรู�ในงบกำไรขาดทุน ยกเว�นส�วนที่เกี่ยวข�องกับการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู�โดยตรงในส�วนของผู�ถือหุ�น หรือ

        กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

        ภาษีเงินได�ป�จจุบัน ได�แก� ภาษีที่คาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ�

        ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใช�อัตราภาษีที่ประกาศใช�หรือที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน 

        ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต�างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว�างมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�และหนี้สิน

        ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย�และหนี้สินที่เกี่ยวข�องนั้น

        ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี วัดมูลค�าโดยใช�อัตราภาษีท่ีคาดว�าจะใช�กับผลแตกต�างช่ัวคราว เม่ือมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมาย

        ที่ประกาศใช�หรือที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน

        สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี จะบันทึกต�อเมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวน

        เพียงพอกับการใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างช่ัวคราวดังกล�าว สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงาน

        และจะถูกปรับลดลงเท�าที่ประโยชน�ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช�จริง
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2.15    สัญญาเชา

        ณ วันท่ีเร่ิมสัญญา บริษัทจะประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหรือประกอบด�วยสัญญาเช�าหรือโดยสัญญาเช�าจะเป�นสัญญาเช�าหรือ

        ประกอบด�วยสัญญาเช�า ถ�าสัญญาน้ันเป�นการให�สิทธิในการควบคุมการใช�สินทรัพย�ท่ีระบุได�สำหรับช�วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียน

        กับสิ่งตอบแทน

          บร�ษัทที่เป�นผู�เช�า
          สินทรัพย�สิทธิการใช�
        บริษัทรับรู�สินทรัพย�สิทธิการใช� ณ วันท่ีสัญญาเช�าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการ

        ด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) และปรับปรุงด�วยการวัดมูลค�าของหนี้สินตามสัญญาเช�าใหม� (ถ�ามี) ราคาทุนของสินทรัพย�สิทธิการใช�

        ประกอบด�วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช�าจากการวัดมูลค�าเริ่มแรก ต�นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ�าย

        ชำระตามสัญญาเช�า ณ วันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผลหรือก�อนวันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผล และหักด�วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช�าที่ได�รับ

        ราคาทุนของสินทรัพย�สิทธิการใช�รวมถึงประมาณการต�นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู�เช�าในการรื้อและ ขนย�ายสินทรัพย�อ�างอิง การ

        บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย�อ�างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย�อ�างอิงให�อยู�ในสภาพตามที่กำหนดไว�ในข�อตกลงและเงื่อนไขของ

        สัญญาเช�า

        หากบริษัทไม�มีความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลว�าความเป�นเจ�าของในสินทรัพย�อ�างอิงจะถูกโอนให�แก�บริษัทเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช�า

        สินทรัพย�สิทธิการใช�จะถูกคิดค�าเสื่อมราคาโดยวิธีเส�นตรงนับจากวันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให�ประโยชน�

        ของสินทรัพย�สิทธิการใช�หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช�าแล�วแต�วันใดจะเกิดขึ้นก�อน

          หนี้สินตามสัญญาเช�า
        ณ วันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผล บริษัทรับรู�หนี้สินตามสัญญาเช�าด�วยมูลค�าป�จจุบันของจำนวนเงินที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าที่ยังไม�ได�

        จ�ายชำระ คิดลดด�วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู�ยืมส�วนเพิ่มของบริษัท หากอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช�าน้ันไม�สามารถกำหนดได�

        หลังจากวันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผลหนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าโดยการใช�วิธีดอกเบี้ยที่แท�จริงและลดมูลค�าตามบัญชีเพื่อสะท�อน

        การจ�ายชำระตามสัญญาเช�าท่ีจ�ายชำระแล�ว โดยบริษัทรับรู�ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช�าในงบกำไรขาดทุน นอกจากน้ี มูลค�า

        ตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช�าจะถูกวัดมูลค�าใหม�เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช�าใหม�

        การจ�ายชำระตามสัญญาเช�าที่รวมอยู�ในการวัดมูลค�าของหนี้สินตามสัญญาเช�า ประกอบด�วย

        -  การจ�ายชำระคงที่ (รวมถึง การจ�ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช�าใดๆ

        -  การจ�ายชำระค�าเช�าผันแปรที่ขึ้นอยู�กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค�าเริ่มแรกใช�ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่ สัญญาเช�าเริ่มมีผล

        -  จำนวนเงินที่คาดว�าผู�เช�าจะจ�ายชำระภายใต�การรับประกันมูลค�าคงเหลือ

        -  ราคาใช�สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลที่ผู�เช�าจะใช�สิทธิเลือกนั้น

        -  การจ�ายชำระค�าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช�า หากข�อกำหนดสัญญาเช�าแสดงให�เห็นว�าผู�เช�าจะใช�สิทธิเลือกในการยกเลิก

           สัญญาเช�า

          สัญญาเช�าระยะสั�นและสัญญาเช�าซ�่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ
        จำนวนเงินที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าที่มีอายุสัญญาเช�า 12 เดือนหรือน�อยกว�านับตั้งแต�วันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช�าซึ่ง

        สินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ จะถูกรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามวิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า
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        บร�ษัทที่เป�นผู�ให�เช�า
      บริษัทจะจัดประเภทสัญญาเช�า แต�ละสัญญาเป�นสัญญาเช�าเงินทุน หรือสัญญาเช�าดำเนินงาน

      ในการจัดประเภทสัญญาเช�า บริษัทจะทำการประเมินว�าสัญญาเช�านั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย�

      อ�างอิงที่ผู�เป�นเจ�าของพึงได�รับหรือไม� โดยสัญญาเช�าจะจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าเงินลงทุน หากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและ

      ผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพย�อ�างอิงท่ีผู�เป�นเจ�าของพึงได�รับ และจะจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน หากสัญญาเช�าน้ัน

      ไม�ได�โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพย�อ�างอิงท่ีผู�เป�นเจ�าของพึงได�รับ นอกจากน้ีบริษัทยังคำนึงถึงข�อบ�งช้ีอ่ืน

      เช�นอายุสัญญาเช�าครอบคลุมอายุการให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจส�วนใหญ�ของสินทรัพย�อ�างอิง เป�นต�น

      บริษัทรับรู�การจ�ายชำระตามสัญญาเช�าจากสัญญาเช�าดำเนินงานเป�นรายได�โดยใช�วิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า

        สัญญาเช�าช�วง
      ในฐานะผู�ให�เช�าช�วงบริษัทจะพิจารณาสัญญาเช�าหลักและสัญญาเช�าช�วงแยกออกจากกัน โดยสัญญาเช�าช�วงจะถูกจัดประเภทโดย

      อ�างอิงถึงสินทรัพย�สิทธิการใช�อันเกิดจากสัญญาเช�าหลักแทนท่ีจะอ�างอิงถึงสินทรัพย�อ�างอิง หากสัญญาเช�าหลักเป�นสัญญาเช�าระยะส้ัน

      ที่บริษัทเลือกใช�ข�อยกเว�นในการรับรู�รายการสำหรับสัญญาเช�าระยะสั้น สัญญาเช�าช�วงต�องจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน

      บริษัทจะรับรู�รายการสำหรับสัญญาเช�าช�วงแต�ละประเภท ดังนี้

      -  สำหรับสัญญาเช�าช�วงที่จัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน บริษัทจะยังคงรับรู�รายการหนี้สินตามสัญญาเช�าและสินทรัพย�

         สิทธิการใช�งานอันเกิดจากสัญญาเช�าหลักต�อไป หรือ

      -  สำหรับสัญญาเช�าช�วงที่จัดประเภทเป�นสัญญาเช�าเงินทุน บริษัทจะตัดรายการสินทรัพย�สิทธิการใช�อันเกิดจากสัญญาเช�าหลัก

         ณ วันที่สัญญาเช�าช�วงเริ่มมีผล แต�จะยังคงรับรู�รายการหนี้สินตามสัญญาเช�าหลักต�อไป

3.    เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
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4.    ลูกหนี้การคา - สุทธิ
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้การค�าแยกตามอายุหนี้ที่ค�างชำระได� ดังนี้  
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5.    สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

5.1   ยอดคงเหลือตามสัญญา

สัญญาระหว�างก�อสร�าง
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีต�นทุนงานตามสัญญาท่ีเกิดข้ึนและกำไรท่ีรับรู� จนถึงป�จจุบัน (รายได�ตามอัตราส�วน

ของงานที่ทำเสร็จ) เป�นจำนวนเงินประมาณ 443.97 ล�านบาท และ 781.05 ล�านบาท ตามลำดับ
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5.2   รายไดที่รับรูที่เกี่ยวของกับยอดคงเหลือตามสัญญา

5.3   รายไดที่คาดวาจะรับรูสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไมเสร�จสิ�น 

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯคาดว�าจะมีรายได�ที่รับรู�ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม�เสร็จสิ้น ของสัญญาที่ทำกับลูกค�า

      จำนวน 909.40 ล�านบาท ซึ่งบริษัทฯคาดว�าจะปฏิบัติตามภาระที่ต�องปฏิบัติของสัญญาดังกล�าวเสร็จสิ้นภายใน 3 ป�

5.4   การชะลอโครงการ 

      ในป� 2563 บริษัทฯได�รับแจ�งจากผู�ว�าจ�างรายหน่ึง เพ่ือขอชะลอโครงการ เหตุการณ�ดังกล�าวทำให�บริษัทฯ มีต�นทุนค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึน

      จากการดำเนินงานตามโครงการ ที่ยังไม�ได�เรียกเก็บจากผู�ว�าจ�าง ซ่ึงบริษัทฯได�บันทึกเป�นต�นทุนงานก�อสร�างใน ป� 2563 ทั้งจำนวน

      ท้ังน้ีบริษัทฯ ได�มีการเจรจากับผู�ว�าจ�างเพ่ือขอเรียกเงินค�าชดเชยจากการชะลอโครงการ และส�วนของงานท่ีทำเสร็จแล�วมาโดยตลอด

      ต�อมาในป� 2564 บริษัทฯ ได�ทำงานเพิ่มตามที่ตกลงกับผู�ว�าจ�างโดยได�ส�งมอบชิ้นงานบางส�วนรวมถึงให�บริการแก�ผู�ว�าจ�าง และ

      ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทและผู�ว�าจ�างได�ตกลงที่จะกลับมาเริ่มทำงานในโครงการดังกล�าวในป� 2565 

6.    ลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น - สุทธิ
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7.    สินคาคงเหลือ

8.    สินทรัพยทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น - สุทธิ
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9.    เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม - สุทธิ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได�ซื้อเงินลงทุนใน Aus-Com Training Services Pty Ltd ซึ่งเป�นบริษัทที่จดทะเบียนใน

ประเทศออสเตรเลีย การลงทุนดังกล�าวได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557

ตั้งแต�กลางป� 2559 บริษัทร�วมข�างต�นได�หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ในป� 2560 ผู�ถือหุ�นทุกฝ�ายได�มีการเจรจาร�วมกัน และมีข�อสรุปให�ป�ดกิจการ ซ่ึงฝ�ายบริหารได�พิจารณาต้ังค�าเผ่ือด�อยค�าของเงินลงทุน

ดังกล�าวเต็มจำนวนแล�ว

ต�อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 บริษัทร�วมได�จดทะเบียนเลิกบริษัทแล�ว
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11.  สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ
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12.  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

ค�าตัดจำหน�ายสำหรับป� มีจำนวน 4,607,445.47 บาท ในป� 2564 และ 4,557,002.87  บาท ในป� 2563 ได�รวมอยู�ในงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จแล�ว

13.  วงเง�นสินเช�่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในประเทศสองแห�ง ค้ำประกัน

โดยเงินฝากธนาคาร การจดจำนองที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างบางส�วนและกรรมการท�านหนึ่งของบริษัทฯ ดังนี้
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14.  หนี้สินตามสัญญาเชา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช�า โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต�องจ�ายชำระดังนี้

ภายใต�เง่ือนไขของสัญญาดังกล�าวข�างต�น บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพย�สินตามสัญญาเช�าเม่ือส้ินสุดตามสัญญาเช�า และ

บริษัทฯ จะต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข�อจำกัดต�างๆ ที่กำหนดไว�ในสัญญาดังกล�าว
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15.  ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน

-  การเปลี่ยนแปลงในมูลค�าป�จจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน�พนักงาน

-  ข�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร�ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

*   ขึ้นอยู�กับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุ�มอายุของพนักงาน

**  อ�างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of  2017)
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-  การวิเคราะห�ความอ�อนไหวของข�อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยข�อสมมุติหลักในการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยท่ีนำมาวิเคราะห�ความอ�อนไหว ได�แก�อัตราคิดลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ

   โดยถือว�าข�อสมมุติอื่นไม�เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห�ความอ�อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข�อสมมุติที่เกี่ยวข�อง

   ดังกล�าวข�างต�นที่อาจเป�นไปได�อย�างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

-  ถ�าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร�อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานจะลดลง 2.96 ล�านบาท(เพิ่มขึ้น 3.38 ล�านบาท)

-  ถ�าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร�อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานจะเพิ่มขึ้น 3.93 ล�านบาท

   (ลดลง 3.48 ล�านบาท)

-  ถ�าอัตราการหมุนเวียนพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร�อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานจะลดลง 3.21 ล�านบาท (เพิ่มขึ้น

   2.13 ล�านบาท)

-  ถ�าพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ป� ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานจะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.22 ล�านบาท

ในการรายงานการวิเคราะห�ความอ�อนไหวข�างต�น มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานได�คำนวณโดยการใช�วิธีเดียวกัน

กับที่คำนวณภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานที่รับรู�ในงบแสดงฐานะการเงิน

16.  หุนทุนซ�้อคืนและกำไรสะสมจัดสรร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ� 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุ�นคืนจำนวนไม�เกิน 16,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ

0.25 บาท คิดเป�นไม�เกินร�อยละ 1.0 ของหุ�นท่ีจำหน�ายได�แล�วท้ังหมดของบริษัทฯ และวงเงินสูงสุดในการซ้ือหุ�นคืนไม�เกิน 40 ล�านบาท

เพื่อวัตถุประสงค�ในการบริหารทางการเงิน โดยทำการซื้อหุ�นในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เริ่มตั้งแต�วันที่ 13 มีนาคม 2562

ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562

เม่ือวันท่ี 17-21 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได�ซ้ือคืนหุ�นสามัญเป�นจำนวน 2,109,800 หุ�น (มูลค�าตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท) มูลค�ารวม

ของหุ�นทุนซื้อคืนเป�นจำนวนเงิน 5.09 ล�านบาท ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 0.13 ของจำนวนหุ�นที่ออกและชำระแล�วทั้งหมด

และเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได�ซ้ือคืนหุ�นสามัญเป�นจำนวน 1,000,000 หุ�น (มูลค�าตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท) มูลค�ารวม

ของหุ�นทุนซื้อคืนเป�นจำนวนเงิน 2.57 ล�านบาท ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 0.06 ของจำนวนหุ�นที่ออกและชำระแล�วทั้งหมด

โดยการซื้อหุ�นคืนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เริ่มตั้งแต�วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และสิ้นสุด

โครงการซ้ือหุ�นคืน เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 สำหรับระยะเวลาการจำหน�ายหุ�นท่ีซ้ือคืนจะเร่ิมต�นเม่ือพ�นกำหนด 6 เดือน นับต้ังแต�

การซื้อหุ�นคืนเสร็จสิ้นโดยจะขายคืนภายใน 3 ป� ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันจำหน�ายหุ�นที่ซื้อคืนในภายหลัง

ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ท่ี กลต.ชส.(ว) 2/2548 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2548

เก่ียวกับการซ้ือหุ�นคืนว�าบริษัทมหาชนจำกัดจะซ้ือหุ�นคืนได� ไม�เกินวงเงินกำไรสะสม และให�บริษัทต�องกันกำไรสะสมไว�เป�นเงินสำรอง

เท�ากับจำนวนจริงท่ีได�จ�ายซ้ือหุ�นคืนจนกว�าจะมีการจำหน�ายหุ�นซ้ือคืนได�หมด หรือลดทุนท่ีชำระแล�วโดยวิธีตัดหุ�นทุนซ้ือคืนท่ีจำหน�าย

ไม�หมดแล�วแต�กรณี บริษัทฯ ได�จัดสรรกำไรสะสมเป�นสำรองสำหรับหุ�นทุนซื้อคืนเต็มจำนวนแล�ว เป�นจำนวน 7.66 ล�านบาท
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17.  เง�นปนผลจาย
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 ท่ีประชุมได�มีมติให�จ�ายเงินป�นผลแก�ผู�ถือหุ�น จากกำไรสะสม

ในส�วนของกำไรจากกิจการที่ต�องเสียภาษี เป�นเงินสดในอัตราหุ�นละ 0.03 บาทต�อหุ�น รวมเป�นเงินจำนวน 47.90 ล�านบาท ซึ่งได�

จ�ายแล�วเมื่อในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2563 ท่ีประชุมได�มีมติให�จ�ายเงินป�นผลแก�ผู�ถือหุ�น จากกำไรสะสม

ในส�วนของกำไรจากกิจการท่ีได�รับการส�งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ�นละ 0.0595 บาทต�อหุ�น และจ�ายจากกำไรสะสมในส�วนของกำไร

จากกิจการที่ต�องเสียภาษีในอัตราหุ�นละ 0.0705 รวมเป�นอัตราหุ�นละ 0.13 บาท และรวมเป�นเงินจำนวน 207.56 ล�านบาท ซึ่งได�

จ�ายแล�วเมื่อในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

18.  สำรองตามกฎหมาย
      ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด บริษัทฯ จะต�องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป�

      หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรอง

      ตามกฎหมายนี้จะนำไปจ�ายเป�นเงินป�นผลไม�ได�

19.  กองทุนสำรองเลี้ยงช�พพนักงาน
      บริษัทฯได�จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในป� 2556 โดยพนักงานจ�ายเงินสะสมในอัตราร�อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯจ�าย

      สมทบอีกส�วนหนึ่ง ในจำนวนที่เท�ากันเพื่อเข�ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให�สถาบันการเงินในประเทศแห�งหนึ่งเป�นผู�จัดการกองทุน

      ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

      บริษัทฯ ได�จ�ายเงินสมทบกองทุนฯ สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป�นจำนวนเงิน 3.34 ล�านบาท และ

      3.93 ล�านบาท ตามลำดับ 

20.  รายได
      รายได�สำหรับกิจการที่ได�รับการส�งเสริมการลงทุนและไม�ได�รับการส�งเสริมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

      มีรายละเอียดดังต�อไปนี้
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21.  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

22.  คาใชจายตามลักษณะ
      ค�าใช�จ�ายสำคัญๆ สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งจำแนกตามลักษณะได�ดังนี้

23.  คาใชจาย (รายได) ภาษ�เง�นได
      บริษัทฯ ได�รับสิทธิและประโยชน�ทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน ภายใต�พระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน

      พ.ศ. 2550 ซ่ึงรวมถึงได�รับยกเว�นไม�ต�องเสียภาษีเงินได�นิติบุคคลสำหรับการดำเนินงานในกิจการท่ีได�รับการส�งเสริม (ตามที่กล�าวไว�

      ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 27)

      อัตราท่ีบริษัทฯ ใช�ในการคำนวณภาษีเงินได�นิติบุคคล ของกำไรของการดำเนินงานส�วนซ่ึงไม�ได�รับสิทธิยกเว�นภาษีในอัตราร�อยละ 20

      - ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย
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-  รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว�างค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช�สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31

   ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได�ดังนี้

-  ส�วนประกอบของสินทรัพย�และหนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีประกอบด�วยรายการดังต�อไปนี้

ขาดทุนทางภาษียกไป จำนวน 943.78 ล�านบาท ในป� 2564 และ 887.62 ล�านบาท ในป� 2563 จะสิ้นอายุในป� 2565 ถึง 2568 บริษัทฯ

ยังไม�ได�รับรู�รายการดังกล�าวเป�นสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีในงบการเงิน เนื่องจากยังไม�มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�า บริษัทฯ

จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�ทางภาษีดังกล�าว
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24.  หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
      เนื่องจากการซื้อหุ�นทุนคืน  ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 16 บริษัทฯได�ปรับปรุงจำนวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ย

      ถ�วงน้ำหนักที่ใช�ในการคำนวณกำไร(ขาดทุน) ต�อหุ�นสำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เพื่อสะท�อนถึงการ

      เปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ�นสามัญทั้งหมด ได�ดังนี้ 

25.  รายการที่เกิดข�้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
      25.1 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน ซึ่งยอดคงค�าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

25.2  คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร

       ค�าตอบแทนผู�บริหารประกอบด�วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน�อื่นของกรรมการ และผู�บริหารของบริษัทฯ

       ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหารสำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีดังนี้
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26.  การเสนอขอมูลทางการเง�นจำแนกตามสวนงาน
      บริษัทฯ มีการนำเสนองบการเงินจำแนกตามส�วนงานธุรกิจและตามส�วนงานทางภูมิศาสตร�ดังต�อไปนี้

      1.  ส�วนงานธุรกิจ

          1.1  รายได�ตามสัญญา

          1.2  รายได�จากการให�บริการ

      2.  ส�วนงานตามภูมิศาสตร�

          2.1  ส�วนงานในประเทศ

          2.2  ส�วนงานต�างประเทศ

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีรายได�จากลูกค�ารายใหญ� จำนวน 3 รายและ 5 ราย เป�นจำนวนเงิน

รวมประมาณ 1,144.22 ล�านบาท และ 1,738.63 ล�านบาท ตามลำดับ ตามยอดรายได�รวมของบริษัทฯ
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27.  สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสร�มการลงทุน
      บริษัทฯ ได�รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน และยังใช�สิทธิอยู� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2 ฉบับ

      ฉบับที่ 1 บัตรส�งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2557 ในกิจการผลิตโครงสร�างโลหะ สิทธิประโยชน�ท่ีสำคัญ ได�แก� การได�รับ

               ยกเว�นภาษีเงินได�นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได�รับส�งเสริมเป�นระยะเวลา 5 ป� นับแต�วันที่เริ่มมี

               รายได� (30 กันยายน 2561)

      ฉบับท่ี 2 บัตรส�งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2557 ในกิจการผลิตโครงสร�างโลหะ สิทธิประโยชน�ท่ีสำคัญ ได�แก� การได�รับ

               ยกเว�นภาษีเงินได�นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได�รับส�งเสริมเป�นระยะเวลา 5 ป� นับแต�วันที่เริ่มมี

               รายได� (30 เมษายน 2564)

      ทั้งนี้บริษัทฯ จะต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข�อกำหนดต�างๆ ตามที่ระบุไว�ในบัตรส�งเสริมเพื่อให�ได�รับสิทธิพิเศษดังกล�าว

28.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

      28.1  ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให�ธนาคารค้ำประกัน ดังนี้

28.2  ภาระผูกพันในการซ้ือสินทรัพย�ถาวร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป�นจำนวนเงิน 0.35 ล�านบาท และ 0.18 ล�านบาท

      ตามลำดับ

28.3  ภาระผูกพันในการซื้อสินค�าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป�นจำนวนเงิน 18.86 ล�านบาทและ

      242.53 ล�านบาทตามลำดับ

28.4  ภาระผูกพันตามสัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าซึ่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ ที่มีกำหนดจ�ายชำระภายใน 1 ป� ณ วันที่

      31 ธันวาคม 2564 เป�นจำนวนเงิน 2.63 ล�านบาท

29.  เคร�่องมือทางการเง�น

29.1  นโยบายการบร�หารความเสี่ยง

       บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด�วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้และ

       เจ�าหนี้การค�า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล�าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงดานเครดิต

(ก)    ลูกหนี้การค�า
       บริษัทฯ มีความเส่ียงด�านการให�สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค�า ฝ�ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกำหนดให�มีนโยบาย

       และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมดังนั้นบริษัทฯ จึงไม�คาดว�าจะได�รับความเสียหายที่เป�นสาระสำคัญจากการให�

       สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต�องสูญเสียจากการให�สินเชื่อคือมูลค�าตามบัญชีของลูกหนี้การค�าที่แสดงอยู�ในงบ

       แสดงฐานะการเงิน

(ข)    เง�นฝากสถาบันการเง�น
       บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย�างไรก็ตาม เนื่องจากคู�สัญญาเป�นธนาคารที่มีความน�าเชื่อถือ ซึ่ง

       บริษัทพิจารณาว�ามีความเสี่ยงด�านเครดิตต่ำ
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

บริษัทฯ กำกับดูแลความเส่ียงด�านสภาพคล�องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ท่ีผู�บริหารพิจารณาว�าเพียงพอ

ในการจัดหาเงินเพื่อใช�ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดผลกระทบจาก ความผันผวนในกระแสเงินสด

ระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงดานตลาด

(ก)    ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
       บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต�างประเทศ เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการค�ากับลูกหน้ีและ เจ�าหน้ีต�างประเทศ

       ซึ่งบางส�วนบริษัทฯ ใช�ตราสารอนุพันธ�ทางการเงินเป�นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยไม�มีนโยบายประกอบธุรกรรม

       ตราสารอนุพันธ�ทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค�า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย�และหนี้สินที่เป�นเงินตราต�างประเทศ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีตราสารอนุพันธ�ทางการเงิน เพื่อใช�เป�นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงคงเหลือ ดังนี้

(ข)    ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
       บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย�างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย�และ

       หนี้สินทางการเงินส�วนใหญ�มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล�เคียงกับอัตราตลาด

       ในป�จจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู�ในระดับต่ำ

29.2  มูลคายุติธรรม

       สินทรัพย�ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท้ังหมดของบริษัทฯ วัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจำหน�าย (ยกเว�นหน�วยลงทุนท่ีวัด

       มูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม) และเน่ืองจากสินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงินส�วนใหญ�ของบริษัทฯ จัดอยู�ในประเภทระยะส้ันมีอัตรา

       ดอกเบ้ียใกล�เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงินใกล�เคียง

       กับมูลค�าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

       มูลค�ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู�ซื้อและผู�ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย�กันในขณะที่ทั้งสองฝ�ายมีความรอบรู�และ

       เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต�อรองราคากันได�อย�างเป�นอิสระ ในลักษณะที่ไม�มีความเกี่ยวข�องกัน วิธีการกำหนด

       มูลค�ายุติธรรมขึ้นอยู�กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค�ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล�าสุดหรือกำหนดขึ้น

       โดยใช�เกณฑ�การวัดมูลค�าที่เหมาะสม
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30.  สัญญาเชาระยะยาว
      30.1  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ตกลงเข�าทำสัญญาบริการกับบริษัทในประเทศแห�งหนึ่งในฐานะผู�ให�เช�า ในการเช�าพื้นที่

      ใกล�ท�าเรือของฐานทัพเรือ อันจะเป�นประโยชน�สำหรับการดำเนินโครงการต�างๆ ของบริษัทฯ ท้ังในป�จจุบันและในอนาคต โดยมีพ้ืนท่ี

      จำนวน 25 ไร� และสามารถเพ่ิมได�อีก 10 ไร� โดยไม�มีค�าเช�าเพ่ิมเติม ท้ังน้ี การเช�าพ้ืนท่ีดังกล�าวมีระยะเวลา 3 ป� ต้ังแต� 1 มีนาคม

      2563 ถึง 28 กุมภาพันธ� 2566 โดยมีค�าเช�ารวมจำนวนประมาณ 90 ล�านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได�บันทึกเป�นสินทรัพย�สิทธิการใช�แล�ว

      (ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 11 )

      การเข�าทำสัญญาดังกล�าว นอกเหนือจากการเช�าพ้ืนท่ีแล�ว บริษัทฯ และผู�ให�เช�า ยังมีวัตถุประสงค� เพ่ือท่ีจะเป�นพันธมิตรทางธุรกิจกัน

      ในระยะยาว ผ�านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค�ความรู� ระหว�างทั้งสองฝ�าย เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�แผนการดำเนินธุรกิจและ

      สร�างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวในการดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก 

      30.2  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได�ทำสัญญาให�เช�าพ้ืนท่ีกับบริษัทในประเทศแห�งหน่ึง เป�นระยะเวลา 3 ป� โดยมีค�าเช�า

      และเงินรับล�วงหน�า ณ วันทำสัญญา รวมประมาณ 31.45 ล�านบาท

31.  คดีความ
      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เจ�าหนี้รายหนึ่งได�ยื่นฟ�องต�อศาลจังหวัดระยองเรียกร�องให�บริษัทฯชำระค�าจ�างในส�วนของงานเพิ่มเติม

      เป�นจำนวนเงิน 30.68 ล�านบาท โดยเป�นเงินต�นจำนวน 26.74 ล�านบาท พร�อมดอกเบี้ยในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป�ของเงินต�นจนถึง

      วันฟ�องเป�นจำนวนเงิน 3.94 ล�านบาท 

      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศาลชั้นต�น มีคำพิพากษาให�บริษัทฯชำระหนี้แก�เจ�าหนี้เป�นเงินจำนวน 9.77 ล�านบาท และดอกเบี้ย

      ในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป�ของเงินต�น นับตั้งแต�วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป�นต�นไป จนกว�าจะชำระเสร็จซึ่งบริษัทฯ ได�บันทึกหนี้สิน

      ไว�แล�วในบัญชีเจ�าหนี้การค�า จำนวน 9.77 ล�านบาท และดอกเบี้ยค�างจ�าย จำนวน 0.92 ล�านบาท

      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได�ยื่นอุทธรณ�คัดค�านคำพิพากษาของศาลชั้นต�น 

      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณ� มีคำพิพากษากลับให�ยกฟ�องคำสั่งของศาลชั้นต�น โดยบริษัทฯไม�ต�องชำระหนี้แก�เจ�าหนี้

      ในจำนวนเงิน 9.77 ล�านบาท รวมทั้งดอกเบี้ย และ ค�าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต�นและชั้นอุทธรณ�

      ต�อมาเจ�าหน้ีได�ย่ืนฎีกาคัดค�านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ� และเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ศาลฏีกาได�รับฏีกาของเจ�าหน้ีไว�พิจารณา

      ซึ่งต�อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได�ยื่นคำแก�ฏีกาของเจ�าหนี้เพื่อให�ศาลฎีกาได�รับไว�พิจารณา ขณะนี้คดีอยู�ระหว�าง

      การพิจารณาของศาลฎีกา

32.  การอนุมัติงบการเง�น
      งบการเงินนี้ได�รับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ� 2565
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ประสบการณ�ทำงาน บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2560-ป�จจุบัน ผู�จัดการฝ�ายบัญชี

บริษัท ESC & SSA Co., Ltd. (Securitas Thailand)

2545-2557  ผู�จัดการฝ�ายบัญชี

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร

2,300 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 0.0001

ไม�มี
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เลขานุการบร�ษัท
นายว�ทยา เช�ยงอุทัย
ตำแหน�ง    : ผู�จัดการฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�และวางแผนกลยุทธ�
                : เลขานุการบร�ษัท
อายุ         : 40 ป� 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝ�กอบรม

ประสบการณ�ทำงาน 

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร ไม�มี

ไม�มี

ปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร�และการเงิน มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร�

การอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท รุ�น 110 ป� 2563 จากสมาคม

ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตร IR Professional Training ป� 2558 จากตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย

การประเมินมูลค�าหลักทรัพย�สำหรับนักลงทุนสัมพันธ� 2558 จากตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2563-ป�จจุบัน  เลขานุการบริษัท

2562-ป�จจุบัน  ผู�จัดการฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�และวางแผนกลยุทธ�

บริษัท บางกอกแร�นช� จำกัด (มหาชน)

2561-2562     ผู�จัดการฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2558-2561     ผู�จัดการฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

2556-2557     หัวหน�าแผนกนักลงทุนสัมพันธ�

2555-2556     หัวหน�าแผนกพัฒนาธุรกิจ

2553-2555     เจ�าหน�าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ�

เอกสารแนบ  2 :  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย�อย
- ไม�มี -
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ช�่อ-สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ชวงเวลา ตำแหนง ช�่อหนวยงาน/บร�ษัท/
ประเภทธุรกิจ

1. นางสาวกิจลดา สมงาม
Certified Professional
Internal Audit of Thailand
(CPIAT)

อายุ
(ป)

ปริญญาตรี สานักการจัดการ
สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ�) 

คุณวุฒิการศึกษา พ.ศ.2550-2553
พ.ศ.2553-2556
พ.ศ.2557-2558

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ให�บริการตรวจสอบบัญชีและ
ตรวจสอบภายใน

ผู�ตรวจสอบ
ภายใน
ผู�ตรวจสอบ
ภายในอาวุโส
ผู�ช�วยผู�จัดการ
สายงานบริหาร
ความเส่ียงและ
ตรวจสอบ
ภายใน

37

ประวัติการอบรม
ธุรกิจยุค Digital กับความเสี่ยง
ด�านกฏหมาย
โครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต
การเขียนสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน (Fact Finding)
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for
the Professional Practice of
Internal Auditing)
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศ
การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ
ระบบขายและลูกหนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว�าด�วยการป�องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542
อบรมมาตรฐานผู�ตรวจสอบภายใน
Part 1
โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน
เพื่อเตรียมตัวเป�น ผู�ตรวจสอบ
ภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA)
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2559-2560
พ.ศ.2561-
ป�จจุบัน

หัวหน�าแผนก
รองผู�จัดการ
ฝ�าย

บริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จำกัด
ให�บริการตรวจสอบภายใน
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได�แต�งตั้งให� บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป�นผู�ตรวจสอบภายใน โดยเป�นการตรวจสอบในด�านต�างๆ ของการ

ปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทตามแนวทางของ ก.ล.ต. โดยผู�ตรวจสอบภายในได�มีการ

ประเมิน และข�อเสนอแนะการดำเนินงานรวมไปถึงวิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติตามรายงานของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ป�จจุบัน

บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเรื่องต�างๆ ตามที่ผู�ตรวจสอบภายในแนะนำเรียบร�อยแล�ว บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

ได�มอบหมายให� นางสาวกิจลดา สมงาม ตำแหน�ง รองผู�จัดการฝ�ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

เป�นผู�รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน�าที่ผู�ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำป� 2564 

โดยนางสาวกิจลดา สมงาม มีคุณสมบัติเพียงพอกับการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าว เน่ืองจากมีความเป�นอิสระ และมีประสบการณ�ในปฏิบัติงาน

ด�านการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เป�นเวลามากกว�า 10 ป� โดยได�เข�ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับการ

ปฏิบัติงานด�านตรวจสอบภายใน ได�แก� มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the

Professional Practice of Internal Auditing), โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตัวเป�นผู�ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล

(Pre CIA) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยและ การเขียนสรุปผลการตรวจสอบภายใน เป�นต�น จากคุณสมบัติดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว�า นางสาวกิจลดา สมงาม มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป�นหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้

บริษัทฯได�จัดตั้งฝ�ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน�าที่ประสานงานกับนางสาวกิจลดา สมงาม และคณะทำงานจากบริษัท ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จำกัด ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต�งตั้ง ถอดถอน โยกย�ายผู�ดำรงตำแหน�งหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

จะต�องผ�านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น ฉบับเต็ม

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทได�เป�ดเผย “นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม” ไว�ที่เวปไซด�บริษัท ภายใต�หัวข�อนักลงทุนสัมพันธ� ทั้งนี้ผู�ลงทุน

ยังสามารถดูข�อมูล ฉบับเต็มได�ตาม QR Code ด�านล�างนี้

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัทได�เป�ดเผย “จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม” ไว�ท่ีเวปไซด�บริษัทภายใต�หัวข�อนักลงทุนสัมพันธ� ท้ังน้ี ผู�ลงทุนยังสามารถดูข�อมูลฉบับเต็ม

ได�ตาม QR Code ด�านล�างนี้

นโยบายต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น
บริษัทได�เป�ดเผย “นโยบายต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น ฉบับเต็ม” ไว�ที่เวปไซด�บริษัท ภายใต�หัวข�อนักลงทุนสัมพันธ� ทั้งนี้ ผู�ลงทุน

ยังสามารถดูข�อมูล ฉบับเต็มได�ตาม QR Code ด�านล�างนี้
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เอกสารแนบ 4 : ทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย�สิน
รายละเอียดทรัพย�สินที่ใช�ในการประกอบธุรกิจ หน�า 37

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย�สิน

-ไม�มี-
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เอกสารแนบ 6: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท�านผู�ถือหุ�น

      คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด�วยกรรมการอิสระผู�ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท�าน ได�แก� 

      1)  นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และเป�นผู�ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ�ด�านการบัญชีและการเงิน

      2)  รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ กรรมการตรวจสอบ และ 

      3)  นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายวิทยา เชียงอุทัย ทำหน�าที่เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าที่ภายใต�ขอบเขต

หน�าที่และความรับผิดชอบ สอดคล�องกับข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบใช�เป�นแนวทางสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการมุ�งเน�นให�บริษัทมีการดำเนินงาน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล�องตามประกาศและแนวทางการปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเพื่อให�

การดำเนินงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร�งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ในรอบป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได�จัดให�มีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบได�มีการแสดงความเห็นอย�างเป�นอิสระ จากการปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทและวิธีการ

ดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสรุปโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.     การสอบทานงบการเง�นและรายการทางการเง�นรายไตรมาสและงบการเง�นประจำป 2564 

      คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาสอบทานงบการเงินและรายการทางการเงิน ร�วมกับผู�สอบบัญชีรับอนุญาต รายไตรมาส รวมถึง

      งบการเงินประจำป� 2564 โดยได�สอบถามและรับฟ�งคำชี้แจงจากผู�บริหารและผู�สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต�องครบถ�วน

      ของงบการเงิน และความเพียงพอในการเป�ดเผยข�อมูล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล�องกับผู�สอบบัญชีว�า งบการเงิน

      ดังกล�าวมีความถูกต�องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยอีกทั้งมีการเป�ดเผยข�อมูล หมายเหตุ

      ประกอบในงบการเงินที่ถูกต�อง ครบถ�วน เชื่อถือได�

2.     การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

      ในป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยงานตรวจสอบภายใน ได�สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ร�วมกับ

      ผู�ตรวจสอบภายในอย�างสม่ำเสมอ จากผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมระบบปฏิบัติการที่สำคัญของ

      บริษัทตามแนวทางขององค�ประกอบของการควบคุมภายในท่ียอมรับโดยท่ัวไป (COSO) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�าระบบ

      ควบคุมภายในของบริษัทน้ันเพียงพอ เช�น บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับข�อกำหนดของ

      ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับธุรกิจ รวมถึง ข�อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�มีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการ

      จัดการ การควบคุม และการปฏิบัติงานในกระบวนการปฏิบัติงานของส�วนงานต�างๆ มีการควบคุมดูแล ติดตาม และรายงานผลการ

      ปฏิบัติงานอย�างสม่ำเสมอ มีการแก�ไขปรับปรุงให�สอดคล�องกับกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให�การดำเนินงานของบริษัทบรรลุ

      วัตถุประสงค�ตามท่ีกำหนดไว� นอกจากน้ี ยังมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด�วยตนเอง ครอบคลุม

      หัวข�อสำคัญได�แก� สภาพแวดล�อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข�อมูล

      ระบบการติดตามและประเมินผล ตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. อีกด�วย

3.     การกำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายใน 

      คณะกรรมการตรวจสอบและฝ�ายบริหารได�ร�วมสอบทานประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงภารกิจ วัตถุประสงค�

      ขอบเขต หน�าท่ีความรับผิดชอบ ความเป�นอิสระ และแผนงานตรวจสอบของหน�วยงานตรวจสอบภายใน โดยในป� 2564 บริษัทยังคง

      มอบให� บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร�วมกับผู�ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยยึดแนวปฏิบัติ

      สอดคล�องกับแนวทางมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional

      Practice of Internal Auditing : Standards) และจากการสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

      ว�า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลเป�นไปตามแผนงานท่ีได�กำหนดไว� มีการตรวจสอบความสอดคล�องของการปฏิบัติงาน

      ต�างๆ ตามนโยบาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง รวมถึงการปฏิบัติตาม
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      ระบบสารสนเทศ (IT Governance) อันอาจก�อให�เกิดความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ มีการติดตามและรายงานผลการปรับปรุงแก�ไข

      ตามข�อเสนอแนะอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน โดยในกระบวนการตรวจสอบ

      ยังได�มีการพิจารณาถึงโอกาสที่อาจก�อให�เกิดการทุจริตขึ้นได�ในกระบวนการปฏิบัติงานของส�วนงานต�างๆ อีกด�วย นอกจากนี้

      คณะกรรมการตรวจสอบยังได�ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานตรวจสอบภายในร�วมกับฝ�ายบริหาร และได�เสนอความเห็น

      ต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให� บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงาน

      ตรวจสอบภายในประจำป� 2565 พร�อมค�าตอบแทน

4.     การสอบทานและติดตามการบร�หารความเสี่ยง

      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงที่มีขึ้นในป�จจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต ได�กำหนดมาตรการจัดการป�องกัน

      เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต�อการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

      ได�มีการประเมิน ทบทวน และรายงานการปฏิบัติงานอย�างสม่ำเสมอ ประกอบกับบริษัทได�ใช�ระบบการควบคุมภายในและการ

      ตรวจสอบภายในเป�นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงานต�างๆ

      ของบริษัท มีการแก�ไขปรับปรุงตามข�อเสนอแนะที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายในและติดตามผลการปรับปรุงแก�ไขอย�างต�อเนื่อง

      คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นสอดคล�องกับผู�ตรวจสอบภายในว�า บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง

      ที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถจัดการกับความเสี่ยงต�างๆ ที่มีให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได�

5.     การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของบร�ษัท

      คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาถึงความเพียงพอของกระบวนการกำกับดูแล ติดตาม และ

      การควบคุมให�การปฏิบัติงานต�างๆ เป�นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ และนโยบายของบริษัทท่ียึดม่ัน

      จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการรับสินบน การทุจริตคอร�รัปชั่น

      ความรับผิดชอบต�อสังคมทั้งด�านความปลอดภัย สิ่งแวดล�อม และคุณภาพชีวิตของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับธุรกิจ รวมถึงข�อกำหนด

      ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไม�พบ

      ประเด็นที่เป�นสาระสำคัญในเรื่องการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และนโยบายของบริษัท

6.     สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกิดข�้นของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

      คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช�นเดียวกับผู�สอบบัญชีว�าการเข�าทำรายการที่เกี่ยวโยงของบุคคลและกิจการมีความโปร�งใส

      เป�นธรรม ไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� มีการเป�ดเผยข�อมูลสารสนเทศครบถ�วน เพียงพอ ตามกฎระเบียบของ

      คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

7.     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

      คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบป�ละ 1 ครั้ง โดยวิธีการประเมินตนเอง

      แบบท้ังคณะและรายบุคคล เพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผลการประเมินสรุปได�ว�ากรรมการ

      ตรวจสอบมีการปฏิบัติหน�าที่ครบถ�วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

      ตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยมีการรายงานผลการประเมินดังกล�าวให�คณะกรรมการบริษัทได�รับทราบ

      ด�วยแล�ว
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8.    การประชุมรวมกับผูสอบบัญช�รับอนุญาต

     คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู�สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยไม�มีฝ�ายบริหารร�วมด�วย จำนวน

     1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของผู�สอบบัญชี การจัดทำงบการเงินของบริษัท ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี

     สาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีสากล ประกอบกับข�อเสนอแนะจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงสรุปได�ว�า บริษัทได�จัดทำงบการเงิน

     และรายงานทางการเงิน มีการเป�ดเผยข�อมูล หมายเหตุประกอบในงบการเงิน มีนโยบายการบัญชี ที่ถูกต�อง เหมาะสม เชื่อถือได�

     เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล และ/หรือ มาตรฐานรายงานทางการเงิน แสดงตามรายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต   

9.    การพ�จาณาคัดเลือก เสนอแตงตั�ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญช�รับอนุญาต 

     คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีรับอนุญาตร�วมกับฝ�ายบริหาร โดยคำนึงถึงความน�าเชื่อถือ ความเป�นอิสระ

     การรักษาจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ ความสามารถในการให�บริการและให�คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี ผลการปฏิบัติงาน

     การสอบทานและตรวจสอบบัญชีทันเวลา การให�ความเห็นที่เป�นประโยชน�ต�อบริษัท ประกอบกับค�าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่

     เหมาะสม ท้ังน้ี ในป� 2564 ท่ีผ�านมา สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีในงานสอบบัญชี และมีผลงาน

     ปรากฎเป�นที่น�าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต�อคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให�ความเห็นชอบก�อนเสนอ

     ให�ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติให�แต�งตั้ง นางณัฐสรัคร� สโรชนันท�จีน ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ

     นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007  หรือ นางสาวจารุณี น�วมแม� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ

     นายศิรเมศร� อัครโชติกุลนันท� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป�นผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

     ของบริษัทประจำป� 2565 พร�อมค�าตอบแทน

10.   การรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบใหกับคณะกรรมการบร�ษัท

      คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานการประชุมทุกคร้ังท่ีมีการประชุมโดยได�รายงานต�อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให�สอดคล�อง

      กับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบและหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ

      ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได�มีข�อสังเกต และข�อเสนอแนะในเรื่องต�างๆ รวมถึง ด�านบัญชีการเงิน

      ด�านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การบริหารงานของบริษัท การบริหารงานโครงการ การจัดการดูแลด�านส่ิงแวดล�อม

      การจัดการด�านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน และอ่ืนๆ เพ่ือให�ฝ�ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการ

      พร�อมท้ัง มีการติดตามการแก�ไขปรับปรุงอ�างอิงตามรายงานการตรวจสอบภายใน และมีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ

      ตรวจสอบให�คณะกรรมการบริษัททราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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