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6  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

เราเป�นผู้ให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจร 
ทั�งในส่วนงานสาธารณูปโภค, อาคาร, วัสดุ
ก่อสร้าง และโดยมีทีมงานมืออาชีพ โรงงาน 
เครื�องจักรที�ทันสมัย และระบบที�มีประสิทธิภาพ

สารบัญ 8

10

12

14

สารจากประธัานกรรมการ

สารจากประธัานเจ้าหน้าท่่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
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1.  โครงสร้างและการดำาเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัท

2. การบริหารจัดการความเส่ียง

3.  การขับเคล่่อนธุรกิจ 
เพ่่อความยั่งย่น

4.  การวิเคราะห์และคำาอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

5.  ข้อม้ลทั่วไปและข้อม้ลสำาคัญอ่่น 

6. นโยบายการกำากับด้แลกิจการ

7. โครงสร้างการกำากับด้แลกิจการ  
และข้อม้ลสำาคัญเกี่ยวกับคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุ่ดย่อย  
ผ้้บริหาร พนักงาน และอ่่น ๆ

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ 
ด้านการกำากับด้แลกิจการ

9. การควบคุมภายในและ 
รายการระหว่างกัน

ส่วนที่  
1

ส่วนที่  
2

การประกอบธัุรกิจแล้ะ 
ผล้การด้ำาเนินงาน

การกำากับด้้แล้กิจการ

174

ส่วนที่  
3

งบการเงิน
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เราเป�นผู้ให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจร 
ทั�งในส่วนงานสาธารณูปโภค, อาคาร, วัสดุ
ก่อสร้าง และโดยมีทีมงานมืออาชีพ โรงงาน 
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257

258

262

244

280
256

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผ้้บริหาร  ผ้้มีอำานาจควบคุม 
ผ้้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดช่อบ
ส้งสุดในสายงานบัญช่ีและการเงิน 
ผ้้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงในการ
ควบคุมด้แลการทำาบัญช่ี และ
เลขานุการของบริษัทฯ 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ
บริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

242

ส่วนที่  
4

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช่้ในการประกอบธุรกิจ 
และรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับ
ด้แลกิจการฉบับเต็มและ
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



8  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

สารจุาก
ประธานกรรมการ

กลุ่่�มบริิษััท ซีีวิิลุ่เอนจีีเนียริิง จีำกัด (มหาชน) เป็็นบริิษััทฯ ที�มีป็ริะสบการิณ์์ในการิดำเนินธุ่ริกิจีริับเหมาก�อสริ้างแลุ่ะมีควิามชำนาญ
ทางดา้นวิศิวิกริริมโยธุามาอย�างยาวินานมากกวิ�า 50 ป็ ีโดยมปี็ริะสบการิณ์ ์แลุ่ะควิามเชี�ยวิชาญทางดา้นงานก�อสริา้งโคริงการิขนาด
ใหญ� งานการิพััฒนาโคริงสริ้างพั้�นฐานของป็ริะเทศ ตลุ่อดจีนการิบริิหาริจีัดการิโคริงการิที�เกี�ยวิกับการิก�อสริ้างหร้ิอการิพััฒนา
โคริงสร้ิางพ้ั�นฐานต�าง ๆ  ซี่�งกลุ่่�มบริษัิัทฯ มคีวิามพัร้ิอมทั�งทางด้านบค่ลุ่ากริ เคริ้�องมอ้ เคริ้�องจัีกริแลุ่ะอ่ป็กริณ์ ์ริวิมถ่ึงการิเข้าถ่ึงแหลุ่�ง
เงินท่นจีากสถึาบันการิเงิน ทำให้สามาริถึเติบโตได้ตามกลุ่ย่ทธ์ุ แลุ่ะวิิสัยทัศน์ของบริิษััทฯ ในการิเป็็นบริิษััทชั�นนำของป็ริะเทศที� 
ได้ริับการิยอมริับ 

ในป็ี 2564 ที�ผ่�านมา ถึ้อเป็็นป็ีที�มีควิามท้าทายอย�างมากจีากสถึานการิณ์์การิแพัริ�ริะบาดของเช้�อไวิริัสโควิิด-19 ที�ส�งผ่ลุ่กริะทบต�อ
ท่กภาคธุ่ริกิจี อย�างไริก็ตาม บริิษััทฯ ได้มีการิป็ริับแผ่นการิดำเนินงานเพั้�อริองริับควิามเสี�ยงด้านต�าง ๆ ที�จีะเกิดข่�น พัริ้อมกับ 
มมีาตริการิในการิดูแลุ่สข่ภาพัของบค่ลุ่ากริของบริษัิัทฯ ริวิมถึง่บค่ลุ่ากริของผู่รั้ิบเหมาช�วิง เพั้�อป็อ้งกันแลุ่ะลุ่ดผ่ลุ่กริะทบที�จีะเกิดข่�น
ต�อการิดำเนินงานของบริิษััท จี่งส�งผ่ลุ่ให้บริิษััทฯ ได้ริับผ่ลุ่กริะทบเพัียงเลุ่็กน้อย แลุ่ะยังสามาริถึดำเนินการิได้ตามแผ่นที�กำหนดไวิ้

สำหริับแนวิทางการิดำเนินงานในป็ี 2565 บริิษััทฯ ยังคงม่�งมั�นที�จีะริักษัามาตริฐานแลุ่ะค่ณ์ภาพัของงานก�อสริ้าง การิบริิหาริจีัดการิ
ดา้นตน้ทน่ที�มปี็ริะสทิธุภิาพั ควิามพัริอ้มของทริพััยากริบค่คลุ่แลุ่ะเคริ้�องจีกัริอป่็กริณ์ ์การินำเทคโนโลุ่ยสีมยัใหม�เขา้มาเสริมิศกัยภาพั
ในการิดำเนินงาน ริวิมถึ่งการิป็ริับตัวิให้ทันต�อการิเป็ลุ่ี�ยนแป็ลุ่งในมิติต�าง ๆ นอกจีากนี� บริิษััทฯ ยังย่ดมั�นในการิดำเนินธุ่ริกิจีภายใต้
หลุ่ักธุริริมาภิบาลุ่แลุ่ะจีริิยธุริริมธุ่ริกิจี ไป็พัริ้อมกับการิริับผ่ิดชอบต�อสังคมแลุ่ะสิ�งแวิดลุ่้อม เพั้�อก้าวิสู�การิเป็็นบริิษััทก�อสริ้างชั�นนำที�
มีการิเติบโตอย�างยั�งย้น 

เม้�อวิันที� 26 มกริาคม 2565 บริิษััทฯ ได้นำห่้นสามัญของบริิษััทฯ เข้าจีดทะเบียนในตลุ่าดหลุ่ักทริัพัย์แห�งป็ริะเทศไทย แลุ่ะได้เริิ�ม
ทำการิซี้�อขายหลุ่ักทริัพัย์ของบริิษััทฯ ในตลุ่าดหลุ่ักทริัพัย์แห�งป็ริะเทศไทยเป็็นคริั�งแริก เม้�อวิันที� 27 มกริาคม 2565 ซี่�งถึ้อเป็็นก้าวิ
สำคัญของบริิษััทฯ ในการิส�งเสริิมศักยภาพัในการิแข�งขัน เพัิ�มโอกาสในการิขยายธุ่ริกิจี แลุ่ะสริ้างควิามแข็งแกริ�งด้านเงินท่น ซี่�งจีะ
ส�งผ่ลุ่ให้บริิษััทฯ มีการิเติบโตอย�างต�อเน้�อง แลุ่ะเอ้�อต�อการิสริ้างผ่ลุ่ตอบแทนที�ดี

ในนามของคณ์ะกริริมการิบริษัิัท ขอขอบคณ่์ผู่บ้ริหิาริ แลุ่ะพันักงานทก่ท�าน ที�ริ�วิมแริงริ�วิมใจี แลุ่ะท่�มเท ในการิป็ฏิบัิตหิน้าที� อนัเป็น็
ส�วินสำคัญที�ทำให้บริิษััทฯ ก้าวิผ่�านอ่ป็สริริคต�าง ๆ มาได้จีนบริริลุ่่เป็้าหมาย ริวิมถึ่งขอขอบค่ณ์ผู่้มีส�วินได้เสียท่กฝ่่าย ที�มอบควิาม 
ไวิว้ิางใจีแลุ่ะใหก้าริสนบัสนน่บริษัิัทฯ ดว้ิยดีเสมอมา  แลุ่ะขอใหเ้ช้�อมั�นวิ�า บริษิัทัฯ จีะม่�งมั�นตั�งใจีดำเนนิงานก�อสริา้งดว้ิยป็ริะสทิธุภิาพั
สูงส่ดแลุ่ะส�งมอบผ่ลุ่งานก�อสริ้างที�มีมาตริฐานค่ณ์ภาพัสูง ป็ลุ่อดภัย ตริงต�อเวิลุ่า เพั้�อมอบวิิถึีชีวิิตที�ดีข่�นให้แก�ป็ริะชาชน แลุ่ะสริ้าง
ควิามเจีริิญแลุ่ะการิเติบโตให้แก�เศริษัฐกิจีอย�างมั�นคงแลุ่ะยั�งย้น

(นายช้ัยวัฒน์ อุทัยวร้ร้ณ์)

ปร้ะธานกร้ร้มการ้

8  บริษัท ซีีวิลเอนจีเนียริง จำากัด (มหาช่น) 
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บริษััทฯ จุะมุ่งมั�นตั้ั�งใจุ 
ดำาเนินงานก่อสร้างด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุดและส่งมอบ
ผลงานก่อสร้างท่�ม่มาตั้รฐาน
คุุณภาพสูง ปลอดภัย ตั้รงตั้่อ
เวลา เพ่�อมอบวิถี่ชี่วิตั้ท่�ด่ขึ้้�น 
ให้้แก่ประชีาชีน และสร้าง 
คุวามเจุริญและการเตั้ิบโตั้ 
ให้้แก่เศรษัฐกิจุอย่างมั�นคุง 
และยั�งย่น

นายชีัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ประธานกรรมการ
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10  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

สารจุากประธานเจุ้าห้น้าท่�บริห้าร

ต่ล้อดร้ะยะเวล้าท่�ผ่่านมา บร้ิษััทฯ ได้ปร้ับต่ัวแล้ะยกร้ะดับข่ดความสามาร้ถในการ้แข่งขันมาอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อบร้ร้ลุ้วิสัยทัศน์ของ 
บร้ิษััทฯ ท่�จะเป็นบร้ิษััทช้ั�นนำของปร้ะเทศท่�ได้ร้ับการ้ยอมร้ับว่าเป็นผ้้่ท่�ม่ความเช้่�ยวช้าญทางด้านงานก่อสร้้างโคร้งการ้ขนาดใหญ่  
งานการ้พัฒนาโคร้งสร้้างพ่�นฐานของปร้ะเทศ  ต่ล้อดจนการ้บร้ิหาร้จัดการ้โคร้งการ้ท่�เก่�ยวกับการ้ก่อสร้้างหร้่อการ้พัฒนาโคร้งสร้้าง
พ่�นฐานต่่างๆ ถงึแม้ว่าในปี 2564 ท่�ผ่่านมา บริ้ษัทัฯ จะได้รั้บผ่ล้กร้ะทบจากสถานการ้ณ์การ้แพร่้ร้ะบาดของเช่้�อไวร้สัโควดิ-19 อย้บ้่าง 
แต่่ด้วยการ้บริ้หาร้จัดการ้ด้านต่้นทุนอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ การ้บริ้หาร้จัดการ้สมัยใหม่ท่�เน้นความคล่้องต่ัวแล้ะม่ความย่ดหยุ่น  
ความสามาร้ถของทม่บคุล้ากร้ ความพร้อ้มด้านเทคโนโล้ยเ่คร้่�องจกัร้แล้ะโร้งงานผ่ล้ติ่วสัดกุอ่สร้า้ง ร้วมถึงการ้บร้หิาร้โคร้งการ้ก่อสร้้าง
ท่�หล้ากหล้ายทั�งปร้ะเภทแล้ะขนาด จึงส่งผ่ล้ให้ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ของบร้ิษััทฯ ยังคงเป็นไปต่ามเป้าหมายท่�ได้กำหนดไว้ ซึ่ึ�งเป็นอ่กบท
พิส้จน์หนึ�งท่�ย่นยันว่าสิ�งท่�เร้าพยายามพัฒนาต่ล้อดช้่วงเวล้าท่�ผ่่านมาได้ส่งผ่ล้ปร้ะจักษั์ในเช้ิงบวกอย่างช้ัดเจน แล้ะบร้ิษััทฯ ก็พร้้อม
ท่�จะพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง

ณ สิ�นปี 2564 ต่ามงบการ้เงินร้วม บร้ิษััทฯ ม่ร้ายได้ร้วม 5,063 ล้้านบาท เพิ�มขึ�นร้้อยล้ะ 23 เม่�อเท่ยบกับปีก่อนหน้า  ม่กำไร้สุทธิ 
193 ล้้านบาท แล้ะม่่ปร้ิิมาณงานในม่่อร้อร้ัับร้้้้ร้ายได้้ (Backlog) ม้้ล้ค่่า 15,742 ล้้้านบาท นอกจากน่� ในปี 2564 บร้ิษััทฯ ช้นะการ้
ปร้ะมล้้แล้ะล้งนามสัญญาโคร้งการ้ขนาดใหญ่ ร้วมมล้้ค่ากว่า 20,568 ล้้านบาท ซึึ่�งมค่วามหล้ากหล้าย แล้ะเป็นการ้เปิดโอกาสใหม่ ๆ 
ของบร้ิษััทฯ

สำหร้ับแนวทางการ้ดำเนินงานในปี 2565 บร้ิษััทฯ ยังคงพัฒนาธุร้กิจไม่หยุดยั�งในทุกด้านด้วยความเช้่�ยวช้าญในด้านวิศวกร้ร้มโยธา
แบบคร้บวงจร้ ส่งผ่ล้ให้บร้ิษััทสามาร้ถเข้าบร้ิหาร้โคร้งการ้ก่อสร้้างขนาดใหญ่ท่�เป็นงานด้านโคร้งสร้้างพ่�นฐานทั�งในส่วนของภาคร้ัฐ 
ภาคเอกช้น ร้วมไปถึงสร้ร้หาโอกาสใหม่ ๆ ไปพร้้อมกัน อาทิเช้่น  การ้ร้่วมทุนร้ะหว่างภาคร้ัฐแล้ะเอกช้น เป็นต่้น เพ่�อเพิ�มศักยภาพ
แล้ะข่ดความสามาร้ถในการ้ร้องรั้บโอกาสการ้เติ่บโต่ของอุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้างไทย ทั�งน่� จากการ้ท่�บร้ิษััทได้นำหุ้นเข้าซึ่่�อขายใน
ต่ล้าดหล้กัทร้พัยแ์หง่ปร้ะเทศไทยเปน็คร้ั�งแร้ก เม่�อวนัท่� 27 มกร้าคม 2565 ท่�ผ่า่นมา กไ็ดร้้บัการ้ต่อบร้บัอยา่งล้น้หล้ามจากนกัล้งทนุ 
ซึ่ึ�งส่งผ่ล้ให้ม่พันธมิต่ร้ทางธุร้กิจร้ายใหม่ให้ความสนใจท่�จะร้่วมล้งทุนกับบร้ิษััทฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่ึ�งถ่อเป็นสัญญาณท่�ด่ในการ้เพิ�ม
โอกาสท่�จะต่่อยอดทางธุร้กิจต่่อไป บร้ิษััทฯ คาดหวังว่าจะได้ร้ับงานใหม่ ๆ อ่ก เพ่�อมาเสร้ิม Backlog แล้ะสร้้างความแข็งแกร้่งแล้ะ
เต่ิบโต่ของบร้ิษััทฯ 

นอกจากน่� บริ้ษัทัฯ ยงัใหค้วามสำคญักบัการ้ดแ้ล้ผ่้ม้ส่ว่นไดเ้สย่ทุกฝ่า่ย ไมว่า่จะเปน็พนกังาน ค้ค่า้ ซึ่พัพล้ายเออร้ ์ผ่้ร้้บัเหมาช้ว่ง ร้วม
ถึงชุ้มช้นใกล้้เค่ยงในพ่�นท่�ท่�บร้ิษััทฯ เข้าดำเนินงานก่อสร้้าง ร้วมถึงการ้ดำเนินธุร้กิจต่ามหลั้กธร้ร้มาภิบาล้ ไปพร้้อมกับการ้ร่้วม 
ร้ับผ่ิดช้อบต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม เพ่�อให้เป็นไปต่ามค่านิยมท่�เร้ายึดมั�นเสมอมา ซึ่ึ�งบร้ิษััทฯ ม่ความมุ่งมั�นท่�จะดำเนินธุร้กิจภายใต่้
กร้อบแนวทางการ้มุง่ส้สั่งคมคาร์้บอนต่�ำ โดยล้ดอัต่ร้าการ้ใช้น้�ำมัน แล้ะหันมาพึ�งพาเทคโนโล้ยพ่ลั้งงานทดแทนท่�กา้วหน้าในร้ป้แบบ
ใหม ่ๆ  ร้วมถงึมก่าร้เล่้อกใช้ว้สัดทุ่�ล้ดการ้ปล้อ่ยกา๊ซึ่คาร้บ์อนไดออกไซึ่ด ์อาท ิปน้ซึ่เ่มนต่ไ์ฮดร้อล้กิ (Hydraulic Cement) ท่�ใช้ค้วาม
ร้้อนแล้ะพล้ังงานน้อยกว่าเดิม แต่่สามาร้ถร้ักษัาคุณสมบัต่ิอ่�น ๆ ได้เป็นอย่างด่  

สุดท้ายน่� ในฐานะปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ ผ่มขอขอบคุณผ่้้ถ่อหุ้น คณะกร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ พนักงานทุกท่าน พันธมิต่ร้ทางธุร้กิจ 
แล้ะผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย ท่�ม่ส่วนร้่วมในการ้ขับเคล้่�อนบร้ิษััทฯ ให้เดินมาส้่จุดน่�ได้ ผ่มขอให้คำมั�นว่า บร้ิษััทฯ จะมุ่งมั�นสร้้างงานท่�
ทร้งคุณค่า บนแนวทางการ้พัฒนาต่นเองอย่างไร้้ข่ดจำกัด เพ่�อส่งมอบคุณภาพช้่วิต่ในอุดมคต่ิแล้ะสร้้างอนาคต่ท่�ด่กว่าให้ปร้ะช้าช้น
ได้เข้าถึงอย่างเท่าเท่ยม โดยต่ร้ะหนักถึงการ้เป็นส่วนหนึ�งท่�ขับเคล้่�อนสังคมให้เจร้ิญรุ้ดหน้าด้วยโคร้งสร้้างการ้คมนาคมแล้ะ 
สาธาร้ณณ้ปโภคท่�โอบเอ่�อแล้ะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ�งสมดังปณิธานในการ้ทำหน้าท่� “ผ่้้สร้้าง” ท่�ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิงยึดมั�นต่ล้อดมา

(นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข)

กร้ร้มการ้ ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้  
แล้ะปร้ะธาน เจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

10  บริษัท ซีีวิลเอนจีเนียริง จำากัด (มหาช่น) 
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บริษััทฯ จุะมุ่งมั�น
สร้างงานท่�ทรงคุุณคุ่า 
บนแนวทาง
การพัฒนาตั้นเอง
อย่างไร้ขึ้่ดจุำากัด

นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิริสุขึ้
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
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12  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

คณะกรรมการ

1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2. คุณว่รศักด้ิ์ โฆสิตไพศาล้
 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คุณยุพิน กาญจนวิกัย 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. คุณชัยณรงค์ โชไชย 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1 2 4
3
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5. รศ. ด้ร. ธันิต ธังทอง

 กรรมการ

6. คุณปิยะด้ิษฐ์ อัศวศิริสุขื่
 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ 

 ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

7. คุณพันธันนท์ เล้ิศวัฒนศศิกุล้

 กรรมการ กรรมการบริหาร

8. คุณโกวิท เน่่องสุขื่
 กรรมการ กรรมการบริหาร

6
5 7 8
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14  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

คณะผ้้บริหาร

1. คุณปิยะด้ิษฐ์ อัศวศิริสุขื่
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. คุณพันธันนท์ เล้ิศวัฒนศศิกุล้
 ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบริหารงานทั่วไป

3. คุณอนุวัช เล้ิศชัยวรกุล้ 

 ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานวิศวกรรม

4. คุณโกวิท เน่่องสุขื่
 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญช่ีและการเงิน

1

2 4

3
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5. คุณกิติศักด้ิ์ โตตล้ิ่งชัน
 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานเคร่่องจักร 

 และโรงงาน

6. คุณก่รติ ไชยะกุล้
 ผ้้อำานวยการสายงานบัญช่ีและการเงิน

7. คุณคมสิน ศร่ศรกาพล้

 ผ้้อำานวยการสายงานงานวิศวกรรม

8. คุณสุภาวด้่ กอบธััญการณ์
 ผ้้อำานวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

6

5
7

8
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16  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

การประกอบธุรกิจุ 
และผลการดำาเนินงาน
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18  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. โครงสร้างแล้ะการด้ำาเนินงานขื่องกลุ้่มบริษัท

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หร่อกล้ยุทธั์ในการด้ำาเนินงาน

18  บริษัท ซีีวิลเอนจีเนียริง จำากัด (มหาช่น) 
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VISION

MISSION

STRATEGY

วิสัยทัศน์ 

เร้าจะเป็นบร้ิษััทช้ั�นนำของปร้ะเทศท่�ได้ร้ับการ้ยอมรั้บว่าเป็นผ่้้ท่�ม่ความเช้่�ยวช้าญทาง
ด้านงานก่อสร้้างโคร้งการ้ขนาดใหญ่  งานการ้พัฒนาโคร้งสร้้างพ่�นฐานของปร้ะเทศ 
ต่ล้อดจนการ้บร้ิหาร้จัดการ้โคร้งการ้ท่�เก่�ยวกับการ้ก่อสร้้างหร้่อการ้พัฒนาโคร้งสร้้าง
พ่�นฐานต่่างๆ  โดยจะส่งมอบแล้ะร้ักษัาไว้ซึ่ึ�งผ่ล้งาน ผ่ล้ิต่ภัณฑ์์แล้ะการ้บร้ิการ้ท่�ด่ท่�สุด 
เพ่�อสนองต่อบต่่อความต่้องการ้ของล้้กค้าทั�งภาคร้ัฐแล้ะเอกช้นได้อย่างถ้กต่้องแล้ะต่่อ
เน่�องต่ล้อดไป

กล้ยุทธั์

(1) มุ่งมั�นแล้ะส่งมอบงานท่�ม่คุณภาพให้ต่ร้งต่่อเวล้า สร้้างความเช้่�อมั�นกับล้้กค้าเพ่�อ
การ้เต่ิบโต่ของร้ายได้อย่างยั�งย่น

(2) ผ่สานปร้ะโยช้น์ในธุร้กิจก่อสร้้าง แล้ะการ้ล้งทุนในโคร้งการ้สาธาร้ณ้ปโภคขั�นพ่�น
ฐานท่�เป็นปร้ะโยช้น์ต่่อการ้พัฒนาปร้ะเทศ เพ่�อบร้ิหาร้ความเส่�ยงแล้ะเพิ�มผ่ล้
ต่อบแทนร้ะยะยาวต่่อผ่้้ถ่อหุ้น

(3) บร้หิาร้ต้่นทนุการ้ก่อสร้า้งอย่างมป่ร้ะสทิธภิาพ เพ่�อสร้า้งผ่ล้กำไร้แล้ะเพิ�มขด่ความ
สามาร้ถทางการ้แข่งขัน

(4) คงไว้ซึึ่�งความเป็นเลิ้ศในการ้ดำเนินงานท่�ควบค้ไ่ปกบัจริ้ยธร้ร้ม เพ่�อการ้เต่บิโต่อยา่ง
ยั�งย่น

(5) สร้้างคุณค่าต่่อค้่ค้า พัฒนาบุคล้ากร้แล้ะกร้ะบวนการ้ปฎิิบัต่ิงานอย่างต่่อเน่�อง
(6) ร้ักษัาสภาพคล่้องร้วมถึงบร้ิหาร้จัดการ้แหล่้งเงินทุนอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพเพ่�อเพิ�ม

ข่ดจำกัด แล้ะล้ดต่้นทุนทางการ้เงิน
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พันธักิจ 

เร้าม่ความมุ่งมั�นท่�จะส่งมอบผ่ล้งานการ้ก่อสร้้างแล้ะการ้บร้ิการ้ต่่างๆ ให้กับล้้กค้าท่�
เปี�ยมไปด้วยคุณภาพร้ะดับส้งสุด  ด้วยท่มงานท่�ม่ปร้ะสบการ้ณ์แล้ะความเช้่�ยวช้าญใน
งานเป็นอย่างด่  ต่ล้อดจนการ้สร้้างแล้ะร้ักษัาไว้ซึ่ึ�งสัมพันธภาพท่�ด่กับบุคคล้ท่�ม่ส่วน
สำคัญกับการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััท ไม่ว่าจะเป็นล้้กค้า ผ่้้จัดส่งวัสดุหร้่อบร้ิการ้ ค้่ค้า
หร้่อหุ้นส่วนทางธุร้กิจ ผ่้้ร้ับเหมางาน  ต่ล้อดจนพนักงานของเร้า
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การ้ยึดมั�นในสิ�งท่�ได้ต่ั�งใจ แล้ะมุ่งมั�น
ท่�จะทำให้สำเร้็จ ซึ่ึ�งเป้าหมาย
ต่้องการ้ให้บุคล้ากร้ยึดค่านิยมใน
การ้ทำงาน โดยต่ั�งมั�นในเจต่จำนง 
เข้าใจแล้ะต่ร้ะหนักถึงทิศทางของ
องค์กร้ ม่ความมุ่งมั�น แน่วแน่ใน 
การ้ทำงานเพ่�อขับเคล้่�อนภาร้กิจ
ของหน่วยงานไปส้่เป้าหมาย แล้ะ 
มุ่งผ่ล้สัมฤทธิ�ของงาน 

ความซึ่่�อสัต่ย์ แล้ะยึดหล้ักในความ
ถ้กต่้อง ศ่ล้ธร้ร้มจร้ร้ยาท่�ด่ ร้วมถึง
การ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ เสร้ิมสร้้าง
ให้บุคล้ากร้ทำงานอย่างม่ความ 
ร้ับผ่ิดช้อบ ม่ความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่
แล้ะความน่าเช้่�อถ่อทั�งต่่อต่นเอง
แล้ะผ่้้อ่�น ทำงานด้วยความโปร้่งใส 
เปิดเผ่ยแล้ะต่ร้วจสอบได้ ต่ล้อดจน
ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิร้ะเบ่ยบแล้ะ 
หล้ักจร้ร้ยาบร้ร้ณของบร้ิษััทฯ

ค่านิยม
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IntegrityCommitment



21One Report 2564

การ้ให้ความสำคัญ แล้ะเห็นคุณค่า
ของคนท่�เร้าทำงานด้วยทุกภาคส่วน 
เร้ิ�มต่ั�งแต่่ภายในองค์กร้, หน่วยงาน
ท่�เร้าร้่วมงานด้วย โดยม่หล้ักท่�
สำคัญค่อ ความไว้ใจ แล้ะเคาร้พ 
ซึ่ึ�งกันแล้ะกัน อันจะนำไปส้่การ้ 
อย้่ร้่วมกัน ทำงานด้วยกันอย่าง 
ม่ปร้ะสิทธิภาพ แล้ะเป็นสุข

การ้ใช้้ความร้้้ ความคิดสร้้างสร้ร้ค์ 
ทักษัะ แล้ะเทคโนโล้ย่ เพ่�อให้เกิด
การ้พัฒนา แล้ะความก้าวหน้า  
ทางกร้ะบวนการ้, ผ่ล้ิต่ภัณฑ์์  
หร้่อบร้ิการ้ใหม่ๆ เพ่�อช้่วยยกร้ะดับ
ความสามาร้ถในการ้แข่งขัน  
อันม่ผ่ล้ต่่อ เวล้า ต่้นทุน คุณภาพ 
ความปล้อดภัย แล้ะการ้ใช้้
ทร้ัพยากร้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ 
ส้งสุด แล้ะยั�งย่น

การ้เร้่ยนร้้้ แล้ะพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง 
ทั�งจากการ้ศึกษัาหาความร้้้  
การ้ฝ่ึกฝ่นโดยปร้ะสบการ้ณ์  
เพ่�อเพิ�มข่ดความสามาร้ถทั�งใน
ร้ะดับบุคคล้ แล้ะองค์กร้ให้ด่ยิ�งขึ�น 
ร้วมทั�งสามาร้ถถ่ายทอดให้ผ่้้อ่�นได้
ร้ับปร้ะโยช้น์จากการ้เร้่ยนร้้้นั�น  
เพ่�อสร้้างวัฒนธร้ร้มองค์กร้ท่�มุ่งเน้น
การ้เร้่ยนร้้้อย่างไม่ม่ท่�สิ�นสุด
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1.1.2 การเปล้่่ยนแปล้งแล้ะพัฒนาการท่่สำาคัญ

พัฒนาการ้ท่�สำคัญนับต่ั�งแต่่ก่อต่ั�งบร้ิษััท ในปี 2509

บร้ิษััท ไทยวัฒน์วิศวการ้ทาง 
จำกัด ,  ห้ างหุ้ นส่ วนจำกัด  
สามปร้ะสทิธิ� แล้ะ CCSP ไดเ้ขา้
ทำหนงัส่อสญัญากจิการ้ร่้วมคา้ 
ทเ่อสซ่ึ่ เม่�อวนัท่� 12 พฤษัภาคม 
2554 เพ่�อร้่วมกันดำเนินการ้
ก่อสร้้างโคร้งการ้อนุร้ักษั์ฟื้้�นฟื้้
แหล่้งน�ำ ห้วยหล้วง – หนองหาน
กุมภวาปี จังหวัดอุดร้ธาน่ ม่
สัดส่วนความร้ับผ่ิดช้อบในการ้
ร้ว่มค้าในสดัสว่นร้อ้ยล้ะ 30.00

•  CCSP ได้เร้ิ�มธุร้กิจการ้ให้เช่้าอสังหาริ้มทรั้พย์ท่�อาคาร้ CEC ในปี 2555

•  กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ปร้ับโคร้งสร้้างการ้ถ่อหุ้นในร้ะหว่างปี 2555 - 
2558 เพ่�อให้โคร้งสร้้างการ้ถ่อหุ้นม่ความชั้ดเจนแล้ะขจัดการ้ถ่อหุ้น
ไขว้กันในกลุ้่มบริ้ษััทฯ สร้้างความชั้ดเจนของธุร้กิจของกลุ้่มบริ้ษััท 
ท่�จะจดทะเบ่ยนในต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทย (“ต่ล้าด 
หล้ักทร้ัพย์ฯ”) (ซึ่ึ�งได้ม่ขจัดกลุ้่มบร้ิษััทท่�ปร้ะกอบธุร้กิจเหม่อง ธุร้กิจ
เหล้็ก แล้ะอ่�น ๆ) 
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CCSP ได้จัดต่ั�งบร้ิษััทในวันท่� 
27 กร้กฎิาคม 2509 ด้วยทุน
จดทะเบ่ยนจำนวน 100.00 
ล้้านบาท ซึ่ึ�งเร้ิ�มต่้นธุร้กิจจาก
การ้ร้ับเหมาก่อสร้้างถนนแล้ะ
ทางพิเศษั

CCSP ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคา
โคร้งการ้ขนาดใหญ่ซึ่ึ� งม่ม้ล้ค่า
มากกว่า 700.00 ล้้านบาทเป็น 
คร้ั�งแร้ก ซึ่ึ�งค่อโคร้งการ้ก่อสร้้าง
สะพานข้ามแยกรั้ช้วิภา ช้่วงถนน
วิภาวด่ ร้ั งสิ ต่  ถึ งคล้อง เปร้ม
ปร้ะช้ากร้

CCSP เร้ิ�มต่น้การ้ร้บัเหมากอ่สร้า้ง
ร้ะบบบำบดัน�ำเสย่ท่�เทศบาล้เมอ่ง
ต่ร้ัง แล้ะเทศบาล้เม่องสุพร้ร้ณบุร้่

•  CCSP ได้กอ่สร้า้งโร้งงานผ่ล้ติ่ช้ิ�นสว่นคอนกร้ต่่สำเร้จ็ร้ป้ 
(Yard Segment) ท่�จังหวัดสร้ะบุร้่ แล้้วเสร้็จ ในเด่อน
กร้กฎิาคม 2560 

•  CCSP ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาทางหล้วงร้ะหว่างเม่อง 
บางปะอิน – โคร้าช้ ต่อน 16 

• ท่�ปร้ะชุ้มวิสามัญผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ อนุมัต่ิการ้จ่าย
เงินปันผ่ล้ให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้นจำนวน 100.00 ล้้านบาท

•  บร้ิษััทฯ เร้ิ�มต่้นการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างโคร้งการ้นิคม
อุต่สาหกร้ร้มยางพาร้า (Rubber City) ในพ่�นท่�นิคม
อตุ่สาหกร้ร้มภาคใต่ ้จงัหวดัสงขล้า ร้ะยะท่� 2/2 แล้ะ 
3 ซึ่ึ�งม่ม้ล้ค่าสัญญาปร้ะมาณ 1,475.25 ล้้านบาท

•  บริ้ษััทฯ ช้นะการ้ปร้ะม้ล้ทางหล้วงร้ะหว่างเม่อง 
บางปะอิน – โคร้าช้ ต่อน 29 แล้ะ 30 แล้ะ CCSP 
ช้นะการ้ปร้ะม้ล้ทางหล้วงร้ะหว่างเม่อง บางปะอิน 
– โคร้าช้ ต่อน 31 ร้วม 4,077.38 ล้้านบาท ซึ่ึ�งเป็น
งานก่อสร้้างงานทางท่�ม้ล้ค่าร้วมส้งท่�สุดต่ั�งแต่่จัดต่ั�ง
กลุ้่มบร้ิษััทฯ

CCSP แล้ะบริ้ษััท วิจิต่ร้ภัณฑ์์ก่อสร้้าง จำกัด  
(“บจ. วจิติ่ร้ภัณฑ์์ก่อสร้า้ง”) ได้มก่าร้จัดต่ั�งกิจการ้
ร้่วมค้า ว่ซึ่่อ่ซึ่่ (“VCEC”) เพ่�อร้ับเหมาก่อสร้้าง
เข่�อนเก็บกักน�ำแล้ะอาคาร้ในโคร้งการ้ห้วยโสมง 
ซึ่ึ�ง CCSP ม่สัดส่วนความร้ับผ่ิดช้อบในการ้ร้่วมค้า
ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 49.00

•  CCSP เร้ิ�มต้่นการ้รั้บเหมาก่อสร้า้งคล้อง
ส่งน�ำแล้ะเข่�อนเก็บน�ำ

•  บร้ิษััทฯ ได้จัดต่ั�งในวันท่� 16 ตุ่ล้าคม 
2522 ดว้ยทุนจดทะเบย่นจำนวน 35.00 
ล้้านบาท เพ่�อร้องร้ับงานก่อสร้้าง
โคร้งการ้ขนาดใหญ่ 

• CCSP เร้ิ� มต่้นการ้ รั้บ เหมา
ก่อสร้้างทางวิ�ง ทางขับ ล้านจอด
เคร้่�องบิน แล้ะถนนในบร้ิเวณ 
ท่าอากาศยานจังหวัดร้ะนอง

•  THE ได้จดัต่ั�งในวันท่� 22 เมษัายน 
2536 ดว้ยทนุจดทะเบย่นจำนวน 
100.00 ล้า้นบาท เพ่�อร้องรั้บงาน
ขนาดเล้็กถึงกล้าง

25One Report 2564

2522

2559 2560

2536

2509 2533

25382553



26  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

•  เม่�อวันท่� 4 กุมภาพันธ์ 2564 บร้ิษััทฯ บร้ิษััท พ่.ซึ่่อ่ท่ จำกัด แล้ะบร้ิษััท นภาก่อสร้้าง จำกัด  
ไดเ้ขา้ทำหนงัสอ่สญัญากจิการ้ร้ว่มคา้ CPN เพ่�อเขา้ปร้ะกวดร้าคา โคร้งการ้คล้องร้ะบายน�ำแล้ะ
อาคาร้ปร้ะกอบ จังหวัดนคร้ศร้่ธร้ร้มร้าช้ 

•  เม่�อวันท่� 25 กุมภาพันธ์ 2564 ท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทฯ ได้ม่มต่ิอนุมัต่ิให้จ่ายเงินปันผ่ล้
จากผ่ล้การ้ดำเนินงานปร้ะจำปี 2563 แล้ะกำไร้สะสมให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้นในอัต่ร้าหุ้นล้ะ 0.60 บาท 
ร้วมเป็นเงินปันผ่ล้ทั�งสิ�น 300.00 ล้้านบาท โดยได้การ้จ่ายเงินปันผ่ล้ดังกล้่าวในเด่อนเมษัายน 
2564

•  เม่�อวันท่� 15 มิถุนายน 2564 กร้มอุต่สาหกร้ร้มพ่�นฐานแล้ะการ้เหม่องแร้่ ได้อนุญาต่ต่่ออายุ
ปร้ะทานบตั่ร้จำนวน 1 ฉบบั เพ่�อใหท้ำเหมอ่งหนิปน้ในพ่�นท่�ท่�กำหนดในจงัหวดัสร้ะบรุ้ต่่อ่ไปอก่ 
16 ปี ต่ั�งแต่่วันท่� 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่� 9 มิถุนายน 2580 ทั�งน่� CCSP อย้่ร้ะหว่างการ้
พิจาร้ณาร้้ปแบบท่�เหมาะสมของการ้ใช้้ปร้ะโยช้น์ในปร้ะทานบัต่ร้ดังกล้่าว

•  เม่�อวันท่� 27 กร้กฎิาคม 2564 CCSP แล้ะบร้ิษััท ย้นิค เอ็นจิเน่ยงร้ิ�ง แอนด์ คอนสต่ร้ัคช้ั�น จำกัด 
(มหาช้น) ได้เข้าทำสัญญากิจการ้ร้่วมค้า ย้เอ็น-ซึ่่ซึ่่ เพ่�อปร้ะกวดร้าคา โคร้งการ้ทางพิเศษัสาย
พร้ะร้าม 3 สัญญาท่� 1 แล้ะกิจการ้ร้่วมค้า ย้เอ็น-ซึ่่ซึ่่ ได้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาดังกล้่าว

•  เม่�อวันท่� 28 กันยายน 2564 CCSP แล้ะ THE ได้เข้าทำสัญญากิจการ้ร้่วมค้า ซึ่่ซึ่่เอสพ่-เดอะซึ่่
อซ่่ึ่ เพ่�อปร้ะกวดร้าคา โคร้งการ้กอ่สร้า้งทางหล้วงพเิศษัหมายเล้ข 82 ช้ว่งเอกช้ยั-บา้นแพว้ ต่อน 
8 แล้ะกิจการ้ร่้วมค้า ซึ่่ซึ่่เอสพ่-เดอะซึ่่อ่ซึ่่ เป็นผ่้้ท่�เสนอร้าคาต่�ำสุด ทั�งน่� โคร้งการ้ดังกล่้าวอย้่
ร้ะหว่างกร้ะบวนการ้เข้าทำสัญญาร้ับเหมาก่อสร้้างกับเจ้าของโคร้งการ้

•  เม่�อวันท่� 15 พฤศจิกายน 2564 ท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ของบริ้ษััทฯได้ม่มต่ิอนุมัต่ิการ้จ่าย
เงินปันผ่ล้ ร้ะหว่างกาล้ให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้นในอัต่ร้าหุ้นล้ะ 0.36 บาท ร้วมเป็นเงินปันผ่ล้ทั�งสิ�น 180 
ล้้านบาท ซึ่ึ�งบร้ิษััทฯ จะจ่ายเงินปันผ่ล้ดังกล้่าวภายในเด่อนธันวาคม 2564
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•  CCSP ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ร้ถไฟื้ความเร็้วส้ง  
ช้ว่งสค่ิ�ว-กุดจกิ ซึ่ึ�งมม่ล้้คา่สญัญาปร้ะมาณ 2,911.20 ล้า้นบาท

•  ในวันท่� 10 เมษัายน 2562 บร้ิษััทฯ CCSP แล้ะ China  
Railway 11th Bureau Group Corporation Ltd ได้เข้า 
ทำสัญญาจัดต่ั�ง กิจการ้ร่้วมค้าไช้น่าเร้ล้เวย์-ซึ่่วิล้-บุญชั้ย 
(“กิจการ้ร่้วมค้า ไช้น่าเร้ล้เวย์ฯ”) เพ่�อเข้าปร้ะกวดร้าคาสำหรั้บ 
โคร้งการ้ทางพิเศษัสายพร้ะร้าม 3  สัญญาท่� 3 ทั�งน่� ปัจจุบัน 
ศาล้ปกคร้องกล้างยงัอย้ร่้ะหวา่งการ้พจิาร้ณาคดท่่�เก่�ยวขอ้งกบั
ยกเลิ้กปร้ะกาศผ่ล้ผ้้่ช้นะการ้เสนอร้าคางานก่อสร้้างโคร้งการ้
ทางพิเศษัสายพร้ะร้าม 3 สัญญาท่� 3 แล้ะผ่ล้การ้พิจาร้ณา

2562

2564

•  ผ่้้ ถ่ อหุ้ น ไ ด้ม่การ้ปรั้บโคร้งสร้้ าง ผ้้่ถ่อหุ้ นของบริ้ ษััทฯ  
เพ่�อเป็นการ้จัดสร้ร้ทรั้พย์สินภายในกลุ้่มคร้อบครั้วอัศวศิร้ิสุข 
แล้ะเต่ร้่ยมความพร้้อมในการ้นำบริ้ษััทฯ เข้าจดทะเบ่ยนใน
ต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ฯ โดยคร้อบครั้วอัศวศิร้ิสุขได้ม่การ้จัดตั่�ง
บร้ิษััท อัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�ง จำกัด ซึ่ึ�งเป็นบร้ิษััทโฮล้ดิ�งของ
คร้อบคร้ัวเพ่�อถ่อหุ้นบางส่วนของบร้ิษััทฯ 

•  CCSP เริ้�มต่น้ร้บังานทางร้ถไฟื้โดยการ้ร้บัช้ว่งงานกอ่สร้้างร้ถไฟื้
ทางค้่ช้่วงปร้ะจวบค่ร้่ขันธ์-ชุ้มพร้ สัญญาท่� 2 ช้่วงบางสะพาน
น้อย-ชุ้มพร้ โดยเป็นการ้ร้ับเหมาช้่วงจากกิจการ้ร้่วมค้า 
เอสท่ท่พ่ ซึ่ึ�งม่ม้ล้ค่าสัญญาปร้ะมาณ 1,901.63 ล้้านบาท

2561
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•  บร้ิษััทฯ ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ร้ถไฟื้ความเร้็วส้ง ช้่วงสร้ะบุร้่-แก่งคอย ซึ่ึ�งได้ม่การ้ปร้ะกาศผ่้้ช้นะการ้เสนอร้าคาใน
เด่อนเมษัายน 2563 แล้ะได้ล้งนามในสัญญากับการ้ร้ถไฟื้แห่งปร้ะเทศไทยในวันท่� 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ึ�งม่ม้ล้ค่าสัญญา
ปร้ะมาณ 8,000.00 ล้้านบาท ทั�งน่� โคร้งการ้ดังกล้่าวเป็นโคร้งการ้ก่อสร้้างท่�ใหญ่ท่�สุดต่ั�งแต่่จัดต่ั�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ 

•  เม่�อวนัท่� 20 มน่าคม 2563 CCSP ได้เข้าทำบนัทกึข้อต่กล้งกิจการ้ร่้วมค้า วซ่่ึ่อซ่่ึ่ กบับจ. วจิติ่ร้ภณัฑ์์ก่อสร้้าง แล้ะนายเกร้ย่งไกร้ 
ศร้่เหง่าขำ (“นายเกร้่ยงไกร้”) ซึ่ึ�งเป็นบุคคล้ท่�ไม่ได้ม่ความเก่�ยวข้องใด ๆ กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ โดยค้่สัญญาทั�งสามฝ่่ายต่กล้งให้ 
CCSP โอนสิทธิแล้ะหน้าท่�ต่ล้อดจนหน่�สินทั�งปวงอันต่นม่อย้่ต่ามเง่�อนไขในสัญญากิจการ้ร้่วมค้า ว่ซึ่่อ่ซึ่่ ทั�งหมด ไม่ว่าท่�ม่อย้่
แล้้วในปัจจุบัน หร้่อจะได้มาในภายภาคหน้าให้แก่นายเกร้่ยงไกร้ โดยให้ม่ผ่ล้นับต่ั�งแต่่วันท่� 1 เมษัายน 2563 เป็นต่้นไป 

•  ต่ามมต่ิท่�ปร้ะชุ้มวิสามัญผ่้้ถ่อหุ้นของ CCSP คร้ั�งท่� 1/2563 ในวันท่� 4 พฤษัภาคม 2563 อนุมัต่ิการ้เปล้่�ยนช้่�อบร้ิษััท ซึ่่วิล้ 
เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด ซึ่ึ�งเป็นบร้ิษััทย่อยของบร้ิษััทฯ เป็น “บร้ิษััท ซึ่่วิล้ คอนสต่ร้ัคช้ั�น เซึ่อร้์วิสเซึ่ส แอนด์ โปร้ดักส์ จำกัด” แล้ะ
ได้ดำเนินการ้จดทะเบ่ยนกับกร้ะทร้วงพาณิช้ย์เสร้็จสิ�นในวันท่� 25 พฤษัภาคม 2563

•  ท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทอนุมัต่ิการ้จ่ายเงินปันผ่ล้ร้ะหว่างกาล้ให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้นจำนวนร้วม 40.00 ล้้านบาท

•  ต่ามมต่ิท่�ปร้ะชุ้มวิสามัญผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ คร้ั�งท่� 2/2563 ในวันท่� 25 มิถุนายน 2563 อนุมัต่ิการ้เปล้่�ยนช้่�อบร้ิษััทฯ  
เปน็ “บร้ษิัทั ซึ่วิ่ล้เอนจเ่นย่ริ้ง จำกัด” แล้ะได้ดำเนินการ้จดทะเบย่นกับกร้ะทร้วงพาณชิ้ยเ์สร้จ็สิ�นในวนัท่� 26 มถินุายน 2563

•  ต่ามมต่ิท่�ปร้ะชุ้มวิสามัญผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ คร้ั�งท่� 3/2563 ในวันท่� 28 มิถุนายน 2563  อนุมัต่ิการ้แปร้สภาพบร้ิษััทจาก
บร้ิษััทจำกัดเป็นบร้ิษััทมหาช้นจำกัด (บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น)) แล้ะได้ดำเนินการ้จดทะเบ่ยนกับกร้ะทร้วง
พาณิช้ย์เสร้็จสิ�นในวันท่� 29 มิถุนายน 2563

•  นอกจากน่� บร้ิษััทฯ เปล้่�ยนแปล้งม้ล้ค่าหุ้นท่�ต่ร้าไว้ จากเดิมม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ 1,000.00 บาท เป็นม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ 
1.00 บาท แล้ะเพิ�มทุนจดทะเบ่ยนจาก 500.00 ล้้านบาท เป็น 700.00 ล้้านบาท เพ่�อร้องร้ับการ้จดทะเบ่ยนในต่ล้าดหล้ัก
ทร้ัพย์ฯ แล้ะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ปร้ะช้าช้นทั�วไปเป็นคร้ั�งแร้ก (IPO) ร้วมถึง บุคคล้ท่�ม่ความสัมพันธ์ซึ่ึ�งร้วมถึงกร้ร้มการ้
หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ของบร้ิษััทฯ พนักงานของบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย แล้ะผ่้้ม่อุปการ้คุณของบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย

•  เม่�อวันท่� 30 กันยายน 2563 CCSP ได้เข้าทำบันทึกข้อต่กล้งกับบร้ิษััท ไทยวัฒน์วิศวการ้ทาง จำกัด แล้ะห้างหุ้นส่วนจำกัด 
สามปร้ะสิทธิ� เพ่�อให้ CCSP ถอนต่ัวจากกิจการ้ร้่วมค้า ท่เอสซึ่่ นับต่ั�งแต่่วันท่� 30 กันยายน 2563 เป็นต่้นมา
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อุทธร้ณ์ของคณะกร้ร้มการ้พิจาร้ณาอุทธร้ณ์แล้ะข้อร้้องเร้่ยน  
กร้มบัญช้่กล้าง อย่างไร้ก็ด่ ณ วันท่� 18 พฤษัภาคม 2564 กิจการ้
ร้ว่มค้า ไช้น่าเร้ล้เวย์ฯ ได้ย่�นคำร้อ้งขอถอนฟ้ื้องคด่ต่อ่ศาล้ปกคร้อง 
แล้ะเม่�อวันท่� 25 พฤษัภาคม 2564 ศาล้ปกคร้องกล้างได้อนุญาต่
ให้ผ่้้ฟื้้องคด่ถอนคำฟื้้องแล้ะจำหน่ายคด่ออกจากสาร้บบความ

•  ท่�ปร้ะชุ้มสามัญผ่้้ถ่อหุ้นของบริ้ษััทฯ แล้ะ/หร้่อ ท่�ปร้ะชุ้ม 
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทอนุมัติ่การ้จ่ายเงินปันผ่ล้ปร้ะจำปีแล้ะ
เงนิปนัผ่ล้ร้ะหว่างกาล้ให้แกผ่่้ถ้อ่หุน้จำนวนร้วม 250.00 ล้า้นบาท

2563
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การปรับโครงสร้างผ้้ถ่อหุ้น

1. กิิจกิารร่วมค้้า CPN
บร้ษิัทัฯ บริ้ษัทั พ.่ซึ่อ่ท่ ่จำกดั แล้ะบริ้ษัทั นภาก่อสร้า้ง จำกดั ได้
เข้าทำหนังส่อสัญญากิจการ้ร้่วมค้า CPN เม่�อวันท่� 4 กุมภาพันธ์ 
2564 เพ่�อเข้าปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้คล้องร้ะบายน�ำแล้ะอาคาร้
ปร้ะกอบ จังหวัดนคร้ศร้่ธร้ร้มร้าช้ ซึึ่�งบริ้ษััทฯ บริ้ษััท พ่.ซึ่่อ่ท ่
จำกัด แล้ะบริ้ษััท นภาก่อสร้้าง จำกัด ม่ส่วนได้เส่ยในกิจการ้ 
ร้่วมค้า CPN จำนวนร้้อยล้ะ 38.25 ร้้อยล้ะ 32.75 แล้ะร้้อยล้ะ 
29.00 ต่ามล้ำดับ ทั�งน่� บร้ิษััท พ่.ซึ่่อ่ท่ จำกัด แล้ะบร้ิษััท  
นภาก่อสร้้าง จำกัด เป็นบุคคล้ท่�ไม่ได้ม่ความเก่�ยวข้องใด ๆ กับ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ

ทั�งน่� กจิการ้ร้ว่มคา้ CPN ไดม้ก่าร้ล้งนามสญัญาร้บัเหมากอ่สร้า้ง
แล้้วในเด่อนมิถุนายน 2564  นอกจากน่� ปัจจุบันบร้ิษััทฯ แล้ะผ่้้
ร้่วมค้าอ่ก 2 ร้าย อย้่ร้ะหว่างการ้วางแผ่นงานก่อสร้้าง แล้ะสรุ้ป
ร้ป้แบบการ้กอ่สร้า้งกบัเจา้ของโคร้งการ้ ทั�งน่� กจิการ้ร้ว่มคา้ CPN 
จะม่การ้บันทึกบัญช้่ต่ามวิธ่การ้รั้บร้้้ส่วนแบ่งของ สินทร้ัพย์  
หน่�สิน ร้ายได้แล้ะค่าใช้้จ่าย 

2. กิิจกิารร่วมค้้า ยูเอ็็น-ซี่ซี่
CCSP แล้ะ UNIQ ได้เข้าทำสัญญากิจการ้ร้่วมค้า ย้เอ็น-ซึ่่ซึ่่ เม่�อ
วันท่� 27 กร้กฎิาคม 2564 เพ่�อเข้าปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ทาง
พิเศษัสายพร้ะร้าม 3 สัญญาท่� 1 ซึ่ึ�ง CCSP แล้ะ UNIQ ม่ส่วน
ได้เส่ยในกิจการ้ร้่วมค้า ย้เอ็น-ซึ่่ซึ่่ จำนวนร้้อยล้ะ 30.00 แล้ะ 
ร้้อยล้ะ 70.00 ต่ามล้ำดับ ทั�งน่� UNIQ เป็นบร้ิษััทท่�จดทะเบ่ยน
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ในต่ล้าดหลั้กทรั้พย์แห่งปร้ะเทศไทย แล้ะเป็นบริ้ษััทท่�ไม่ได้ม่
ความเก่�ยวข้องใด ๆ กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ

ทั�งน่� กิจการ้ร้่วมค้า ย้เอ็น-ซ่ึ่ซ่ึ่ ได้ม่การ้ล้งนามสัญญารั้บเหมา
ก่อสร้้างแล้้วในเด่อนตุ่ล้าคม 2564 นอกจากน่� ปัจจุบัน CCSP 
แล้ะ UNIQ อย้ร่้ะหว่างการ้วางแผ่นงานก่อสร้า้ง แล้ะสรุ้ปร้ป้แบบ
การ้ก่อสร้้างกับเจ้าของโคร้งการ้ ทั�งน่� กิจการ้ร้่วมค้า ย้เอ็น-ซึ่่ซึ่่ 
จะม่การ้บันทึกบัญช้่ต่ามวิธ่การ้รั้บร้้้ส่วนแบ่งของ สินทร้ัพย์  
หน่�สิน ร้ายได้แล้ะค่าใช้้จ่าย

3. กิิจกิารร่วมค้้า ซี่ซี่เอ็สพี่-เดอ็ะซี่อ็่ซี่
CCSP แล้ะ THE ซึ่ึ�งเป็นบร้ิษััทย่อยของบร้ิษััทฯ ทั�ง 2 บร้ิษััท ได้
เข้าทำสัญญากิจการ้ร้่วมค้า ซึ่่ซึ่่เอสพ่-เดอะซึ่่อ่ซึ่่ เม่�อวันท่� 28 
กนัยายน 2564 เพ่�อเข้าปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ก่อสร้า้งทางหล้วง
พิเศษัหมายเล้ข 82 ช้่วงเอกช้ัย-บ้านแพ้ว ต่อน 8 ซึ่ึ�ง CCSP แล้ะ 
THE ม่ส่วนได้เส่ยในกิจการ้ร้่วมค้า ซึ่่ซึ่่เอสพ่-เดอะซึ่่อ่ซึ่่ จำนวน
ร้้อยล้ะ 51.00 แล้ะร้้อยล้ะ 49.00 ต่ามล้ำดับ

ทั�งน่� กิจการ้ร้่วมค้า ซึ่่ซึ่่เอสพ่-เดอะซึ่่อ่ซึ่่ เป็นผ่้้เสนอร้าคาต่�ำสุด 
ณ วันท่� 15 พฤศจิกายน 2564 โคร้งการ้ดังกล้่าวอย้่ร้ะหว่าง
กร้ะบวนการ้เข้าทำสัญญาร้ับเหมาก่อสร้้างกับเจ้าของโคร้งการ้ 
ทั�งน่� กจิการ้ร้ว่มคา้ ซึ่ซ่ึ่เ่อสพ-่เดอะซึ่อ่ซ่ึ่ ่จะมก่าร้บนัทกึบญัช้ต่่าม
วิธ่การ้ร้ับร้้้ส่วนแบ่งของ สินทร้ัพย์ หน่�สิน ร้ายได้แล้ะค่าใช้้จ่าย
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1.1.3 การใช้เงินจากการระด้มทุนตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน

วัตุถุุประสงค้์กิารใช้้เงิน

ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาไทย) : บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) (“บร้ิษััทฯ” หร้่อ “CIVIL”)
ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาอังกฤษั) : Civil Engineering Public Company Limited
ปร้ะเภทธุร้กิจ :    ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง
ทุนจดทะเบ่ยน ณ วันท่� 27 มกร้าคม 2565 : 700,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นท่�เสนอขายต่่อนักล้งทุน : 200,000,000.00 หุ้น
ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ : 1.00 บาท
ร้าคาท่�เสนอขายต่่อนักล้งทุนหุ้นล้ะ : 4.60 บาท

บร้ษิัทัฯ ได้รั้บเงินจากการ้เสนอขายหลั้กทร้พัยใ์นคร้ั�งน่� (ภายหลั้งหกัคา่ใช้จ่้ายในการ้เสนอขายหลั้กทร้พัย)์ จำนวน 883.37 ล้้านบาท 
โดยบร้ิษััทฯ ม่วัต่ถุปร้ะสงค์การ้ใช้้เงินดังน่� 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน ระยะเวล้าท่�ใช้เงิน
โด้ยประมาณ รายล้ะเอ่ยด้

จำานวนเงินท่�ใช้
โด้ยประมาณ  

(ล้้านบาท)

1. เงินทุนสำหร้ับการ้ล้งทุน
เพิ�มเต่ิมในเคร้่�องจักร้
อุปกร้ณ์ แล้ะเทคโนโล้ย่
สำหร้ับใช้้ในโคร้งการ้
ก่อสร้้าง 

2. ช้ำร้ะค่นเงินก้้ย่มจาก
สถาบันการ้เงิน

3. เงินทุนหมุนเว่ยนในการ้
ดำเนินธุร้กิจ (ถ้าม่)

442.0 - 530.0

177.0 - 265.0

88.4 - 264.4

ปี 2565 - ปี 2566

ปี 2565 - ปี 2566

ปี 2565 - ปี 2566

กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่แผ่นจะล้งทุนในเคร่้�องจักร้แล้ะอุปกร้ณ์
เพ่�อเพิ�มปร้ะสทิธิภาพทั�งในด้านร้ะยะเวล้าแล้ะต่น้ทุนใน
การ้ดำเนินการ้ก่อสร้้าง ร้วมถึงเป็นการ้ล้งทุนเพิ�มเติ่ม 
เพ่�อทดแทนเคร้่�องจักร้แล้ะอุปกร้ณ์เดิม เช้่น เคร้่�องจักร้
หนัก เคร้่�องจักร้สำหร้ับขนส่งหร้่อเคร้น แล้ะเทคโนโล้ย่
ในการ้ก่อสร้้างใหม่ เป็นต่้น 

เพ่�อช้ำร้ะค่นเงินก้้ต่ามสัญญาเงินก้้ย่ม

ส่วนหนึ�งของเงินทุนหมุนเว่ยนในการ้ดำเนินธุร้กิจ  
กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะใช้้เป็นเงินทุนหมุนในโคร้งการ้ก่อสร้้าง  
ซึ่ึ�งเป็นธุร้กิจหล้ักของกลุ้่มบร้ิษััทฯ

การ้ปร้ะมาณการ้ข้างต่้นของบร้ิษััทฯ เป็นไปต่ามแผ่นธุร้กิจในปัจจุบัน แล้ะเป็นการ้ปร้ะมาณการ้ท่�ด่ท่�สุดในการ้จัดสร้ร้เงินท่�ได้จาก
การ้เสนอขายหล้ักทร้ัพย์คร้ั�งน่� ซึ่ึ�งขึ�นอย้่กับแผ่นงานของบร้ิษััทฯ แล้ะปร้ะมาณการ้เก่�ยวกับค่าใช้้จ่ายของบร้ิษััทฯ ในปัจจุบัน ทั�งน่� 
แผ่นงานของบร้ิษััทฯ ในอนาคต่ แล้ะค่าใช้้จ่ายท่�เกิดขึ�นจร้ิงอาจแต่กต่่างไปจากแผ่นงานปัจจุบัน ดังนั�น แผ่นการ้ใช้้เงินท่�เกิดขึ�นจร้ิง
จงึอาจแต่กต่า่งไปจากปร้ะมาณการ้ท่�ร้ะบไุวข้า้งต้่น โดยบริ้ษัทัฯ เช่้�อวา่กร้ณดั่งกล้า่วจะไม่สง่ผ่ล้กร้ะทบต่อ่แผ่นการ้ล้งทุนของบริ้ษัทัฯ 
อยา่งมน่ยัสำคญั โดยบริ้ษัทัฯ จะปฏิบัิต่ใิห้เป็นไปต่ามปร้ะกาศสำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับหล้กัทร้พัย์แล้ะต่ล้าดหลั้กทร้พัย์ ท่� สจ. 
63/2561 เร้่�อง การ้เปล้่�ยนแปล้งวตั่ถุปร้ะสงคก์าร้ใช้เ้งนิต่ามแบบแสดงร้ายการ้ข้อมล้้การ้เสนอขายหล้กัทร้พัยแ์ล้ะร้า่งหนงัสอ่ช้่�ช้วน
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1.1.4 ขื่้อม้ล้บริษัท

ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาไทย) : บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น) 
ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาอังกฤษั) : Civil Engineering Public Company Limited
ปร้ะเภทธุร้กิจ : ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 68/12 อาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ ช้ั�น 7 ถนนกำแพงเพช้ร้ 6 
  แขวงล้าดยาว เขต่จตุ่จักร้ กรุ้งเทพมหานคร้ 10900
เล้ขทะเบ่ยนบร้ิษััท : 0107563000169
โทร้ศัพท์ : 02-589-8888-9
โทร้สาร้ : 02-589-8886-7
เว็บไซึ่ต่์/โฮมเพจบร้ิษััท : http://www.civilengineering.co.th/
ทุนจดทะเบ่ยน ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 700,000,000.00 บาท
ทุนช้ำร้ะแล้้ว ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 500,000,000.00 บาท 
ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ : 1.00 บาท
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้้ 

กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ร้ายได้หล้ักมาจากธุร้กิจร้ับเหมาก่อสร้้าง  
ซึ่ึ�งดำเนินการ้โดยบร้ิษััทฯ CCSP แล้ะ THE แล้ะได้ต่่อยอดไปอ่ก 
2 ธรุ้กิจ ได้แก่ (1) ธรุ้กิจจำหน่ายวัสดุกอ่สร้า้ง ซึึ่�งเป็นการ้จำหน่าย
ชิ้�นสว่นคอนกร้ต่่สำเร้จ็ร้ป้ (Segment) ซึ่ึ�งดำเนนิการ้โดย  CCSP 
แล้ะการ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้างต่่าง ๆ ซึึ่�งดำเนินการ้โดยบร้ิษััทฯ 
CCSP แล้ะ THE แล้ะ (2) ธุร้กิจให้เช้่า ซึ่ึ�งโดยหล้ักจะเป็นการ้ให้
เช้่าอาคาร้สำนักงานจำนวน 1 แห่ง แล้ะเช้่าเคร้่�องจักร้แล้ะ

หมายเหตุุ: 
1 ร้ายได้ค่าเช้่าอ่�น ๆ ปร้ะกอบด้วย ร้ายได้ค่าเช้่าเคร้่�องจักร้ เคร้่�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์ท่�ให้เช้่ากับผ่้้ร้ับเหมาช้่วง 
2 ร้ายได้อ่�น ปร้ะกอบด้วย ร้ายได้ค่าบร้ิการ้จัดเก็บสินค้า กำไร้จากการ้จำหน่ายเคร้่�องจักร้อุปกร้ณ์แล้ะยานพาหนะ ร้ายได้ค่าบร้ิการ้ใช้้พ่�นท่� กำไร้จากอัต่ร้าแล้กเปล้่�ยนท่�ยังไม่เกิดขึ�นจร้ิง ร้ายได้
  ค่าบร้ิการ้ผ่้้ร้ับเหมา ร้ายได้จากการ้ยกหน่�ให้ กำไร้จากการ้โอนสิทธิในกิจการ้ร้่วมค้า แล้ะอ่�นๆ

1.1 งานทาง

1.2 งานทางร้ถไฟื้

1.3 งานท่าอากาศยาน

1.4 งานเข่�อนแล้ะอ่างเก็บน�ำ

1.5 อ่�น ๆ

2.1 การ้จำหน่ายช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่
สำเร้็จร้้ป

2.2 การ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง

ร้ายได้ค่าเช้่าแล้ะบร้ิการ้
อสังหาร้ิมทร้ัพย์

ร้ายได้ค่าเช้่าอ่�น ๆ1

1,656.27 

984.17 

86.28 

85.69 

137.82

1,439.83

1,987.46

144.36

113.32

67.37

1,874.83

 2,020.11 

 632.04 

130.87

 145.42 

51.59

30.66

2.69

2.67

4.29

34.87

48.13

3.50

2.74

1.63

37.03

39.90

12.48

2.58

2.87

รายได้้รวม

สำาหรับปีบัญช่สิ�นสุด้วันท่� 31 ธัันวาคม

2562

ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาทร้อยล้ะ ร้อยล้ะ ร้อยล้ะ

2563 2564

รวมรายได้จากิกิารรับเหมากิ่อ็สร้าง

รวมรายได้จากิกิารขายวัสดุกิ่อ็สร้าง

ร้ายได้อ่�น2

รวมรายได้ค้่าเช้่า

อุปกร้ณ์ก่อสร้้างท่�ยงัไม่ได้ใช้้งาน ซึึ่�งดำเนนิการ้โดยบร้ษิัทัฯ CCSP 
แล้ะ THE

โคร้งสร้้างร้ายได้ของบริ้ษััทฯ จำแนกต่ามปร้ะเภทธุร้กิจ ต่าม 
งบการ้เงินร้วมสำหร้ับร้อบปีบัญช้่สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2562 
2563 แล้ะ 2564 สรุ้ปได้ดังน่�

2,950.23 

174.38

15.70

3,210.40

3,752.31

327.67

14.73

4,129.58

4,803.27

226.62

 16.00 

5,062.84

91.90

5.43

0.49

100.00

90.86

7.93

0.36

100.00

94.87

4.48

0.32

100.00

71.47

102.91

14.37

1.33

70.09

- 

327.67

14.37

0.36

34.87

- 

226.62

15.88

 0.12 

16.95

2.23

3.21

0.45

0.04

2.18

- 

7.93

0.35

0.01

0.84

- 

4.48

0.31

0.00

0.33

รวมรายได้
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1.2.2 ขื่้อม้ล้เก่่ยวกับผล้ิตภัณฑ์

1. ล้ักษณะผล้ิตภัณฑ์หร่อบริการ แล้ะการพัฒนา
นวัตกรรมธัุรกิจ

1.1 ธุุรกิิจรับเหมากิ่อ็สร้าง
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ม่ปร้ะสบการ้ณ์แล้ะความช้ำนาญทางดา้นวศิวกร้ร้ม
แล้ะงานก่อสร้้างมาอย่างยาวนาน ซึ่ึ�งโคร้งการ้ท่�อย้่ร้ะหว่างการ้
ดำเนินการ้บร้ิษััทฯ ได้ร้ับงานโดยต่ร้งจากเจ้าของโคร้งการ้  
ซึ่ึ�งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานร้ัฐ ยกเว้นโคร้งการ้ร้ถไฟื้ทางค้่ช้่วง  
บางสะพานน้อย-ชุ้มพร้ ท่�เป็นการ้ร้ับเหมาช้่วงจากกิจการ้ 
ร้ว่มคา้ เอสทท่พ่ ่ซึ่ึ�งเปน็โคร้งการ้กอ่สร้า้งทางร้ถไฟื้โคร้งการ้แร้ก
ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ดำเนินการ้กับผ่้้ร้ับเหมาก่อสร้้างเอกช้น แล้ะ
โคร้งการ้ก่อสร้้างสะพานล้อยเดินเท้า (Skywalk) สายส่เข่ยว 
Phase I ท่�เป็นการ้รั้บเหมาจากบริ้ษััท ปต่ท. จำกัด (มหาช้น) 
อยา่งไร้ก็ต่าม กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ มแ่ผ่นการ้ขยายกลุ้ม่ล้ก้ค้าไปยังล้ก้ค้า
แล้ะเจ้าของโคร้งการ้ท่�เป็นบร้ิษััทเอกช้นท่�ม่ฐานะทางการ้เงินท่�
แข็งแกร้่ง ร้วมถึงกร้ะจายปร้ะเภทโคร้งการ้ก่อสร้้างให้ม่ความ
หล้ากหล้ายมากยิ�งขึ�น อ่กทั�ง การ้เข้าร้ับงานก่อสร้้างจะเป็นทั�ง
ในร้้ปแบบการ้เข้าปร้ะกวดร้าคาโดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ เอง แล้ะการ้
ร้ับช่้วงงานจากบริ้ษััทรั้บเหมาก่อสร้้างเอกช้นขนาดใหญ่ร้ายอ่�น
ในโคร้งการ้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ เห็นว่าม่ความเหมาะสมทั�งด้านขนาด
โคร้งการ้ สถานท่� แล้ะอัต่ร้าผ่ล้ต่อบแทนท่�คาดว่าจะได้ร้ับ

นอกจากน่� กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ไดใ้ห้ความสำคัญกับปร้ะสิทธิภาพในการ้
ทำงานจากการ้พัฒนาบุคล้ากร้ การ้ใช้้เทคโนโล้ย่ในการ้บร้ิหาร้
จัดการ้ การ้บร้ิหาร้จัดการ้ความสัมพันธ์กับผ่้้จัดหาวัต่ถุดิบ แล้ะ
การ้ม่โร้งงานผ่ลิ้ต่วัสดุก่อสร้้างบางปร้ะเภท เพ่�อให้โคร้งการ้

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดยบริษััที่ฯ

ทางหล้วงหมายเล้ข 4 สายกร้ะบ่�-อ.ห้วยยอด 
ต่อน 5 

ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง สายบางปะอิน-
สร้ะบุร้่-นคร้ร้าช้ส่มา (ต่อน 29 แล้ะ 30)

ทางหล้วงหมายเล้ข 3246 

ทางหล้วงหมายเล้ข 3901 สายค้่ขนานวงแหวน
ร้อบนอกกรุ้งเทพมหานคร้ 

ทางหล้วงหมายเล้ข 304

ทางหล้วงหมายเล้ข 3901 สายทางบร้ิการ้ 
ด้านนอกของทางหล้วงหมายเล้ข 9 ต่อน 2

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

เม.ย. 58 - ม.ิย. 60

ก.ย. 59 - ก.ย. 62

ก.พ. 62 - ม.ิย. 64

ม.ิย. 62 - ก.พ. 65 

ต่.ค. 62 - ธ.ค. 65

ก.ย. 63 - ธ.ค. 65

100.00

100.00

94.04

94.62 

21.72

45.84

550.27

2,832.00

528.23

1,095.41 

1,184.63

623.90

ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่คุณภาพต่ามท่�กำหนดแล้ะสามาร้ถ 
ส่งงานต่ร้งเวล้า อ่กทั�ง บร้ิหาร้จัดการ้ต่้นทุนโคร้งการ้ก่อสร้้างให้
อย้่ในงบปร้ะมาณท่�กำหนดแล้ะม่ปร้ะสิทธิภาพส้งสุด 

ทั�งน่� โคร้งการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างโดยหล้ักจะเป็นโคร้งการ้ใน 
แนวร้าบ เช้่น งานทาง งานทางร้ถไฟื้ งานท่าอากาศยาน แล้ะ
งานเข่�อนแล้ะอ่างเก็บน�ำ เป็นต่้น ซึ่ึ�งม่ร้ายล้ะเอ่ยด ดังน่�

(กิ) งานที่าง
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้เร้ิ�มดำเนินการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างงานทางต่ั�งแต่่ 
จดัต่ั�ง CCSP ในปี 2509 ซึึ่�งเร้ิ�มจากการ้สร้า้งถนนโคร้งการ้ขนาด
เล้็ก ส้่งานสร้้างทางหล้วงแผ่่นดินแล้ะทางยกร้ะดับขนาดใหญ่ 
ต่า่ง ๆ  มากมาย  อก่ทั�งยังได้สั�งสมปร้ะสบการ้ณ์แล้ะความช้ำนาญ
ในงานทางจนทำให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้เข้าเป็นค้่ สัญญาเพ่�อ 
ดำเนินงานก่อสร้้างงานทางขนาดใหญ่ท่�ม่ม้ล้ค่าสัญญาก่อสร้้าง
โคร้งการ้ส้งถึง 1,445.8 ล้้านบาท ร้วมถึงได้ขึ�นทะเบ่ยนเป็น 
ผ่้ร้้บัเหมาช้ั�นพิเศษังานก่อสร้า้งทางจากหน่วยงานร้าช้การ้ต่า่ง ๆ  
โดยร้ะยะเวล้าในการ้กอ่สร้า้งงานทางโดยเฉล้่�ยอย้ท่่�ร้ะหวา่ง 2 ปี 
ถึง 6 ปี ทั�งน่� ขึ�นอย้่กับร้ะยะทางแล้ะความซึ่ับซึ่้อนของโคร้งการ้

กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ความสามาร้ถในการ้ก่อสร้้างงานทางม่ความ 
หล้ากหล้ายทั�งด้านปร้ะเภทงานทาง แล้ะขนาดโคร้งการ้ ต่าร้าง
ดังต่่อไปน่�แสดงต่ัวอย่างโคร้งการ้ก่อสร้้างงานทางท่�สำคัญของ
กลุ้่มบริ้ษััทฯ ท่�ดำเนินงานแล้้วเสร้็จ แล้ะอย้่ร้ะหว่างการ้ 
ดำเนินการ้ ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ ร้ับงาน
โดยต่ร้งจากภาคร้ัฐทั�งหมด

โครงการ ค้่สัญญา ระยะเวล้า
การด้ำาเนินการ

ความค่บหน้า 
ขื่องโครงการ 

(ร้อยล้ะ)

ม้ล้ค่า
สัญญา1

(ล้้านบาท)
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ทางแยกต่่างร้ะดับห้าแยกน�ำกร้ะจาย  
จังหวัดสงขล้า

ทางล้อดจุดต่ัดทางหล้วงหมายเล้ข 4021 กับ 
4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล้ (ห้าแยก
ฉล้อง) 

ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง สายบางปะอิน-
สร้ะบุร้่-นคร้ร้าช้ส่มา (ต่อน 31)

ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง สายบางปะอิน-
สร้ะบุร้่-นคร้ร้าช้ส่มา (ต่อน 16)

ทางหล้วงหมายเล้ข 3701 

ทางหล้วงหมายเล้ข 3901 สายทางบร้ิการ้ 
ด้านนอกของทางหล้วงหมายเล้ข 9 ต่อน 1

โคร้งการ้พัฒนาพ่�นท่�เฉพาะเม่องอ่าวนาง  
ร้ะยะท่� 2

กร้มทางหล้วง 

กร้มทางหล้วง 

กร้มทางหล้วง 

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มโยธาธิการ้แล้ะผ่ังเม่อง

ม.่ค. 58 - ธ.ค. 61 

ก.ค. 58 - พ.ค. 62 

พ.ย. 59 - ม.ิย. 62

ม.่ค. 60 - ม.ค. 64

ม.ค. 62 - ก.ค. 64

ต่.ค. 63 - ม.ค. 66

พ.ย. 63 - พ.ย. 65

100.00 

100.00 

100.00

100.00

80.52

38.51

35.16

1,086.16 

491.70 

1,245.38

872.42

524.94

632.30

133.94

ฟื้้�นฟื้้ทางหล้วง (ภัยพิบัต่ิ) ทล้. 4046 ต่อน
สิเกา-ควนกุน ร้ะหว่าง กม.37+550 - 
กม.38+087 (เป็นต่อนๆ)

โคร้งการ้ยกร้ะดับความปล้อดภัยจุดกล้ับร้ถใน
ร้ะดับเด่ยวกัน ทางหล้วงหมายเล้ข 32 ต่อน 
นคร้หล้วง - อ่างทอง ต่อน 5 ร้ะหว่าง 
กม.38+214 - กม.38+614

โคร้งการ้ยกร้ะดับความปล้อดภัยจุดกล้ับร้ถใน
ร้ะดับเด่ยวกัน ทางหล้วงหมายเล้ข 32 ต่อน 
นคร้หล้วง - อ่างทอง ต่อน 9 ร้ะหว่าง 
กม.43+450 - กม.43+950

แขวงทางหล้วงกร้ะบ่� 

แขวงทางหล้วงอ่างทอง 
สำนักงานทางหล้วงท่� 12 
(สุพร้ร้ณบุร้่) 

แขวงทางหล้วงอ่างทอง 
สำนักงานทางหล้วงท่� 12 
(สุพร้ร้ณบุร้่)

เม.ย. 63 - ธ.ค. 63

ม.ค. 64 - ก.ค. 64 

ม.ค. 64 - ก.ค. 64

100.00

100.00 

100.00

6.67 

17.75

23.35

หมายเหตุุ: 
1 มล้้คา่สญัญาของโคร้งการ้ท่�กอ่สร้า้งเสร้จ็แล้ว้อา้งองิต่ามร้ายไดท้่�บร้ษิัทัฯ บนัทกึเปน็ร้ายไดจ้ากการ้ร้บัเหมากอ่สร้า้ง ซึ่ึ�งอาจแต่กต่า่งจากท่�ร้ะบใุนสญัญาเน่�องจากมก่าร้เพิ�มหร้อ่ล้ดเน่�องานต่ามงาน 
 ก่อสร้้างจร้ิง แล้ะม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�อย้่ร้ะหว่างก่อสร้้างอ้างอิงต่ามม้ล้ค่าท่�ร้ะบุในสัญญาจ้างเหมา (ไม่ร้วมภาษั่ม้ล้ค่าเพิ�ม) 

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดย CCSP

โครงการ ค้่สัญญา ระยะเวล้า
การด้ำาเนินการ

ความค่บหน้า 
ขื่องโครงการ  

(ร้อยล้ะ)

ม้ล้ค่า
สัญญา1

(ล้้านบาท)

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดย THE



34  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

เพ่�อเป็นการ้บริ้หาร้จัดการ้ต้่นทุนการ้ก่อสร้้างได้อย่างมป่ร้ะสิทธิภาพ
แล้ะสร้้างเสร้ิมความได้เปร้่ยบเช้ิงพ่�นท่�ก่อสร้้าง กลุ้่มบร้ิษััทฯ  
มโ่ร้งงานแอสฟื้ลั้ท์ต่กิคอนกร้ต่่ คอนกร้ต่่ผ่สมเสร็้จ ทอ่ร้ะบายน�ำ
คอนกร้่ต่ ร้าวเหล็้กล้้กฟื้้ก แล้ะช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร็้จร้้ป  
(Segment) กร้ะจายอย้่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสร้ะบุร้่  
จังหวัดกร้ะบ่� จังหวัดต่รั้ง แล้ะจังหวัดพร้ะนคร้ศร้่อยุธยา เพ่�อ 
ใช้้ในงานก่อสร้้างในบร้ิเวณใกล้้เค่ยงกับโร้งงานผ่ล้ิต่ดังกล้่าว

โครงการทางหล้วงพิเศษระหว่างเม่อง
 สายบางปะอิน-สระบุร่-นครราชส่มา ตอน 30

โครงการทางหล้วงพิเศษระหว่างเม่อง
 สายบางปะอิน-สระบุร่-นครราชส่มา ตอน 16

โครงการทางล้อด้จุด้ตัด้ทางหล้วง
หมายเล้ขื่ 4021 กับ 4024 กับ 4028 

กับถนนเทศบาล้ (ห้าแยกฉล้อง)
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นอกจากน่� โคร้งการ้ก่อสร้้างทางร้ถไฟื้เป็นโคร้งการ้ของการ้ร้ถไฟื้แห่งปร้ะเทศไทย ซึ่ึ�งบร้ิษััทฯ ร้ับงานโดยต่ร้งเอง แล้ะร้ับเหมาช้่วง
จากกิจการ้ร้่วมค้า เอสท่ท่พ่

โครงการรถไฟทางค้่ ช่วงบางสะพานน้อย - ชุมพร โครงการรถไฟความเร็วส้ง ช่วง ส่คิ�ว – กุด้จิก

(ข) งานที่างรถุไฟ
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ได้เร้ิ�มดำเนนิการ้รั้บเหมาก่อสร้า้งงานทางร้ถไฟื้ในปี 
2561 จากการ้ร้ับช้่วงงานก่อสร้้างร้ถไฟื้ทางค้่ ช้่วงบางสะพาน
น้อย-ชุ้มพร้ จากกิจการ้ร้่วมค้าเอสท่ท่พ่ ซึ่ึ�งเป็นการ้ก่อสร้้างทาง
ร้ถไฟื้ทางค้่ร้ะยะทางปร้ะมาณ 36 กิโล้เมต่ร้ ทั�งน่� โคร้งการ้
ก่อสร้้างทางร้ถไฟื้ดังกล้่าวถ่อเป็นจุดเร้ิ�มต่้นของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ใน
การ้เข้าปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ทางร้ถไฟื้โดยต่ร้งเองในเวล้าต่่อมา

ทั�งน่� ขอบเขต่งานหล้ักสำหร้ับงานก่อสร้้างทางร้ถไฟื้ ได้แก่  
งานก่อสร้้างแล้ะปรั้บปรุ้งทางวิ�งร้ถไฟื้ งานก่อสร้้างสถาน่ร้ถไฟื้

แล้ะท่�หยุดร้ถ งานก่อสร้้างย่านเก็บกองแล้ะขนถ่ายต่้้สินค้า  
งานก่อสร้้างถนนต่่าง ๆ แล้ะงานก่อสร้้างโยธา เป็นต่้น 

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่้มบริ้ษัทัฯ อย้ร่้ะหว่างการ้ก่อสร้า้ง
ทางร้ถไฟื้จำนวน 3 โคร้งการ้ ซึ่ึ�งม่ม้ล้ค่าสัญญาก่อสร้้างโคร้งการ้
ต่ั�งแต่่ 1,842.64 ล้้านบาท ถึง 8,000.00 ล้้านบาท โดยม่ 
ร้ายล้ะเอ่ยดต่ามต่าร้างดังต่่อไปน่� (โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยด
เพิ�มเต่มิในสว่นท่� 1 โคร้งสร้า้งแล้ะการ้ดำเนนิงานของกลุ้ม่บร้ษิัทั 
ข้อท่� 5 งานท่�ยังไม่ส่งมอบ)

ร้ถไฟื้ทางค้่ ช้่วงบางสะพานน้อย-ชุ้มพร้ 

ร้ถไฟื้ความเร้็วส้งช้่วงส่คิ�ว-กุดจิก

กิจการ้ร้่วมค้าเอสท่ท่พ่

การ้ร้ถไฟื้แห่งปร้ะเทศไทย 

ก.พ. 61 - เม.ย. 65

เม.ย. 62 - พ.ค. 64

83.50

94.10

1,842.64

2,816.47

หมายเหตุุ: 
1 มล้้คา่สญัญาของโคร้งการ้ท่�กอ่สร้า้งเสร้จ็แล้ว้อา้งองิต่ามร้ายได้ท่�บร้ษิัทัฯ บนัทกึเปน็ร้ายไดจ้ากการ้ร้บัเหมากอ่สร้า้ง ซึ่ึ�งอาจแต่กต่า่งจากท่�ร้ะบใุนสญัญาเน่�องจากม่การ้เพิ�มหร้่อล้ดเน่�องานต่ามงาน

ก่อสร้้างจร้ิง แล้ะม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�อย้่ร้ะหว่างก่อสร้้างอ้างอิงต่ามม้ล้ค่าท่�ร้ะบุในสัญญาจ้างเหมา (ไม่ร้วมภาษั่ม้ล้ค่าเพิ�ม) ทั�งน่� ม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�ยังไม่ได้ล้งนามในสัญญาเป็น
ม้ล้ค่าท่�กลุ้่มบร้ิษัํทฯ เสนอในการ้ปร้ะกวดร้าคา ซึ่ึ�งเป็นม้ล้ค่าต่�ำสุดในการ้ปร้ะกวดร้าคา อย่างไร้ก็ด่ ม้ล้ค่าสัญญาสุดท้ายจะต่้องอ้างอิงต่ามสัญญาจ้างเหมา

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดยบริษััที่ฯ

ร้ถไฟื้ความเร้็วส้ง ช้่วงสร้ะบุร้่-แก่งคอย การ้ร้ถไฟื้แห่งปร้ะเทศไทย ก.พ. 64 - ก.พ. 67 11.49 8,000.00

โครงการ ค้่สัญญา ระยะเวล้า
การด้ำาเนินการ

ความค่บหน้า 
ขื่องโครงการ 

(ร้อยล้ะ)

ม้ล้ค่า
สัญญา1

(ล้้านบาท)

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดย CCSP
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หมายเหตุุ: 
1 มล้้คา่สญัญาของโคร้งการ้ท่�กอ่สร้า้งเสร้จ็แล้ว้อา้งองิต่ามร้ายได้ท่�บร้ษิัทัฯ บนัทกึเปน็ร้ายไดจ้ากการ้ร้บัเหมากอ่สร้า้ง ซึ่ึ�งอาจแต่กต่า่งจากท่�ร้ะบใุนสญัญาเน่�องจากม่การ้เพิ�มหร้่อล้ดเน่�องานต่ามงาน

ก่อสร้้างจร้ิง แล้ะม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�อย้่ร้ะหว่างก่อสร้้างอ้างอิงต่ามม้ล้ค่าท่�ร้ะบุในสัญญาจ้างเหมา (ไม่ร้วมภาษั่ม้ล้ค่าเพิ�ม) ทั�งน่� ม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�ยังไม่ได้ล้งนามในสัญญาเป็น
ม้ล้ค่าท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ เสนอในการ้ปร้ะกวดร้าคา ซึ่ึ�งเป็นม้ล้ค่าต่�ำสุดในการ้ปร้ะกวดร้าคา อย่างไร้ก็ด่ ม้ล้ค่าสัญญาสุดท้ายจะต่้องอ้างอิงต่ามสัญญาจ้างเหมา

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดย THE

ซึ่่อมบำรุ้งเสร้ิมผ่ิวทางวิ�งแล้ะไหล้่ทางวิ�งสนาม
บิน ท่าอากาศยานกร้ะบ่�

ซึ่่อมบำรุ้งผ่ิวทางวิ�งแล้ะทางขับ ท่าอากาศยาน
พิษัณุโล้ก

โคร้งการ้ท่าอากาศยานจังหวัดต่ร้ัง

โคร้งการ้ท่าอากาศยานจังหวัดร้ะนอง

โคร้งการ้ท่าอากาศยานจังหวัดหัวหิน

โคร้งการ้ท่าอากาศยานจังหวัดล้ำปาง

กร้มท่าอากาศยาน

กร้มท่าอากาศยาน

กร้มท่าอากาศยาน

กร้มท่าอากาศยาน

กร้มท่าอากาศยาน

กร้มท่าอากาศยาน

ส.ค. 59 - ม.ิย. 60 

ม.่ค. 61 - ก.ย. 61 

ส.ค. 62 - ต่.ค. 64

ส.ค. 63 - พ.ค. 64

ก.ย. 63 - ส.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

100.00 

100.00

96.59

100.00

17.39

25.52

114.02 

124.21

634.02

85.89

224.20

214.82

โครงการ ค้่สัญญา ระยะเวล้า
การด้ำาเนินการ

ความค่บหน้า 
ขื่องโครงการ 

(ร้อยล้ะ)

ม้ล้ค่า
สัญญา1

(ล้้านบาท)

(ค้) งานที่่าอ็ากิาศยาน
กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้เร้ิ�มดำเนินการ้รั้บเหมาก่อสร้้างงานท่าอากาศยาน
ในปี 2536 จากการ้ช้นะการ้ปร้ะม้ล้ร้ับเหมาก่อสร้้างทางวิ�ง  
ทางขับ ล้านจอดเคร้่�องบิน แล้ะถนนในบร้ิเวณท่าอากาศยาน
ร้ะนอง ซึ่ึ�งม่ม้ล้ค่าสัญญาปร้ะมาณ 634.02 ล้้านบาท นอกจากน่� 
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาท่าอากาศยานอย่าง 
ต่่อเน่�องทั�งในงานสร้า้งใหม่ แล้ะปรั้บปรุ้งโคร้งสร้า้งเดิม โดยงาน
หล้ักท่�เก่�ยวข้องกับงานก่อสร้้างท่าอากาศยาน ได้แก่ ทางวิ�งของ
เคร้่�องบิน ล้านจอดเคร้่�องบิน งานอาคาร้ แล้ะร้ะบบไฟื้ฟื้้าแล้ะ
ร้ะบบปร้ะปา เป็นต่้น

กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ผ่ล้งานก่อสร้้างแล้ะปร้ับปรุ้งงานท่าอากาศยาน 
มาแล้ว้มากกวา่ 10 โคร้งการ้ ทั�งน่� ต่าร้างดังต่อ่ไปน่�แสดงตั่วอยา่ง
โคร้งการ้ก่อสร้้างงานท่าอากาศยานท่�สำคัญของกลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ท่�ดำเนินงานแล้้วเสร็้จ แล้ะอย้่ร้ะหว่างการ้ดำเนินการ้ ณ วันท่� 
31 ธนัวาคม 2564 (โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอย่ดเพิ�มเต่มิในส่วนท่� 
ส่วนท่� 1 โคร้งสร้้างแล้ะการ้ดำเนินงานของกลุ้่มบร้ิษััท ข้อท่� 5 
งานท่�ยังไม่ส่งมอบ) ซึึ่�งกลุ้่มบริ้ษััทฯ ร้ับงานโดยต่ร้งจากภาครั้ฐ
ทั�งหมด

โครงการซ่่อมบำารุงผิวทางวิ�งแล้ะ
ทางขื่ับท่าอากาศยานพิษณุโล้ก

โครงการท่าอากาศยานจังหวัด้ตรัง
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(ง) งานเข่�อ็นและอ็่างเกิ็บน้ำ
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไดเ้ร้ิ�มดำเนนิการ้รั้บเหมากอ่สร้า้งงานเข่�อนแล้ะอา่ง
เกบ็น�ำในปี 2525 จากการ้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้พัฒนา
ลุ้่มแม่น�ำคล้องบึง ซึึ่�งเป็นการ้ก่อสร้้างทำนบดินหัวงาน แล้ะ
อาคาร้ปร้ะกอบ นอกจากน่� กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้ช้นะการ้ปร้ะกวด
ร้าคาเข่�อนแล้ะอ่างเกบ็น�ำอยา่งต่่อเน่�องทั�งขนาดเล็้ก ขนาดกล้าง 
แล้ะขนาดใหญ ่โดยงานเข่�อนแล้ะอา่งเก็บน�ำถอ่เป็นโคร้งการ้ท่�ม่
ความซึ่บัซึ่อ้นแล้ะต่อ้งใช้เ้ทคโนโล้ยใ่นการ้กอ่สร้า้งสง้ ซึ่ึ�งขอบเขต่
งานหล้ักท่�เก่�ยวข้องกับงานก่อสร้้างเข่�อนแล้ะอ่างเก็บน�ำ ได้แก่ 
(1) งานผ่ันน�ำ งานส้บน�ำ แล้ะงานทางล้ำเล้่ยงช้ั�วคร้าว (2) งาน
ปร้ับปรุ้งฐานร้ากเข่�อน (3) งานเข่�อนดินแล้ะส่วนปร้ะกอบ  
(4) งานอาคาร้ทางร้ะบายน�ำล้น้ (5) งานอาคาร้ท่อสง่น�ำล้งล้ำน�ำ

เดิม (6) งานถนบนสันเข่�อน (7) งานต่ิดต่ั�งร้ะบบไฟื้ฟื้้า แล้ะ  
(8) งานถนนบำรุ้งร้ักษัาท้ายเข่�อน 

กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ผ่ล้งานก่อสร้้างงานเข่�อนแล้ะอ่างเก็บน�ำร้วมแล้้ว
มากกว่า 20 โคร้งการ้ ทั�งน่� ต่าร้างดังต่่อไปน่�แสดงตั่วอย่าง
โคร้งการ้ก่อสร้้างงานเข่�อนแล้ะอ่างเก็บน�ำท่�สำคัญของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ท่�ดำเนินงานแล้้วเสร็้จ แล้ะอย้่ร้ะหว่างการ้ดำเนินการ้ 
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 (โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิม
ในส่วนท่� ส่วนท่� 1 โคร้งสร้้างแล้ะการ้ดำเนินงานของกลุ้่มบร้ิษััท 
ข้อท่� 5 งานท่�ยังไม่ส่งมอบ) ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ ร้ับงานโดยต่ร้งจาก
ภาคร้ัฐทั�งหมด

โครงการทำานบด้ินหัวงานแล้ะอาคารประกอบ 
โครงการอ่างเก็บนำ�าคล้องทรายขื่าว

โครงการอ่างเก็บนำ�าคล้องสังขื่์ 

หมายเหตุุ: 
1 มล้้คา่สญัญาของโคร้งการ้ท่�กอ่สร้า้งเสร้จ็แล้ว้อา้งองิต่ามร้ายได้ท่�บร้ษิัทัฯ บนัทกึเปน็ร้ายไดจ้ากการ้ร้บัเหมากอ่สร้า้ง ซึ่ึ�งอาจแต่กต่า่งจากท่�ร้ะบใุนสญัญาเน่�องจากม่การ้เพิ�มหร้่อล้ดเน่�องานต่ามงาน

ก่อสร้้างจร้ิง แล้ะม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�อย้่ร้ะหว่างก่อสร้้างอ้างอิงต่ามม้ล้ค่าท่�ร้ะบุในสัญญาจ้างเหมา (ไม่ร้วมภาษั่ม้ล้ค่าเพิ�ม)

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดยบริษััที่ฯ

เข่�อนแล้ะร้ะบบป้องกันน�ำท่วม  
นิคมอุต่สาหกร้ร้มสมุทร้สาคร้

ทำนบดินหัวงานแล้ะอาคาร้ปร้ะกอบ  
โคร้งการ้อ่างเก็บน�ำคล้องทร้ายขาว

เข่�อนป้องกันต่ล้ิ�งร้ิมแม่น�ำกร้ะบุร้่

โคร้งการ้อ่างเก็บน�ำคล้องสังข์

การ้นิคมอุต่สาหกร้ร้มแห่ง
ปร้ะเทศไทย

กร้มช้ล้ปร้ะทาน 

กร้มโยธาธิการ้แล้ะผ่ังเม่อง

กร้มช้ล้ปร้ะทาน

เม.ย. 57 - พ.ย. 58 

ม.ิย. 57 - ก.พ. 59 

เม.ย. 62 - ก.ย. 64

ม.่ค. 62 - ก.ย. 64

100.00 

100.00 

100.00

63.48

537.5 

298.2 

97.20

393.11

โครงการ ค้่สัญญา ระยะเวล้า
การด้ำาเนินการ

ความค่บหน้า 
ขื่องโครงการ 

(ร้อยล้ะ)

ม้ล้ค่า
สัญญา1

(ล้้านบาท)

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดย CCSP
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โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดยบริษััที่ฯ

พัฒนาค้น�ำร้ิมถนนวิภาวด่ร้ังสิต่ 

บ่อพักแล้ะท่อร้้อยสายไฟื้ฟื้้าใต่้ดิน ถนน
วิภาวด่ร้ังสิต่ ร้ะยะท่� 2 ต่อนท่� 2

วางท่อปร้ะปาแล้ะงานท่�เก่�ยวข้อง ถนน
วิภาวด่ร้ังสิต่ ต่อน 2

กร้มทางหล้วง

การ้ไฟื้ฟื้้านคร้หล้วง 

การ้ปร้ะปานคร้หล้วง

ก.ค. 62 - ม.ิย. 65

พ.ค. 63 - ก.พ. 65

ก.ย. 63 - พ.ค. 65

65.99

32.99 

53.79

โคร้งการ้นิคมอุต่สาหกร้ร้มยางพาร้า (Rubber City)

ร้ะบบร้ะบายน�ำหล้ักเพ่�อบร้ร้เทาปัญหาน�ำท่วมพ่�นท่�
ชุ้มช้นเม่องชุ้มพร้

การ้นิคมอุต่สาหกร้ร้มแห่ง
ปร้ะเทศไทย

กร้มโยธาธิการ้แล้ะผ่ังเม่อง

ม.่ค. 59 - ม.่ค. 62 

เม.ย. 61 - ก.ย. 64

100.00 

100.00

1,475.25 

204.67

537.57

74.56 

23.05

โครงการ ค้่สัญญา ระยะเวล้า
การด้ำาเนินการ

ความค่บหน้า 
ขื่องโครงการ 

(ร้อยล้ะ)

ม้ล้ค่า
สัญญา1

(ล้้านบาท)

โค้รงกิารที่่�ดำเนินกิารโดย CCSP

หมายเหตุุ: 
1 ม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�ก่อสร้้างเสร็้จแล้้วอ้างอิงต่ามร้ายได้ท่�บริ้ษััทฯ บันทึกเป็นร้ายได้จากการ้รั้บเหมาก่อสร้้าง ซึึ่�งอาจแต่กต่่างจากท่�ร้ะบุในสัญญาเน่�องจากม่การ้เพิ�มหร่้อ

ล้ดเน่�องานต่ามงานก่อสร้้างจร้ิง แล้ะม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�อย้่ร้ะหว่างก่อสร้้างอ้างอิงต่ามม้ล้ค่าท่�ร้ะบุในสัญญาจ้างเหมา (ไม่ร้วมภาษั่ม้ล้ค่าเพิ�ม) 

โครงการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา (Rubber 
City)

(จ) งานอ็่�น ๆ
นอกเหน่อจากโคร้งการ้ก่อสร้้างข้างต่้นแล้้วนั�น กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้
พัฒนาความสามาร้ถอย่างสม�ำเสมอในการ้ขยายปร้ะเภท
โคร้งการ้ เพ่�อร้องร้ับการ้เต่ิบโต่แล้ะกร้ะจายร้ายได้ของกลุ้่ม
บริ้ษัทัฯ โดยโคร้งการ้ท่�กลุ้ม่บริ้ษััทฯ ได้เข้าดำเนินการ้ ได้แก่ การ้
ออกแบบก่อสร้้างร้ะบบบำบัดน�ำเส่ย การ้ก่อสร้้างร้ะบบร้ะบาย
น�ำแล้ะร้ะบบบำบัดน�ำเส่ย การ้ขุดคล้องส่งน�ำดิบ การ้ก่อสร้้าง
ท่อบ่อพักแล้ะท่อร้้อยสายไฟื้ฟื้้าใต่้ดิน แล้ะการ้สร้้างท่อร้้อยสาย
โทร้ศัพท์ใต่้ดิน เป็นต่้น (โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิมใน
ส่วนท่� 1 โคร้งสร้้างแล้ะการ้ดำเนินงานของกลุ้่มบร้ิษััท ข้อท่� 5 
งานท่�ยังไม่ส่งมอบ)

นอกจากน่� ในปี 2559 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้เร้ิ�มดำเนินการ้ร้ับเหมา
ก่อสร้้างงานนิคมอุต่สาหกร้ร้มจากการ้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคา
โคร้งการ้นิคมอุต่สาหกร้ร้มยางพาร้า (Rubber City) ในพ่�นท่� 

นิคมอุต่สาหกร้ร้มภาคใต้่ จังหวัดสงขล้า ร้ะยะท่� 2/2 แล้ะ 3  
ซึ่ึ�งมม่ล้้คา่สญัญา 1,475.25 ล้า้นบาท ทั�งน่� ขอบเขต่งานหล้กัของ
งานก่อสร้้างนิคมอุต่สาหกร้ร้มดังกล้่าว ปร้ะกอบด้วย งานปร้ับ
พ่�นท่� งานพัฒนาร้ะบบสาธาร้ณ้ปโภค งานก่อสร้้างอาคาร้ต่่าง ๆ  
แล้ะงานปร้ับปรุ้งอาคาร้ ร้ะบบน�ำเส่ย แล้ะปร้ะปา เป็นต่้น ทั�งน่� 
โคร้งการ้ก่อสร้้างโคร้งการ้นิคมอุต่สาหกร้ร้มยางพาร้า (Rubber 
City) ดังกล้่าวได้เร้ิ�มต่้นในเด่อนเมษัายน 2559 แล้ะส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายในเด่อนม่นาคม 2562 ซึ่ึ�งเป็นไปต่ามกำหนดร้ะยะ
เวล้าแล้้วเสร้็จท่�ร้ะบุในสัญญา 

ทั�งน่� ต่าร้างดังต่่อไปน่�แสดงต่ัวอย่างโคร้งการ้อ่�น ๆ ท่�สำคัญของ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ท่�ดำเนินงานแล้้วเสร้็จ แล้ะอย้่ร้ะหว่างการ้ 
ดำเนินการ้ ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 (โปร้ดพิจาร้ณา 
ร้ายล้ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิมในส่วนท่� 1 โคร้งสร้้างแล้ะการ้ดำเนินงาน
ของกลุ้่มบร้ิษััท ข้อท่� 5 งานท่�ยังไม่ส่งมอบ)
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1.2 ธุุรกิิจจำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง
 
(กิ) กิารจำหน่ายช้ิ้นส่วนค้อ็นกิร่ตุสำเร็จรูป
สนิคา้ช้ิ�นสว่นคอนกร้ต่่สำเร้จ็ร้ป้ของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ดำเนนิการ้ภาย
ใต่้ CCSP สามาร้ถผ่ล้ิต่แล้ะจำหน่ายให้กับบุคคล้ภายนอก แล้ะ
ใช้้ในโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ

เน่�องจากกลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่กล้ยุทธ์ในการ้กร้ะจายแหล้่งท่�มาของ
ร้ายไดไ้ปยงัธรุ้กจิท่�นอกเหนอ่จากงานร้บัเหมากอ่สร้า้ง แล้ะกลุ้ม่
ล้้กค้าหน่วยงานร้าช้การ้ กลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงได้สร้้างโร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�น
ส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป (Yard Segment) แล้้วเสร็้จในเด่อน
กร้กฎิาคม 2560 เพ่�อใช้้ในโคร้งการ้ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ แล้ะ
จำหน่ายให้กับบุคคล้ภายนอก 

(ข) กิารจำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง

กิารจำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง
จากความได้เปร่้ยบของกลุ้่มบริ้ษััทฯ ในด้านความปร้ะหยัดต่่อ
ขนาด (Economy of Scale) แล้ะอำนาจต่่อร้องกับผ่้้จัดหาวัสดุ
กอ่สร้า้ง (Suppliers) กลุ้ม่บร้ษัิัทฯ จงึไดม้ก่าร้ซึ่่�อมาแล้ะจำหนา่ย
วสัดกุอ่สร้า้งใหก้บัผ่้ร้้บัเหมาช้ว่ง (ทั�งในกร้ณ่ท่�ใช้ใ้นโคร้งการ้ของ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ แล้ะท่�อ่�น) แล้ะบุคคล้อ่�น ๆ ท่�ม่ความต่้องการ้  
ในกร้ณ่ท่�ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงซึ่่�อวัสดุก่อสร้้างเพ่�อนำมาใช้้ในโคร้งการ้
ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ จะทำให้สุดท้ายแล้้วจะช่้วยให้กลุ่้มบริ้ษััทฯ 
สามาร้ถบร้ิหาร้ต่้นทุนโคร้งการ้โดยร้วมได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ 

ทั�งน่� วัสดุก่อสร้้างหล้ักท่�ม่การ้จำหน่ายดังกล้่าว ได้แก่ คอนกร้่ต่
ผ่สมเสร้็จ หิน ทร้าย แล้ะเหล้็ก เป็นต่้น โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ จะ
ดำเนินการ้สั�งสินค้าต่่อเม่�อได้ร้ับคำสั�งซึ่่�อจากล้้กค้า อ่กทั�ง ร้าคา
จำหน่ายวัสดุก่อสร้้างจะเป็นในล้ักษัณะต่้นทุนบวกกำไร้ต่ามท่�
กลุ้่มบร้ิษััทฯ กำหนด

กิารจำหน่ายหนิปนูภายใตุ้ประที่านบัตุรท่ี่� CCSP ได้รับอ็นญุาตุ
ในกิารที่ำเหม่อ็งหินปูน 
เม่�อวันท่� 15 มิถุนายน 2564 กร้มอุต่สาหกร้ร้มพ่�นฐานแล้ะการ้
เหมอ่งแร้ ่ไดอ้นุญาต่ต่อ่อายุปร้ะทานบัต่ร้จำนวน 1 ฉบับ เพ่�อให้
ทำเหม่องหินป้นในพ่�นท่�ท่�กำหนดในจังหวัดสร้ะบุร้่ต่่อไปอ่ก 16 
ปี ต่ั�งแต่่วันท่� 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่� 9 มิถุนายน 2580 โดย
ในเดอ่นพฤศจกิายน 2564 CCSP ล้งนามวา่จา้งศลิ้าสากล้สร้ะบรุ่้ 
ในการ้ดำเนินการ้ต่่าง ๆ เพ่�อให้ได้มาซึ่ึ�งหินป้น เช้่น หินป้นเพ่�อ
อุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้าง แล้ะหินป้นเพ่�ออุต่สาหกร้ร้มป้นซึ่่เมนต์่ 
เน่�องจากศิล้าสากล้สร้ะบรุ้ม่ค่วามเช่้�ยวช้าญ เคร้่�องจักร้ บคุล้ากร้ 
แล้ะทร้ัพยากร้ท่�เก่�ยวข้องในการ้เจาะร้ะเบิดหน้าผ่่าหิน การ้โม่
หิน แล้ะการ้จัดจำหน่ายหินป้น

ทั�งน่� ภายหล้งัจากท่�เหมอ่งหนิดงักล้า่วเร้ิ�มดำเนนิการ้จะช้ว่ยเสร้มิ
สร้้างกร้ะแสเงินสดให้ม่ความต่่อเน่�อง (recurring cash flow) 
แล้ะกร้ะจายแหล่้งท่�มาของร้ายได้จากการ้ขายหินดังกล้่าว โดย
กลุ้่มล้้กค้าเป้าหมายหลั้ก ได้แก่ กลุ้่มธุร้กิจคอนกร้่ต่แล้ะ
ป้นซึ่่เมนต่์ ผ่้้ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะผ่้้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง 
นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่แผ่นท่�จะใช้้หินดังกล้่าวในโคร้งการ้
ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ โดยเฉพาะโคร้งการ้ร้ถไฟื้ความเร้็วส้ง 
ช้่วงสร้ะบุร้่-แก่งคอย ซึ่ึ�งจะช้่วยล้ดต่้นทุนก่อสร้้างแล้ะเพิ�มความ
มั�นคงในการ้จัดหาหินให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ 

อ้างอิงต่ามแผ่นผ่ังโคร้งการ้ทำเหม่องท่� ได้นำส่งต่่อกร้ม
อุต่สาหกร้ร้มพ่�นฐานแล้ะการ้เหม่องแร้่ CCSP ปร้ะมาณการ้
ปร้ิมาณสำร้องหินป้นภายในพ่�นท่�โคร้งการ้ ดังน่� (1) ปริ้มาณ
สำร้องหินป้นเพ่�ออุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้าง จำนวนปร้ะมาณ 12.7 
ล้้านเมต่ร้ิกต่ัน แล้ะ (2) ปร้ิมาณสำร้องหินป้นเพ่�ออุต่สาหกร้ร้ม
ป้นซึ่่เมนต่์ จำนวนปร้ะมาณ 3.2 ล้้านเมต่ร้ิกต่ัน คาดว่าจะ
สามาร้ถเร้ิ�มดำเนินการ้เจาะร้ะเบิดหน้าผ่่าหินในช้่วงคร้ึ�งปีแร้ก
ของปี 2565 เน่�องจาก CCSP แล้ะ/หร้่อ ศิล้าสากล้สร้ะบุร้่อย้่
ร้ะหว่างการ้ขอใบอนุญาต่ท่�เก่�ยวข้องจากหน่วยงานร้าช้การ้ท่�
เก่�ยวข้องอ่กทั�ง ภายใต่้สัญญาจ้างร้ะหว่าง CCSP แล้ะศิล้าสากล้
สร้ะบุร้่ CCSP ต่กล้งท่�จะจ่ายค่าจ้างในอัต่ร้าร้้อยล้ะ 80.00 จาก
ยอดร้ายได้จากการ้ขายหินในแต่่ล้ะเด่อน แล้ะสัญญาได้กำหนด
ยอดขายขั�นต่�ำไม่น้อยกว่า 300.00 ล้้านบาท ต่ล้อดร้ะยะเวล้า  
3 ปแีร้กนบัแต่ว่นัท่�เร้ิ�มสญัญา แล้ะไมน่อ้ยกวา่ 500.00 ล้า้นบาท 
ต่ล้อดอายุสัญญา 5 ปี

1.3 ธุุรกิิจให้เช้่า 

บร้ษิัทัฯให้บร้กิาร้อสังหาร้มิทร้พัยท์ั�งในสว่นอาคาร้สำนักงานแล้ะ
พ่�นท่�เช้ิงพาณิช้ย์ท่�ต่ั�งในทำเล้ท่�ม่ศักยภาพในการ้เต่ิบโต่แล้ะ
สะดวกต่่อการ้พัฒนาในอนาคต่ในขณะท่�อ่กส่วนหนึ�งของธุร้กิจ
ค่อการ้ให้เช้่าแล้ะบร้ิการ้เคร้่�องม่อเคร้่�องจักร้ เช้่น ร้ถเคร้น  
ร้ถแบคโฮ ซึึ่�งนอกจากจะเป็นการ้บริ้หาร้การ้จัดการ้ต่้นทุนโดย
ร้วมได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพแล้้ว ยังสอดคล้้องไปกับกร้ะแสของ 
Sharing Economy ในการ้แบ่งปันทร้ัพยากร้กับพันธมิต่ร้  
ให้ร้่วมเต่ิบโต่ไปพร้้อม ๆ กับเร้า

(กิ) กิารให้เช้่าและบริกิารอ็สังหาริมที่รัพีย์
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 CCSP ให้เช้่าแล้ะให้บร้ิการ้พ่�นท่�
สำนักงานภายในอาคาร้สำนักงาน จำนวน 1 แห่ง ค่อ อาคาร้ 
CEC ซึ่ึ�งต่ั�งอย้่ติ่ดกับถนนกำแพงเพช้ร้ 6 แล้ะใกล้้กับถนน
วิภาวด่รั้งสิต่แล้ะสถาน่ร้ถไฟื้ฟ้ื้าวัดเสม่ยนนาร่้ ซึึ่�งเป็นจุดท่�ม่
ศักยภาพในการ้เต่ิบโต่ โดยพ่�นท่�ให้เช้่าหร้่อให้บร้ิการ้จะอย้่ท่�ช้ั�น 
1 ถงึช้ั�น 6 คดิเป็นพ่�นท่�ให้เช่้าแล้ะให้บริ้การ้ร้วมจำนวน 4,193.70 
ต่าร้างเมต่ร้ แล้ะม่ผ่้้ เช้่าพ่�นท่�หร้่อผ่้้ร้ับบร้ิการ้ร้วมจำนวน 
3,768.70 ต่าร้างเมต่ร้ หร้่อคิดเป็นอัต่ร้าการ้เช้่า (Occupancy 
Rate) จำนวนร้้อยล้ะ 89.87
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(ข) กิารให้เช้่าเค้ร่�อ็งจักิร เค้ร่�อ็งม่อ็และอ็ุปกิรณ์์
เช้่นเด่ยวกันกับการ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ให้เช้่า
เคร่้�องจักร้ เคร่้�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์ท่�กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่อย้่แล้้วกับ 
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงสำหร้ับใช้้ในโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ใน
ช้ว่งเวล้าท่�กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ไม่มค่วามจำเป็นต้่องใช้้เคร่้�องจักร้ เคร่้�อง
ม่อแล้ะอุปกร้ณ์นั�นๆ เพ่�อเป็นการ้บร้ิหาร้จัดการ้ต่้นทุนโดยร้วม
ได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะสร้้างร้ายได้ให้กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ  
(โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิมในเอกสาร้แนบ 4 ทร้ัพย์สิน

ในการ้พิจาร้ณาให้เช้่าพ่�นท่�ดังกล้่าว กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะคำนึงถึง
วตั่ถปุร้ะสงคก์าร้เช้า่พ่�นท่� ฐานะทางการ้เงนิของผ่้เ้ช้า่ ขนาดพ่�นท่�
ท่�ต่้องการ้ แล้ะร้ะยะเวล้าการ้เช้่า โดยสัญญาเช้่าพ่�นท่�ร้ะหว่าง 

ท่�ใช้้ในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจแล้ะร้ายล้ะเอ่ยดเก่�ยวกับการ้ปร้ะเมิน
ร้าคาทร้ัพย์สิน ข้อ 3 เคร้่�องม่อแล้ะเคร้่�องจักร้)

ทั�งน่� เคร้่�องจักร้ แล้ะอุปกร้ณ์หล้ัก ได้แก่ ร้ถเคร้น แล้ะร้ถแบคโฮ 
เป็นต่้น โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ จะให้ร้ะยะเวล้าการ้ให้สินเช้่�อช้่วง
ปร้ะมาณ 30 วนั ถงึ 90 วนั อก่ทั�ง คา่เช้า่เคร้่�องจกัร้แล้ะอปุกร้ณ์
จะเป็นในล้ักษัณะต่้นทุนบวกกำไร้ต่ามท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ กำหนด

อาคาร CEC ท่�ตั�งอาคาร CEC

บร้ิษััทฯ แล้ะผ้้่เช้่าจะกำหนดค่าเช้่าท่�แน่นอน ซึึ่�งม่ร้ะยะเวล้า
ต่ั�งแต่่ 1 ปี ถึง 3 ปี ขึ�นอย้่กับการ้เจร้จาต่่อร้องร้ะหว่างค้่สัญญา 
แล้ะกำหนดให้ช้ำร้ะค่าเช้่าล้่วงหน้าทุกต่้นเด่อนของทุกเด่อน
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2. การตล้าด้แล้ะการแขื่่งขื่ัน

2.1 ข้อ็ได้เปร่ยบในกิารแข่งขัน

1. กิลุ่มบริษัทัี่ฯ มค่้วามค้ล่อ็งตัุว (Agility) และม่ค้วามยด่หยุน่ 
(Resil ience) ที่่�ที่ำให้สามารถุปรับตัุวให้ที่ันตุ่อ็กิาร
เปล่�ยนแปลง ที่ำให้กิลุ่มบริษััที่ฯ สามารถุพัีฒนาข่ดค้วาม
สามารถุได้อ็ย่างไม่จำกัิด เพ่ี�อ็รอ็งรับกิารก่ิอ็สร้างโค้รงกิาร 
รูปแบบใหม่และขนาดใหญ่ รวมถุึงขยายธุุรกิิจไปยังธุุรกิิจที่่�
เกิ่�ยวขอ้็งเพ่ี�อ็เสริมสรา้งค้วามมั�นค้งที่างด้านรายได้และกิระแส
เงินสด

การ้เต่ิบโต่อย่างมั�นคงแล้ะยั�งย่นจะต่้องมาควบค้่กับความพร้้อม
ขององค์กร้ท่�จะต่้องก้าวทันต่่อการ้เปล้่�ยนแปล้งทั�งในเช้ิงความ
เช้่�ยวช้าญทางดา้นวศิวกร้ร้ม การ้ปร้บัตั่วของบุคล้ากร้ แล้ะความ
พร้้อมของโคร้งสร้้างพ่�นฐานท่�เพ่ยงพอ กลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงได้วาง
นโยบายการ้ดำเนนิการ้แล้ะวเิคร้าะหโ์อกาสท่�จะเกดิขึ�นจากการ้
เปล่้�ยนแปล้งแล้ะปัจจัยความเส่�ยงท่�อาจส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้
ดำเนินการ้ในร้ะยะยาว เพ่�อท่�จะจัดสร้ร้หร้่อล้งทุนในทร้ัพยากร้
ต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องให้เพ่ยงพอ

วสิยัทศันด์งักล้า่วเปน็ท่�ปร้ะจักษ์ัจากความสำเร็้จในอดต่่ของกลุ้ม่
บร้ิษััทฯ อย่างโคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง สาย
บางปะอิน-สร้ะบุร้่-นคร้ร้าช้ส่มา ต่อน 29, 30 แล้ะ 31 ขนาด
ความยาวร้วมปร้ะมาณ 5.50 กโิล้เมต่ร้ ท่�สร้า้งผ่า่นภเ้ขาแล้ะทาง
ร้ถสญัจร้ แมว้า่จะมค่วามซึ่บัซึ่อ้นทางดา้นวศิวกร้ร้ม กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ 
สามาร้ถสง่มอบโคร้งการ้ไดเ้ร็้วกวา่กำหนดทกุโคร้งการ้โดยเฉพาะ
ต่อนท่� 30 สามาร้ถส่งมอบได้เร็้วกว่ากำหนด 8 เด่อน ปจัจัยสำคัญ
ท่�ทำใหก้ลุ้่มบร้ษิัทัฯ ดำเนนิการ้กอ่สร้า้งไดอ้ยา่งร้วดเร้ว็ ค่อ การ้
วางแผ่นงานท่�ร้ัดกุม การ้จัดสร้ร้ทร้ัพยากร้ต่่าง ๆ ได้อย่างม่
ปร้ะสิทธิภาพ การ้ม่ฐานแร้งงานแล้ะการ้ปร้ะสานงานกับ 
ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงแล้ะผ้้่จัดหาวัสดุก่อสร้้างได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ 
ร้วมถึงการ้ม่โร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป (Segment) 
ท่�จงัหวดัสร้ะบรุ้ ่ซึึ่�งอย้ใ่นบร้เิวณใกล้เ้คย่งท่�ร้องร้บัความต่อ้งการ้
ใช้้ในโคร้งการ้ดังกล้่าว ทำให้แผ่นการ้ก่อสร้้างแล้ะการ้บร้ิหาร้
จัดการ้ต่้นทุนอย้่ภายใต่้การ้ควบคุมของกลุ้่มบร้ิษััทฯ นอกจากน่� 
สถานท่�ต่ั�งโร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป (Segment)  
อย้่ในพ่�นท่�ท่�ม่ศักยภาพในการ้เต่ิบโต่เพ่�อร้องร้ับโคร้งการ้ใน
อนาคต่ เน่�องจากภ้มิภาคดังกล้่าวเป็นพ่�นท่�ท่�ม่โคร้งการ้ก่อสร้้าง
ขนาดใหญ่จำนวนมาก ร้วมถึงการ้เข้าดำเนินการ้ก่อสร้้าง
โคร้งการ้ร้ถไฟื้ทางค้่ ช้่วงบางสะพานน้อย-ชุ้มพร้ แล้ะโคร้งการ้
ร้ถไฟื้ความเร้็วส้งช้่วงส่คิ�ว-กุดจิก ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ เป็นผ่้้ร้ับเหมา
เอกช้นร้ายแร้กท่�ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาสำหร้ับโคร้งการ้ร้ถไฟื้
ความเร็้วส้งไทย-จ่น สายอ่สานน่� โดยกลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้สะสม

ปร้ะสบการ้ณ์ทางด้านวิศวกร้ร้มท่�ซึ่ับซึ่้อน ปร้ะสบการ้ณ์ในการ้
บร้ิหาร้จัดการ้โคร้งการ้ก่อสร้้างขนาดใหญ่ แล้ะม่เคร้่�องม่อแล้ะ
เคร้่�องจักร้ขนาดใหญ่พร้้อมสำหร้ับการ้นำไปใช้้ในโคร้งการ้
ก่อสร้้างในอนาคต่

อก่ทั�ง ในป ี2563 แล้ะ 2564 ท่�มก่าร้แพร้ร่้ะบาดของ COVID-19 
กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้ม่การ้ปรั้บกร้ะบวนการ้ดำเนินธุร้กิจต่าม
สถานการ้ณ์ จากการ้ใช้ร้้ะบบเทคโนโล้ยส่าร้สนเทศมาช่้วยในการ้
พัฒนาแล้ะล้ดขั�นต่อนการ้ก่อสร้้าง (Optimized workflow)  
ล้ดต่้นทุนการ้ก่อสร้้าง (Cost Optimization)  โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ใช้้ร้ะบบ SAP เข้ามาใช้้ในการ้ติ่ดต่ามแล้ะวิเคร้าะห์ต่้นทุน
โคร้งการ้ แล้ะโปร้แกร้ม Primavera เข้ามาใช้้ในการ้จัดทำแผ่น
งานแล้ะต่ดิต่ามความคบ่หนา้โคร้งการ้ ร้วมถงึเนน้ความปล้อดภยั
ในการ้ทำงาน นอกจากน่� กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้จดัหาวคัซึ่น่ COVID-19 
ให้กับพนักงานทั�งท่�สำนักงานใหญ่แล้ะโคร้งการ้ก่อสร้้าง เพ่�อให้
สามาร้ถกล้บัมาก่อสร้้างได้อย่างร้วดเร้ว็แล้ะปล้อดภยั โดยร้ายได้
จากการ้ร้บัเหมากอ่สร้า้งของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ เพิ�มขึ�นจาก 3,752.31 
ล้้านบาท ในงวดปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2563 เป็น 4,803.27 
ล้า้นบาท ในงวดปสีิ�นสดุวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 หร้อ่คดิเปน็การ้
เพิ�มขึ�นในสัดส่วนร้อ้ยล้ะ 28.01 ในขณะท่�อตั่ร้าการ้ขยายตั่วของ
ผ่ล้ติ่ภัณฑ์ม์วล้ร้วมสำหรั้บการ้กอ่สร้า้งในช่้วงเวล้าดงักล่้าวเต่บิโต่
เพ่ยง 3.7 เม่�อเท่ยบกับช้่วงเด่ยวกันของปีก่อนหน้า (ท่�มา: 
สำนกังานสภาพฒันาการ้เศร้ษัฐกจิแล้ะสงัคมแหง่ช้าต่ ิ(ขอ้มล้้ ณ 
วันท่� 15 พฤศจิกายน 2564)) นอกจากน่� กลุ้่มบริ้ษััทฯ ยังได้
พยายามในการ้กร้ะจายแหล้่งท่�มาของร้ายได้แล้ะกร้ะแสเงินสด
ไปยังธุร้กิจท่�เก่�ยวเน่�องอ่�น ๆ นอกเหน่อจากธุร้กิจร้ับเหมา
กอ่สร้า้ง โดยกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไดเ้ร้ิ�มดำเนนิการ้ใหเ้ช้า่พ่�นท่�สำนกังาน
ในปี 2555 แล้ะการ้ให้เช้่าเคร้่�องจักร้ เคร้่�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์ใน 
ปี 2559 แล้ะก่อสร้้างโร้งงานแล้ะจำหน่ายช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่
สำเร้็จร้้ปในปี 2560 เพ่�อใช้้ร้องรั้บโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ แล้ะจำหน่ายให้แก่บุคคล้ภายนอก ร้วมถึงการ้จำหน่าย
วัสดุก่อสร้้าง ซึ่ึ�งร้ายได้จากการ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้างแล้ะร้ายได้
ค่าเช้่าสำหร้ับปี 2563 แล้ะ 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้้อยล้ะ 7.93 
แล้ะร้้อยล้ะ 4.48 ของร้ายได้ร้วม อ่กทั�ง CCSP ได้ร้ับอนุญาต่ต่่อ
อายุปร้ะทานบัต่ร้เพ่�อให้ทำเหม่องหินป้น ซึึ่�งเป็นหินป้นสำหรั้บ
การ้กอ่สร้า้งแล้ะผ่ล้ติ่ป้นซึ่เ่มนต่ ์ซึึ่�งจะเป็นอก่หนึ�งแหล่้งท่�มาของ
ร้ายได้จากการ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้างแล้ะเพิ�มความมั�นคงในการ้
จัดหาหินให้แก่กลุ้่มบร้ิษััทฯ ทั�งน่�คาดว่าจะเร้ิ�มเปิดดำเนินการ้ 
เช้ิงพาณิช้ย์ภายในคร้ึ�งแร้กของปี 2565 



42  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

2. กิลุ่มบริษััที่ฯ ได้พีิสูจน์ค้วามสำเร็จจากิช้นะกิารประกิวด
ราค้าในโค้รงกิารกิ่อ็สร้างที่่�ม่ค้วามหลากิหลายที่ั้งในด้าน
ประเภที่และขนาดโค้รงกิาร อ็ก่ิที่ัง้ กิลุม่บรษิัทัี่ฯ มก่ิารค้วบค้มุ
กิระบวนกิารเพ่ี�อ็ให้สามารถุส่งมอ็บงานได้ตุรงเวลาภายใตุ้ 
งบประมาณ์ที่่�กิำหนด 

กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ก่อต่ั�งโดยคณุอาร้ ่อศัวศิร้สิขุ แล้ะคุณช้ยัวลั้ อศัวศริ้สิขุ 
ในปี 2509 จากวิสยัทศัน์ท่�เล้ง็เหน็ถงึโอกาสในการ้ขยายเส้นทาง 
หล้วงให้คร้อบคลุ้มทั�วปร้ะเทศ กลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงเร้ิ�มต่้นจากงาน
ทางขนาดเล้็กจนขยายไปยังโคร้งการ้ขนาดใหญ่ท่�ม่ม้ล้ค่า 
มากกวา่หนึ�งพนัล้า้นบาท แล้ะมค่วามซึ่บัซึ่อ้นทางดา้นวศิวกร้ร้ม 
ซึ่ึ�งความสามาร้ถของกลุ้่มบร้ิษััทฯ เป็นท่�ยอมร้ับในวงกว้างจาก
เจ้าของโคร้งการ้ แล้ะผ้้่ม่ส่วนเก่�ยวข้องต่่าง ๆ โดยโคร้งการ้
ก่อสร้้างงานทางท่�สร้้างช้่�อเส่ยงให้กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้แก่ 
โคร้งการ้ทางแยกต่่างร้ะดับบนถนนรั้ช้ดาภิเษัก-วิภาวด่รั้งสิต่ 
แล้ะโคร้งการ้ทางค้่ขนานล้อยฟ้ื้าบร้มร้าช้ช้นน่ ม่ผ่ล้งานเป็นท่�
ยอมรั้บแล้ะมผ่่ล้งานอา้งองิ ทำให้กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ สามาร้ถช้นะการ้
ปร้ะกวดร้าคาในโคร้งการ้ก่อสร้้างในปร้ะเภทอ่�น ๆ อย่างการ้
สร้้างเข่�อนแล้ะอ่างเก็บน�ำ ซึ่ึ�งถ่อเป็นหนึ�งในโคร้งการ้วิศวกร้ร้ม
โยธาท่�จะต่้องใช้้ความเช้่�ยวช้าญแล้ะเทคนิคขั�นส้ง การ้สร้้าง
ทางหล้วงท่�ม่ร้ะยะทางยาวท่�จะต่้องใช้้การ้สำร้วจแล้ะวางแผ่น
งานอย่างเป็นร้ะบบ แล้ะการ้สร้้างทางร้ถไฟื้ร้างค้่แล้ะทางร้ถไฟื้
ความเร้็วส้งท่�ม่การ้แข่งขันจากบร้ิษััทร้ับเหมาก่อสร้้างทั�งใน
ปร้ะเทศแล้ะต่่างปร้ะเทศ เป็นต่้น 

ตั่�งแต่่ก่อต่ั�งกลุ่้มบริ้ษััทฯ ถึงปัจจุบัน กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้ก่อสร้้าง
โคร้งการ้ม่ม้ล้ค่าร้วมมากกว่า 50,000 ล้้านบาท อ่กทั�ง ผ่้้บร้ิหาร้
ได้ให้ความสำคัญในการ้เต่ิบโต่ของร้ายได้อย่างยั�งย่น จึงม่การ้ 
จดัทำแผ่นธุร้กจิ 3 ป ีซึ่ึ�งร้วมถึงการ้วางแผ่นงานโคร้งการ้ก่อสร้า้ง
ท่�กลุ้่มบริ้ษััทฯ ดำเนินการ้ให้เสร็้จต่ามเวล้าแล้ะภายใต้่ 
งบปร้ะมาณท่�กำหนด การ้ปร้ะกวดร้าคาใหม่ แล้ะการ้จัดหาแล้ะ
พัฒนากำล้ังคนเพ่�อร้องร้ับการ้เต่ิบโต่ ทั�งน่� การ้เต่ิบโต่ของม้ล้ค่า
สัญญาโคร้งการ้ก่อสร้้าง (Backlog) ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ เป็น 
สิ�งย่นยันความสำเร้็จแล้ะความพร้้อมในการ้เต่ิบโต่อย่างมั�นคง
แล้ะยั�งยน่ โดยม้ล้ค่าสญัญาโคร้งการ้ก่อสร้้าง (Backlog) ณ สิ�นปี 
2562 2563 แล้ะ 2564 เทา่กบั 16,667.81 ล้้านบาท 14,775.48 
ล้้านบาท แล้ะ 13,724.78 ล้้านบาท ต่ามล้ำดับ นอกจากน่� ใน
ร้ะหว่างเด่อน มกร้าคม 2565 กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้เข้าล้งนามใน
สัญญารั้บเหมาก่อสร้้างเพิ�มเติ่มจำนวน 1,903.05 ล้้านบาท  

อก่ทั�ง มล้้ค่าสัญญาต่่อโคร้งการ้ (ไม่ร้วมภาษัม่ล้้ค่าเพิ�ม) กเ็พิ�มสง้
ขึ�นเช้น่กนั โดยสัญญาจา้งเหมาก่อสร้า้งสง้สุดท่�กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ช้นะ
การ้ปร้ะกวดร้าคาแล้ะเซ็ึ่นสญัญาแล้ว้ในปี 2555 เท่ากบั 242.99 
ล้้านบาท แล้ะปี 2562 ม่ม้ล้ค่าส้งถึง 8,000.00 ล้้านบาท จาก
โคร้งการ้ร้ถไฟื้ความเร้็วส้ง ช้่วงสร้ะบุร้่-แก่งคอย ซึ่ึ�งได้ม่การ้ 
ล้งนามในสัญญาจ้างเหมาเม่�อวันท่� 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ึ�งจะ
เห็นได้ว่ากลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่ความสามาร้ถแล้ะความมุ่งมั�นท่�จะ
พัฒนาศักยภาพ แล้ะข่ดความสามาร้ถของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ในการ้
เข้าร้่วมในโคร้งการ้ก่อสร้้างขนาดใหญ่เพิ�มขึ�นอย่างต่่อเน่�อง 

อ่กทั�ง ปี 2564 ถ่อเป็นก้าวสำคัญในการ้เต่ิบโต่ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
จากการ้เข้าร้ว่มกิจการ้ร่้วมค้า ยเ้อน็-ซึ่ซ่ึ่ ่กบั UNIQ ซึึ่�งเป็นบริ้ษัทั
ท่�จดทะเบ่ยนในต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ ในการ้ก่อสร้้างโคร้งการ้ทาง
พิเศษัสายพร้ะร้าม 3 สัญญาท่� 1 แล้ะการ้ก่อสร้้างโคร้งการ้ของ
ท่�นอกเหน่อจากหน่วยงานร้าช้การ้ ได้แก่ โคร้งการ้ก่อสร้้าง
สะพานล้อยเดินเท้า (Skywalk) สายส่เข่ยว Phase I แล้ะ 
สายสน่�ำเงิน เช่้�อมร้ะบบขนส่งมวล้ช้นเพ่�อสาธาร้ณปร้ะโยช้น์ กบั
บร้ิษััท ปต่ท. จำกัด (มหาช้น) 

นอกจากน่� กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้ให้ความสำคัญในการ้ส่งมอบงานต่าม
กำหนดภายใต่้งบปร้ะมาณท่�กำหนดเพ่�อให้เต่ิบโต่อย่างยั�งย่นใน
ร้ะยะยาว จากการ้ท่�กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มก่าร้บร้หิาร้จดัการ้ต่น้ทนุเพ่�อ
ล้ดความเส่�ยงท่�จะเกิดการ้บานปล้ายของต้่นทุนก่อสร้้าง (Cost 
Overrun) ซึ่ึ�งเป็นผ่ล้มาจากการ้ม่ ความช้ำนาญทางด้าน
วิศวกร้ร้มก่อสร้้าง แล้ะการ้นำร้ะบบสาร้สนเทศ (IT) ในการ้เพิ�ม
ปร้ะสิทธิภาพแล้ะความแม่นยำในการ้ต่ร้วจสอบแล้ะติ่ดต่าม
ความค่บหน้าของโคร้งการ้ทั�งในด้านเวล้าการ้ดำเนินงาน 
แล้ะต่้นทุนการ้ผ่ล้ิต่ ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้นำข้อม้ล้ในร้ะบบ SAP 
มาวิเคร้าะห์ต่้นทุนก่อสร้้างท่�ใช้้ไปในแต่่ล้ะโคร้งการ้ แล้้ว 
เปร้่ยบเท่ยบกับปร้ะมาณการ้ต้่นทุนแล้ะความค่บหน้าทาง
วศิวกร้ร้มทุกเด่อน นอกจากน่� กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มก่าร้วางกร้ะบวนการ้
ทำงานให้ม่การ้ถ่วงดุล้อำนาจ (Check and Balance) ภายใน
องค์กร้ เช้่น ฝ่่าย Project Control ม่หน้าท่�ในการ้ต่ิดต่ามความ
ค่บหน้า ต่ร้วจสอบต่้นทุนโคร้งการ้ท่�ใช้้ไป แล้ะปร้ะมาณการ้
ต่้นทุนก่อสร้้าง ในแต่่ล้ะโคร้งการ้ท่�ด้แล้โดยผ่้้จัดการ้โคร้งการ้
แต่่ล้ะโคร้งการ้ ร้วมถึงม่การ้ร้ายงานการ้ต่ิดต่ามผ่ล้งานแล้ะ
วิเคร้าะห์อุปสร้ร้คสำคัญกับผ้้่บริ้หาร้ทุกเด่อน จากจุดเด่นของ
กลุ้่มบริ้ษััทฯ ข้างต้่น ทำให้ต่ล้อดปี 2564 กลุ้่มบริ้ษััทฯ ไม่ม่ 
ค่าปร้ับจากการ้ส่งมอบงานล้่าช้้า
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3. กิลุม่บรษิัทัี่ฯ มก่ิารบรหิารจดักิารตุน้ทุี่นกิารรบัเหมากิอ่็สรา้ง
อ็ยา่งมป่ระสทิี่ธิุภาพี โดยเนน้สรา้งสมดลุที่างดา้นประเภที่และ
ขนาดโค้รงกิาร กิารเป็นเจ้าขอ็งโรงงานผลิตุวัสดุกิ่อ็สร้างที่่�ตุั้ง
อ็ยู่ในตุำแหน่งยุที่ธุศาสตุร์ที่่�สำค้ัญตุลอ็ดจนกิารกิารนำ
เที่ค้โนโลย่มาช่้วยวิเค้ราะห์และติุดตุามตุ้นทุี่นโค้รงกิารให้ม่
ประสิที่ธุิภาพีมากิขึ้น 

นอกเหน่อจากการ้ขยายฐานร้ายได้ให้เต่ิบโต่อย่างมั�นคงแล้้วนั�น 
กลุ้่มบริ้ษััทฯ ยังให้ความสำคัญในการ้บริ้หาร้จัดการ้ต้่นทุนการ้
ร้บัเหมาก่อสร้า้งให้มป่ร้ะสทิธภิาพเพ่�อปร้ะโยช้น์สง้สดุต่อ่ผ่้ถ่้อหุน้ 
ซึ่ึ�งสะท้อนผ่่านอัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้นจากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างในปี 
2562 2563 แล้ะ 2564 ของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ท่�ร้้อยล้ะ 14.60 ร้้อยล้ะ 
9.28 แล้ะร้อ้ยล้ะ 10.08 ของร้ายไดจ้ากการ้ร้บัเหมากอ่สร้า้ง ต่าม
ล้ำดับ ในขณะท่�ค่าเฉล้่�ยอัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้นจากการ้ร้ับเหมา
กอ่สร้า้งในปีเดย่วกันของบริ้ษัทัรั้บเหมาก่อสร้า้งท่�จดทะเบ่ยนใน
ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ ท่� ร้้อยล้ะ 9.84 ร้้อยล้ะ 8.80 แล้ะร้้อยล้ะ 
7.96 ของร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้าง  ต่ามล้ำดับ ทั�งน่� การ้
ดำร้งอตั่ร้ากำไร้ขั�นต้่นในร้ะดับสง้เม่�อเทย่บกบับร้ษิัทัในอตุ่สาหกร้ร้ม
เด่ยวกันดังกล้่าวเป็นผ่ล้จากวิสัยทัศน์แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ในการ้
บร้ิหาร้จัดการ้กว่าห้าทศวร้ร้ษัในอุต่สาหกร้ร้มร้ับเหมาก่อสร้้าง
แล้ะพัฒนาต่นเองอย่างต่่อเน่�อง ซึ่ึ�งสามาร้ถสรุ้ปปัจจัยสนับสนุน
การ้พัฒนาดังกล้่าวได้ดังน่�

ความหล้ากหล้ายของขนาดโคร้งการ้ช้่วยสร้้างสมดุล้ร้ะหว่าง
ม้ล้ค่าโคร้งการ้แล้ะผ่ล้ต่อบแทนแล้ะสามาร้ถใช้้ทร้ัพยากร้ท่�ม่อย้่
ได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ ขนาดโคร้งการ้ก่อสร้้างม่ความสัมพันธ์
โดยต่ร้งกับอัต่ร้าผ่ล้ต่อบแทนจากการ้ล้งทุน เน่�องจาก โคร้งการ้
ก่อสร้้างขนาดใหญ่จะม่การ้แข่งขันท่�ส้งจากบร้ิษััทร้ับเหมา
ก่อสร้้างขนาดใหญ่ท่�มต้่่นทนุการ้ดำเนนิการ้ท่�ต่�ำ ดงันั�น นอกเหน่อ
กล้ยุทธ์ในการ้ขยายธุร้กิจไปยังการ้รั้บเหมาก่อสร้้างโคร้งการ้
ก่อสร้้างขนาดใหญ่เพ่�อสร้้างการ้เต่ิบโต่ให้กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ แล้้ว
นั�น ผ่้้บร้ิหาร้ยังให้ความสำคัญกับการ้สร้้างสมดุล้ของขนาด
โคร้งการ้โดยการ้ร้ับโคร้งการ้ขนาดเล้็กถึงขนาดกล้างท่�ม่การ้
แข่งขันทางด้านร้าคาท่�น้อยกว่า ซึึ่�งจะเห็นได้จากการ้จัด
โคร้งสร้า้งของกลุ้ม่บริ้ษััทฯ ท่�ให้บริ้ษัทัฯ แล้ะ CCSP ร้บังานขนาด
ใหญ่ แล้ะ THE ร้ับงานขนาดเล้็กถึงกล้าง อ่กทั�ง การ้ดำเนินการ้
ทั�งโคร้งการ้ขนาดเล้ก็แล้ะขนาดใหญจ่ะทำใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มง่าน
ก่อสร้้างท่�ต่่อเน่�องจึงทำให้สามาร้ถใช้้ทร้ัพยากร้ต่่าง ๆ อย่าง
บุคล้ากร้แล้ะเคร้่�องจักร้แล้ะอุปกร้ณ์ได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ 

การ้ใช้้เทคโนโล้ย่สาร้สนเทศแล้ะเคร้่�องจักร้ท่�ทันสมัยมาในการ้
ดำเนินการ้เพ่�อเพิ�มปร้ะสิทธิภาพในการ้ดำเนินการ้แล้ะควบคุม
ต่้นทุนโคร้งการ้ก่อสร้้าง กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้ใช้้ร้ะบบเทคโนโล้ย ่

สาร้ทนเทศ (IT) ในด้าน SAP เข้ามาใช้้ในการ้ต่ิดต่ามแล้ะ
วเิคร้าะห์ต่น้ทนุโคร้งการ้ แล้ะโปร้แกร้ม Primavera เข้ามาใช้ใ้น
การ้จดัทำแผ่นงานแล้ะต่ดิต่ามความคบ่หนา้โคร้งการ้ ทำใหก้ลุ้ม่
บร้ษิัทัฯ มก่าร้บร้หิาร้จดัการ้ไดถ้ก้ต่อ้งแล้ะแมน่ยำมากขึ�น ทำให้
กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ร้บัทร้าบถึงปญัหาแล้ะสามาร้ถต่อบสนองต่อ่ปัญหา
อย่างถ้กจุดอย่างทันท่วงท่ ร้วมถึงสามาร้ถพัฒนากร้ะบวนการ้
การ้ทำงานให้ด่ยิ�งขึ�น อ่กทั�ง กลุ่้มบริ้ษััทฯ ให้ความสำคัญกับ
นวัต่กร้ร้มการ้ก่อสร้้างใหม่ ๆ โดยการ้ล้งทุนเคร้่�องจักร้แล้ะ
อุปกร้ณ์ท่�ใช้้ในการ้ก่อสร้้างเพ่�อช้่วยทุ่นแร้ง เพิ�มความร้วดเร็้ว 
แล้ะเพิ�มความแม่นยำ เช้่น ร้ถป้ถนนคอนกร้่ต่ Paver ท่�สามาร้ถ
เพิ�มความร้วดเร้ว็ในการ้เทคอนกร้ต่่อก่เทา่ต่วัแล้ะมค่วามเร้ย่บท่�
เป็นมาต่ร้ฐานมากกว่าเม่�อเทย่บกับการ้ใช้้แร้งงานในการ้ดำเนินการ้

การ้สะสมปร้ะสบการ้ณ์ด้านวิศวกร้ร้มก่อสร้้างแล้ะการ้บร้ิหาร้
จดัการ้โคร้งการ้ กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไดม้ก่าร้กอ่สร้า้งโคร้งการ้ท่�มค่วาม
ซึ่ับซ้ึ่อนแล้ะขนาดใหญ่มากขึ�น ทำให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้สะสม
เทคนิคเชิ้งวิศวกร้ร้ม การ้วางแผ่นงานก่อสร้้างให้สอดคล้้องกับ
เง่�อนไขแล้ะการ้สง่มอบงวดงาน ล้งทนุซึ่่�อเคร้่�องจกัร้แล้ะอปุกร้ณ์
ท่�เปน็เทคโนโล้ยก่าร้กอ่สร้า้งใหมซ่ึ่ึ�งช่้วยเพิ�มปร้ะสทิธภิาพในการ้
ทำงาน แล้ะการ้บร้ิหาร้สภาพคล้่อง ซึ่ึ�งในการ้ก่อสร้้างโคร้งการ้
ร้ถไฟื้ความเร็้วส้ง ช้่วงสร้ะบุร่้-แก่งคอย ท่�ถ่อเป็นโคร้งการ้ท่�ม่
ขนาดใหญ่ท่�สุดท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ เคยดำเนินการ้มา สามาร้ถใช้้
ปร้ะสบการ้ณ์ในการ้ก่อสร้้างโคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่าง
เม่อง สายบางปะอิน-สร้ะบุร้่-นคร้ร้าช้ส่มา แล้ะโคร้งการ้ทาง 
ร้ถไฟื้ ท่�มส่่วนงานบางส่วนท่�คล้้ายคล้งึกัน เช่้น การ้ผ่ล้ติ่แล้ะติ่ดต่ั�ง
ชิ้�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป การ้เจาะเสาเข็ม แล้ะการ้ทดสอบ
คุณภาพงานก่อสร้้างต่ามมาต่ร้ฐานสากล้ เป็นต่้น

การ้เป็นเจา้ของโร้งงานผ่ลิ้ต่วสัดกุอ่สร้า้งแล้ะสำนักงานท่�ต่ั�งอย้ใ่น
จุดยุทธศาสต่ร้์ทำให้เป็นท่�แข่งขันได้ทางด้านต่้นทุนวัสดุก่อสร้้าง
แล้ะการ้ขนส่ง ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ เป็น
เจ้าของโร้งงานผ่ล้ิต่ 11 โร้งงานผ่ล้ิต่ ท่�สามาร้ถผ่ล้ิต่วัสดุก่อสร้้าง
หล้ัก 5 ปร้ะเภทอย่าง ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป คอนกร้่ต่ผ่สม
เสร้จ็ แอสฟื้ลั้ทต์่กิคอนกร้ต่่ คอนกร้ต่่อดัแร้งแล้ะร้าวเหล้ก็ล้้กฟ้ื้ก
กันร้ถ ท่อร้ะบายน�ำคอนกร้่ต่ ซึ่ึ�งเป็นวัสดุก่อสร้้างหลั้กสำหร้ับ
โคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ทั�งน่� ข้อได้เปร่้ยบจากการ้ม่
โร้งงานผ่ล้ติ่ดงักล้า่วทำใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ สามาร้ถล้ดต่น้ทนุวตั่ถดุบิ
จากการ้อย้ใ่กล้กั้บแหล่้งวัต่ถุดบิแล้ะต้่นทุนการ้ขนส่งจากการ้อย้่
ใกล้้กับโคร้งการ้ก่อสร้้างหลั้ก ซึึ่�งเป็นท่�ปร้ะจกัษ์ัได้จากการ้เพิ�มขึ�น
ของกำไร้ขั�นต่้นจากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างในปี 2561 ซึ่ึ�งส่วนหนึ�ง
เปน็ผ่ล้มาจากการ้การ้เปดิดำเนนิการ้เช้งิพาณชิ้ยข์องโร้งงานผ่ล้ติ่
ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร็้จร้้ปในเด่อนกร้กฎิาคม 2560 แล้ะใช้้ใน
โคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 

1 บร้ิษััทท่�ใช้้ในการ้คำนวณปร้ะกอบด้วยบร้ิษััทร้ับเหมาก่อสร้้างท่�จดทะเบ่ยนในต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ จำนวน 11 บร้ิษััทท่�ม่ล้ักษัณะการ้ปร้ะกอบธุร้กิจใกล้้เค่ยงกับกลุ้่มบร้ิษััทฯ (ท่�มา: งบการ้เงินร้วมปี 
2561 ปี 2562 ปี 2563 แล้ะไต่ร้มาส 3 ปี 2564 ของแต่่ล้ะบร้ิษััท)
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ความสมัพนัธอั์นดก่บัผ่้ม้ส่ว่นไดเ้สย่ต่่าง ๆ  โดยเฉพาะผ่้จั้ดหาวสัดุ
ก่อสร้้างแล้ะผ่้้ร้ับเหมาต่่าง ๆ เพ่�อเต่ิบโต่ในร้ะยะยาวอย่างยั�งย่น
ไปพร้อ้มกัน ปจัจัยสำคัญท่�ทำให้กลุ้ม่บริ้ษััทฯ ปร้ะสบความสำเร็้จ
ในการ้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาแล้ะส่งมอบงานท่�ม่คุณภาพให้แก่
เจ้าของโคร้งการ้ ค่อการ้ยึดมั�นในอุดมการ้ณ์ท่�จะปฏิิบัต่ิต่่อ 
ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยต่่าง ๆ ไม่เพ่ยงแต่่จะเป็นค้่ค้า แต่่ยังเป็นพันธมิต่ร้
ทางธุร้กิจท่�จะเต่ิบโต่อย่างยั�งย่นไปพร้้อมกัน เช้่น การ้ถ่ายทอด
ความร้้้ทางด้านวิศวกร้ร้มแล้ะการ้บร้ิหาร้จัดการ้โคร้งการ้ให้กับ
ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงท่�จะช่้วยเพิ�มปร้ะสิทธิภาพในการ้ทำงานแล้ะ
สามาร้ถสง่มอบงานไดต้่ามมาต่ร้ฐานของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ทำให้กลุ้ม่
บร้ิษััทฯ ม่เคร้่อข่ายแร้งงานท่�แข็งแกร้่ง นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ยังได้ปฎิิบัต่ิต่ามเง่�อนไขทางการ้ค้ากับผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้าง ด้วย
ความสมัพนัธอ์นัดด่งักล้า่วช้ว่ยให้กลุ้ม่บริ้ษััทฯ สามาร้ถจดัหาวสัดุ
ก่อสร้้างในปร้ิมาณแล้ะเวล้าท่�ต่้องการ้ในร้าคาท่�แข่งขันได้

4. ผู้บริหารและพีนักิงานระดับสูงขอ็งกิลุ่มบริษััที่ฯ ม่ที่ั้ง
ประสบกิารณ์์และค้วามเช้่�ยวช้าญในอ็ุตุสาหกิรรมกิ่อ็สร้างมา
นานกิว่า 40 ปี และม่กิลุ่มค้นรุ่นใหม่ที่่�สามารถุตุ่อ็ยอ็ดค้วาม
สำเร็จอ็ย่างมั�นค้งและยั�งย่น

ท่มผ้้่บริ้หาร้ต่ั�งแต่่ร้ะดับปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้ ปร้ะธาน 
เจ้าหน้าท่�อาวุโส แล้ะผ้้่อำนวยการ้ ร้วมจำนวน 6 ท่าน มป่ร้ะสบการ้ณ์
บร้ิหาร้งานในอุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้างโดยเฉล้่�ยมากกว่า 20 ปี ซึ่ึ�ง 
ผ่้บ้ร้หิาร้หล้กัแล้ะพนกังานร้ะดบัสง้หล้ายทา่นทำงานร้ว่มกบักลุ้ม่
บร้ิษััทฯ มามากกว่า 40 ปี บุคคล้เหล่้าน่�ม่ปร้ะสบการ้ณ์ด้าน
เทคนคิการ้ก่อสร้้างหล้ากหล้ายปร้ะเภท ร้วมถงึเปน็ท่�ร้้จั้กในกลุ้ม่
ผ่้้ปร้ะกอบการ้ร้ับเหมาก่อสร้้าง พัฒนาการ้ของความสำเร้็จของ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่ั�งแต่่อด่ต่จนถึงปัจจุบัน นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ยังได้เปิดโอกาสให้ผ่้้บร้ิหาร้แล้ะพนักงานรุ้่นใหม่ ซึึ่�งเป็นแร้ง 
ขับเคล่้�อนท่�สำคัญในการ้ดำเนินงานทั�งในร้ะดับปฏิิบัต่ิการ้แล้ะ
ร้ะดับบร้ิหาร้ ความสำเร้็จในการ้เช้่�อมบุคล้ากร้ทั�ง 2 รุ้่นแสดงให้
เห็นจากความสามาร้ถในการ้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้
ขนาดใหญ่ท่�ม่การ้แข่งขันส้ง การ้ต่อบสนองต่่อปัญหาหร้่อการ้
เปล่้�ยนแปล้งได้อย่างทันท่วงท่ แล้ะส่งมอบโคร้งการ้ก่อสร้้าง 
ส่วนใหญ่ได้ต่ร้งต่ามเวล้าภายใต่้งบปร้ะมาณท่�กำหนดไว้  
กลุ้่มบร้ิษััทฯ เช้่�อว่าปร้ะสบการ้ณ์แล้ะความร้้้ด้านวิศวกร้ร้มของ
ท่มผ่้บ้ร้หิาร้แล้ะความสมัพนัธท์างธรุ้กิจท่�ทม่ผ่้บ้ร้หิาร้ไดส้ร้า้งขึ�น
กบัผ้้่มส่่วนได้เสย่ต่า่ง ๆ  จะมส่่วนช่้วยในการ้เติ่บโต่แล้ะการ้พฒันา
ของบร้ิษััทฯ ต่่อไปในอนาคต่

อ่กทั�ง นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้เป็น
ทายาทรุ้่นท่� 3 ของคร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุขได้เร้ิ�มเข้ามาบร้ิหาร้กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ในปี 2554 ซึ่ึ�งม่ความมุ่งมั�นท่�จะพัฒนาทร้ัพยากร้ต่่าง ๆ  

ให้ม่ความทันสมัยแล้ะก้าวทันต่่อการ้เปล่้�ยนแปล้งของ
อุต่สาหกร้ร้ม เช้่น การ้นำร้ะบบเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศในการ้
บร้ิหาร้จัดการ้โคร้งการ้อย่างโปร้แกร้ม SAP แล้ะโปร้แกร้ม 
Primavera การ้พัฒนากร้ะบวนการ้ดำเนินการ้ให้เปน็ร้ะบบ การ้
วางแผ่นทร้ัพยากร้บุคคล้ในการ้ส่บทอดต่ำแหน่งผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับ
สง้แล้ะพัฒนาทักษัะต่ามสายงานแล้ะทักษัะในการ้บริ้หาร้จัดการ้
ใหก้บัพนกังานทกุต่ำแหนง่ เป็นต่น้ เพ่�อใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ สามาร้ถ
เต่บิโต่อย่างยั�งยน่จากรุ้น่ส้รุ่้น่ นอกจากน่� นบัต่ั�งแต่น่ายปิยะดิษัฐ์
เขา้มาบร้หิาร้งาน กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ เติ่บโต่อย่างกา้วกร้ะโดด จากร้าย
ได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างจำนวน 851.06 ล้้านบาทในปี 2553 
เปน็ 3,752.31 ล้า้นบาทในป ี2563 คดิเปน็อตั่ร้าการ้เต่บิโต่เฉล้่�ย
สะสมปร้ะมาณร้้อยล้ะ 15.99 ต่่อปี

5. กิลุม่บรษิัทัี่ฯ ดำเนนิธุรุกิจิอ็ยูใ่นอ็ตุุสาหกิรรมกิอ่็สรา้งที่่�มแ่นว
โน้มเตุิบโตุและเป็นหนึ�งในแรงขับเค้ล่�อ็นเศรษัฐกิิจขอ็ง
ประเที่ศไที่ย 

การ้ล้งทุนในโคร้งการ้ก่อสร้้างโคร้งสร้้างพ่�นฐานถ่อเป็นส่วน
สำคญัของการ้ล้งทุนภาครั้ฐ ซึ่ึ�งเปน็ปจัจยัท่�ช้ว่ยกร้ะตุ่น้เศร้ษัฐกิจ
แล้ะเร้่งผ่ล้ักดันการ้ล้งทุนภาคเอกช้น ต่ล้อดจนการ้ขยายต่ัวทาง
เศร้ษัฐกิจโดยร้วม เน่�องจากการ้ล้งทุนของในโคร้งการ้ก่อสร้้าง
โคร้งสร้า้งพ่�นฐานของร้ฐัจะทำใหเ้กดิการ้จ้างงาน แล้ะการ้ซึ่่�อวสัดุ
ก่อสร้้างแล้ะบร้ิการ้ ทำให้ม่เงินทุนหมุนเว่ยนในปร้ะเทศมากขึ�น 
ซึ่ึ�งจะส่งผ่ล้ให้ม่การ้บร้ิโภคภาคเอกช้นแล้ะการ้ล้งทุนของภาค
เอกช้นเพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งบริ้เวณท่�ม่การ้ล้งทุน
โคร้งสร้า้งพ่�นฐาน ทั�งน่� มล้้คา่การ้กอ่สร้า้งร้วมในปี 2563 เท่ากบั 
1.32 ล้้านล้้านบาทหร้่อคิดเป็นอัต่ร้าเต่ิบโต่เฉล้่�ยสะสม (ปี 2553 
ถึงปี 2563) เท่ากับร้้อยล้ะ 3.9 ซึึ่�งการ้เติ่บโต่ของการ้ก่อสร้้าง
ของภาคร้ัฐแล้ะเอกช้นในช้่วงเวล้าดังกล้่าวคิดเป็นร้้อยล้ะ 4.56 
แล้ะร้้อยล้ะ 3.08 ต่ามล้ำดับ 

นอกจากน่� จากการ้ท่�ร้ัฐบาล้ต้่องการ้ให้ปร้ะเทศไทยเป็น
ศ้นย์กล้างทางด้านคมนาคมในภ้มิภาคอาเซึ่่ยน อ่กทั�ง ธนาคาร้
แหง่ปร้ะเทศไทยยังได้วเิคร้าะห์วา่การ้ล้งทุนในโคร้งสร้า้งพ่�นฐาน
ของภาคร้ฐัท่�มค่วามช้ดัเจนแล้ะต่อ่เน่�องในร้ะยะยาวจะช้ว่ยสร้า้ง
ความเช่้�อมั�นให้แก่นักล้งทุนเอกช้นในการ้ล้งทุนในปร้ะเทศไทย 
จึงเป็นหนึ�งในปัจจัยท่�หนุนให้เกิดการ้ขยายต่ัวของโคร้งสร้้าง 
พ่�นฐานต่า่ง ๆ  โดยเฉพาะร้ะบบคมนาคมขนสง่อยา่งถนนแล้ะทาง
ร้ถไฟื้ ดังนั�น ด้วยปัจจัยบวกทางด้านมหภาคปร้ะกอบกับความ
เช้่�ยวช้าญในการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ กลุ้่มบร้ิษััทฯ 
จงึเช้่�อมั�นวา่กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ อย้ใ่นสถานะท่�ไดร้้บัปร้ะโยช้นจ์ากการ้
เต่ิบโต่ของอุต่สาหกร้ร้ม ซึึ่�งจะทำให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ เติ่บโต่อย่าง
มั�นคงในร้ะยะยาว 

2 ผ่้้บร้ิหาร้ต่ามนิยามในปร้ะกาศคณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุนท่� ทจ. 39/2559 เร่้�อง การ้ขออนุญาต่แล้ะการ้อนุญาต่ให้เสนอขายหุ้นท่�ออกใหม่ปร้ะกอบด้วยปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ ปร้ะธาน 
เจ้าหน้าท่�อาวุโสในสายงานต่่าง ๆ แล้ะผ่้้อำนวยการ้สายงานบัญช้่แล้ะการ้เงินร้วมจำนวน 6 ท่าน
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6. กิลุ่มบริษััที่ฯ ได้ขึ้นที่ะเบ่ยนเป็นผู้รับเหมากิ่อ็สร้างช้ั้นสูงใน
ด้านตุ่าง ๆ  มากิมายกิบัหน่วยงานราช้กิาร และสามารถุดำเนนิกิาร
กิ่อ็สร้างได้อ็ย่างราบร่�น แสดงให้เห็นว่านอ็กิเหน่อ็จากิค้วาม
สามารถุที่างด้านวิศวกิรรมแล้วนั้น กิลุ่มบริษััที่ฯ ยังม่ค้วามรู้
และค้วามเขา้ใจในระบบกิารดำเนนิงานขอ็งหนว่ยงานราช้กิาร 

กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ร้ับการ้ขึ�นทะเบ่ยนให้เป็นผ่้้ร้ับเหมาอันดับส้งสุด
ในงานทางในหล้ายหน่วยงานร้าช้การ้ท่�เป็นล้้กค้าของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ อาทิ กร้มบัญช้่กล้าง กร้มทางหล้วง แล้ะกร้มโยธาธิการ้
แล้ะผ่ังเม่อง เป็นต่้น แสดงให้เห็นถึงการ้เป็นท่�ยอมร้ับจาก 
หน่วยงานร้าช้การ้ต่่าง ๆ จากคุณภาพ ความสามาร้ถในการ้ร้ับ
งานก่อสร้้างโคร้งการ้ขนาดใหญ่เพิ�มเติ่มอย่างต่่อเน่�อง แล้ะม่
ความร้้้แล้ะความเข้าใจในร้ะบบการ้ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาคร้ัฐ อ่กทั�ง การ้ร้ับงานก่อสร้้างจากหน่วยงานภาคร้ัฐยังม่
อุปสร้ร้คในการ้เข้าถึงธุร้กิจก่อสร้้างกับหน่วยงานภาคร้ัฐท่�ส้ง 
เน่�องจากผ้้่ร้บัเหมาก่อสร้า้งจะต้่องเป็นผ่้ร้้บัเหมาก่อสร้า้งท่�ไดร้้บั
การ้จัดอันดับต่ามท่�กำหนดในปร้ะกาศขอบเขต่งาน (TOR) แล้ะ
ม่ผ่ล้งานอ้างอิงสะสม ซึึ่�งจำเป็นต่้องใช้้เวล้าในการ้สั�งสมผ่ล้งาน
เป็นร้ะยะเวล้ายาวนานแล้ะต่่อเน่�อง ร้วมถึงผ่้้ร้ับเหมาจะต่้อง
ดำเนินการ้ต่ามขั�นต่อนแล้ะร้ะเบ่ยบของแต่่ล้ะหน่วยงานภาคร้ัฐ 
ดังนั�น การ้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ร้ับการ้ขึ�นทะเบ่ยนให้เป็นผ่้้ร้ับเหมา
อันดับส้งสุดทำให้บริ้ษััทฯ ได้เปร้่ยบในการ้เข้าปร้ะกวดร้าคาใน
โคร้งการ้ขนาดใหญ่แล้ะซัึ่บซ้ึ่อนได้ ร้วมถึง ผ่้้บริ้หาร้ของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ เช่้�อว่าการ้ขึ�นทะเบ่ยนผ้้่ร้ับเหมาของกลุ้่มบริ้ษััทฯ  
ในปัจจุบันแล้ะท่�จะม่การ้ขอเพิ�มเติ่มในอนาคต่พร้้อมร้องรั้บการ้
ดำเนินการ้ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่ามแผ่นงานของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 

2.2 กิลยุที่ธุ์ในกิารดำเนินธุุรกิิจ

1. มุ่งตุ่อ็ยอ็ดค้วามสำเร็จในกิารรับงานก่ิอ็สร้างโค้รงสร้าง 
พ้่ีนฐานขอ็งหน่วยงานราช้กิารไปยังโค้รงกิารกิ่อ็สร้างขอ็ง
เอ็กิช้น และพีฒันาค้วามสามารถุในกิารรบัโค้รงกิารกิอ่็สรา้งที่่�
ม่ค้วามหลากิหลายมากิยิ�งขึ้น

ต่ั�งแต่่อด่ต่จนถึงปัจจุบัน เจ้าของโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานร้าช้การ้ ท่�ม่การ้เปิดปร้ะกวด
ร้าคาโคร้งการ้ก่อสร้้างอย่างต่่อเน่�องแล้ะม่ฐานะทางการ้เงินท่�
มั�นคง อย่างไร้ก็ด่ กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่แผ่นท่�จะขยายฐานล้้กค้า 
กร้ะจายแหล้ง่ท่�มาของร้ายได ้แล้ะเพิ�มอตั่ร้าผ่ล้ต่อบแทนโดยร้วม
ให้กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ โดยจะร้ับโคร้งการ้ก่อสร้้างของภาคร้ัฐให้ม่
ความหล้ากหล้ายทางด้านหน่วยงานแล้ะปร้ะเภทโคร้งการ้
กอ่สร้า้งมากขึ�น แล้ะขยายไปร้บัโคร้งการ้กอ่สร้า้งของภาคเอกช้น 
โดยใช้้จุดแข็งจากความเช่้�ยวช้าญด้านวิศวกร้ร้มแล้ะการ้บริ้หาร้
จัดการ้ต้่นทุนท่�ด่ในการ้แข่งขัน ทั�งน่� กลุ้่มบริ้ษััทฯ อาจเข้า
ปร้ะกวดร้าคาแล้ะร้ับดำเนินการ้โคร้งการ้เองแล้ะ/หร้่อร้่วมกับ

พันธมิต่ร้ต่่าง ๆ  ในร้้ปแบบบร้ิษััท แล้ะ/หร้่อกิจการ้ร้่วมค้าขึ�นอย้่
กับความเหมาะสมแล้ะความได้เปร้่ยบทางการ้แข่งขัน กลุ้่ม
บร้ษิัทัฯ ได้ขึ�นทะเบย่นเป็นผ้้่ร้บัเหมาก่อสร้า้งช้ั�นสง้ในด้านต่า่ง ๆ  
มากมายกับหน่วยงานร้าช้การ้ แล้ะสามาร้ถดำเนินการ้ก่อสร้้าง
ได้อย่างร้าบร้่�น แสดงให้เห็นว่านอกเหน่อจากความสามาร้ถทาง
ด้านวิศวกร้ร้มแล้้วนั�น กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังม่ความร้้้แล้ะความเข้าใจ
ในร้ะบบการ้ดำเนินงานของหน่วยงานร้าช้การ้ 

นอกจากน่� เกณฑ์์ในการ้พิจาร้ณาในการ้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคา
ของภาคเอกช้นมกัจะพจิาร้ณาดา้นเทคนคิแล้ะร้ะยะเวล้าดำเนนิ
การ้ด้วย นอกเหน่อจากปัจจัยด้านร้าคาอย่างเช้่นการ้ปร้ะกวด
ร้าคาของภาคร้ัฐ ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะเข้าปร้ะกวดร้าคาใน
โคร้งการ้ก่อสร้้างของภาคเอกช้นโดยต่ร้ง แล้ะ/หร้่อรั้บช้่วงงาน
จากบร้ิษััทร้ับเหมาร้ายใหญ่ท่�ม่ฐานะทางการ้เงินท่�แข็งแกร้่ง 
นอกจากน่� กล้ยุทธ์การ้ขยายธุร้กิจดังกล่้าวยังได้ร้บัการ้สนับสนุน
โดยปร้ะมาณการ้อัต่ร้าการ้เต่บิโต่เฉล้่�ยของมล้้คา่การ้กอ่สร้า้งโดย
ร้วมท่�ปร้ะเมินโดยศ้นย์วิจัยของธนาคาร้กรุ้งศร้่อยุธยา จำกัด 
(มหาช้น) (“ศน้ย์วจิยัของธนาคาร้กรุ้งศร้”่) (ฉบบัวนัท่� 25 ต่ลุ้าคม 
2564) ท่�ร้้อยล้ะ 4.0 – 6.0 ในปี 2565 – 2566  ซึ่ึ�งการ้เต่ิบโต่
ดงักล้า่วผ่ล้กัดนัจากโคร้งการ้ของภาคร้ฐั ซึ่ึ�งคาดวา่จะมอ่ตั่ร้าการ้
เต่ิบโต่เฉล้่�ยปร้ะมาณร้้อยล้ะ 6.0 – 7.0 ต่่อปี จากโคร้งการ้เมกะ
โปร้เจกต่์ต่่าง ๆ โดยโคร้งการ้ก่อสร้้างท่�คาดว่าจะม่การ้เปิด
ปร้ะกวดร้าคาเพิ�มเต่ิมท่�เป็นของภาคร้ัฐ เช้่น โคร้งการ้ขยาย 
เส้นทางร้ถไฟื้ฟื้้า ร้ถไฟื้ทางค้่ แล้ะร้ถไฟื้ความเร้็วส้ง โคร้งการ้
ขยายสนามบิน แล้ะโคร้งการ้ทางถนน เป็นต้่น นอกจากน่� 
โคร้งการ้ก่อสร้า้งขนาดใหญ่ของภาคเอกช้นศน้ย์วจิยัของธนาคาร้
กร้งุศร้ค่าดวา่จะมแ่นวโนม้ทยอยฟื้้�นต่วั โดยจะขยายต่วัปร้ะมาณ
ร้้อยล้ะ 2.0 – 2.5 ต่่อปี ในปี 2565 แล้ะ 2566  ทั�งน่� ในปี 2564 
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่การ้เข้าร้่วมปร้ะม้ล้แล้ะช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคา 
2 โคร้งการ้ร้วมม้ล้ค่าโคร้งการ้เท่ากับ 201.52 ล้้านบาท  
จากบร้ิษััท ปต่ท. จำกัด (มหาช้น)

นอกจากน่� ผ่้้บร้ิหาร้ม่ความมุ่งมั�นท่�จะพัฒนาบุคล้ากร้ให้ม่ความ
สามาร้ถแล้ะม่ปร้ะสิทธิภาพอย่างต่่อเน่�องทั�งในด้านเทคนิคการ้
ก่อสร้้างแล้ะการ้บริ้หาร้จัดการ้ ร้วมถึงการ้นำเทคโนโล้ย่เข้ามา
ช้ว่ยในการ้ดำเนนิงานใหแ้มน่ยำแล้ะร้วดเร้ว็ขึ�น ซึ่ึ�งเปน็ท่�ปร้ะจกัษั์
จากผ่ล้งานก่อสร้้างในอด่ต่ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ท่�ช้นะการ้ปร้ะกวด
ร้าคาแล้ะดำเนินงานในโคร้งการ้ใหญ่แล้ะซึ่ับซึ่้อนขึ�นต่ล้อดมา
จากการ้ก่อสร้้างถนน เข่�อนแล้ะอ่างน�ำ ทางสนามบิน แล้ะ 
ทางร้ถไฟื้ โดยในร้ะยะยาวกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่แผ่นท่�จะร้ับงาน
กอ่สร้า้งอาคาร้ของทั�งภาคร้ฐัแล้ะเอกช้น ซึึ่�งจะเปน็ทั�งการ้ดำเนิน
การ้เองทั�งโคร้งการ้หร้่อว่าจ้างผ้้่ร้ับเหมาช่้วงบางส่วน แล้ะ 
การ้ร้่วมทุนกับบร้ิษััทร้ับเหมาก่อสร้้างเอกช้นร้ายอ่�นเพ่�อผ่สาน
ความเช้่�ยวช้าญในแต่่ล้ะด้านให้เป็นท่�แข่งขันได้ในอุต่สาหกร้ร้ม
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2. สร้างเสริมค้วามมั�นค้งและตุ่อ็เน่�อ็งให้กิับรายได้และกิระแส
เงินสดให้กิับกิลุ่มบริษััที่ฯ จากิโอ็กิาสในกิารเข้าร่วมโค้รงกิาร
ลงทีุ่นระหว่างภาค้รัฐและเอ็กิช้น (Public Private Partner-
ship: PPP) 

นอกเหน่อจากร้ายไดแ้ล้ะกร้ะแสเงนิสดของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ท่�ไดร้้บั
จากการ้โคร้งการ้ก่อสร้้างต่่าง ๆ ซึึ่�งขึ�นอย้่กับจำนวนแล้ะม้ล้ค่า
โคร้งการ้ท่�กลุ้่มบริ้ษััทฯ ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคา ผ่้้บร้ิหาร้ม่
แนวทางท่�จะสร้า้งความต่อ่เน่�องของร้ายได้แล้ะกร้ะแสเงินสดให้
กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ จากการ้เข้าร้่วมในโคร้งการ้ล้งทุนร้ะหว่างภาค
ร้ัฐแล้ะเอกช้น (PPP) ซึึ่�งกลุ้่มบริ้ษััทฯ ร้่วมล้งทุนแล้ะได้ร้ับ 
ผ่ล้ต่อบแทนจากการ้ล้งทุนต่ามร้ะยะเวล้าของสัญญา ซึ่ึ�งกล้ยุทธ์
ดังกล่้าวสนับสนุนจากการ้ผ่ล้ักดันของร้ัฐบาล้ในการ้ล้งทุน
ร้ะหว่างภาคร้ัฐแล้ะเอกช้นจำนวนมากเพ่� อ เสร้ิมสร้้ าง
ปร้ะสิทธิภาพในการ้บริ้หาร้จัดการ้แล้ะล้ดภาร้ะทางการ้เงินของ
ภาคร้ฐั โดยพร้ะร้าช้บัญญตั่กิาร้ร่้วมล้งทนุร้ะหวา่งร้ฐัแล้ะเอกช้น 
พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแผ่นการ้ล้งทุนร้ะยะยาวร้ะหว่างปี 2563 
ถึงปี 2570 จำนวน 92 โคร้งการ้ ม้ล้ค่าการ้ล้งทุนร้วมปร้ะมาณ 
1.09 ล้้านล้้านบาท โดยม ่18 โคร้งการ้ท่�เปน็กลุ้ม่ท่�มค่วามสำคญั
แล้ะความจำเป็นเร้่งด่วน (High Priority PPP Projects) ซึ่ึ�ง 
โดยหลั้กเป็นโคร้งการ้งานทาง โคร้งการ้ขนส่งทางร้าง แล้ะ
โคร้งการ้ทา่เร้อ่ จากการ้ท่�กลุ่้มบร้ษิัทัฯ มค่วามเช้่�ยวช้าญทางดา้น
วศิวกร้ร้มในดา้นงานทางพเิศษั งานทางร้ถไฟื้ แล้ะงานโคร้งสร้า้ง
พ่�นฐานขนาดใหญ่อ่�น ๆ การ้บร้ิหาร้จัดการ้ต่้นทุนท่�ด่ แล้ะเป็นท่�
ร้้้จักในอุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้างท่�กว้างขวาง กลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงอย้่ใน
สถานะท่�ได้เปร้่ยบแล้ะพร้้อมท่�จะเข้าล้งทุนดังกล้่าวกับภาคร้ัฐ 
หร้่อร้ับงานก่อสร้้างแล้ะบร้ิหาร้จัดการ้จากผ้้่ท่�ได้ร้ับคัดเล่้อกอ่ก
ทอดหนึ�ง หากม่การ้เปิดให้เข้าปร้ะกวดร้าคา

3. มุ่งมั�นที่่�จะขยายธุุรกิิจไปยังธุุรกิิจที่่�เกิ่�ยวเน่�อ็งกิับธุุรกิิจ 
รับเหมากิ่อ็สร้าง อ็ย่างธุุรกิิจจำหน่ายวัสดุก่ิอ็สร้างประเภที่ 
ตุา่ง ๆ  ที่่�ผสมผสานเที่ค้โนโลยใ่นกิารผลติุ เพี่�อ็ตุอ็บสนอ็งค้วาม
ตุอ้็งกิารขอ็งอุ็ตุสาหกิรรมและสร้างสมดุลด้านรายได้ใหก้ิบักิลุม่
บริษััที่ฯ 

กลุ้่มบร้ิษััทฯ มุ่งเสร้ิมสร้้างความสามาร้ถในการ้ทำกำไร้โดยร้วม
ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ โดยการ้ขยายธุร้กิจอย่างต่่อเน่�องในธุร้กิจ
จำหน่ายวัสดุก่อสร้้างท่�จะช้่วยสร้้างผ่ล้กำไร้แล้ะความสม�ำเสมอ
ของร้ายได้นอกเหน่อจากร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้าง โดย
กลุ้่มบริ้ษััทฯ จะเร้ิ�มต้่นจากการ้ผ่ลิ้ต่แล้ะจำหน่ายช้ิ�นส่วน
คอนกร้่ต่สำเร็้จร้้ปปร้ะเภทต่่าง ๆ แล้ะมุ่งมั�นท่�จะต่่อยอดการ้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้้างอ่�น ๆ อย่างต่่อเน่�อง ทั�งน่� โดยในปี 2560 
กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้เปิดดำเนินการ้โร้งงานผ่ลิ้ต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่
สำเร้จ็ร้้ปท่�จงัหวดัสร้ะบรุ้ ่ซึึ่�งมก่ำล้งัการ้ผ่ล้ติ่ปร้ะมาณ 3,600 ช้ิ�น
ต่่อปี ได้ม่การ้จำหน่ายช้ิ�นส่วนคอนกร่้ต่สำเร้็จร้้ปให้กับบร้ิษััท

เอกช้น นอกจากน่� กลุ้่มบริ้ษััทฯ ก็ยังคงแสวงหาโอกาสในการ้
ผ่ล้ติ่แล้ะจำหน่ายชิ้�นสว่นคอนกร้ต่่สำเร็้จร้ป้ดังกล่้าวหากการ้ผ่ลิ้ต่
ดังกล้่าวสามาร้ถสร้้างผ่ล้ต่อบแทนท่�เหมาะสมให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ 
แล้ะสอดคล้้องกับแผ่นการ้ผ่ล้ิต่ให้กับโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ นอกจากน่� กลุ้่มบริ้ษััทฯ สามาร้ถใช้้ปร้ะโยช้น์จาก
ทร้ัพยากร้ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ อย่างความเช้่�ยวช้าญของบุคล้ากร้ 
โร้งงานผ่ลิ้ต่ แล้ะความสัมพันธ์ท่�ด่กับผ้้่จัดหาวัต่ถุดิบต่่าง ๆ ใน
การ้ผ่สานปร้ะโยช้นใ์หก้บัธรุ้กจิจำหนา่ยวสัดกุอ่สร้า้ง นอกจากน่� 
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังได้ม่การ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้างอ่�น ๆ ให้กับ 
ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงของกลุ้่มบริ้ษััทฯ ในปี 2562 2563 แล้ะ 2564 
จำนวน 102.91 ล้้านบาท 327.67 ล้้านบาท แล้ะ 226.62  
ล้า้นบาท ต่ามล้ำดับ หร้อ่คิดเป็น ร้อ้ยล้ะ 3.21 ร้อ้ยล้ะ 7.93 แล้ะ
ร้้อยล้ะ 4.5 ของร้ายได้ร้วม ต่ามล้ำดับ ซึึ่�งการ้เพิ�มขึ�นดังกล้่าว
สอดคล้้องกับการ้เติ่บโต่ของโคร้งการ้รั้บเหมาก่อสร้้างแล้ะ
กล้ยุทธ์ของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ในการ้ขยายธุร้กิจจำหน่ายวัสดุกอ่สร้้าง
แล้ะใช้้ปร้ะโยช้น์จากความได้เปร้่ยบของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ในด้าน
ความปร้ะหยัดต่่อขนาด (Economy of Scale) แล้ะอำนาจ 
ต่่อร้องกับผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้าง (Suppliers)

นอกจากน่� จากความมุ่งมั�นในการ้ขยายธุร้กิจจำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้้างทำให้กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้ดำเนินการ้สร้้างโร้งงานผ่ลิ้ต่แผ่่น
ร้าวกันต่กคอนกร้ต่่สำเร็้จร้ป้ (Parapet) ท่�ใช้ใ้นงานทาง ซึึ่�งจะต่ั�ง
อย้่ในบริ้เวณใกล้้เค่ยงกับโร้งงานผ่ลิ้ต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร็้จร้้ป 
ทั�งน่� กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไดเ้ร้ิ�มกอ่สร้า้งแล้ะเปดิดำเนนิการ้โร้งงานผ่ล้ติ่
ดังกล้่าวในไต่ร้มาส 4 ปี 2563 ซึ่ึ�งม่กำล้ังการ้ผ่ล้ิต่ปร้ะมาณ 80 
ถึง 100 ช้ิ�นต่่อวัน การ้สร้้างโร้งงานผ่ล้ิต่กำแพงคอนกร้่ต่กั�นถนน
ดังกล้่าวจะทำให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ล้ดการ้พึ�งพิงบุคคล้ภายนอก  
ล้ดต้่นทุนวัสดุก่อสร้้าง แล้ะขยายธุร้กิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง 
เน่�องจากในการ้สร้า้งทางจำเปน็ต่อ้งใช้้กำแพงกั�นถนนเปน็จำนวน
มาก ซึึ่�งปัจจุบันกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้หล้่อวัสดุดังกล้่าวท่�โคร้งการ้
ก่อสร้้างหร้่อว่าจ้างบร้ิษััทภายนอก

4. เพีิ�มประสทิี่ธุภิาพีในกิารดำเนินงานโดยกิารพัีฒนาบคุ้ลากิร
อ็ย่างตุ่อ็เน่�อ็ง เพี่�อ็ที่่�จะรักิษัาไว้ซีึ�งผู้บริหาร และพีนักิงานที่่�ม่
ค้วามสามารถุให้เตุิบโตุไปพีร้อ็มกิับกิลุ่มบริษััที่ฯ

กลุ้่มบร้ิษััทฯ มุ่งมั�นท่�จะส่งเสร้ิมการ้พัฒนาปร้ะสิทธิภาพในการ้
ดำเนนิงานใหก้บัพนกังานอยา่งต่อ่เน่�องทั�งทักษัะดา้นความร้้ท้่�ใช้้
ในการ้ทำงาน (Hard Skills) แล้ะทักษัะทางด้านอาร้มณ์ (Soft 
Skills) ให้กับบุคล้ากร้ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ทุกร้ะดับขั�น เน่�องจาก 
การ้เติ่บโต่ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ อย่างยั�งย่นจะต้่องมาจากการ้ 
ร้่วมแร้งร้่วมใจของบุคล้ากร้ทุกฝ่่ายท่�จะพร้้อมก้าวไปในทิศทาง
เดย่วกนั ใหเ้หมาะสมแล้ะเพย่งพอต่อ่การ้เต่บิโต่ พร้อ้มกา้วไปใน
ทิศทางเด่ยวกันอย่างยั�งย่น ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้วางกล้ยุทธ์ใน
การ้พัฒนาทักษัะไว้ 3 ด้าน ได้แก่ (1) Core Competency ค่อ
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การ้สร้้างพ่�นฐานความสามาร้ถในทิศทางเด่ยวกัน แล้ะสร้้าง
วัฒนธร้ร้มองค์กร้ให้สอดร้ับกับการ้เต่ิบโต่ของธุร้กิจ โดยให้
พนักงานเข้าอบร้มหล้ักส้ต่ร้พ่�นฐานแล้ะหล้ักส้ต่ร้บังคับต่าม
แผ่นการ้พัฒนาปร้ะจำปี (2) Functional Competency คอ่การ้
ให้บุคล้ากร้ม่ความร้้้ความสามาร้ถแล้ะทักษัะในสายงานของ
ต่นเอง ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้จัดให้ม่การ้ฝ่ึกอบร้บต่่าง ๆ ซึ่ึ�งร้วมถึง
หล้กัสต้่ร้พัฒนาทกัษัะด้านวศิวกร้ แล้ะหล้กัสต้่ร้พฒันาทกัษัะดา้น
การ้ซึ่่อมบำรุ้ง  แล้ะ (3) Managerial Competency ค่อการ้ให้
บุคล้ากร้ม่ความร้้้ความสามาร้ถแล้ะทักษัะในการ้บร้ิหาร้จัดการ้
งานของต่นเองแล้ะท่มให้เกิดปร้ะสิทธิภาพแล้ะปร้ะสิทธิผ่ล้มาก
ยิ�งขึ�น โดยการ้พัฒนาความร้้แ้ล้ะทกัษัะดา้นภาวะผ่้น้ำแล้ะการ้ส่ง
ต่่อความร้้้ให้กับบุคคล้อ่�นในองค์กร้ ซึึ่�งกล้ยุทธ์ในการ้พัฒนา 
ดังกล้่าวสามาร้ถวัดความสำเร็้จได้จากการ้ปร้ะเมินต่นเอง แล้ะ
ผ่ล้การ้ดำเนินงานซึึ่�งจะวัดความสำเร็้จจากการ้ปร้ะเมินปร้ะจำปี
 
นอกจากน่� ผ่้บ้ร้หิาร้ยงัจดัให้มแ่ผ่นการ้สบ่ทอดอำนาจ (Succession 
Plan) โคร้งการ้สายความก้าวหนา้ (Career Path Project) แล้ะ
โคร้งการ้การ้พัฒนาคนเก่งคนด่ให้เกิดความพร้้อมในการ้ทำงาน 
(Talent Management Project) เพ่�อให้บุคล้ากร้เห็นถึงโอกาส
ในความก้าวหน้าในกลุ้่มบริ้ษััทฯ ผ่่านการ้จัดกิจกร้ร้มต่่าง ๆ 
ภายในองค์กร้ อก่หนึ�งปัจจัยสำคัญท่�จะรั้กษัาให้บคุล้ากร้ท่�อย้กั่บ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ อย้่แล้้วแล้ะดึงด้ดบุคล้ากร้ท่�ม่ปร้ะสิทธิภาพจาก
ภายนอก ค่อค่าต่อบแทนพนักงานท่� เป็นท่�แข่งขันได้กับ
อตุ่สาหกร้ร้ม นอกจากน่�ยงัมก่าร้วิเคร้าะห์แล้ะคัดเล้อ่กสวัสดกิาร้
เพ่�อให้ต่ร้งแล้ะต่อบโจทย์กบักลุ้ม่เป้าหมายให้ได้มากท่�สดุ กองทุน
สำร้องเล้่�ยงช้่พ ปร้ะกันช้่วิต่ให้กับพนักงาน แล้ะสวัสดิการ้อ่�น ๆ 

5. กิลุ่มบริษััที่ฯ มุ่งเน้นในกิารเป็นผู้เช่้�ยวช้าญในกิารบริหาร
โค้รงกิารกิ่อ็สร้าง และบริหารขนาดขอ็งกิลุ่มบริษััที่ฯ เพี่�อ็เพีิ�ม
โอ็กิาสในกิารขยายกิำลังในกิารรับงานโค้รงกิารกิ่อ็สร้าง และ
บริหารอ็ัตุรากิำไรให้สูงขึ้น พีร้อ็มสร้างกิารเตุิบโตุอ็ย่างยั�งย่น
ขอ็งกิลุ่มบริษััที่ฯ

กลุ้่มบร้ิษััทฯ มุ่งมั�นท่�จะขยายกำล้ังในการ้ร้ับงานโคร้งการ้
ก่อสร้้างทั�งจำนวนแล้ะขนาดโคร้งการ้ท่�เพิ�มส้งขึ�น จากความ
เช่้�ยวช้าญกว่า 55 ปีในอุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้าง กลุ้่มบริ้ษััทฯ  
จึงม่พันธมิต่ร้ท่�ร้่วมงานในการ้ก่อสร้้าง อาทิ ผ่้้ร้ับเหมาช้่วง  
ผ่้้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้้างเป็นจำนวนมากร้วมทั�งคร้บวงจร้การ้
กอ่สร้า้งทุกร้ป้แบบ ซึึ่�งมค่วามร้้้ ความเช่้�ยวช้าญในแต่ล่้ะด้านต่า่ง
กันไป ผ่นวกกับความเช้่�ยวช้าญในการ้บร้ิหาร้โคร้งการ้ก่อสร้้าง
ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ให้เป็นไปต่ามคุณภาพแล้ะร้ะยะเวล้าต่ล้อดมา 
ฉะนั�นกลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงเล้็งเห็นถึงโอกาสในการ้เต่ิบโต่ในการ้เป็น
ผ่้้บร้ิหาร้โคร้งการ้ก่อสร้้าง (Project Management) อย่างเช้่น
การ้ดำเนนิการ้ก่อสร้า้งท่�ผ่สานความเช่้�ยวช้าญของผ้้่ร้บัเหมาช่้วง
แล้ะของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ทำให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ สามาร้ถเพิ�มกำล้ังการ้
ร้บังานโคร้งการ้กอ่สร้า้ง โดยไมจ่ำเปน็ต่อ้งล้งทนุเปน็จำนวนมาก
ในเคร่้�องจักร้ เคร่้�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์ ทรั้พยากร้บุคคล้ แล้ะ
โคร้งสร้้างพ่�นฐานต่่าง ๆ ท่�จะทำให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ภาร้ะต่้นทุน
คงท่� (Fixed Cost) จำนวนมาก แต่่ยังคงไว้ซึ่ึ�งคุณภาพจาก
พนัธมติ่ร้ท่�มค่วามเช้่�ยวช้าญ แล้ะช้ว่ยร้กัษัาร้ะดบัของกำไร้ใหเ้ปน็
ไปต่ามท่�คาดหวงั ยิ�งไปกวา่นั�นยงัเปน็การ้ล้ดความเส่�ยงของความ
ไม่แน่นอนจากธุร้กิจส่วนท่�เป็นร้ายโคร้งการ้ (Project Based) 
อ่กด้วย

2.3 ภาวะอ็ุตุสาหกิรรมและกิารแข่งขัน

1. ภาพีรวมเศรษัฐกิิจในประเที่ศไที่ย 

ปี 2563 แล้ะปร้ะมาณการ้ปี 2564 ปร้ะเทศไทยม่ผ่ลิ้ต่ภัณฑ์ ์
มวล้ร้วมในปร้ะเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เท่ากับ 
15,698.03 ล้า้นบาท แล้ะ 16,200.60 ล้า้นบาท ซึ่ึ�งสง้เปน็อนัดบั
ท่�สองในภมิ้ภาคเอเช่้ยต่ะวันออกเฉย่งใต้่ ร้วมถงึมอ่ตั่ร้าการ้เติ่บโต่
เฉล้่�ยสะสมต่่อปี (CAGR) ท่�ร้้อยล้ะ 2.70 ในร้ะหว่างปี 2558 ถึง
ปี 2563
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สำนักงานสภาพัฒนาการ้เศร้ษัฐกิจแล้ะสังคมแห่งช้าต่ิคาดว่า 
แนวโน้มเศร้ษัฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตั่วร้้อยล้ะ 1.2 ปรั้บตั่ว 
ดข่ึ�นอย่างช้้า ๆ จากปี 2563 แล้ะปี 2565 จะขยายต่ัวร้้อยล้ะ 
3.5-4.5 จากสถานการ้ณ์การ้แพร้่ร้ะบาดภายในปร้ะเทศท่�
คล้่�คล้ายล้ง การ้ฟื้้�นต่ัวของภาคการ้ท่องเท่�ยว การ้ขยายต่ัวของ
เศร้ษัฐกิจแล้ะปร้ิมาณการ้ค้าโล้ก ร้วมถึงแร้งขับเคล้่�อนจากการ้
เบิกจ่ายภาคร้ัฐ

ทั�งน่� การ้ล้งทุนภาคร้ัฐในปี 2565 คาดว่าจะขยายต่ัวร้้อยล้ะ 4.6 
สอดคล้้องกับกร้อบร้ายจ่ายล้งทุนภายใต้่กร้อบงบปร้ะมาณ
ปร้ะจำปีท่�วงเงิน 624,340 ล้้านบาท แล้ะกร้อบงบล้งทุน

หน่วย: ล้้านบาท

GDP (ณ ร้าคาปร้ะจำปี: พันล้้านบาท) 
ร้ายได้ต่่อหัว (บาทต่่อคนต่่อปี)

GDP (ณ ร้าคาปร้ะจำปี: พันล้้านบาท สร้อ.) 
ร้ายได้ต่่อหัว (ดอล้ล้าร้์ สร้อ. ต่่อหัวต่่อปี)

อัต่ร้าการ้ขยายต่ัวของ GDP (CVM, %)

การ้ล้งทุนร้วม (CVM,%)2/

ภาคเอกช้น (CVM,%) 
ภาคร้ัฐ (CVM,%)

16,898.1 
243,787.1

544.1 
7,850.4

2.3

2.0 
2.7 
0.1

15,698.3 
225,845.7

501 
7,216.6

-6.1

-4.8 
-8.4 
5.7

16,169.2 
232,024.0

508.5 
7,296.4

0.7 - 1.2

5.4 
4.7 
8.7

16,200.6 
232,474.5

507.9 
7,287.6

1.2

4.4 
4.3 
4.8

17,026.9 
243,761.4

523.9 
7,500.4

3.5-4.5

4.3 
4.2 
4.6

ขื่้อม้ล้จริง

ปี 2562 ปี 2563
ปี 2565ปี 2564

ณ 16 ส.ค. 64 ณ 15 พ.ย. 64 ณ 15 พ.ย. 65

ประมาณการ

ท่�มา: สำนักงานสภาพัฒนาการ้เศร้ษัฐกิจแล้ะสังคมแห่งช้าต่ิ (ข้อม้ล้ ณ วันท่� 15 พฤศจิกายน 2564)

ร้ัฐวิสาหกิจท่�วงเงิน 468,833 ล้้านบาท นอกจากน่� การ้ล้งทุน
ภาคเอกช้นคาดว่าจะขยายตั่วต่อ่เน่�องท่�ร้อ้ยล้ะ 4.2 ซึึ่�ง สอดคล้อ้ง
กับแนวโน้มการ้ฟื้้�นต่ัวของภาคการ้ผ่ล้ิต่แล้ะการ้ส่งออกต่ามการ้
ขยายต่ัวต่่อเน่�องของเศร้ษัฐกิจแล้ะการ้ค้าโล้ก

นอกจากน่� องค์การ้สหปร้ะช้าช้าต่ิร้ะบุว่าอัต่ร้าความเป็นเม่อง 
(Urbanization) หร้่อการ้ขยายของชุ้มช้นเม่องของปร้ะเทศไทย
คาดว่าจะเต่ิบโต่ขึ�นจากร้้อยล้ะ 50 ในปี 2561 เป็นร้้อยล้ะ 58 
ในปี 2573 แล้ะร้้อยล้ะ 69 ในปี 2593 ซึ่ึ�งการ้ขยายต่ัวของความ
เป็นเม่องเป็นอ่กหนึ�งปัจจัยท่�เป็นเคร้่�องบ่งช้่�การ้เต่ิบโต่ของ
เศร้ษัฐกิจแล้ะส่งเสริ้มการ้ล้งทุนของภาครั้ฐในด้านการ้ก่อสร้้าง
โคร้งสร้้างพ่�นฐาน

การ้ท่�จะพัฒนาความเป็นเม่องให้ม่ปร้ะสิทธิภาพ ร้ัฐบาล้จะต่้องม่การ้เต่ร้่ยมความพร้้อมในการ้พัฒนาโคร้งสร้้างพ่�นฐานอย่างถนน 
ร้ะบบสาธาร้ณ้ปโภคต่่าง ๆ แล้ะการ้จัดการ้พ่�นท่�เม่อง (Zoning) ซึึ่�งจะเห็นได้ว่าในร้ัฐบาล้ได้เร้ิ�มวางแผ่นแล้ะพัฒนาโคร้งสร้้าง 
พ่�นฐานด้านการ้ขนส่ง

ประเทศไทย

ทวีปเอเช่ีย

ทวีปเอเช่ีย
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ที่่�มา: World Urbanization Prospects 2018 ขององค์การ้สหปร้ะช้าช้าต่ิ
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นอกจากน่� ศ้นย์วิจัยของธนาคาร้กรุ้งศร้่วิเคร้าะห์ว่าม้ล้ค่าการ้
ล้งทุนก่อสร้้างโดยร้วมจะขยายต่ัวร้้อยล้ะ 4.0 - 6.0 ในปี 2565 
- 2566 จากการ้ล้งทนุในโคร้งสร้า้งพ่�นฐานขนาดใหญข่องภาคร้ฐั 
โดยเฉพาะท่� เก่�ยวเน่�องกับเขต่พัฒนาเศร้ษัฐกิจพิเศษัภาค 
ต่ะวันออก (EEC) ซึ่ึ�งจะเหน่�ยวนำการ้ล้งทุนก่อสร้้างภาคเอกช้น
ให้ขยายต่ัวต่ามมา ร้วมถึงภาวะเศร้ษัฐกิจท่�ทยอยฟื้้�นต่ัวจะหนุน
การ้ก่อสร้้างท่�อย้่อาศัยแล้ะอาคาร้เพ่�อการ้พาณิช้ย์ (ท่�มา: บท
วิเคร้าะห์ของศ้นย์วิจัยของธนาคาร้กรุ้งศร้่ ฉบับวันท่� 25 ตุ่ล้าคม 
2564)

2.1 งานกิ่อ็สร้างขอ็งภาค้รัฐ
งานก่อสร้า้งของภาครั้ฐมม่ล้้ค่าเติ่บโต่ขึ�นอย่างต่อ่เน่�อง ซึึ่�งคดิเป็น
อัต่ร้าเต่ิบโต่เฉล้่�ยสะสมต่่อปีท่�ร้้อยล้ะ 3.84 ในร้ะหว่างปี 2558 
ถึงปี 2563 โดยศ้นย์วิจัยของธนาคาร้กรุ้งศร้่คาดว่าปี 2564 การ้
ล้งทุนก่อสร้้างภาคร้ัฐคาดว่าจะขยายต่ัวร้้อยล้ะ 6.0 – 7.0 ต่่อปี 

2. ภาพีรวมอ็ุตุสาหกิรรมกิ่อ็สร้างในประเที่ศไที่ย
ม้ล้ค่าการ้ล้งทุนก่อสร้้างในปร้ะเทศไทยในปี 2563 แล้ะปี 2564 
เท่ากับ 1.32 ล้้านล้้านบาท แล้ะ 1.09 ล้้านล้้านบาท ต่ามล้ำดับ 
ในร้ะหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 ม้ล้ค่าการ้ล้งทุนก่อสร้้างม่อัต่ร้า
เต่ิบโต่เฉล้่�ยสะสมต่่อปี (CAGR) ท่�ร้้อยล้ะ 2.55 แล้ะคิดเป็น
สดัส่วนเฉล่้�ยร้้อยล้ะ 8.38 ของผ่ลิ้ต่ภัณฑ์์มวล้ร้วมในปร้ะเทศ (GDP)

2558 2559 2560 2561 2562 2563 9 เด่อนปี 2564

ภาครัฐ

ภาคเอกช่น

ที่่�มา: สำนักงานสภาพัฒนาการ้เศร้ษัฐกิจแล้ะสังคมแห่งช้าต่ิ (ข้อม้ล้ ณ วันท่� 15 พฤศจิกยน 2564)

ในป ี2565 – 2566 (ท่�มา: บทวิเคร้าะหข์องศน้ยว์จิยัของธนาคาร้
กรุ้งศร้่ ฉบับวันท่� 25 ตุ่ล้าคม 2564) ซึ่ึ�งม่ปัจจัยสนับสนุนหล้ัก
จากการ้เร้่งโคร้งการ้ก่อสร้้างขนาดใหญ่ต่่อเน่�องต่ามแผ่นปฏิิบัต่ิ
การ้ดา้นคมนาคมขนสง่ร้ะยะเร้ง่ดว่นฉบบัล้า่สดุ พ.ศ. 2561 ภาย
ใต่ย้ทุธศาสต่ร์้การ้พัฒนาร้ะบบคมนาคมขนส่งของไทย ร้ะยะ 20 
ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579) เช่้น โคร้งการ้กอ่สร้า้งท่�เช้่�อมโยงกับพ่�นท่� 
EEC โคร้งการ้ร้ถไฟื้ทางค้่ แล้ะโคร้งการ้ร้ถไฟื้ความเร้็วส้ง

โคร้งการ้ก่อสร้้างทั�วไป เช่้น การ้ก่อสร้้างแล้ะบำรุ้งรั้กษัาถนน 
ร้ะบบน�ำ แล้ะสิ�งปล้้กสร้้างของหน่วยงานร้ัฐ หน่วยงานร้ัฐหล้ักท่�
ม่งบปร้ะมาณการ้ล้งทุนก่อสร้้างส้งสุด ได้แก่ กร้มทางหล้วง 
กร้มช้ล้ปร้ะทาน กร้มทางหล้วงช้นบท แล้ะกร้มโยธาธิการ้แล้ะ
ผ่ังเม่อง ซึึ่�งเป็นแร้งขับเคล่้�อนเศร้ษัฐกิจแล้ะการ้ล้งทุนภาครั้ฐท่�
สำคัญ

630.4
699.4 685.7 706.7 726.2 761.0

652.3

529.4 524.0 526.7
561.6 571.1 554.6

435.0

กรมทางหลวง กรมช่ลประทาน กรมทางหลวงช่นบท กรมโยธาธิการและผังเม่อง

100
113 114 115

47 45 47 47 46
25 25 27 29 31

4958
68 74 77

126

+11%

+9%

+10%
+3%

+4%

+8%
-5%

-8%

2561

2562

2563

2564F

2565F

ที่่�มา: EIC SCB (ฉบับล้งวันท่� 30 สิงหาคม 2564)

หน่วย: พันล้้านบาท 

อตุ่สาหกร้ร้มกอ่สร้า้งในปร้ะเทศไทยสำหร้บัช่้วง 9 เดอ่นปี 2564 
สามาร้ถแบ่งออกเป็น งานก่อสร้้างของภาคร้ัฐ แล้ะงานก่อสร้้าง
ของภาคเอกช้น โดยม่สัดส่วนของม้ล้ค่าการ้ล้งทุนเฉล่้�ยร้้อยล้ะ 
59.99 แล้ะร้้อยล้ะ 40.01 ต่ามล้ำดับ 
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นอกจากน่� แผ่นการ้จดัทำโคร้งการ้ร่้วมล้งทนุภาครั้ฐแล้ะเอกช้นร้ะหว่างป ี2563 ถงึปี 2570 (ฉบบัปรั้บปรุ้งเม่�อเดอ่นสงิหาคม 2564) 
ปร้ะกอบดว้ย 67 โคร้งการ้ มล้้คา่การ้ล้งทนุร้วม 9.97 ล้า้นล้า้นบาท โดยจะปร้ะกอบดว้ยกจิการ้โคร้งสร้้างพ่�นฐานแล้ะบร้กิาร้สาธาร้ณะ
ร้้ปแบบต่่าง ๆ ซึ่ึ�งสามาร้ถสรุ้ปกิจการ้ท่�เก่�ยวข้องกับงานทางถนน งานร้ถไฟื้ แล้ะงานท่าเร้่อได้ ดังน่�

Initiative

โครงการ

ล้บ.

41
352,442

ขื่นส่งทางราง

นำ�า/บำาบัด้นำ�าเส่ย

สาธัารณสุขื่

ขื่นส่งทางอากาศ

พล้ังงาน

ท่�อย้่อาศัย/สิ�งอำานวย 
ความสะด้วกสำาหรับ 
ผ้้ม่รายได้้น้อย/ปานกล้าง  
ผ้้ส้งวัย ผ้้ด้้อยโอกาส  
ผ้้พิการ

ขื่นส่งทางถนน

ขื่นส่งทางนำ�า

ส่�อสาร

ศ้นย์ประชุม

โครงการ
(542,368 ล้บ.)

โครงการ
(36,398 ล้บ.)

โครงการ
(11,047 ล้บ.)

โครงการ
อย้่ระหว่างการศึกษา

โครงการ
(ก.ล้.)

โครงการ
(318,627 ล้บ.)

โครงการ
(38,715 ล้บ.)

โครงการ
(19 ล้บ.)

โครงการ
(22 ล้บ.)

5 โครงการ (427,782 ลบ.)
9 โครงการ (114,586 ลบ.)

6 โครงการ (36,398 ลบ.)

2 โครงการ (9,890 ลบ.)
2 โครงการ (1,157 ลบ.)

4 โครงการ (ก.ล.)

1 โครงการ (ก.ล.)

1 โครงการ (5,550 ลบ.)
2 โครงการ (44,120 ลบ.)

9 โครงการ (33,504 ลบ.)
4 โครงการ (102,190 ลบ.)
8 โครงการ (182,933 ลบ.)

2 โครงการ (19,550 ลบ.)
1 โครงการ (1,938 ลบ.)
8 โครงการ (17,227 ลบ.)

1 โครงการ (19 ลบ.)

2 โครงการ (22 ลบ.)

14

6

4

4

1

โครงการ
(49,670 ล้บ.)3

21

11

1

2

High Priority

โครงการ

ล้บ.

19
496,276
Normal

โครงการ

ล้บ.

7

โครงการ

รวม

68

148,248

โครงการร่วมล้งทุนเก่�ยวกับโครงสร้างพ่�นฐานแล้ะบริการสาธัารณะ
ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมล้งทุนฯ ปี 2562
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กิิจกิารถุนน ที่างหลวง ที่างพีิเศษั กิารขนส่งที่างถุนน

1. โคร้งการ้ทางพิเศษั  
สายกะท้้ – ป่าต่อง จังหวัดภ้เก็ต่1

2. โคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเมอ่ง  
สายบางปะอิน – นคร้ร้าช้ส่มา  
(การ้ดำเนินงานแล้ะบำรุ้งร้ักษัา)1

3. โคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง 
สายบางใหญ่ – กาญจนบุร้่ 
(การ้ดำเนินงานแล้ะบำรุ้งร้ักษัา)1

4. โคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง
สายนคร้ปฐม – ช้ะอำ

5. โคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง
สายบางขุนเท่ยน – บ้านแพ้ว

6. โคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง
สายวงแหวนร้อบนอกกร้งุเทพมหานคร้ 
ด้านต่ะวันต่ก  
ต่อนบางขุนเท่ยน – บางบัวทอง

7. โคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง
สายหาดใหญ่ – จุดผ่่านแดนถาวร้
สะเดา (มาเล้เซึ่่ย – เขต่แดนไทย)

8. โคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง
สายศร้่นคร้ินทร้์ – สุวร้ร้ณภ้มิ

9. โคร้งการ้ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่อง
ส่วนต่่อขยายอุต่ร้าภิมุข  
ต่อนร้ังสิต่ – บางปะอิน

10. โคร้งการ้อ่�น ๆ

11. โคร้งการ้ร้ถไฟื้ฟื้้าสายส่ส้มช้่วง
บางขุนนนท์ – ม่นบุร้่ (สุวินทวงศ์)1

12. โคร้งการ้ร้ถไฟื้ฟื้้าสายส่ม่วง 
ช้่วงเต่าป้น – ร้าษัฎิร้์บ้ร้ณะ 
(วงแหวนกาฐจนาภิเษัก)1

13. โคร้งการ้ร้ถไฟื้ฟื้้าสายส่น�ำเงิน 
ช้่วงบางแค – พุทธมณฑ์ล้ สาย 41

2570

2566

2566

2572

2567

2569

n.a

n.a

n.a

n.a

2570

2570

2571

14.2

6.3

5.0

79.0

21.4

51.8

40.8

29.8

27.8

42.7

235.3

124.8

14.8

BTO

BTO

BTO

BTO

BTO

BTO

BTO

BTO

BTO

BTO แล้ะ 
BOT

BTO

BTO

BTO

30 ปี

30 ปี

30 ปี

30 ปี

30 ปี

30 ปี

30 ปี

30 ปี

n.a.

n.a.

30 ปี

30 ปี

30 ปี

2564

ดำเนินการ้แล้้ว
กิจการ้ร้่วมค้า  
บ่จ่เอสอาร้์เป็น 
ผ่้้ได้ร้ับคัดเล้่อก

2566

ดำเนินการ้แล้้ว

2564 

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

2565

2567

โครงการ
ประมาณม้ล้ค่า
การล้งทุนรวม
(พันล้้านบาท)

แนวทางการ
จัด้สรร

กรรมสิทธัิ�
ทรัพย์สิน

ระยะเวล้า
การด้ำาเนิน
โครงการ

ระยะเวล้าการ
คัด้เล้่อกเอกชน

ระยะเวล้า
เปิด้บริการ

กิิจกิารรถุไฟ รถุไฟฟ้า กิารขนส่งที่างราง
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โครงการ
ประมาณม้ล้ค่า
การล้งทุนรวม
(พันล้้านบาท)

แนวทางการจัด้สรร
กรรมสิทธัิ�ทรัพย์สิน

ระยะเวล้า
การด้ำาเนิน
โครงการ

ระยะเวล้าการ
คัด้เล้่อก
เอกชน

ระยะเวล้า
เปิด้บริการ

14. โคร้งการ้ขนส่งมวล้ช้นโดยร้ะบบร้าง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขล้า1

15. โคร้งการ้ร้ะบบขนส่งมวล้ช้นจังหวัด
ภ้เก็ต่ ร้ะยะ 2 ช้่วงท่าอากาศยาน
นานาช้าต่ิภ้เก็ต่ – ห้าแยกฉล้อง1

16. โคร้งการ้ร้ะบบขนส่งมวล้ขนจังหวัด
นคร้ร้าช้ส่มา สายส่เข่ยว, จังหวัด
เช้่ยงใหม่ สายส่แดง 

17. โคร้งการ้ร้ะบบร้ถไฟื้ฟื้้าร้างค้่ขนาด
เบา สายบางนา – ท่าอากาศยาน
สุวร้ร้ณภ้มิ

18. โคร้งการ้ร้ถไฟื้ฟื้้าร้างเด่ยว สายส่เทา 
ช้่วงวัช้ร้พล้-ทองหล้่อ 

19. โคร้งการ้ร้ถไฟื้ฟื้้าร้างเด่ยว สายส่เทา
ช้่วงลุ้มพิน่ – ท่าพร้ะ, โคร้งการ้ร้ะบบ
ร้ถไฟื้ช้านเม่อง สายส่แดง, สายส่ฟื้้า 
ช้่วงดินแดง-สาทร้

20. โคร้งการ้บร้ิหาร้จัดการ้ท่าเท่ยบเร้่อ
สาธาร้ณะ เพ่�อขนถ่ายสินค้าเหล้ว

21. โคร้งการ้บร้ิหาร้จัดการ้ท่าเท่ยบเร้่อ
สาธาร้ณะ เพ่�อขนถ่ายสินค้าทั�วไป 

22. โคร้งการ้อ่�น ๆ 30 โคร้งการ้ 

2569

2569

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2565

2565

n.a.

17.6

35.3

34.3

26.8

27.5

n.a.

17.4

2.2

n.a.

BOT

BTO

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

BOT

ได้ร้ับสิทธิในการ้จัดการ้ 
แล้ะดำเนนิการ้ โดยไม่ได้
ร้ับการ้โอนกร้ร้มสิทธิ� 
ในท่าเท่ยบเร้่อ

n.a.

30 ปี

30 ปี

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

30 ปี

30 ปี

30 ปี

2565

2566

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2564

2565

n.a.

กิิจกิารที่่าเร่อ็ กิารขนส่งที่างน้ำ

ที่่�มา: สำนักงานคณะกร้ร้มการ้นโยบาล้ร้ัฐวิสาหกิจ (ฉบับเด่อนสิงหาคม 2564)
หมายเหตุุ: 1 โคร้งการ้ในกลุ้่มท่�ม่ความสำคัญแล้ะจำเป็นเร้่งด่วน (High Priority PPP Project)

2.2  งานกิ่อ็สร้างขอ็งภาค้เอ็กิช้น
งานก่อสร้้างของภาคเอกช้นเต่ิบโต่ในอัต่ร้าเฉล้่�ยสะสมต่่อปีท่� 
ร้้อยล้ะ 0.94 ในร้ะหว่างปี 2558 ถึงปี 2563 โดยหล้ักถ้กขับ
เคล้่�อนจากกลุ่้มการ้ก่อสร้้างท่�พักอาศัยโดยเฉพาะโคร้งการ้
คอนโดมิเน่ยม ซึ่ึ�งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้้อยล้ะ 50.00 ของ
ม้ล้ค่างานก่อสร้้างของภาคเอกช้น ในขณะท่�กลุ้่มการ้ก่อสร้้าง
อาคาร้เช้ิงพาณิช้ย์ โดยเฉพาะอาคาร้สำนักงานช้ะล้อต่ัวล้ง 
เช้่นเด่ยวกัน 

อย่างไร้ก็ด่ ศ้นย์วิจัยของธนาคาร้กรุ้งศร้่คาดว่าจะม่แนวโน้ม
ทยอยฟื้้�นต่ัว โดยจะขยายต่ัวในปี 2565 แล้ะ 2566 2.0 - 2.5 
ต่่ อปี  จากการ้ก่ อสร้้ า งท่� อย้่ อ าศั ย ใกล้้ กั บร้ถไฟื้ฟื้้ า ใน
กรุ้งเทพมหานคร้แล้ะหัวเม่องใหญ่ ร้วมถึงการ้ก่อสร้้างโร้งงาน
แล้ะนิคมอุต่สาหกร้ร้มในบริ้เวณเขต่พัฒนาเศร้ษัฐกิจพิเศษัภาค
ต่ะวันออก (EEC) 
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3. การจัด้หาผล้ิตภัณฑ์หร่อบริการ

3.1 ธุุรกิิจรับเหมากิ่อ็สร้าง

3.1.1 ขั้นตุอ็นกิารที่ำงาน

ซ่้อแบบประกวดราคุา

เตั้ร่ยมการประกวดราคุา

ย่่นซองประกวดราคุา

ลงนามสัญญา
รับเห้มาก่อสร้าง

วางแผนการก่อสร้าง

ดำาเนินการก่อสร้าง

ส่งมอบงาน

อนุมัตั้ิราคุาและเง่่อนไขึ้
การประกวดราคุา

โดยคุณะกรรมการบริห้าร

ประเมินต้นทุนโครงการก่อสร้าง

ตรวจสอบสภาพโครงการจริง

ประเมินความพร้อมด้้านกำาล้ังคน
แล้ะเคร่่องจักร แล้ะอุปกรณ์

ประเมินความพร้อมด้้านเงินทุน

ประเมินต้นทุนโครงการก่อสร้างจริง

วางแผนงานก่อสร้าง

จัด้ซ่่้อวัสดุ้ก่อสร้าง แล้ะเคร่่องจักร 
แล้ะอุปกรณ์

วางแผนกำาล้ังคน แล้ะว่าจ้างผ้้รับเหมาช่วงรายงานความก้าวหน้าแล้ะ
ตรวจสอบความเร่ยบร้อย

ร้ายล้ะเอ่ยดของขั�นต่อนการ้ดำเนินงานของกลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ม่ดังต่่อไปน่�

1. กิารซี่้อ็แบบประกิวดราค้า
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ต่ดิต่ามการ้ปร้ะกาศโคร้งการ้ก่อสร้้างอย่างสม�ำเสมอ
จากเวปไซึ่ต์่ของกร้มบญัช้ก่ล้าง หนงัสอ่พมิพ์ปร้ะกวดร้าคา แล้ะ
ต่ิดต่่อเจ้าของโคร้งการ้โดยต่ร้ง ซึ่ึ�งฝ่่ายปร้ะม้ล้งานจะนำเสนอ
โคร้งการ้ท่�มค่วามน่าสนใจเพ่�อร้ายงานต่่อปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวโุส
สายงานวิศวกร้ร้มพิจาร้ณาในการ้ซึ่่�อซึ่องปร้ะกวดร้าคาหร้อ่ไม่ โดย
จะพจิาร้ณาจากปัจจยัหลั้ก ดังน่� 
1) คณุสมบัต่เิป็นไปต่ามท่�กำหนดในเอกสาร้ปร้ะกวดร้าคา เช่้น 

สถานะทางการ้เงิน ปร้ะสบการ้ณ์ แล้ะปร้ะเภทการ้ขึ�น
ทะเบ่ยนกับหน่วยงานร้าช้การ้ เป็นต่้น

2) ความน่าสนใจของโคร้งการ้ในด้านปร้ะเภทโคร้งการ้ ร้าคา
กล้าง ปร้ิมาณงาน แล้ะร้ะยะเวล้าของสัญญา

3) ความพร้้อมเบ่�องต่้นของกำล้ังคน แล้ะเคร้่�องจักร้แล้ะ
อุปกร้ณ์ 

เม่�อปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโสสายงานวิศวกร้ร้มเห็นว่าโคร้งการ้
มค่วามนา่สนใจกจ็ะดำเนนิการ้ซึ่่�อแบบต่อ่ไป ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้
บร้ิหาร้จะพิจาร้ณาบร้ิษััทท่�จะเข้าปร้ะกวดร้าคาจากปัจจัยหล้ัก 
ดังน่�
1) ข้อกำหนดด้านคุณสมบัต่ิต่ามเง่�อนไขในเอกสาร้ปร้ะกวด

ร้าคา ซึ่ึ�งบร้ิษััทฯ แล้ะ CCSP ได้ร้ับการ้จัดอันผ่้้ร้ับเหมาช้ั�น
พิเศษั หร้่อช้ั�นท่� 1 ในหล้ากหล้ายปร้ะเภทแล้ะหน่วยงาน 
แล้ะ THE  ได้ร้ับการ้จัดอันดับเป็นผ่้้ร้ับเหมาช้ั�น 1 หร้่อ 
ช้ั�น 2 แล้้วแต่่ปร้ะเภทงานแล้ะหน่วยงานร้าช้การ้ 

2) ผ่ล้งานในอด่ต่ต่ามเง่�อนไขในเอกสาร้ปร้ะกวดร้าคา
3) ขนาดโคร้งการ้ ซึ่ึ�งบร้ิษััทฯ แล้ะ CCSP จะร้ับงานร้ับเหมา

ก่อสร้้างโคร้งการ้ขนาดใหญ่ปร้ะมาณต่ั�งแต่่ 100.00  
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ล้า้นบาทเปน็ต่น้ไป สว่น THE จะร้บังานโคร้งการ้ขนาดเล็้ก
ถึงกล้างท่�ม่ม้ล้ค่าโคร้งการ้น้อยกว่า 100.00 ล้้านบาท 
อยา่งไร้ก็ด ่THE อาจร้บังานขนาดใหญข่ึ�นเพ่�อเปน็การ้สะสม
ผ่ล้งานก่อสร้้างสำหร้ับการ้ยกร้ะดับคุณสมบัติ่ในการ้เข้า
ปร้ะกวดร้าคาในอนาคต่ได้หล้ากหล้ายมากขึ�น

นอกจากน่� ในการ้เข้าปร้ะกวดร้าคาสำหรั้บโคร้งการ้ก่อสร้้าง
ขนาดใหญ่ กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ อาจร้ว่มกบัพนัธมติ่ร้ต่่าง ๆ  เขา้ปร้ะกวด
ร้าคาในร้้ปแบบกิจการ้ร้่วมค้าเพ่�อให้ม่ความได้เปร้่ยบทางการ้
แขง่ขัน แล้ะมค่ณุสมบตั่ติ่ามเง่�อนไขในเอกสาร้ปร้ะกวดร้าคา ซึึ่�ง
บร้ิษััทฯ พิจาร้ณาคัดเล้่อกพันธมิต่ร้จากคุณสมบัต่ิหล้ัก ดังน่�
1) ความเช่้�ยวช้าญทางวิศวกร้ร้ม ซึึ่�งจะส่งเสริ้มให้กิจการ้ 

ร้่วมค้าสามาร้ถแข่งขันได้ทางด้านร้าคาจากการ้บร้ิหาร้
จัดการ้ต่้นทุนท่�ม่ปร้ะสิทธิภาพ

2) ผ่ล้งานในอด่ต่
3) ความน่าเช้่�อถ่อ แล้ะฐานะทางการ้เงิน
4) ความสอดคล้้องกับกล้ยุทธ์ในการ้ดำเนินธุร้กิจ

ทั�งน่� การ้เข้าร้ว่มดำเนินการ้ร่้วมกับพนัธมิต่ร้ร้ายใดร้ายหนึ�งฝ่า่ย
บริ้หาร้จะวิเคร้าะห์ข้อด่ ข้อควร้พิจาร้ณาแล้ะเง่�อนไข แล้้วนำ
เสนอต่่อคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทเพ่�ออนุมัต่ิต่่อไป

2. กิารเตุร่ยมกิารประกิวดราค้า
ภายหลั้งจากท่�กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้ซึ่่�อแบบแล้ว้นั�น สายงานวิศวกร้ร้ม
จะนำแบบการ้ก่อสร้้างแล้ะแบบแสดงร้ายการ้ ปร้ิมาณงานแล้ะ
ร้าคา (Bill of Quantities) มาจัดกลุ้่มปร้ะเภทร้ายการ้เพ่�อ
ปร้ะเมินต่้นทุนโคร้งการ้ โดยจะพิจาร้ณาจากปัจจัยหล้ัก ดังน่�
1) สถานท่�ต่ั�งของโคร้งการ้ ซึึ่�งสง่ผ่ล้ต่่อต้่นทนุแร้งงาน วสัด ุแล้ะ

ค่าขนส่งวสัด ุแล้ะพิจาร้ณาถงึอปุสร้ร้คแล้ะความเส่�ยงต่่าง ๆ  
ท่�อาจเกิดขึ�น

2) ล้ักษัณะงานว่าความซึ่ับซึ่้อนหร้่อม่ล้ักษัณะงานเฉพาะทาง
หร้่อไม่

3) ร้าคาวัสดุก่อสร้้าง จากเอกสาร้เสนอร้าคาของผ่้้จัดหาวัสดุ
กอ่สร้า้ง (Suppliers) ซึึ่�งเป็นร้าคา ณ วนัปร้ะมาณการ้ โดย
ร้าคาวสัดกุอ่สร้า้ง ณ วนัท่�สั�งซึ่่�อจร้งิอาจมก่าร้เปล้่�ยนแปล้ง

4) คา่ใช้จ่้ายเก่�ยวกับกำลั้งคน ซึึ่�งสายงานวิศวกร้ร้มจะปร้ะมาณ
การ้จำนวนแร้งงานท่�ใช้้ในการ้ก่อสร้้าง แล้ะคำนวนต่าม
ร้ะยะเวล้าการ้ทำงาน

5) ค่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช้่วง จากเอกสาร้เสนอร้าคาของผ่้้ร้ับเหมา
ช้่วงในส่วนงานท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ เห็นว่าเหมาะสม

6) ปร้ะมาณการ้ร้ะยะเวล้าดำเนนิการ้จริ้ง แล้ะร้ะยะเวล้าต่าม
ท่�กำหนดในปร้ะกาศเช้ิญช้วน

การ้ปร้ะมาณการ้ต้่นทุนโคร้งการ้เพ่�อเสนอร้าคาในการ้ปร้ะกวด
ร้าคาถอ่เปน็สว่นสำคญัในการ้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาแล้ะกำหนด

อัต่ร้าผ่ล้ต่อบแทนจากการ้ก่อสร้้าง ดังนั�น เพ่�อให้การ้ปร้ะมาณ
การ้ต้่นทุนมค่วามแม่นยำสายงานวิศวกร้ร้มจึงนำเสนอปร้ะมาณ
การ้ต่้นทุนเบ่�องต่้นร้่วมกับหน่วยงานอ่�น ๆ อย่างฝ่่ายทร้ัพยากร้
บุคคล้เพ่�อพิจาร้ณาความพร้้อมของแร้งงาน แผ่นกจัดซึ่่�อจัดจ้าง
เพ่�อพิจาร้ณาความถ้กต่อ้งของร้าคาวสัดุกอ่สร้า้งแล้ะอตั่ร้าคา่จา้ง
ของผ้้่ร้ับเหมาช่้วง แล้ะหน่วยงานการ้เงินเพ่�อพิจาร้ณาความ
พร้้อมทางด้านเงินทุนหมุนเว่ยน

3. กิารอ็นุมัตุิราค้าและเง่�อ็นไขกิารประกิวดราค้า
เม่�อสายงานวิศวกร้ร้มจะนำเสนอปร้ะมาณการ้ต้่นทุนเม่�อเท่ยบ
กับร้าคาดังกล้่าวต่่อคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ (Executive  
Committee) เพ่�ออนมุตั่ ิคณะกร้ร้มการ้จะพจิาร้ณามล้้คา่เสนอ
ร้าคาสุดท้ายเพ่�อย่�นปร้ะกวดร้าคาโดยจะพิจาร้ณาจากการ้
แข่งขัน อัต่ร้าผ่ล้ต่อบแทน แล้ะความเส่�ยงต่่าง ๆ

เม่�อกลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่ัดสินใจในการ้เข้าปร้ะกวดร้าคา หน่วยงาน
วิศวกร้ร้มจะปร้ะสานงานให้แผ่นกการ้เงินดำเนินการ้ทำ 
หล้ักปร้ะกันการ้เสนอร้าคาท่�ม่วงเงินปร้ะมาณร้้อยล้ะ 5.00 ของ
ร้าคากล้าง

4. กิารย่�นซีอ็งประกิวดราค้า
ในการ้ย่�นซึ่องปร้ะกวดร้าคากับหน่วยงานร้าช้การ้จะม่การ้ย่�น
เอกสาร้ดา้นเทคนคิ ซึึ่�งปร้ะกอบดว้ยเอกสาร้ดา้นคณุสมบตั่ ิแล้ะ
ดา้นร้าคา ทั�งน่� หล้กัเกณฑ์ใ์นการ้คดัเล้อ่กของหนว่ยงานร้าช้การ้ 
ค่อ เกณฑ์์ร้าคา โดยท่�ผ่้้ท่�เสนอร้าคาต่�ำสุด แล้ะม่คุณสมบัต่ิเป็น
ไปต่ามเกณฑ์์จะเป็นผ่้้ได้ร้ับการ้คัดเล้่อก

ในการ้ย่�นซึ่องปร้ะกวดร้าคากับบริ้ษัทัเอกช้นเกณฑ์์การ้พิจาร้ณา
จะเป็นทั�งในด้านเทคนิค ร้าคา ปร้ะสบการ้ณ์ แล้ะร้ะยะเวล้า
ดำเนินการ้

5. กิารลงนามสัญญารับเหมากิ่อ็สร้าง
หากกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ เป็นผ่้ช้้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาจะต่อ้งมก่าร้ยน่ยนั
ร้าคากบัทางหนว่ยงานร้าช้การ้ แล้ะดำเนนิการ้ล้งนามในสญัญา 
ร้วมถงึกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ จะขออนุมตั่วิงเงินสนิเช่้�อกบัสถาบันการ้เงนิ
สำหรั้บวงเงินค�ำปร้ะกัน แล้ะวงเงินสินเช่้�อร้ะยะสั�นเพ่�อใช้ ้
ในโคร้งการ้ก่อสร้้าง ต่่อมากลุ้่มบร้ิษััทฯ จะพร้้อมกับนำส่ง 
หล้กัปร้ะกนัสญัญาท่�ม่วงเงนิปร้ะมาณร้อ้ยล้ะ 5.0 ถงึร้อ้ยล้ะ 10.0 
ของร้าคาค่าจ้างต่ามสัญญา แล้ะหน่วยงานร้าช้การ้จะมอบ 
หล้ักปร้ะกันการ้เสนอร้าคาค่นให้กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ ทั�งน่� เง่�อนไข
การ้จ่ายค่าจ้างสามาร้ถแบ่งออกเป็น 2 ปร้ะเภทหลั้ก ได้แก่  
(1) การ้จ่ายต่ามปร้ิมาณท่�ทำจร้ิง ณ วันท่�ท่�กำหนดในสัญญา
ปร้ะเภทร้าคาต่่อหน่วย (Unit price contract) ซึ่ึ�งโดยหล้ักจะ
เป็นทุกเด่อน แล้ะ (2) การ้จ่ายต่ามความสำเร้็จของช้ิ�นงาน  
(Milestone) อย่างไร้ก็ด่ ภายหล้ังจากการ้ล้งนามในสัญญา 
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ร้ับเหมาก่อสร้้าง ผ่้้ว่าจ้างอาจเสนอขอเปล้่�ยนแปล้งแก้ไขสัญญา
เพ่�อให้สอดคล้้องกับสภาพหน้างาน

นอกจากน่� สัญญารั้บเหมาก่อสร้้างบางสัญญาม่ข้อกำหนดให้ม่
เงนิคา่จา้งล้ว่งหน้าซึ่ึ�งเปน็มล้้ค่าปร้ะมาณร้อ้ยล้ะ 10.0 ถงึร้อ้ยล้ะ 
15.0 ของร้าคาค่าจ้างต่ามสัญญา อย่างไร้ก็ด่ กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะ
ต่อ้งวางหล้กัปร้ะกนัการ้ร้บัเงนิคา่จา้งล้ว่งหนา้เต่ม็ต่ามจำนวนเงนิ
ค่าจ้างล้่วงหน้า โดยค่าจ้างล้่วงหน้าดังกล้่าวจะถ้กหักค่นจากเงิน
ค่าจ้างในแต่่ล้ะงวดงานต่ามสัดส่วนท่�กำหนดในสัญญา

6. กิารวางแผนกิ่อ็สร้าง
ในการ้เร้ิ�มต่น้วางแผ่นกอ่สร้า้งจะแบง่ออกเปน็ 2 สว่นหล้กั ไดแ้ก่ 
การ้ปร้ะเมินต่้นทุนก่อสร้้างจร้ิง แล้ะการ้วางแผ่นงานโคร้งการ้ 
โดยการ้ปร้ะเมินต่้นทุนก่อสร้้างจร้ิงจะเป็นการ้ปร้ะเมินท่�ล้งใน 
ร้ายล้ะเอย่ดของแต่่ล้ะร้ายการ้กอ่สร้า้ง ซึ่ึ�งจะต่อ้งไดร้้บัอนมุตั่โิดย
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโสสายงานวิศวกร้ร้ม โดยหน่วยงานท่� 
ร้ับผิ่ดช้อบจะบันทึกข้อม้ล้ดังกล้่าวในร้ะบบ SAP เพ่�อใช้้เป็น
ม้ล้ค่าอ้างอิงเป็นงบปร้ะมาณโคร้งการ้ต่่อไปนอกจากน่� ในช้่วง 
เร้ิ�มต่้นโคร้งการ้ก่อสร้้าง กลุ้่มบริ้ษััทฯ จะม่การ้วางแผ่นงาน
โคร้งการ้ในด้าน (1) การ้เบิกจ่ายงวดการ้ส่งมอบงาน โดยกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ อาจเจร้จาแบ่งงวดการ้ส่งมอบงานให้สอดคล้้องกับ
แผ่นการ้ก่อสร้้างจร้ิงแล้ะแบ่งความถ่�ในการ้เบิกจ่ายให้ม่ความ
เหมาะสมในบางโคร้งการ้กอ่สร้า้ง ซึ่ึ�งเป็นการ้บร้หิาร้สภาพคล้อ่ง
ในการ้ดำเนินการ้ให้ด่ขึ�น แล้ะ (2) การ้วางแผ่นงานก่อสร้้าง โดย
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ จะแต่ง่ต่ั�งผ่้จ้ดัการ้โคร้งการ้เพ่�อร้บัผ่ดิช้อบโคร้งการ้
นั�น ๆ ร้วมถึง วางโคร้งสร้้างการ้จัดการ้ภายในโคร้งการ้ก่อสร้้าง
ให้ม่ความเหมาะสม ซึ่ึ�งปร้ะกอบด้วย วิศวกร้โคร้งการ้ หัวหน้า
วศิวกร้ โฟื้ร์้แมน คนงาน แล้ะพนักงานส่วนสำนักงาน ทั�งน่� กำลั้ง
คนจะขึ�นอย้่ขนาดแล้ะความซัึ่บซึ่้อนของโคร้งการ้ ต่่อมาท่ม
วศิวกร้โคร้งการ้จะเขา้สำร้วจพ่�นท่�โคร้งการ้ในการ้ปร้ะเมนิสภาพ
พ่�นท่� วางแผ่นสัดส่วนพ่�นท่�การ้ทำงาน แล้ะสำร้วจแหล้่งวัสดุ
กอ่สร้้าง เพ่�อท่�จะนำขอ้มล้้มาจดัทำแผ่นงานกอ่สร้า้งโดยล้ะเอย่ด 
ซึ่ึ�งร้วมถึง ขั�นต่อนการ้ทำงานให้สอดคล้้องกับแบบงานก่อสร้้าง 
เง่�อนไขการ้เบิกงวดงานในสัญญา แล้ะอายุของสัญญาก่อสร้้าง 
การ้วางแผ่นกำลั้งคนแล้ะการ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช่้วง การ้วางแผ่น
งานในการ้จัดซึ่่�อวัสดุก่อสร้้างแล้ะเคร่้�องจักร้ เคร่้�องม่อแล้ะ
อปุกร้ณ ์ทั�งน่� กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไดน้ำโปร้แกร้มเทคโนโล้ยส่าร้สนเทศ
เข้ามาช้่วยควบคุมแล้ะต่ิดต่ามความค่บหน้าของการ้ก่อสร้้าง

7. กิารดำเนินกิารกิ่อ็สร้าง
ในร้ะหว่างการ้ก่อสร้้าง วิศวกร้โคร้งการ้แล้ะหัวหน้าส่วนงานจะ
มก่าร้ต่ดิต่าม ควบคุม แล้ะต่ร้วจสอบคุณภาพแล้ะความก้าวหนา้
ของงานให้เป็นไปต่ามแผ่นงานท่�วางไว้ ซึึ่�งท่มงานจะม่การ้ 
ปร้ะชุ้มเพ่�อร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงานทุกสัปดาห์แล้ะจะม่การ้
วเิคร้าะหค์วามกา้วหนา้การ้กอ่สร้า้งแล้ะแผ่นงานกอ่สร้า้งในภาพ

ร้วมทุกไต่ร้มาส ร้วมถึง หากพบว่าโคร้งการ้ก่อสร้้างมอุ่ปสร้ร้คใด ๆ 
วิศวกร้โคร้งการ้จะร้ายงานข้อม้ล้ดังกล่้าวให้ผ่้้บริ้หาร้รั้บทร้าบ 
ร้วมถึงแจ้งแล้ะนำส่งบันทึกความค่บหน้าโคร้งการ้ให้กับ 
เจ้าหน้าท่�ของเจ้าของโคร้งการ้ต่ามท่�กำหนด เพ่�อให้มั�นใจได้ว่า 
ผ่้้ท่�เก่�ยวข้องร้ับทร้าบถึงอุปสร้ร้คต่่าง ๆ  ทั�งน่� เง่�อนไขของสัญญา
จา้งเหมากบัหนว่ยงานร้ฐัเปดิโอกาสใหบ้ร้ษิัทัฯ สามาร้ถขอขยาย
ร้ะยะเวล้าของสัญญา หร้่องดหร้่อล้ดค่าปร้ับในกร้ณ่ท่�ม่
เหตุ่สุดวิสัย หร้่อเหตุ่ใด ๆ อันเน่�องมาจากความผิ่ดหร้่อความ
บกพร้่องของผ้้่ว่าจ้าง ซึึ่�งหากเกิดกร้ณ่ดังกล้่าวกลุ้่มบริ้ษััทฯ จะ
นำส่งเอกสาร้ขอสงวนสทิธิ�ในการ้ขยายร้ะยะเวล้า พร้อ้มหล้กัฐาน
ให้กับเจ้าของโคร้งการ้ภายใน 15 วัน นับจากวันท่�เหตุ่นั�นสิ�นสุด
ล้ง แล้ะนำส่งเร้่�องการ้ขอขยายร้ะยะเวล้าของสัญญาอย่างเป็น
ทางการ้ให้กับเจ้าของโคร้งการ้ต่่อไป 

ในส่วนของการ้ควบคุมต่้นทุนโคร้งการ้ก่อสร้้าง สายงานท่�
เก่�ยวข้องจะมก่าร้บันทกึคา่ใช้้จา่ยโคร้งการ้จร้งิในร้ะบบ SAP แล้ะ
เปร้่ยบเท่ยบค่าใช้้จ่ายจร้ิงกับงบปร้ะมาณทุกเด่อนแล้ะทุก
ไต่ร้มาส ทั�งน่� หากค่าใช้้จ่ายดังกล้่าวม่ความแต่กต่่างจาก 
งบปร้ะมาณท่�ต่ั�งไว้ สายงานวิศวกร้ร้มจะหาสาเหตุ่ของความ 
แต่กต่่าง ซึ่ึ�งอาจเป็นผ่ล้มาจากการ้เพิ�มหร้่อล้ดปร้ิมาณงาน  
การ้แก้ไขร้ะยะเวล้า แล้ะความผั่นผ่วนของร้าคาวัสดกุอ่สร้า้ง แล้ะ
จะนำเสนอให้กับผ่้้บร้ิหาร้เพ่�อพิจาร้ณาปรั้บปรุ้งต่้นทุนโคร้งการ้
ทุกไต่ร้มาสต่่อไป 

นอกจากน่� ในการ้ดำเนินการ้ก่อสร้้างของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ แผ่นกการ้เงิน
จะบร้ิหาร้กร้ะแสเงินสดร้ับจากการ้ส่งมอบงวดงานกับเจ้าของ
โคร้งการ้ แล้ะกร้ะแสเงินสดจ่ายสำหร้ับค่าวัสดุก่อสร้้าง  
ค่าแร้งงาน แล้ะค่าใช้้จ่ายท่�เก่�ยวข้องให้ม่ปร้ะสิทธิภาพส้งสุด ซึ่ึ�ง
แหล้ง่เงินทนุในการ้ดำเนินการ้ก่อสร้้างมาจาก 4 แหล่้งหลั้ก ได้แก่ 
กร้ะแสเงินสดภายในกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ เงินคา่จา้งล่้วงหน้า เงินร้บัจาก
การ้ส่งมอบงวดงาน แล้ะเงินก้ย้ม่ร้ะยะสั�นจากสถาบันการ้เงิน ซึึ่�ง
เงนิก้้ยม่ร้ะยะสั�นของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ สว่นใหญ่เป็นการ้ก้้ยม่แบบโอน
สทิธกิาร้รั้บเงินงวดงาน (กล่้าวคอ่ เจ้าของโคร้งการ้จา่ยเงนิคา่จา้ง
เหมาไปยงับญัช่้ธนาคาร้ของกลุ้ม่บร้ษัิัทฯ แล้้วสถาบนัการ้เงนินั�น ๆ 
จะนำค่างวดงานนั�น ๆ ไปหักกับเงินก้้ย่มร้ะยะสั�นคงค้าง) 

8. กิารส่งมอ็บงาน
ต่ามท่�กำหนดในสัญญารั้บเหมาก่อสร้้าง เม่�อความค่บหน้าของ
โคร้งการ้ก่อสร้้างเสร้็จสิ�นต่ามปร้ิมาณงาน หร้่อร้ะยะเวล้าท่�กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ สามาร้ถส่งมอบงานในแต่่ล้ะงวดงานแล้้วนั�น สายงาน
วิศวกร้ร้มร้่วมกับท่�ปรึ้กษัาโคร้งการ้ของเจ้าของโคร้งการ้จะ
ดำเนินการ้ต่ร้วจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปต่ามสัญญา แล้ะทำ
เร้่�องส่งมอบงานแล้ะเบิกเงินกับผ่้้ว่าจ้างต่่อไป อ่กทั�ง ภายหล้ัง
จากท่�กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้้วนั�น สัญญา 
ร้บัเหมาก่อสร้า้งส่วนมากได้กำหนดให้กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ร้บัปร้ะกันผ่ล้
งานเป็นร้ะยะเวล้าปร้ะมาณ 24 เด่อน ถึง 36 เด่อน 
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ทั�งน่� โดยหลั้กในการ้เบิกเงินค่าจ้างในแต่ล่้ะงวด กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ จะ
ถก้หกัคา่ปร้ะกนัผ่ล้งาน หร่้อถก้กำหนดใหว้างหล้กัปร้ะกนัผ่ล้งาน
ในการ้ส่งมอบงานแต่่ล้ะงวด โดยม่ม้ล้ค่าการ้ปร้ะกันผ่ล้งาน
ปร้ะมาณร้อ้ยล้ะ 10.0 ของค่าจา้งในแต่่ล้ะงวดงาน (อย่างใดอย่าง
หนึ�งแล้้วแต่่ท่�กำหนดในสัญญาร้ับเหมาก่อสร้้าง) อย่างไร้ก็ด่  
ผ่้้ว่าจ้างจะค่นเงินค่าปร้ะกันผ่ล้งานหร้่อหลั้กปร้ะกันดังกล่้าว
ค่นให้กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ เม่�อเจ้าของโคร้งการ้จ่ายเงินงวดสุดท้าย

นอกจากน่� สญัญาร้บัเหมากอ่สร้า้งกบัหนว่ยงานร้าช้การ้โดยหล้กั
จะกำหนดให้ม่การ้ปร้ับร้าคาค่างานก่อสร้้างต่ามส้ต่ร้การ้ปร้ับ
ร้าคา (ค่า K) ท่�กำหนดในสัญญา ซึ่ึ�งอ้างอิงจากดัช้น่ต่่าง ๆ ท่�ใช้้
วัดการ้เปล้่�ยนแปล้งของค่างาน เช้่น ดัช้น่ร้าคาวัสดุก่อสร้้างของ
กร้ะทร้วงพาณิช้ย์ เป็นต่้น

3.1.2 กิารจัดหาวัสดุกิ่อ็สร้าง และเค้ร่�อ็งจักิร เค้ร่�อ็งม่อ็และ
อ็ุปกิรณ์์
(กิ) วัสดุกิ่อ็สร้าง
การ้บร้ิหาร้จัดการ้ต่้นทุนวัสดุก่อสร้้างถ่อเป็นส่วนสำคัญในการ้
บร้ิหาร้จัดการ้ต่้นทุนโดยร้วมของกลุ้่มบร้ิษััทฯ เน่�องจาก ต่้นทุน
ค่าวัสดุก่อสร้้างทางต่ร้งเฉล้่�ย (ไม่ร้วมส่วนของผ่้้ร้ับเหมาช้่วง) ใน
ช้่วงปี 2562 ถึง 2564 คิดเป็นร้้อยล้ะ 41.97 ของต่้นทุนจากการ้
ร้ับเหมาก่อสร้้าง ดังนั�น กลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในทุก
ขั�นต่อนต่ั�งแต่่การ้วางแผ่นการ้จัดซึ่่�อทั�งในด้านปร้ิมาณแล้ะเวล้า
การ้ส่งของ คัดเล้่อกผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้าง การ้ต่่อร้องเง่�อนไขของ
การ้จดัซึ่่�อ การ้ขนสง่สนิคา้ การ้ต่ร้วจรั้บสนิคา้ แล้ะการ้ช้ำร้ะเงนิ 

การ้จัดหาวสัดกุ่อสร้้างจะเร้ิ�มต้่นจากท่�แผ่นกจัดซึ่่�อจดัจา้งร้ว่มกบั
ผ่้จั้ดการ้โคร้งการ้ในการ้วางแผ่นการ้ใช้วั้สดุกอ่สร้้างว่าจำเป็นต่อ้ง
ใช้้วสัดกุอ่สร้้างปร้ะเภทใด ณ ช้ว่งเวล้าใด เพ่�อใหก้าร้สั�งซึ่่�อสนิคา้
สอดคล้้องกับแผ่นการ้ใช้้งานต่ามนโยบายของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ท่�จะ
ไมม่ก่าร้ซึ่่�อวสัดกุอ่สร้า้งเพ่�อเกบ็เพ่�อเกง็กำไร้ นอกจากน่� ผ่้จ้ดัการ้
โคร้งการ้จะแจ้งว่าวัสดุก่อสร้้างใดท่�จะซึ่่�อจากแหล้่งวัต่ถุดิบใกล้้
กับโคร้งการ้ เพ่�อล้ดค่าใช้้จ่ายในการ้ขนส่ง ทั�งน่� หากโคร้งการ้
ก่อสร้้างต่ั�งอย้่ใกล้้กับโร้งงานผ่ลิ้ต่วัสดุก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ 
กจ็ะม่การ้ปร้ะสานกับหน่วยงานโร้งงานเพ่�อวางแผ่นการ้ผ่ลิ้ต่ต่่อไป 

ต่่อมาแผ่นกจัดซ่ึ่�อจัดจ้างจะขอใบเสนอร้าคาจากผ่้้จัดหาวัสดุ
ก่อสร้้างร้ายต่่าง ๆ ซึ่ึ�งในแต่่ล้ะปร้ะเภทวัสดุจะต่้องม่การ้เปร้่ยบ
เท่ยบอยา่งนอ้ย 2 ร้าย อยา่งไร้กด็ ่วสัดกุอ่สร้้างบางปร้ะเภทอาจ
ม่ผ่้้จัดจำหน่ายเพ่ยงร้ายเด่ยว แผ่นกจัดซึ่่�อจัดจ้างจะทำเร่้�องให้ 
ผ่้้ม่อำนาจพิจาร้ณาแล้ะอนุมัต่ิต่ามวงเงินท่�กำหนดในอำนาจ
อนุมัต่ิต่่อไป ทั�งน่� เง่�อนไขหล้ักในการ้พิจาร้ณาคัดเล้่อกผ่้้จัดหา
วัสดุก่อสร้้าง ได้แก่ ร้าคา คุณภาพเป็นไปต่ามท่�กำหนดของ
เจ้าของโคร้งการ้ ความสามาร้ถในการ้ส่งมอบสินค้าได้ต่ร้งการ้
ปร้ิมาณท่�ต่้องการ้แล้ะเวล้าท่�กำหนด แล้ะเง่�อนไขการ้ช้ำร้ะเงิน 

จากนั�นแผ่นกจัดซึ่่�อจะขึ�นทะเบ่ยนผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้างในร้ะบบ 
SAP ต่่อไป ทั�งน่� ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ้ม่บริ้ษััทฯ มร่้ายช่้�อ
ผ่้จ้ดัหาวสัดกุอ่สร้า้งมากกวา่ 1,000 ร้าย แล้ะในร้ะหวา่งป ี2562 
ถึง 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่ม่การ้จัดซึ่่�อวัสดุก่อสร้้างกับร้ายใดร้าย
หนึ�งมากกว่าร้้อยล้ะ 20.00 ของม้ล้ค่าจัดซ่ึ่�อวัสดุก่อสร้้างร้วม 
แล้ะจัดซึ่่�อวัสดุก่อสร้้างเก่อบทั�งหมดเป็นการ้ซึ่่�อในปร้ะเทศไทย 

ภายหล้ังจากท่�ม่การ้คัดเล้่อกผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้างแล้้วนั�น แผ่นก
จัดซ่ึ่�อจัดจ้างจะดำเนินการ้ต่่อร้องเง่�อนไขของสัญญาหร้่อใบสั�ง
ซึ่่�อสินค้าเพ่�อหาข้อสรุ้ปสุดท้าย ทั�งน่� วัสดุก่อสร้้างหล้ักของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ได้แก่ คอนกร้่ต่ ยางมะต่อย เหล้็ก น�ำมันเช้่�อเพล้ิง หิน 
ดิน ทร้าย แล้ะอิฐ โดยการ้ต่่อร้องร้าคาของคอนกร้่ต่ หิน ดิน 
ทร้าย แล้ะอิฐจะเป็นการ้ต่่อร้องร้าคาของการ้ใช้้ทั�งโคร้งการ้ ใน
ส่วนยางมะต่อย เหล้็ก แล้ะน�ำมันเช้่�อเพล้ิงจะเป็นร้าคา ณ วัน
ท่�ทำการ้สั�งซึ่่�อ เน่�องจาก ร้าคาวัสดุดังกล้่าวอ้างอิงกับร้าคาของ
ต่ล้าดโล้ก อย่างไร้ก็ด่ ความเส่�ยงเก่�ยวกับความผ่ันผ่วนของร้าคา
วัสดุก่อสร้้างบางส่วนได้ร้ับการ้ป้องกันจากการ้ปร้ับร้าคา (ค่า K) 
ต่ามท่�กำหนดในสัญญาจ้าง 

ทั�งน่� ต่ั�งแต่่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันท่�ม่การ้แพร้่ร้ะบาดของ  
COVID-19 ทำให้โร้งงานท่�ผ่ลิ้ต่วัสดุวัสดุก่อสร้้างบางช้นิดต่้อง
หยุดการ้ผ่ลิ้ต่ช้ั�วคร้าวแล้ะร้ะบบการ้ขนส่งข้ามจังหวัดก็ต่้อง
ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิร้ะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องกับการ้ควบคุมโร้คร้ะบาด  
จึงทำให้โร้งงานไม่สามาร้ถกำหนดวันส่งสินค้าได้แน่นอน 
นอกจากน่� วัสดุก่อสร้้างบางปร้ะเภทท่�ม่ความจำเป็นต่้องนำเข้า
จากต่่างปร้ะเทศไม่สามาร้ถนำเข้ามาในปร้ะเทศไทยได้ช้ั�วขณะ 
ดงันั�น กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ จงึจำเปน็ต่อ้งมก่าร้ปร้บัแผ่นงานใหส้อดคล้อ้ง
กับผ่ล้กร้ะทบดังกล้่าว ร้วมถึงขอสงวนสิทธิ�การ้ขอขยายร้ะยะ
เวล้าของสัญญากับเจ้าของโคร้งการ้ เน่�องจาก เหตุ่ดังกล้่าวเป็น
เหตุ่สุดวิสัยแล้ะไม่ได้เกิดจากความผ่ิดของกลุ้่มบร้ิษััทฯ

(ข) เค้ร่�อ็งจักิร เค้ร่�อ็งม่อ็ และอ็ุปกิรณ์์
ในส่วนของกร้ะบวนการ้จัดหาเคร้่�องจักร้ เคร้่�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์
กอ่สร้า้งจะสอดคล้อ้งกับการ้จัดหาวัสดกุอ่สร้า้ง อย่างไร้ก็ด ่ปจัจยั
ท่�ต่อ้งพจิาร้ณาเพิ�มเต่มิสำหร้บัการ้จัดหาเคร้่�องจกัร้ เคร้่�องมอ่แล้ะ
อุปกร้ณ์ ได้แก่ ปร้ะเภทการ้จัดซ่ึ่�อ ทั�งน่� ปร้ะเภทการ้จัดซ่ึ่�อ
สามาร้ถแบ่งได้ 3 ปร้ะเภท ได้แก่ (1) การ้ซึ่่�อขาด สำหร้ับ
เคร้่�องจักร้ เคร่้�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์ท่�ม่การ้พิจาร้ณาแล้้วว่าคุ้มค่า
แก่การ้ล้งทุน หร้่อม่ล้ักษัณะเฉพาะเจาะจง เช้่น เคร้่�องกำเนิด
ไฟื้ฟื้้า เคร่้�องส้บน�ำ เคร้นร้้ปแบบต่่าง ๆ แล้ะเคร่้�องขุดเจาะ 
เป็นต่้น (2) การ้เช้่าซึ่่�อ สำหร้ับเคร้่�องจักร้หนักท่�ม่ม้ล้ค่าส้งกว่า  
1 ล้้านบาท เช่้น ร้ถยนต์่ ร้ถขดุ ร้ถบด ร้ถแทร้กเต่อร์้ แล้ะร้ถดนัดนิ 
เป็นต้่น แล้ะ (3) การ้เช่้า สำหรั้บเคร่้�องจักร้ เคร่้�องมอ่แล้ะอุปกร้ณ์
ท่�ใช้ใ้นงานก่อสร้า้งเฉพาะทางในร้ะยะเวล้าสั�น ๆ  ทั�งน่� การ้จัดซึ่่�อ
มากกว่าร้้อยล้ะ 70.00 ของเงินล้งทุนในเคร้่�องจักร้แล้ะอุปกร้ณ์
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สำหร้ับปี 2564 เป็นการ้ซึ่่�อภายในปร้ะเทศไทย ซึ่ึ�งการ้จัดซ่ึ่�อ
เคร่้�องจักร้จากต่่างปร้ะเทศในปี 2564 โดยหลั้ก ได้แก่  
กร้ะบอกไฮโดร้ล้ิกเพ่�อใช้้เป็นส่วนปร้ะกอบของโคร้งเหล้็กเล้่�อน 
(Launcher) ท่�ใช้เ้ป็นเคร่้�องช่้วยติ่ดต่ั�งช้ิ�นสว่นคอนกร้ต่่สำเร็้จร้ป้ 
(Segment) 

เคร้่�องจักร้ เคร้่�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ จะถ้กจัดเก็บ
ในศน้ย์หล้กัจำนวน 4 แห่ง (อย้ท่่�เดย่วกบัโร้งซ่ึ่อมเคร้่�องจกัร้ต่่าง ๆ ) 
ได้แก่ ศน้ย์สร้ะบรุ้ ่ศน้ย์กร้ะบ่� ศน้ย์ต่ร้งั แล้ะศน้ย์อยุธยา ซึึ่�งมห่น้าท่�
จัดเก็บของแล้ะซึ่่อมบำรุ้ง โดยหากโคร้งการ้ก่อสร้้างใดม่ความ
ต่้องการ้ใช้้เคร้่�องจักร้ เคร้่�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์ ผ่้้จัดการ้โคร้งการ้
จะทำเร้่�องขอใช้้ผ่่านร้ะบบ SAP แล้ะแผ่นกเคร้่�องจักร้จะดำเนิน
การ้บนัทกึการ้ส่งมอบเคร่้�องจกัร้ เคร่้�องมอ่แล้ะอุปกร้ณใ์นร้ะบบ 
SAP เช้่นเด่ยวกัน อ่กทั�ง แผ่นกเคร้่�องจักร้จะม่การ้ต่ร้วจนับ
เคร้่�องจักร้ เคร้่�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์ทั�งหมดทุก 6 เด่อนแล้ะเม่�อม่
การ้ปิดโคร้งการ้ก่อสร้้าง

3.1.3 กิารจัดหากิำลังค้น
(กิ) กิำลังค้นสำหรับโค้รงกิารกิ่อ็สร้างขอ็งกิลุ่มบริษััที่ฯ 
โคร้งสร้้างการ้จัดการ้ในแต่่ล้ะโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ปร้ะกอบด้วย วิศวกร้โคร้งการ้ หัวหน้าวิศวกร้ โฟื้ร้์แมน คนงาน 
แล้ะพนกังานสว่นสำนกังาน โดย กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มจ่ำนวนพนกังาน
ท่�อย้่ปร้ะจำโคร้งการ้ก่อสร้้าง ซึ่ึ�งปร้ะกอบด้วย พนักงานปร้ะจำ 
ซึ่ึ�งได้ร้ับค่าต่อบแทนเป็นร้ายเด่อน แล้ะพนักงานช้ั�วคร้าว ซึ่ึ�งได้
ร้ับค่าต่อบแทนเป็นร้ายวันโดยหล้ักจะเป็นคนงานก่อสร้้าง 

ในการ้บร้ิหาร้จัดการ้จำนวนแร้งงานท่�ใช้้ในแต่่ล้ะโคร้งการ้
ก่อสร้้างจะพิจาร้ณาโดยวิศวกร้โคร้งการ้ ซึ่ึ�งแผ่นงานดังกล้่าวจะ
ถ้กกำหนดในแผ่นงานก่อสร้้างหลั้กให้สอดคล้้องกับปร้ิมาณงาน
ในแต่่ล้ะช้่วงเวล้าแล้ะงานก่อสร้้าง เม่�อโคร้งการ้ม่ความต่้องการ้
เพิ�มหร้่อล้ดแร้งงาน ผ่้้จัดการ้โคร้งการ้จะแจ้งต่่อฝ่่ายทร้ัพยากร้
บุคคล้ในการ้จัดหาแร้งงานต่่อไป

(ข) ผู้รับเหมาช้่วง
เพ่�อเป็นการ้บร้ิหาร้จัดการ้ต่้นทุนโคร้งการ้ก่อสร้้างแล้ะการ้
บร้ิหาร้ความเส่�ยงของกลุ้่มบร้ิษััทฯ กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้ว่าจ้าง 
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงในบางส่วนงานของโคร้งการ้ก่อสร้้าง ซึ่ึ�งจะม่ทั�งใน
ร้้ปแบบการ้รั้บเหมาค่าแร้งร้วมกับค่าวัสดุก่อสร้้าง แล้ะการ้ 
ร้ับเหมาค่าแร้งเท่านั�น ทั�งน่� ต่ัวอย่างขอบเขต่การ้จ้างผ่้้ร้ับเหมา
ช้ว่ง ไดแ้ก่ งานเจาะเสาเขม็ งานอาคาร้ งานร้ะบบร้ะบายน�ำ แล้ะ
ร้ะบบไฟื้ฟื้้า เป็นต่้น

โดยการ้จัดหาผ้้่รั้บเหมาช่้วงจะดำเนินการ้โดยแผ่นกจัดซึ่่�อจดัจา้ง 
ซึ่ึ�งจะม่การ้เปร้่ยบเท่ยบร้าคาแล้ะเง่�อนไขการ้จ้างอย่างน้อย  

2 ร้าย ซึ่ึ�งแผ่นกจัดซ่ึ่�อจัดจ้างจะทำเร้่�องให้ผ่้้ม่อำนาจพิจาร้ณา
แล้ะอนุมัต่ิต่ามวงเงินท่�กำหนดในอำนาจอนุมัต่ิต่่อไป ทั�งน่� 
เง่�อนไขหล้ักในการ้พิจาร้ณาคัดเล้่อกผ่้้ร้ับเหมาช้่วง ได้แก่ ร้าคา 
ผ่ล้งานก่อสร้้างในอด่ต่ ฐานะทางการ้เงิน แล้ะเง่�อนไขการ้ช้ำร้ะ
เงิน จากนั�นแผ่นกจัดซ่ึ่�อจะขึ�นทะเบ่ยนผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้างใน
ร้ะบบ SAP ต่่อไป 

ร้ป้แบบสญัญาร้บัเหมางานกบัผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งร้ายใหญโ่ดยหล้กัจะ
ม่เง่�อนไขการ้ช้ำร้ะเงินในร้้ปแบบท่�จะจ่ายเงินค่าจ้างต่่อเม่�อกลุ่้ม
บร้ิษััทฯ สามาร้ถส่งมอบงานแล้ะได้ร้ับค่าจ้างจากเจ้าของ
โคร้งการ้ ซึ่ึ�งจะเปน็การ้ควบคมุคณุภาพวสัดกุอ่สร้า้งแล้ะคณุภาพ
งานให้เปน็ไปต่ามสัญญารั้บเหมากับเจ้าของโคร้งการ้อก่ทางหนึ�ง 
อย่างไร้ก็ด่ หากเป็นการ้จ้างเหมากับผ่้้ร้ับเหมาช่้วงร้ายเล็้ก  
ซึ่ึ�งโดยหล้ักจะเป็นการ้จ้างเหมาแร้งงานเท่านั�น กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะ
ม่การ้ต่ร้วจร้ับงานทุกเด่อน ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้กำหนดให้
ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงในงานท่�ม่ม้ล้ค่าส้งวางหลั้กปร้ะกันสัญญาจำนวน
ร้้อยล้ะ 5.00 ถึงร้้อยล้ะ 10.00 ของร้าคาค่าจ้างต่ามสัญญา 
ร้ับเหมา แล้ะวางหลั้กปร้ะกันผ่ล้งานจำนวนร้้อยล้ะ 10.00  
ของม้ล้ค่าเบิกจ่ายในแต่่ล้ะงวดงาน ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ จะค่น 
หล้ักปร้ะกันผ่ล้งานเม่�อม่การ้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หร้่อคร้บ
กำหนดร้ะยะเวล้าปร้ะกันผ่ล้งาน (แล้้วแต่่กร้ณ่) ทั�งน่� ในสัญญา
จา้งเหมาช้ว่งไดก้ำหนดใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ สามาร้ถเร่้ยกร้อ้งค่าปร้บั
ได้หากผ่้้ร้ับเหมาช่้วงทำงานล่้าช้้าหร้่อไม่สามาร้ถทำงานให้แล้้ว
เสร้็จต่ามกำหนด 

ทั�งน่� ในการ้ควบคุณภาพงานแล้ะต่ร้วจรั้บงานของทั�งคนงานของ
กลุ้่มบริ้ษััทฯ แล้ะผ้้่ร้ับเหมาช่้วงจะดำเนินการ้ต่ร้วจสอบโดย
โฟื้ร้์แมน แล้ะวิศวกร้ (ต่ามล้ำดับ) โดยโฟื้ร้์แมนจะม่การ้ร้ายงาน
ความค่บหน้าแล้ะอุปสร้ร้คท่�เกิดขึ�นให้กับวิศวกร้ทุกวัน แล้ะ
วิศวกร้จะดำเนินการ้ต่ร้วจสอบหน้างานจริ้งแล้ะร้ายงานแล้้วนำ
เสนอให้กับผ้้่จัดการ้โคร้งการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ท่�สำนักงานใหญ่ 
ทุกเด่อน นอกจากน่� เม่�อเสร้็จสิ�นโคร้งการ้ กลุ้่มบร้ิษััทฯ  
จะดำเนินการ้ปร้ะเมินผ่ล้งานของผ่้้ร้ับเหมาช้่วง เพ่�อเก็บเป็น
ปร้ะวัต่ิในการ้ว่าจ้างในคร้ั�งถัดไป

3.1.4 โรงงานผลิตุวัสดุกิ่อ็สร้าง
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่โร้งงานผ่ลิ้ต่วัสดุ
ก่อสร้้างต่ั�งอย้่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสร้ะบุร้่ จังหวัดกร้ะบ่� 
จงัหวดัต่ร้งั แล้ะจงัหวดัพร้ะนคร้ศร้อ่ยธุยา โดยสถานท่�ต่ั�งโร้งงาน
ผ่ล้ติ่อย้ใ่นบร้เิวณใกล้เ้คย่งกบัแหล้ง่วตั่ถดุบิแล้ะโคร้งการ้กอ่สร้า้ง
หล้ักของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ดังน่� 
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โร้งงานคอนกร้่ต่ผ่สมเสร้็จ

โร้งงานแอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่

โร้งงานคานคอนกร้่ต่อัดแร้งแล้ะร้าวเหล้็กล้้กฟื้้กกันร้ถ

โร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ปช้นิดกล้วง

โร้งงานผ่ล้ิต่แผ่่นร้าวกันต่กคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป

โร้งงานแอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่

โร้งงานแอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่

บร้ิษััทฯ

THE

CCSP

CCSP

CCSP

CCSP

บร้ิษััทฯ

72,000 ล้บ.ม.

162,000 ต่ัน

15,000 ช้ิ�น

ปร้ะมาณ 3,600 ช้ิ�น

ปร้ะมาณ 14,400 ช้ิ�น

162,000 ต่ัน

162,000 ต่ัน 

โรงงาน
เจ้าขื่อง 

กรรมสิทธัิ�
กำาล้ังการผล้ิต 

ต่อปี1

บริ้ษัทัฯ ไดพิ้จาร้ณาถึงความเหมาะสมของสถานท่�ตั่�งโร้งงานแล้ะ
ขนาดเคร้่�องจกัร้จากโอกาสในการ้ดำเนนิการ้ก่อสร้้างในพ่�นท่�นั�น ๆ 
ร้วมถงึ การ้ขึ�นทะเบย่นผ่้ร้้บัเหมากอ่สร้า้งกบัหนว่ยงานร้ฐั ท่�มข่อ้
กำหนดใหผ้่้ข้อขึ�นทะเบย่นมโ่ร้งงานปร้ะเภทต่่าง ๆ  ต่ามท่�กำหนด 
เช่้น สาขางานก่อสร้้างทาง กร้มบัญช้่กล้างกำหนดให้ผ่้้ขอ 
ขึ�นทะเบ่ยนจะต่้องม่โร้งงานผ่สมแอสฟื้ัล้ต่์คอนกร้่ต่ นอกจากน่� 
กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ จะพิจาร้ณาเพิ�มกำลั้งการ้ผ่ลิ้ต่ของโร้งงาน หร้อ่สร้า้ง
โร้งงานผ่ล้ติ่วสัดกุอ่สร้า้งแหง่ใหมเ่ม่�อพจิาร้ณาแล้ว้วา่พ่�นท่�นั�น ๆ  
เปน็จุดยุทธศาสต่ร์้ท่�กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ มองเห็นโอกาสท่�จะสามาร้ถใช้้
วัสดุก่อสร้้างสำหร้ับโคร้งการ้ก่อสร้้างของบร้ิษััทฯ ในอนาคต่ท่�ม่
ความคุ้มค่าทางการ้เงินเม่�อเท่ยบกับการ้ซึ่่�อวัสดุก่อสร้้างจาก
บุคคล้ภายนอก

(กิ) วัตุถุุดิบหลักิ และกิระบวนกิารผลิตุช้ิ้นส่วนค้อ็นกิร่ตุ
สำเร็จรูป
การ้ผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ปจะใช้้ร้ะยะเวล้าปร้ะมาณ 20 
วันต่ั�งแต่่การ้ผ่้กเหล้็กจนถึงการ้จัดเก็บสินค้าสำเร้็จร้้ป ทั�งน่� 
วตั่ถุดบิหล้กัในการ้ผ่ล้ติ่ช้ิ�นส่วนคอนกร้ต่่สำเร้จ็ร้ป้ ได้แก่ เหล็้กเส้น 
คอนกร่้ต่สำเร้็จร้้ป แอสฟัื้ล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่ แล้ะเคม่ภัณฑ์์ต่่าง ๆ  
ซึ่ึ�งในการ้ผ่ลิ้ต่ชิ้�นส่วนคอนกร้่ต่ในแต่่ล้ะคร้ั�ง กลุ้่มบริ้ษััทฯ จะ
ทำการ้สั�งซึ่่�อวัต่ถุดิบให้สอดคล้้องกับความต่้องการ้ใช้้ต่าม
แผ่นการ้ผ่ล้ิต่ โดยผ่้้จัดหาเหล้็กจะจัดส่งเหล็้กเส้นมายังโร้งงาน
เพ่�อนำขึ�นร้้ป นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ จัดหาคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป
จากแพล้นท์ป้นท่�ต่ั�งในบร้ิเวณโร้งงานแล้ะโดยร้อบโร้งงาน (ต่าม
ความเหมาะสม)

นอกจากน่� กร้ะบวนการ้ผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ปสามาร้ถสรุ้ปได้ดังน่�

ผูกเห้ล็กให้้เป็นไปตั้ามแบบ

นำาแบบเห้ล็กลงแม่แบบ เทคุอนกร่ตั้

บ่มนำ�ายา ถีอดแม่แบบ

ตั้ิดตั้ั้งแม่แบบ (Mold)

ด้งลวด (Post-tension)

ถีอดแบบ

จุัดเก็บและจุัดส่งสินคุ้า
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ชิ�นส่วนคอนกร่ตสำาเร็จร้ป (Segment)

ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ควบคุมคุณภาพของการ้ผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วน
คอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ปตั่�งแต่่การ้ถอดแบบ การ้ต่ร้วจสอบคุณภาพ
วัต่ถุดิบหลั้กอย่างการ้รั้บน�ำหนักของเหล็้กแล้ะคุณสมบัต่ิของ
คอนกร่้ต่ การ้ปร้ะกอบแม่แบบซึึ่�งจะม่การ้ต่ร้วจสอบร่้วมกับ

(ข) วัสดุกิ่อ็สร้างอ็่�น ๆ ที่่�ผลิตุได้จากิโรงงานผลิตุขอ็งบริษััที่ฯ

เจ้าของโคร้งการ้ การ้ต่ร้วจสอบคอนกร้่ต่ขณะเทคอนกร้่ต่แล้ะ
ร้ะหว่างการ้จับต่ัวของคอนกร้่ต่ต่ามขั�นต่อนท่�กำหนดไว้  
(Checklist) การ้เก็บช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่ไปต่ร้วจสอบ แล้ะการ้ 
ดึงล้วดสล้ิง 

คอนกร้่ต่ผ่สมเสร้็จ

แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่

ร้าวเหล้็กล้้กฟื้้กกันร้ถ

แผ่่นร้าวกันต่กคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป

ท่อร้ะบายน�ำคอนกร้่ต่

หิน, ทร้าย, ซึ่่เมนต่์ผ่ง แล้ะ
สาร้เคม่ต่่าง ๆ

หิน, หินฝุ่่น แล้ะยางมะต่อย

ท่อเหล้็ก, แผ่่นการ้์ดเร้ล้, 
น๊อต่/มุด

เหล้็กเส้น แล้ะคอนกร้่ต่
ผ่สมเสร้็จ 

เหล้็กเส้น, คอนกร้่ต่ผ่สม
เสร้็จ

3 นาท่ต่่อ 1 ร้อบการ้ผ่ล้ิต่

2 นาท่ต่่อ 1 ร้อบการ้ผ่ล้ิต่

10-15 วันต่่อ 1 ชุ้ด

24 ช้ั�วโมง

24 ช้ั�วโมง

พ่�นถนน, ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่ 
ผ่สมเสร้็จ (Segment),  
กำแพงคอนกร้่ต่กั�นถนน

พ่�นถนน

ร้าวกันกร้ะแทกขอบถนน

แนวกำแพงคอนกร้่ต่กั�นต่ก

ท่อร้ะบายน�ำ

ผล้ิตภัณฑ์ท่�ผล้ิต วัด้ถุด้ิบ ระยะเวล้าผล้ิต การนำาไปใช้งาน

คอนกร่ตผสมเสร็จ แอสฟลั้ท์ติกคอนกร่ต
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(ค้) เค้ร่�อ็งหมายมาตุรฐานอ็ุตุสาหกิรรม (มอ็กิ.)
กลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้ร้ับใบอนุญาต่แสดงเคร้่�องหมายมาต่ร้ฐาน
อุต่สาหกร้ร้มสำหรั้บผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ปร้ะเภทร้าวเหล็้กล้้กฟื้้กกันร้ถ
สำหร้ับทางหล้วงท่�ผ่ล้ิต่จากโร้งงานท่�จังหวัดสร้ะบุร้่ แล้ะร้าวท่อ
คอนกร่้ต่เสร้ิมเหล้็กสำหร้ับร้ะบายน�ำท่�ผ่ล้ิต่จากโร้งงานจังหวัด
กร้ะบ่� ซึ่ึ�งการ้ได้ร้ับเคร้่�องหมายมาต่ร้ฐานอุต่สาหกร้ร้มดังกล้่าว
ทำให้ผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ท่�ผ่ล้ิต่สามาร้ถนำมาใช้้ในโคร้งการ้ก่อสร้้างของ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ ทั�งน่� โดยปกติ่แล้้วการ้ใช้้งานของคอนกร้่ต่
สำเร้็จร้้ป แอสฟัื้ล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่ แล้ะแผ่่นร้าวกันต่กคอนกร้่ต่
สำเร็้จร้้ปไม่ได้ม่ข้อกำหนดท่�เก่�ยวข้องกับเคร่้�องหมายมาต่ร้ฐาน
อุต่สาหกร้ร้ม (มอก.)

(ง) กิารค้วบคุ้มดูแลสิ�งแวดล้อ็ม 
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิ�งแวดล้้อมในบร้ิเวณโดยร้อบ
ของโร้งงานผ่ลิ้ต่ของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ โดยกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้ปฏิบัิต่ติ่าม
เง่�อนไขการ้อนุญาต่ให้ปร้ะกอบกิจการ้โร้งงานแต่่ล้ะแห่งต่ามท่�
กำหนดในใบอนญุาต่ปร้ะกอบกจิการ้โร้งงาน แล้ะดำเนนิการ้ดา้น
สิ�งแวดล้้อมให้เป็นต่ามร้ะเบ่ยบของกร้มโร้งงานอุต่สาหกร้ร้ม  
อ่กทั�ง กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้จัดทำแผ่งกั�นกันฝุ่่นแล้ะสเปร้ย์ฉ่ดน�ำร้อบ
โร้งงานผ่ล้ิต่ ร้วมถึงปล้้กต่้นไม้ เพ่�อล้ดผ่ล้กร้ะทบทางด้านฝุ่่น
ล้ะออง อ่กทั�ง ยังม่บ่อกำจัดกาก สำหร้ับล้้างร้ถโม่ป้นหลั้งการ้ 
ใช้้งาน แล้ะบ่อล้้างร้ถบร้ร้ทุกก่อนออกจากบร้ิเวณโร้งงาน  
สำหร้ับการ้จัดการ้ฝุ่่นล้ะออกจากโร้งงานแอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่  

ราวเหล้็กล้้กฟ้กกันรถ กำาแพงคอนกร่ตกั�นถนน

ท่อระบายนำ�า
คอนกร่ต

กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ต่ิดต่ั�งถุงกร้องฝุ่่นเพ่�อดักจับฝุ่่นก่อนปล้่อยควันส้่
บร้ร้ยากาศ นอกจากน่� โร้งงานจะม่การ้ร้วบร้วมเศษัเหล้็กอย่าง
เป็นสัดส่วนเพ่�อจำหน่ายต่่อไป

3.2 ธุุรกิิจจำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง

3.2.1 กิารจำหน่ายช้ิ้นส่วนค้อ็นกิร่ตุสำเร็จรูป
เน่�องจากแผ่นการ้ใช้ง้านช้ิ�นสว่นคอนกร้ต่่สำเร้จ็ร้ป้สำหร้บัการ้ใช้้
ในงานโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่แผ่นในการ้ผ่ล้ิต่ท่�
ช้ัดเจน ดังนั�น ในช่้วงเวล้าใดท่�โร้งงานผ่ลิ้ต่ช้ิ�นส่วนคอนกร่้ต่
สำเร้็จร้้ปม่กำล้ังการ้ผ่ล้ิต่คงเหล้่อ กลุ่้มบร้ิษััทฯ จะดำเนินการ้
ต่ิดต่่อล้้กค้าท่�คาดว่าม่ความต่้องการ้ใช้้ผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ดังกล้่าวแล้ะ
ดำเนินการ้เสนอร้าคาต่่อไป

ทั�งน่� เม่�อม่การ้ต่กล้งเง่�อนไขสัญญาได้แล้้วนั�น ฝ่่ายขายจะส่ง 
ร้ายล้ะเอ่ยดข้อม้ล้คุณภาพสินค้าให้กับโร้งงานเพ่�อดำเนินการ้
ผ่ล้ิต่ กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะทยอยส่งมอบสินค้าโดยท่�ล้้กค้าจะเข้ามา
ต่ร้วจร้ับสินค้าพร้้อมกับต่ัวแทนของเจ้าของโคร้งการ้ เม่�อม่การ้
ต่ร้วจรั้บสินค้าแล้้วจะถ่อว่ากลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้โอนกร้ร้มสิทธิ�แล้ะ
ความเส่�ยงให้กับล้้กค้าแล้้ว แล้ะล้้กค้าจะต่้องเป็นผ่้้ขนส่งสินค้า
เอง ทั�งน่� เง่�อนไขการ้ช้ำร้ะเงิน ค่อ ล้้กค้าจะต่้องม่การ้วางมัดจำ
คา่สนิคา้จำนวนหนึ�ง แล้ะช้ำร้ะคา่สนิคา้สว่นท่�เหล้อ่เม่�อล้ก้คา้ได้
ร้ับค่าจ้างจากเจ้าของโคร้งการ้ 
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3.2.2 กิารจำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง
ในการ้สั�งซ่ึ่�อวัสดุก่อสร้า้งในแต่่ล้ะคร้ั�ง ล้ก้ค้าซึึ่�งเป็นผ้้่ร้บัเหมาช่้วง
ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ จะส่งใบขอซึ่่�อสินค้า ซึ่ึ�งจะร้ะบุสินค้าแล้ะ
ปร้ิมาณสินค้าท่�ต่้องการ้ให้กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ แล้้วกลุ้่มบร้ิษััทฯ จะ
ขอร้าคากับผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้างเพ่�อเสนอร้าคาให้กับล้้กค้าร้าย 
ดังกล้่าวต่่อไป ทั�งน่� เม่�อกลุ้่มบร้ิษััทฯ แล้ะล้้กค้าได้ต่กล้งเง่�อนไข
กันแล้้วนั�น กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะนัดการ้ส่งสินค้ากับผ่้้จัดหาวัสดุ
ก่อสร้้างต่ามสถานท่�แล้ะเวล้าท่�ล้้กค้าต่้องการ้ 

นอกจากน่� กร้ร้มสิทธิ�ในวัสดุก่อสร้้างจะถ้กโอนให้กับล้้กค้าเม่�อ
ล้้กค้าต่ร้วจร้ับสินค้า ซึ่ึ�งหากสินค้าได้ร้ับความเส่ยหายภายหล้ัง
จากการ้ต่ร้วจร้บัสนิคา้ ล้ก้คา้จะเปน็ผ่้ร้้บัผ่ดิช้อบทั�งหมด อยา่งไร้
กด็ ่หากสนิคา้ไดร้้บัความเสย่หายร้ะหวา่งการ้จดัสง่ ผ่้จ้ดัหาวสัดุ
กอ่สร้า้ง แล้ะ/หร้อ่ผ้้่จัดส่งสินค้าจะเป็นผ้้่ร้บัผิ่ดช้อบความเสย่หาย
ดังกล้่าว ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ 

3.3 กิารจัดอ็ันดับผู้รับเหมาจากิหน่วยงานราช้กิาร
กลุ้่มล้้กค้าหล้ักของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ในธุร้กิจร้ับเหมาก่อสร้้างค่อ 
หน่วยงานร้าช้การ้แล้ะรั้ฐวิสาหกิจ ทั�งน่� ในการ้รั้บงานก่อสร้้าง
จากหน่วยงานร้าช้การ้ กลุ้ม่บริ้ษััทฯ จะต่อ้งขึ�นทะเบย่นกับหนว่ย
งานร้าช้การ้ ซึึ่�งหนว่ยงานร้าช้การ้จะพจิาร้ณาจากผ่ล้งานในอดต่่
ของบริ้ษัทั โดยกลุ้ม่บริ้ษััทฯ ได้ร้บัการ้จัดอันดับให้เป็นผ้้่ร้บัเหมา

อันดับส้งสุดในงานทางในหล้ายหน่วยงานร้าช้การ้ท่�เป็นล้้กค้า
ของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ซึึ่�งจะทําให้กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ มโ่อกาสในการ้เข้าร้ว่ม
ปร้ะกวดร้าคาในโคร้งการ้ใหญ่ ทั�งน่� ณ วันท่� 31 ม่นาคม 2564 
การ้ขึ�นทะเบ่ยนผ่้้ปร้ะกอบการ้งานก่อสร้้างบางฉบับของกลุ่้ม
บร้ิษััทฯ ได้หมดอายุล้ง ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ดำเนินการ้ย่�นคำขอ
ขึ�นทะเบ่ยนกับกร้มบัญช่้กล้างแล้้ว แต่่อย้่ร้ะหว่างการ้พิจาร้ณา
ของกร้มบญัช้ก่ล้าง ทั�งน่� กร้มบัญช้ก่ล้างไดม้ป่ร้ะกาศแนวปฎิบิตั่ิ
ท่�เก่�ยวขอ้งกบัการ้ขึ�นบญัช้ผ้้่่ปร้ะกอบการ้งานกอ่สร้า้งของหนว่ย
งานของรั้ฐกร้ณบั่ต่ร้หมดอายุกอ่นกร้มบญัช้ก่ล้างปร้ะกาศร้ายช่้�อ
ผ่้ป้ร้ะกอบการ้ท่�มคุ่ณสมบัต่เิป็นผ้้่ย่�นข้อเสนอในงานก่อสร้า้งของ
หน่วยงานร้ัฐ โดยให้ผ่้้ปร้ะกอบการ้งานก่อสร้้างท่�ได้ย่�นคำขอขึ�น
ทะเบ่ยนไว้กับกร้มบัญช้่กล้างต่ั�งแต่่วันท่� 20 กุมภาพันธ์ 2561 
แล้ะทะเบ่ยนเดมิท่�เคยขึ�นทะเบ่ยนไวก้บัหนว่ยงานของร้ฐัอ่�นหมด
อายรุ้ะหวา่งท่�กร้มบญัช่้กล้างกำล้งัดำเนนิการ้พจิาร้ณาต่ร้วจสอบ
คุณสมบัต่ิแล้ะยังไม่ได้ปร้ะกาศร้ายช่้�อผ่้้ขึ�นทะเบ่ยนผ้้่ปร้ะกอบ
การ้ท่�มค่ณุสมบตั่เิป็นผ่้ย้่�นขอ้เสนอในงานกอ่สร้้างของหนว่ยงาน
ของร้ัฐ ให้สามาร้ถคงสิทธิเดิมต่ามท่�ขึ�นทะเบ่ยนไว้กับหน่วยงาน
ของรั้ฐเดิมท่�หมดอายุต่่อไป จนกว่ากร้มบัญช้่กล้างจะปร้ะกาศ
ร้ายช้่�อผ่้้ขึ�นทะเบ่ยนผ่้้ปร้ะกอบการ้งานก่อสร้้าง 

ทั�งน่� ร้ายล้ะเอ่ยดการ้จัดอันดับผ่้้ร้ับเหมาของกลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ในหน่วยงานร้าช้การ้ ม่ดังต่่อไปน่� 

บริษััที่ฯ

กร้มบัญช้่กล้าง

กร้มบัญช้่กล้าง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มโยธาธิการ้แล้ะผ่ังเม่อง

กร้มโยธาธิการ้แล้ะผ่ังเม่อง

กร้มทางหล้วงช้นบท

สาขางานก่อสร้้างทางแล้ะสะพานพิเศษั

สาขางานก่อสร้้างช้ล้ปร้ะทาน

สาขางานบำรุ้งทาง งานบ้ร้ณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling 

งานบำรุ้งทาง งานเสร้ิมผ่ิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt 

สาขางานทางร้ะบายน�ำ

สาขางานร้ะบบป้องกันน�ำท่วม

สาขางานบำรุ้งทาง งานบ้ร้ณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling 

พิเศษั

พิเศษั

ปร้ะเภทท่� 6

ปร้ะเภทท่� 4

พิเศษั ก.

พิเศษั ก.

ปร้ะเภทท่� 6

หน่วยงานราชการ ประเภทงาน ประเภทท่�

CCSP

กร้มบัญช้่กล้าง

กร้มบัญช้่กล้าง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มโยธาธิการ้แล้ะผ่ังเม่อง

สาขางานก่อสร้้างทางแล้ะสะพานพิเศษั

สาขางานก่อสร้้างช้ล้ปร้ะทาน

สาขางานบำรุ้งทาง งานฉาบผ่ิวทางแบบ Slurry Seal 

งานบำรุ้งทาง งานเสร้ิมผ่ิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt 

สาขางานทางร้ะบายน�ำ

พิเศษั

พิเศษั

ปร้ะเภทท่� 2

ปร้ะเภทท่� 4

พิเศษั

หน่วยงานราชการ ประเภทงาน ประเภทท่�
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กร้มโยธาธิการ้แล้ะผ่ังเม่อง

บมจ. ท่าอากาศยานไทย

สาขางานร้ะบบป้องกันน�ำท่วม

สาขางานก่อสร้้างปร้ะเภทงานโยธา

พิเศษั ก.

ปร้ะเภทท่� 1

หน่วยงานราชการ ประเภทงาน ประเภทท่�

THE

กร้มบัญช้่กล้าง สาขางานก่อสร้้างทาง1 ช้ั�น 2

หน่วยงานราชการ ประเภทงาน ประเภทท่�

หมายเหตุุ:  
1 อย้่ร้ะหว่างการ้พิจาร้ณาของกร้มบัญช้่กล้าง

3.4 ระเบ่ยบข้อ็บังค้ับที่่�เกิ่�ยวข้อ็งกิับกิารประกิอ็บธุุรกิิจ
การ้ปร้ะกอบธุร้กจิต่่าง ๆ  ของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ต่ามท่�กล่้าวมาข้างต้่นนั�น 
ม่กฎิหมายหล้ักท่�เก่�ยวข้อง ดังน่�

3.4.1 ธุุรกิิจรับเหมากิ่อ็สร้าง
ในการ้ปร้ะกอบธรุ้กิจร้บัเหมากอ่สร้า้งของกลุ้ม่บร้ษัิัทฯ กบัหนว่ย
งานร้าช้การ้ กลุ้ม่บร้ษัิัทฯ จำเปน็ต่อ้งขึ�นทะเบย่นเปน็ผ่้ร้้บัจา้งกบั
หน่วยงานร้าช้การ้เจ้าของโคร้งการ้ เพ่�อให้ม่สิทธิย่�นข้อเสนอเข้า
ปร้ะม้ล้งานกับหน่วยงานร้าช้การ้แต่่ล้ะหน่วยงาน ต่ามปร้ะเภท
งานก่อสร้้างแล้ะล้ำดับช้ั�นท่�ได้ขึ�นทะเบ่ยนไว้ ซึึ่�งในปัจจุบันกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ขึ�นทะเบ่ยนเป็นผ่้้ร้ับจ้างร้ะดับส้งกับหล้าย 
หน่วยงานร้าช้การ้ เช้่น กร้มทางหล้วง กร้มทางหล้วงช้นบท 
เปน็ต่น้  แล้ะยังได้ขึ�นทะเบย่นเป็นผ่้ป้ร้ะกอบการ้ก่อสร้า้งกับกร้ม
บัญช้่กล้าง เพ่�อให้สามาร้ถย่�นข้อเสนอปร้ะม้ล้งานในโคร้งการ้
ก่อสร้้างกับหน่วยงานร้าช้การ้ได้ต่ามพร้ะร้าช้บัญญัต่ิการ้จัดซ่ึ่�อ
จัดจ้างแล้ะการ้บร้ิหาร้พัสดุภาคร้ัฐ พ.ศ. 2560 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้
แก้ไขเพิ�มเต่ิม)
 
นอกจากน่� ในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจร้ับเหมาก่อสร้้างแนวร้าบของ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ จำเป็นต่้องม่วิศวกร้ท่�ม่ใบอนุญาต่ปร้ะกอบวิช้าช้่พ
วิศวกร้ร้มควบคุม ต่ามพร้ะร้าช้บัญญัต่ิวิศวกร้ พ.ศ. 2542  
(ร้วมทั�งท่�ม่การ้แก้ไขเพิ�มเต่ิม) เป็นผ่้้ควบคุมการ้ดำเนินการ้
ก่อสร้้าง แล้ะวิศวกร้ท่�ม่ใบอนุญาต่ดังกล้่าวจะต่้องปฎิิบัต่ิต่าม 
ข้อบังคับสภาวิศวกร้

โคร้งการ้รั้บเหมาก่อสร้า้งแนวร้าบของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ บางโคร้งการ้
อาจมค่วามจำเปน็ต่อ้งใช้ว้ตั่ถรุ้ะเบดิบางช้นดิต่ามพร้ะร้าช้บญัญตั่ิ

อาวุธป้น เคร่้�องกร้ะสุนป้น วตั่ถุร้ะเบิด ดอกไมเ้พล้งิ แล้ะสิ�งเทย่ม
อาวุธป้น พ.ศ. 2490 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้แก้ไขเพิ�มเต่ิม) หร้่อต่าม 
พร้ะร้าช้บัญญัต่ิควบคุมยุทธภัณฑ์์ พ.ศ. 2530 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้
แก้ไขเพิ�มเต่ิม) แล้ะบางโคร้งการ้ยังม่การ้ปร้ะกอบกิจการ้สถาน
ท่�เกบ็ร้กัษัาน�ำมนัเช่้�อเพล้งิ หร่้อสถานบ่ร้กิาร้น�ำมนั ซึ่ึ�งเปน็กจิการ้
ควบคมุท่�ต่อ้งมก่าร้แจง้การ้ปร้ะกอบกจิการ้ หร้อ่ไดร้้บัใบอนญุาต่
ปร้ะกอบกิจการ้ควบคุมต่ามพร้ะร้าช้บัญญัต่ิควบคุมน�ำมันเช้่�อ
เพล้ิง พ.ศ. 2542 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้แก้ไขเพิ�มเต่ิม) ซึ่ึ�งในกร้ณ่ท่�ม่
ความจำเปน็ดงักล้า่ว กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไดจ้ดัใหม้ก่าร้ขออนญุาต่จาก
หนว่ยงานท่�เก่�ยวขอ้งต่ามแต่ค่วามจำเป็นของแต่ล่้ะโคร้งการ้แล้ว้ 

3.4.2 ธุุรกิิจจำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง
ในการ้ปร้ะกอบกจิการ้โร้งงานเพ่�อผ่ล้ติ่ช้ิ�นสว่นคอนกร้ต่่สำเร้จ็ร้้ป 
คอนกร้่ต่ผ่สมเสร็้จ แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่ คอนกร้่ต่อัดแร้งแล้ะ
ร้าวเหล็้กล้้กฟื้้กกันร้ถ ท่อร้ะบายน�ำคอนกร้่ต่ เป็นวัสดุก่อสร้้าง
หล้ักสำหร้ับโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ จำเป็นต่้องได้ร้ับ
ใบอนญุาต่แล้ะใบร้บัร้องการ้กอ่สร้า้งอาคาร้ต่ามพร้ะร้าช้บญัญตั่ิ
ควบคุมอาคาร้ พ.ศ. 2522 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้แก้ไขเพิ�มเต่ิม) แล้ะ 
ใบอนุญาต่ปร้ะกอบกิจการ้โร้งงานต่ามพร้ะร้าช้บัญญัต่ิโร้งงาน 
พ.ศ. 2535 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้แก้ไขเพิ�มเต่ิม)

นอกจากน่�การ้ปร้ะกอบกิจการ้โร้งงานของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ซึึ่�งมก่าร้
สะสม ผ่สมซึ่เ่มนต่ ์หนิ ทร้ายหร้อ่วตั่ถุท่�คล้า้ยคลึ้งนั�น จำเป็นต่อ้ง
ได้ร้ับใบอนุญาต่ปร้ะกอบกิจการ้ท่�เป็นอันต่ร้ายต่่อสุขภาพจาก
องค์กร้ปกคร้องส่วนท้องถิ�นในแต่่ล้ะพ่�นท่�โร้งงาน ต่ามพร้ะร้าช้
บญัญตั่กิาร้สาธาร้ณสุข พ.ศ. 2535 (ร้วมทั�งท่�มก่าร้แก้ไขเพิ�มเต่มิ) 
อก่ด้วย ซึึ่�งกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ มใ่บอนุญาต่ในการ้ดำเนินงานต่ามความ
จำเป็นคร้บถ้วน
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4. ทรัพย์สินท่่ใช้ในการประกอบธัุรกิจ

4.1 สินที่รัพีย์ถุาวรหลักิ
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564  กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่สินทร้ัพย์ถาวร้หล้ักท่�ใช้้ในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ แบ่งออกเป็น 6 ปร้ะเภท ดังน่� (1) ท่�ดิน
แล้ะส่วนปรั้บปรุ้งท่�ดิน (2) อาคาร้แล้ะส่วนปร้ับปรุ้ง (3) เคร้่�องม่อแล้ะเคร้่�องจักร้ (4) เคร้่�องใช้้ เคร้่�องต่กแต่่ง แล้ะอุปกร้ณ์  
(5) ยานพาหนะ แล้ะ (6) สินทร้ัพย์ร้ะหว่างก่อสร้้างแล้ะต่ิดต่ั�ง 

โดยสนิทร้พัยถ์าวร้หล้กัมม่ล้้ค่าสทุธติ่ามงบการ้เงนิร้วมของบร้ษิัทัฯ เทา่กบั 946.03 ล้า้นบาท หร้อ่คดิเปน็ร้อ้ยล้ะ 14.50 ของสนิทร้พัย์
ร้วม ดังร้ายล้ะเอ่ยดต่่อไปน่� 

1. ท่�ดิน แล้ะส่วนปร้ับปรุ้งท่�ดิน

2. อาคาร้แล้ะส่วนปร้ับปรุ้ง

3. เคร้่�องม่อแล้ะเคร้่�องจักร้

4. เคร้่�องใช้้ เคร้่�องต่กแต่่ง แล้ะอุปกร้ณ์

5. ยานพาหนะ

6. สินทร้ัพย์ร้ะหว่างก่อสร้้างแล้ะต่ิดต่ั�ง

รวม

บร้ิษััทฯ

กลุ้่มบร้ิษััทฯ

กลุ้่มบร้ิษััทฯ

กลุ้่มบร้ิษััทฯ

กลุ้่มบร้ิษััทฯ

กลุ้่มบร้ิษััทฯ

7.58

364.33

489.20

8.96

59.92

16.03

946.03

รายการ เจ้าขื่องกรรมสิทธัิ�
ราคาตามบัญช่
สุทธัิ (ล้้านบาท)

4.2 สินที่รัพีย์ไม่ม่ตุัวตุน
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564  กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่สินทร้ัพย์ไม่ม่ต่ัวต่น ค่อ โปร้แกร้มคอมพิวเต่อร้์ โดยม่ม้ล้ค่าสุทธิต่ามงบการ้เงินร้วมขอ
งบร้ิษััทฯ เท่ากับ 4.16 ล้้านบาท หร้่อคิดเป็นร้้อยล้ะ 0.06 ของสินทร้ัพย์ร้วม
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5. งานท่่ยังไม่ส่งมอบ

กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่งานท่�ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ดังต่่อไปน่�

โครงการ ค้่สัญญา
ม้ล้ค่า 

สัญญา1

(ล้้านบาท)

ความค่บหน้า
ขื่องโครงการ 

(ร้อยล้ะ)

ม้ล้ค่าขื่องงานท่�
ยังไม่ได้้ส่งมอบ

(ล้้านบาท)

1. โคร้งการ้ทางพิเศษัสายพร้ะร้าม 3 -ดาวคะนอง-
วงแหวนร้อบนอกกรุ้งเทพมหานคร้ด้านต่ะวันต่ก 
สัญญาท่�  1

2. โคร้งการ้ทางหล้วงหมายเล้ข 3246

3. โคร้งการ้ก่อสร้้างทางหล้วงพิเศษัหมายเล้ข 82 สาย
ทางยกร้ะดับ ช้่วงเอกช้ัย - บ้านแพ้ว ต่อน 8 ทล้.35

4. โคร้งการ้ทางหล้วงหมายเล้ข 3901 สายค้่ขนาน
วงแหวนร้อบนอกกรุ้งเทพมหานคร้ 

5. โคร้งการ้ทางหล้วงหมายเล้ข 304 

6. โคร้งการ้ทางหล้วงหมายเล้ข 3901 สายทางบร้ิการ้
ด้านนอกของทางหล้วงหมายเล้ข 9 ต่อน 2

7. โคร้งการ้ร้ถไฟื้ความเร้็วส้ง ช้่วงสร้ะบุร้่-แก่งคอย 

8. ทางหล้วงช้นบทเพ่�อสนับสนุนยุทธศาสต่ร้์การ้ 
ท่องเท่�ยว ถนนสาย บ.หาดสำร้าญ - ต่ะเสะ (ต่อนท่� 2)

9. โคร้งการ้เสร้ิมผ่ิวจร้าจร้แบบโพล้่เมอร้์โมดิฟื้ายด์
แอสฟื้ัล้ต่์คอนกร้่ต่ สะพานพร้ะร้าม 4 

10. โคร้งการ้ร้ถไฟื้ทางค้่ ช้่วงบางสะพานน้อย-ชุ้มพร้ 

11. โคร้งการ้ทางหล้วงหมายเล้ข 3701 

12. โคร้งการ้อ่างเก็บน�ำคล้องสังข์ 

13. โคร้งการ้ร้ถไฟื้ความเร้็วส้ง ช้่วงส่คิ�ว-กุดจิก 

14. โคร้งการ้พัฒนาค้น�ำร้ิมถนนวิภาวด่ร้ังสิต่ 

15. โคร้งการ้ท่าอากาศยานจังหวัดต่ร้ัง

16. โคร้งการ้บ่อพักแล้ะท่อร้้อยสายไฟื้ฟื้้าใต่้ดิน ถนน
วิภาวด่ร้ังสิต่ ร้ะยะท่� 2 ต่อนท่� 2

17. โคร้งการ้วางท่อปร้ะปาแล้ะงานท่�เก่�ยวข้อง ถนน
วิภาวด่ร้ังสิต่ ต่อน 2

18. โคร้งการ้ทางหล้วงหมายเล้ข 3901 สายทางบร้ิการ้
ด้านนอกของทางหล้วงหมายเล้ข 9 ต่อน 1

19. โคร้งการ้พัฒนาพ่�นท่�เฉพาะเม่องอ่าวนาง 

20. โคร้งการ้ถนนล้าดยางแอสฟื้ัล้ต่ิกคอนกร้่ต่ สาย  
อย 4055 แยกทางหล้วงหมายเล้ข 3267 - บ้าน 
ต่าล้เอน

การ้ทางพิเศษั 
แห่งปร้ะเทศไทย

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

การ้ร้ถไฟื้แห่ง
ปร้ะเทศไทย

กร้มทางหล้วงช้นบท

กร้มทางหล้วงช้นบท

กิจการ้ร้่วมค้าเอสท่ท่พ่ 

กร้มทางหล้วง

กร้มช้ล้ปร้ะทาน

การ้ร้ถไฟื้แห่ง
ปร้ะเทศไทย 

กร้มทางหล้วง

กร้มท่าอากาศยาน

การ้ไฟื้ฟื้้านคร้หล้วง

การ้ปร้ะปานคร้หล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มโยธาธิการ้ 
แล้ะผ่ังเม่อง

กร้มทางหล้วงช้นบท
พร้ะนคร้ศร้่อยุธยา

2,060.75

528.23

1,785.05

1,095.41

1,184.63

623.90

8,000.00

32.24

14.49

1,842.64

524.94

393.11

2,816.47

537.57

634.02

74.56

23.05

632.30

133.94

42.04

2,060.75

31.50

1,785.05

58.95

927.36

337.88

7,080.98

32.24

14.49

304.03

102.28

143.56

166.23

182.83

21.64

49.96

10.65

388.79

86.85

42.04

0.00

94.04

0.00

94.62

21.72

45.84

11.49

0.00

0.00

83.50

80.52

63.48

94.10

65.99

96.59

32.99

53.80

38.51

35.16

0.00
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หมายเหตุุ:  
1  มล้้คา่สญัญาของโคร้งการ้ท่�กอ่สร้า้งเสร้จ็แล้ว้อา้งองิต่ามร้ายได้ท่�บร้ษิัทัฯ บนัทกึเปน็ร้ายไดจ้ากการ้ร้บัเหมากอ่สร้า้ง ซึ่ึ�งอาจแต่กต่า่งจากท่�ร้ะบใุนสญัญาเน่�องจากม่การ้เพิ�มหร้่อล้ดเน่�องานต่ามงาน

ก่อสร้้างจร้ิง แล้ะม้ล้ค่าสัญญาของโคร้งการ้ท่�อย้่ร้ะหว่างก่อสร้้างอ้างอิงต่ามม้ล้ค่าท่�ร้ะบุในสัญญาจ้างเหมา (ไม่ร้วมภาษั่ม้ล้ค่าเพิ�ม)
2  โคร้งการ้ท่�ช้นะการ้ปร้ะม้ล้แล้ะเซึ่็นสัญญาแล้้วในช้่วงวันท่� 1 มกร้าคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565
3  โคร้งการ้ท่�ช้นะการ้ปร้ะม้ล้แล้ะอย้่ร้ะหว่างร้อล้งนามในสัญญา

โครงการ ค้่สัญญา
ม้ล้ค่า 

สัญญา1

(ล้้านบาท)

ความค่บหน้า
ขื่องโครงการ 

(ร้อยล้ะ)

ม้ล้ค่าขื่องงานท่�
ยังไม่ได้้ส่งมอบ

(ล้้านบาท)

กร้มช้ล้ปร้ะทาน

กร้มท่าอากาศยาน

กร้มท่าอากาศยาน

กร้มช้ล้ปร้ะทาน

กร้มโยธาธิการ้แล้ะ
ผ่ังเม่อง

บร้ิษััท ปต่ท. จำกัด 
(มหาช้น)

บร้ิษััท ปต่ท. จำกัด 
(มหาช้น)

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

การ้ปร้ะปานคร้หล้วง

กร้มทางหล้วง

กร้มทางหล้วง

982.35

224.20

214.82

162.67

119.95

137.97

63.55

46.26

35.33

27.93

1.31

18.68

9.34

980.77

185.22

160.01

162.48

118.15

137.68

30.78

46.26

35.33

27.93

1.31

18.68

9.34

0.16

17.39

25.51

0.12

1.50

0.21

51.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21. คล้องร้ะบายน�ำแล้ะอาคาร้ปร้ะกอบ โคร้งการ้
บร้ร้เทาอุทกภัยเม่องนคร้ศร้่ธร้ร้มร้าช้ อันเน่�อง 
มาจากพร้ะร้าช้ดำร้ิ

22. โคร้งการ้ท่าอากาศยานจังหวัดหัวหิน

23. โคร้งการ้ท่าอากาศยานจังหวัดล้ำปาง

24. โคร้งการ้พัฒนาพ่�นท่�เขต่เศร้ษัฐกิจพิเศษั จังหวัด
ต่ร้าด

25. โคร้งการ้ก่อสร้้างร้ะบบป้องกันน�ำท่วมพ่�นท่�ชุ้มช้น
บ้านล้าด ร้ะยะท่� 1

26. สะพานล้อยเดินเท้า (Skywalk) สายส่น�ำเงิน  
เช้่�อมร้ะบบขนส่งมวล้ช้นเพ่�อสาธาร้ณปร้ะโยช้น์

27. สะพานล้อยเดินเท้า (Skywalk)  สายส่เข่ยว  
เช้่�อมร้ะบบขนส่งมวล้ช้นเพ่�อสาธาร้ณปร้ะโยช้น์

28. ฟื้้�นฟื้้ทางหล้วง ทางหล้วงหมายเล้ข 4034 ต่อน 
ปากน�ำกร้ะบ่�-เขาทอง ต่อน 12

29. ทางหล้วงพัฒนาพ่�นท่�ร้ะดับภาค ทางหล้วงหมายเล้ข 
4202 ต่อน ช้่องพล้่-หาดนพร้ัต่น์ธาร้า2

30. โคร้งการ้บ้ร้ณะโคร้งข่ายทางหล้วงเช้่�อมโยงร้ะหว่าง
ภาค ทางหล้วง 347 ต่อนควบคุม 0300 ต่อน 
บางปะหัน - เจ้าปลุ้ก ต่อน 22

31. งานจ้างร้่�อย้ายแนวท่อปร้ะปาแล้ะงานท่�เก่�ยวข้อง 
บร้ิเวณหน้าร้้านวร้สันต่์ท่อพัก ใกล้้ซึ่อยต่ิวานนท์-
ปากเกร้็ด 8 (จำปา) 2

32. เสร้ิมผ่ิวแอสฟื้ัล้ต่์ ทางหล้วงหมายเล้ข 309  
ต่อน อยุธยา-บางเสด็จ3

33. เสร้ิมผ่ิวแอสฟื้ัล้ต่์ ทางหล้วงหมายเล้ข 419  
ต่อนควบคุม 0100 ต่อน ถนนวงแหวนร้อบเม่องต่ร้ัง 
ต่อน 13
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ณ วันท่� 3 สิงหาคม 2564 คณะร้ัฐมนต่ร้่ได้ม่มต่ิกำหนดมาต่ร้การ้ให้ความช้่วยเหล้่อผ่้้ปร้ะกอบการ้ในช้่วงการ้แพร้่ร้ะบาดของ  
COVID-19 ท่�เก่�ยวข้องกับอัต่ร้าค่าปร้ับจากงานล้่าช้้าเกินกำหนดร้ะยะเวล้าของสัญญา ซึ่ึ�งสามาร้ถสรุ้ปได้ ดังน่�

นอกจากน่� ณ วันท่� 25 กุมภาพันธ์ 2565 ปร้ะกาศสถานการ้ณ์ฉุกเฉินในทุกเขต่ท้องท่�ทั�วร้าช้อาณาจักร้ยังคงม่ผ่ล้บังคับใช้้อย้่ ทั�งน่� 
จากข้อเท็จจร้ิงในปัจจุบันข้างต่้น จึงทำให้ผ่้้บร้ิหาร้ของบร้ิษััทฯ คาดว่าโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ จะเข้าข่ายการ้ให้คิด 
ค่าปร้ับท่�ร้้อยล้ะ 0 ต่ามร้ะยะเวล้าท่�กำหนด นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ส่งหร้่อจะส่งขอสงวนสิทธิ�ในการ้ขอขยายร้ะยะเวล้า
ของสัญญา (แล้้วแต่่กร้ณ่) จากผ่ล้กร้ะทบของการ้แพร้่ร้ะบาดของ COVID-19 ให้กับหน่วยงานเจ้าของโคร้งการ้ 
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1.3 โครงสร้างการถ่อหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1  โครงสร้างการถ่อหุ้นขื่องกลุ้่มบริษัทฯ1 

บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย (“กลุ้่มบร้ิษััทฯ”) ได้เร้ิ�มต่้นดำเนินการ้
ธุร้กิจร้ับเหมาก่อสร้้างโดยได้จดทะเบ่ยนจัดต่ั�งบร้ิษััท ซ่ึ่วิล้ 
เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (ภายหล้ังได้เปล้่�ยนช้่�อเป็น บร้ิษััท ซึ่่วิล้ คอน
สต่รั้คช้ั�น เซึ่อร์้วิสเซึ่ส แอนด์ โปร้ดักส์ จำกัด) (“CCSP”) ซึึ่�ง 
ก่อต่ั�งโดยคุณอาร้่ อัศวศิร้ิสุข เม่�อวันท่� 27 กร้กฎิาคม 2509  
ต่่อมา เพ่�อร้องร้ับการ้เต่ิบโต่ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงได้ม่การ้ก่อต่ั�ง
บร้ิษััท บุญช้ัยพาณิช้ย์ (1979) จำกัด (ภายหล้ังได้ม่การ้เปล้่�ยน
ช้่�อเป็น บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น) แทน) เม่�อวันท่� 
16 ต่ลุ้าคม 2522 เพ่�อร้บังานกอ่สร้า้งขนาดใหญเ่พิ�มเต่มิ แล้ะกอ่
ต่ั�งบร้ิษััท เดอะ ซึ่่.อ่.ซึ่่. คอนสต่ร้ัคช้ั�น จำกัด (“THE”) เม่�อวันท่� 
22 เมษัายน 2536 เพ่�อร้ับงานก่อสร้้างขนาดเล้็กถึงกล้าง โดย
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ปร้ะสบการ้ณ์ในการ้ร้ับงานก่อสร้้างขนาดใหญ่

นายอาร่ อัศวศิริสุขึ้

    11.1%     68.9%

    8.0%

    100.0%

    30.0%     49.0%    51.0%

    100.0%     38.25

    5.0%

    90.00%

    15.0%

    1.5%

คุรอบคุรัวอัศวศิริสุขึ้2 คุรอบคุรัววัฒนาโสภณ3

บจุ. อัศวศิริสุขึ้ โฮลดิ�ง

บริษััทฯ

CCSP

กิจุการร่วมคุ้า ยูเอ็น-ซ่ซ่

THE

กิจุการร่วมคุ้า ซ่ซ่เอสพ่-เดอะซ่อ่ซ่

กิจุการร่วมคุ้า CPN

รับเหมาก่อสร้าง และจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และให้เช่่าอสังหาริมทรัพย์

ก่อสร้างโครงการ
ทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที� 1

รับเหมาก่อสร้าง 
และจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

เข้าประกวดราคาสำาหรับโครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 62 ช่่วงเอกช่ัย-บ้านแพ้ว ตอน 8

ก่อสร้างโครงการคลองระบายนำ�าและ
อาคารประกอบจังหวัดนครศรีธรรมราช่

นางพิชีชีาพร สุขึ้สถีาพรพงศ์

หมายเหตุุ:  
1 คร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข ปร้ะกอบด้วย นางเนาวร้ัต่น์ วัฒนวร้ล้ักษัณ์ นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข นายปิยะณัฐ อัศวศิร้ิสุข นางอาร้ด่ 
 ปร้ะวัต่ิรุ้่งเร้่อง นางสาวปุณยพัฒน์ อัศวศิร้ิสุข
2 คร้อบคร้ัววัฒนาโสภณ ปร้ะกอบด้วย นางกมล้พัช้ร้ นาคาภิร้มย์ นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ แล้ะนางสาวจันทร้า วัฒนาโสภณ
 ทั�งน่� คร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข คร้อบคร้ัววัฒนาโสภณ แล้ะนางพิช้ช้าพร้ สุขสถาพร้พงศ์ ม่ความสัมพันธ์เป็นพ่�น้องกัน นอกจากน่� นายอาร้่ อัศวศิร้ิสุข ได้เส่ยช้่วิต่เม่�อเด่อนกุมภาพันธ์ 2564

    5.0%

มากมายแล้ะหล้ากหล้ายปร้ะเภท เช่้น งานถนนแล้ะทางพิเศษั 
งานทางร้ถไฟื้ งานท่าอากาศยาน แล้ะงานเข่�อนแล้ะอ่างเก็บน�ำ 
เป็นต่้น ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ความพร้้อมทั�งด้านบุคล้ากร้ เคร้่�องม่อ
แล้ะอุปกร้ณ์ ร้ะบบโคร้งสร้้างพ่�นฐานต่่าง ๆ แล้ะแหล่้งเงินทุน
เพ่�อร้องร้ับการ้เต่ิบโต่ต่ามกล้ยุทธ์ของบร้ิษััทฯ ในอนาคต่

นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังม่การ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง แล้ะจาก
การ้ท่�กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ เล้ง็เหน็ถงึการ้บร้หิาร้จดัการ้ต่น้ทนุแล้ะความ
ต่้องการ้ในการ้ใช้้ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป (Segment) CCSP 
จึงได้สร้้างโร้งงานผ่ล้ิต่ชิ้�นส่วนคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป (Segment) 
แล้ว้เสร็้จในเดอ่นกร้กฎิาคม 2560 เพ่�อใช้ใ้นงานก่อสร้า้งของกลุ้ม่
บร้ิษััทฯ แล้ะจำหน่ายให้กับบุคคล้ภายนอก
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ขื่้อม้ล้บริษัทแล้ะนิติบุคคล้ท่�บริษัทถ่อหุ้นตั�งแต่ 10% ขื่ึ�นไป

1. บริษััที่ฯ

 ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาไทย) : บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น) 
ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาอังกฤษั) : Civil Engineering Public Company Limited
ปร้ะเภทธุร้กิจ :  ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 68/12 อาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ ช้ั�น 7 ถนนกำแพงเพช้ร้ 6 
  แขวงล้าดยาว เขต่จตุ่จักร้ กรุ้งเทพมหานคร้ 10900
เล้ขทะเบ่ยนบร้ิษััท : 0107563000169
โทร้ศัพท์ : 02-589-8888-9
โทร้สาร้ : 02-589-8886-7
เว็บไซึ่ต่์/โฮมเพจบร้ิษััท : http://www.civilengineering.co.th/
ทุนจดทะเบ่ยน ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 700,000,000.00 บาท
ทุนช้ำร้ะแล้้ว ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 500,000,000.00 บาท 
ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ : 1.00 บาท

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 บร้ษิัทัฯ มบ่ร้ษิัทัยอ่ยจำนวน 2 บร้ษิัทั แล้ะกจิการ้ร่้วมคา้จำนวน 3 กจิการ้ ซึึ่�งมร่้ายล้ะเอย่ดการ้ปร้ะกอบ
ธุร้กิจ ดังน่�

ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้จัดต่ั�งบร้ิษััทในกลุ้่มทั�งหมด 3 บร้ิษััทใน
การ้เข้าดำเนินการ้รั้บเหมาก่อสร้้าง เพ่�อช่้วยล้ดแล้ะกร้ะจาย
ความเส่�ยงในการ้เขา้ดำเนนิงานร้บัเหมากอ่สร้า้ง หากมบ่ร้ษิัทัใด
บร้ิษััทหนึ�งเกิดปัญหาในการ้ท่�จะเข้าปร้ะม้ล้งาน ก็ยังม่บร้ิษััท 

ล้ำาด้ับ ช่�อบริษัท ประเทศท่�
จัด้ตั�ง

ทุนจด้ทะเบ่ยนชำาระแล้้ว1

(ล้้านบาท) วัตถุประสงค์การประกอบธัุรกิจ

1

2

3

4

5

6

บร้ิษััทฯ

CCSP

THE

กิจการ้ร้่วมค้า CPN2

กิจการ้ร้่วมค้า 
ย้เอ็น-ซึ่่ซึ่่3

กิจการ้ร้่วมค้า  
ซึ่่ซึ่่เอสพ่-เดอะซึ่่อ่ซึ่่4

ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง

ร้บัเหมาก่อสร้้าง จำหน่ายวัสดกุ่อสร้้าง แล้ะให้เช่้า
อสงัหาร้มิทรั้พย์

ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง

ก่อสร้้างโคร้งการ้คล้องร้ะบายน�ำแล้ะอาคาร้ปร้ะกอบ 
จังหวัดนคร้ศร้่ธร้ร้มร้าช้

ก่อสร้้างโคร้งการ้ทางพิเศษัสายพร้ะร้าม 3 สัญญาท่� 1

เข้าปร้ะกวดร้าคาสำหร้ับโคร้งการ้ก่อสร้้างทางหล้วงพิเศษั
หมายเล้ข 82 ช้่วงเอกช้ัย-บ้านแพ้ว ต่อน 8

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

500.00

500.00

200.00

-

-

-

หมายเหตุุ:  
1 ข้อม้ล้ ณ วันท่� 31 ม่นาคม 2564
2 บร้ิษััทฯ บร้ิษััท พ่.ซึ่่อ่ท่ จำกัด แล้ะบร้ิษััท นภาก่อสร้้าง จำกัด ม่ส่วนได้เส่ยในกิจการ้ร้่วมค้า CPN จำนวนร้้อยล้ะ 38.25 ร้้อยล้ะ 32.75 แล้ะร้้อยล้ะ 29.00 ต่ามล้ำดับ
3 CCSP แล้ะ UNIQ ม่ส่วนได้เส่ยในกิจการ้ร้่วมค้า ย้เอ็น-ซึ่่ซึ่่ จำนวนร้้อยล้ะ 30.00 แล้ะร้้อยล้ะ 70.00 ต่ามล้ำดับ
4 CCSP แล้ะ THE ม่ส่วนได้เส่ยในกิจการ้ร้่วมค้า ซึ่่ซึ่่เอสพ่-เดอะซึ่่อ่ซึ่่ จำนวนร้้อยล้ะ 51.00 แล้ะร้้อยล้ะ 49.00 ต่ามล้ำดับ

อ่�น ๆ ในกลุ้่มบริ้ษััทฯ พร้้อมในการ้เข้าปร้ะกวดร้าคาแล้ะ 
ดำเนินการ้ก่อสร้้างในโคร้งการ้ท่�บร้ิษััทนั�น ๆ ม่คุณสมบัต่ิต่าม
การ้ได้ร้ับการ้จัดอันดับผ่้้ร้ับเหมากับหน่วยงานร้ัฐ
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 2. CCSP

ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาไทย) : บร้ิษััท ซึ่่วิล้ คอนสต่ร้ัคช้ั�น เซึ่อร้์วิสเซึ่ส แอนด์ โปร้ดักส์ จำกัด 
ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาอังกฤษั) : Civil Construction Services & Products
Company Limited
ปร้ะเภทธุร้กิจ :  ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 68/12 อาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ ช้ั�น 7 ถนนกำแพงเพช้ร้ 6 
  แขวงล้าดยาว เขต่จตุ่จักร้ กรุ้งเทพมหานคร้ 10900
เล้ขทะเบ่ยนบร้ิษััท : 0105509002602
โทร้ศัพท์ : 02-589-8888-9
โทร้สาร้ : 02-589-8886-7
ทุนจดทะเบ่ยน ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 500,000,000.00  บาท
ทุนช้ำร้ะแล้้ว ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 500,000,000.00  บาท 
ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ : 10,000.00 บาท

 3. THE

ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาไทย) : บร้ิษััท เดอะ ซึ่่.อ่.ซึ่่. คอนสต่ร้ัคช้ั�น จำกัด 
ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาอังกฤษั) : The C.E.C. Construction Company Limited
ปร้ะเภทธุร้กิจ :       ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 68/12 อาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ ช้ั�น 7 ถนนกำแพงเพช้ร้ 6 
  แขวงล้าดยาว เขต่จตุ่จักร้ กรุ้งเทพมหานคร้ 10900
เล้ขทะเบ่ยนบร้ิษััท : 0105536047409
โทร้ศัพท์ : 02-589-8888-9
โทร้สาร้ : 02-589-8886-7
ทุนจดทะเบ่ยน ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 200,000,000.00  บาท
ทุนช้ำร้ะแล้้ว ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 200,000,000.00  บาท 
ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ : 100.00 บาท

1.3.2  บคุคล้ท่�อาจมค่วามขัื่ด้แย้งถอ่หุน้ในบริษัทยอ่ยหรอ่บริษัทรว่มรวมกันเกนิกวา่รอ้ยล้ะ 10 ขื่องจำานวนหุน้
ท่�ม่สิทธัิออกเส่ยงขื่องบริษัทด้ังกล้่าว ให้อธัิบายเหตุผล้ประกอบ

-ไม่ม่-
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1.3.3  ความสัมพันธั์กับกลุ้่มธัุรกิจขื่องผ้้ถ่อหุ้นใหญ่

คร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข ซึ่ึ�งเป็นผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ ม่การ้ถ่อหุ้นใน
บร้ิษััทอ่�นท่�ม่การ้ปร้ะกอบธุร้กิจโร้งโม่หิน ค่อ ศิล้าสากล้สร้ะบุร้่ 

คุรอบคุรัวอัศวศิริสุขึ้

นายเห้ม่อง1ศิลาสากลสระบุร่1

ประกอบธุรกิจโรงโม่หิน
(ปัจจุบันไม่ได้มีการดำาเนินธุรกิจ)

ประกอบธุรกิจโรงโม่หิน

หมายเหตุุ: 1 นับร้วมการ้ถ่อหุ้นผ่่านบุคคล้อ่�น

กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ มก่าร้ทำร้ายการ้ร้ะหว่างกันท่�ไม่มนั่ยสำคัญแล้ะจะ
ยังม่ต่่อเน่�องกับกลุ้่มผ่้้ถ่อหุ้นใหญ่ในปี 2563 แล้ะปี 2564 เช้่น 
การ้เช้่าท่�ดิน การ้ค�ำปร้ะกันวงเงินก้้ย่ม แล้ะการ้ว่าจ้างท่�ปร้ึกษัา 
เปน็ต่น้ อยา่งไร้กด็ ่ร้ายการ้ร้ะหวา่งกนัดงักล้า่วเกดิขึ�นต่ามความ
จำเป็นแล้ะปร้ะโยช้น์ต่่อการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััท ซึ่ึ�งเป็นไป
ต่ามล้ักษัณะการ้ดำเนินการ้ค้าต่ามร้าคาต่ล้าดแล้ะเป็นไปต่าม
ธุร้กิจการ้ค้า (Fair and at Arm’s Length Basis) นอกจากน่� 
เม่�อวันท่� 25 พฤศจิกายน 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ เข้าได้ทำสัญญา
จ้างในส่วนธุร้กิจต่ามปร้ะทานบัต่ร้เพ่�อดำเนินกิจการ้ทำเหม่อง
หินอุต่สาหกร้ร้ม โดยภายหล้ังจากศิล้าสากล้สร้ะบุร้่เร้ิ�มดำเนิน
กิจการ้ทำเหม่องหินอุต่สาหกร้ร้มต่ามสัญญาดังกล้่าว กลุ้่ม

แล้ะนายเหม่อง (ปัจจุบันไม่ได้ม่การ้ปร้ะกอบธุร้กิจ)  โดยม่
โคร้งสร้้างการ้ถ่อหุ้นสามาร้ถแสดงได้ดังน่�

บร้ิษััทฯ ยังม่แนวโน้มท่�จะม่ร้ายการ้ร้ะหว่างกันกับศิล้าสากล้
สร้ะบุร้่เพิ�มเต่ิม ซึึ่�งได้แก่ ร้ายการ้ซ่ึ่�อหินผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ท่�ได้จากการ้
ทำเหม่องหินอุต่สาหกร้ร้มดังกล่้าว ซึึ่�งเป็นหนึ�งในวัสดุก่อสร้้าง
เพ่�อใช้้ในการ้ดำเนินงานก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ทั�งน่� ในการ้
เข้าทำร้ายการ้ดังกล้่าว กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะกำหนดหล้ักเกณฑ์์ แล้ะ
แนวทางในการ้ปฏิบิตั่ใิห้เป็นไปต่ามลั้กษัณะการ้ค้าโดยทั�วไป โดย
อ้างอิงกับร้าคาแล้ะเง่�อนไขท่�เหมาะสมแล้ะยุต่ิธร้ร้ม สมเหตุ่
สมผ่ล้ สามาร้ถต่ร้วจสอบได้ แล้ะนำเสนอให้คณะกร้ร้มการ้ 
ต่ร้วจสอบให้ความเห็นแล้ะคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทเป็นผ่้้พิจาร้ณา
อนุมัต่ิกร้อบการ้ทำร้ายการ้ดังกล้่าว
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1.3.4  ผ้้ถ่อหุ้น

1. รายช้่�อ็ผู้ถุ่อ็หุ้นใหญ่
โคร้งสร้้างการ้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 แล้ะภายหล้ังการ้เสนอขายหุ้นสามัญต่่อปร้ะช้าช้นเป็นการ้ทั�วไปเป็น
คร้ั�งแร้ก สรุ้ปได้ดังน่�

ผ้้ถ่อหุ้น1

ก่อนการเสนอขื่ายหุ้น
ต่อประชาชน

หล้ังการเสนอขื่ายหุ้น
ต่อประชาชน

จำานวนหุ้น จำานวนหุ้นร้อยล้ะ ร้อยล้ะ

1. บร้ิษััท อัศวศิร้ิสุข โฮล้ดิ�ง จำกัด2

2. กลุ้่มคร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข3

 2.1 คร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข4

   2.1.1 นางเนาวร้ัต่น์ วัฒนวร้ล้ักษัณ์

   2.1.2 นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข

   2.1.3 นายปิยะณัฐ อัศวศิร้ิสุข

   2.1.4 นางอาร้ด่ ปร้ะวัต่ิรุ้่งเร้่อง

   2.1.5 นางสาวปุณยพัฒน์ อัศวศิร้ิสุข

 2.2 นางพิช้ช้าพร้ สุขสถาพร้พงศ์5

 2.3. คร้อบคร้ัววัฒนาโสภณ6

   2.3.1 นางกมล้พัช้ร้ นาคาภิร้มย

   2.3.2 นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ

   2.3.3 นางสาวจันทร้า วัฒนาโสภณ

3. ปร้ะช้าช้นทั�วไป

รวมที่ั้งหมด 500,000,000 700,000,000100.00 100.00

450,000,000

25,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

3,000,000

7,500,000

900,000

800,000

800,000

-

450,000,000

25,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

3,000,000

7,500,000

900,000

800,000

800,000

200,000,000

90.00

5.00

1.00

0.80

0.60

0.60

1.50

0.18

0.16

0.16

-

64.29

3.57

0.71

0.57

0.43

0.43

1.07

0.13

0.11

0.11

28.57

หมายเหตุุ:  
1 การ้จดักลุ้ม่ผ่้ถ่้อหุน้ขา้งต่น้เปน็การ้นบัร้วมกลุ้ม่คร้อบคร้วัต่ามความสมัพันธ์ทางสายโล้หติ่ มใิช้ก่าร้จดักลุ้ม่ Acting in concert ต่ามขอ้ 2 ของปร้ะกาศคณะกร้ร้มการ้กำกบัต่ล้าดทนุท่� ทจ. 7/2552 

เร้่�องการ้กำหนดล้ักษัณะความสัมพันธ์ หร้่อพฤต่ิกร้ร้มท่�เข้าล้ักษัณะเป็นการ้กร้ะทำร้่วมกับบุคคล้อ่�น แล้ะการ้ปฏิิบัต่ิต่ามมาต่ร้า 246 แล้ะมาต่ร้า 247
2 ผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััท อัศวศิร้ิสุข โฮล้ดิ�ง จำกัด (“อัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�ง”) เป็นบร้ิษััทจำกัดท่�จดทะเบ่ยนจัดต่ั�งขึ�นต่ามกฎิหมายไทย เม่�อวันท่� 6 ธันวาคม 2561 ทั�งน่� ร้ายช้่�อผ่้้ถ่อหุ้น ณ วันท่� 24 สิงหาคม 

2563 สามาร้ถแสดงได้ดังต่าร้าง

ผ้้ถ่อหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น)* ร้อยล้ะ

1. นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข

2. นางพิช้ช้าพร้ สุขสถาพร้พงศ์

3. นายอาร้่ อัศวศิร้ิสุข*

4. นายปิยะณัฐ อัศวศิร้ิสุข

5. นางอาร้ด่ ปร้ะวัต่ิรุ้่งเร้่อง

6. นางสาวปุณยพัฒน์ อัศวศิร้ิสุข

7. นางกมล้พัช้ร้ นาคาภิร้มย์

8. นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ

220,000

67,500

50,000

36,000

27,000

27,000

8,100

7,200

48.89

15.00

11.11

8.00

6.00

6.00

1.80

1.60
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รวมที่ั้งหมด 450,000 100.00

หมายเหตุุ:  
*  ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้ เท่ากับ 1,000 บาทต่่อหุ้น
 กร้ร้มการ้ผ่้้ม่อำนาจกร้ะทำการ้แทนอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�ง ค่อ นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข หร้่อนายปิยะณัฐ อัศวศิร้ิสุข ล้งนามแล้ะปร้ะทับต่ร้าสำคัญของบร้ิษััท
3 กลุ้่มคร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข ปร้ะกอบด้วย นายอาร้่ อัศวศิร้ิสุข (“นายอาร้่”) (เส่ยช้่วิต่)* แล้ะคร้อบคร้ัวของบุต่ร้ของนายอาร้่ 3 ท่าน ซึ่ึ�งได้แก่ (1) นายช้ัยวัล้ อัศวศิร้ิสุข 
 (“นายช้ัยวัล้”) (เส่ยช้่วิต่)  (2) นางพิช้ช้าพร้ สุขสถาพร้พงศ์ แล้ะ (3) นางสมพร้ อัศวศิร้ิสุข (“นางสมพร้”) (เส่ยช้่วิต่) 
4 คร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข ปร้ะกอบด้วย (1) นายช้ัยวัล้ (เส่ยช้่วิต่) (2) นางเนาวร้ัต่น์ วัฒนวร้ล้ักษัณ์ ซึ่ึ�งเป็นบิดามาร้ดาของ (3) นายปิยะดิษัฐ์ (4) นายปิยะณัฐ อัศวศิร้ิสุข 
 (5) นางอาร้ด่ ปร้ะวัต่ิรุ้่งเร้่อง แล้ะ (6) นางสาวปุณยพัฒน์ อัศวศิร้ิสุข ดังนั�นบุคคล้ในคร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุขม่ความสัมพันธ์เป็นมาร้ดา-บุต่ร้-พ่�น้อง
5 นางพิช้ช้าพร้ สุขสถาพร้พงศ์ ม่ความสัมพันธ์เป็นอาของนายปิยะดิษัฐ์
6 คร้อบคร้ัววัฒนาโสภณ ปร้ะกอบด้วย (1) นางสมพร้ (เส่ยช้่วิต่) ซึ่ึ�งเป็นมาร้ดาของ (2) นางกมล้พัช้ร้ นาคาภิร้มย์ (3) นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ แล้ะ
 (4) นางสาวจันทร้า วัฒนาโสภณ ดังนั�นบุคคล้ในคร้อบคร้ัววัฒนาโสภณม่ความสัมพันธ์เป็นล้้กพ่�ล้้กน้องกับนายปิยะดิษัฐ์

ผ้้ถ่อหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น)* ร้อยล้ะ

9. นางสาวจันทร้า วัฒนาโสภณ 7,200 1.60

1.4.1  จำานวนทุนจด้ทะเบ่ยนแล้ะทุนชำาระแล้้ว

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 บร้ิษััทฯ ม่ทุนจดทะเบ่ยนจำนวน 
700,000,000 บาท โดยเป็นทุนท่�เร้่ยกช้ำร้ะแล้้วจำนวน 
500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจำนวน 500,000,000 หุน้ 
มล้้คา่ท่�ต่ร้าไว้หุน้ล้ะ 1.00 บาท โดยท่�ปร้ะชุ้มวสิามัญผ้้่ถอ่หุ้นของ 
บร้ิษััทฯ เม่�อวันท่� 28 มิถุนายน 2563 ได้ม่มต่ิเก่�ยวกับการ้เพิ�ม
ทุนแล้ะการ้จัดสร้ร้หุ้นสามัญเพิ�มทุน ดังน่� 

(1) อนุมัต่ิเปล่้�ยนแปล้งม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้ของหุ้นสามัญของ 
บริ้ษัทัฯ จากเดิมมล้้ค่าท่�ต่ร้าไวหุ้น้ล้ะ 1,000.00 บาท เป็น
ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ 1.00 บาท

(2) อนุมัต่ิการ้เพิ�มทุนจดทะเบ่ยนของบริ้ษััทฯ จำนวน 
200,000,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้้อยล้ะ 28.57 ของ
ทนุจดทะเบย่นช้ำร้ะแล้ว้ภายหลั้งจากการ้ออกแล้ะเสนอ
ขายหุน้สามัญเพิ�มทนุท่�ออกใหม)่ จากทนุจดทะเบ่ยนเดิม
จำนวน 500,000,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วนร้้อยล้ะ 
71.43 ของทุนจดทะเบย่นช้ำร้ะแล้ว้ภายหล้งัจากการ้ออก
แล้ะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนท่�ออกใหม่) เป็นทุน 
จดทะเบย่นใหมจ่ำนวน 700,000,000 บาท โดยการ้ออก
แล้ะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนท่�ออกใหม่จำนวน 
200,000,000 หุ้น ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ 1.00 บาท 

1.4  จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนช่ำาระแล้ว

(3) อนุมัต่ิการ้จัดสร้ร้หุ้นสามัญเพิ�มทุนท่�ออกใหม่จำนวน 
200,000,000 หุน้ (คิดเป็นสดัสว่นร้อ้ยล้ะ 28.57 ของทุน
จดทะเบ่ยนช้ำร้ะแล้ว้ภายหล้งัจากการ้ออกแล้ะเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ�มทุนท่�ออกใหม่) ต่ามข้อ (2) เพ่�อเสนอขาย
ต่่อปร้ะช้าช้นโดยทั�วไปเป็นคร้ั�งแร้ก (IPO) ซึึ่�งร้วมถึง
กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ร้หิาร้ แล้ะพนักงานของบริ้ษัทัฯ แล้ะบริ้ษัทั
ย่อย แล้ะบุคคล้ท่�ม่ความสัมพันธ์แล้ะผ่้้ม่อุปการ้คุณของ 
บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย 

โดยภายหลั้งการ้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่กร้ร้มการ้  
ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะพนักงานของกลุ้่มบร้ิษััทฯ บุคคล้ท่�ม่ความสัมพันธ์
แล้ะผ่้ม้อ่ปุการ้คณุของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ แล้ะปร้ะช้าช้นทั�วไป ในครั้�งน่� 
แล้้ว บริ้ษััทฯ จะม่ทุนจดทะเบ่ยนแล้ะเร้่ยกช้ำร้ะแล้้วทั�งสิ�น 
700,000,000 บาท แบ่งเปน็หุน้สามัญจำนวน 700,000,000 หุน้ 
ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ 1.00 บาท
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1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล้ขื่องบริษัทฯ 

คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทอาจพิจาร้ณาจ่ายเงินปันผ่ล้ปร้ะจำปีของ 
บร้ษิัทัฯ ได ้โดยจะต่อ้งไดร้้บัความเหน็ช้อบจากท่�ปร้ะช้มุผ่้ถ่้อหุน้ 
เว้นแต่่เป็นการ้จ่ายเงินปันผ่ล้ร้ะหว่างกาล้ซึ่ึ�งคณะกร้ร้มการ้
บร้ิษััทม่อำนาจอนุมัต่ิให้จ่ายเงินปันผ่ล้ได้เป็นคร้ั�งคร้าวเม่�อเห็น
ว่า บร้ิษััทฯ ม่ผ่ล้กำไร้สมควร้พอจะทำเช้่นนั�น แล้้วให้ร้ายงานให้
ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นทร้าบในการ้ปร้ะชุ้มคร้าวต่่อไป

บร้ิษััทฯ ม่นโยบายจ่ายเงินปันผ่ล้ให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้นไม่น้อยกว่าร้้อย
ล้ะ 40.00 ของกำไร้สทุธติ่ามงบการ้เงนิเฉพาะกจิการ้หล้งัหกัภาษั่
เงนิไดนิ้ต่บิคุคล้แล้ะหล้งัหกัสำร้องต่า่ง ๆ  ทกุปร้ะเภทท่�กฎิหมาย
แล้ะบร้ิษััทฯ กำหนดไว้ในแต่่ล้ะปี ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทจะ
พิจาร้ณาการ้จ่ายเงินปันผ่ล้โดยคำนึงถึงปัจจัยต่่าง ๆ เพ่�อ 

ผ่ล้ปร้ะโยช้น์ต่่อผ่้้ถ่อหุ้นเป็นหล้ัก เช้่น ภาวะเศร้ษัฐกิจ ผ่ล้การ้
ดำเนนิงานแล้ะฐานะทางการ้เงนิของบร้ษิัทัฯ กร้ะแสเงนิสด การ้
สำร้องเงนิไวเ้พ่�อล้งทนุในอนาคต่ การ้สำร้องเงนิไวเ้พ่�อจ่ายช้ำร้ะ
ค่นเงินก้้ย่ม หร้่อเป็นเงินทุนหมุนเว่ยนภายในบริ้ษััทฯ เง่�อนไข
แล้ะข้อจำกัดต่ามท่�กำหนดในสัญญาก้้ย่มเงินแล้ะการ้จ่าย
เงินปันผ่ล้นั�นไม่ม่ผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้ดำเนินงานปกติ่ของบริ้ษััทฯ 
อยา่งมน่ยัสำคญั ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัพจิาร้ณาเหน็สมควร้
หร้่อเหมาะสม

ในปี 2563 แล้ะ 2564 บร้ิษััทฯม่ร้ายล้ะเอ่ยดการ้จ่ายเงินปันผ่ล้
ดังน่�

ประเภทการจ่ายเงินปันผล้

ประเภทการจ่ายเงินปันผล้

วันท่�จ่ายเงินปันผล้

วันท่�จ่ายเงินปันผล้

จำานวนเงินปันผล้ (บาท/หุ้น)

จำานวนเงินปันผล้ (บาท/หุ้น)

เงินปันผ่ล้ปร้ะจำปี 2564

เงินปันผ่ล้ร้ะหว่างการ้คร้ั�งท่� 1/2564

เงินปันผ่ล้ปร้ะจำปี 2563

รวม

รวม

2564

2563

7 เม.ย. 2564

1 ธ.ค. 2564

20 พ.ค. 2563

0.60

0.36

0.08

0.96

0.08

1.5  การออกหลักทรัพย์อ่่น

-ไม่ม่-
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2.  การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง

บร้ษิัทัได้เล้ง็เห็นความสำคัญของการ้บร้หิาร้ความเส่�ยงองค์กร้ ซึึ่�ง
จะช้่วยให้บร้ิษััทสามาร้ถดำเนินธุร้กิจให้บร้ร้ลุ้ต่ามกล้ยุทธ์ 
วัต่ถุปร้ะสงค์หร้่อเป้าหมาย แล้ะม่การ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ 
ต่ล้อดถงึการ้เจริ้ญเติ่บโต่อยา่งมั�นคงแล้ะยั�งยน่  บริ้ษัทัจึงกำหนด
นโยบายการ้บริ้หาร้ความเส่�ยง เพ่�อใช้้ยึดถ่อเป็นแนวทางแล้ะ
กร้อบในการ้ดำเนินงานทุกหน่วยงานของบร้ิษััท โดยได้นำหล้ัก
การ้บริ้หาร้ความเส่�ยงองค์กร้ (ERM : Enterprise Risk  
Management) ต่ามแนวทางกร้อบการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ซึ่ึ�งเปน็แนวทางการ้บร้หิาร้ความ
เส่�ยงมาต่ร้ฐานในร้ะดับสากล้ มาใช้้เป็นแนวทางในการ้บร้ิหาร้
ความเส่�ยงของบร้ิษััท ซึ่ึ�งคณะกร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะพนักงาน
ทุกร้ะดับทุกคนจะต้่องนำไปปร้ะยุกต่์ใช้้อย่างเหมาะสม แล้ะ
ต่ร้ะหนักถึงความรั้บผิ่ดช้อบท่�จะต้่องปฏิิบัติ่ต่ามนโยบายการ้
บร้ิหาร้ความเส่�ยง เพ่�อให้การ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงปร้ะสบความ
สำเร้็จอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะปร้ะสิทธิผ่ล้ ดังน่� 

-  บร้ิษััทจัดให้ม่คณะทำงานบริ้หาร้ความเส่�ยง ซึึ่�งร้ายงานต่ร้ง
ต่่อคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ เพ่�อทำหน้าท่�ดังต่่อไปน่�
• จัดทำนโยบายการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง แนวทาง แล้ะ

กร้ะบวนการ้บร้หิาร้ความเส่�ยงใหก้บัหนว่ยงานต่า่ง ๆ  ใน
บร้ิษััท

• อนมุตั่กิร้อบการ้บริ้หาร้ความเส่�ยงของบริ้ษััท แล้ะติ่ดต่าม
การ้นำไปปฏิิบัติ่ ร้วมทั�งการ้สอบทานปร้ะสิทธิผ่ล้ของ
กร้อบการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง

• ศึกษัาแล้ะให้ความร้้้เก่�ยวกับความเส่�ยงแล้ะปัจจัยเส่�ยง
แก่พนักงาน

• ปร้ะสานงาน ให้การ้สนับสนุน ส่งเสร้ิม แนะนำ
กร้ะบวนการ้บริ้หาร้ความเส่�ยงแก่หน่วยต่า่ง ๆ  ของบริ้ษัทั 

• นำเสนอความเส่�ยงของบริ้ษััท แล้ะแนวทางการ้บร้ิหาร้
ความเส่�ยงใหค้ณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบรั้บทร้าบอย่างนอ้ย
ปีล้ะ 1 คร้ั�ง

- บร้ิษััทได้กำหนดบทบาท หน้าท่�แล้ะความร้ับผ่ิดช้อบในการ้
บร้ิหาร้ความเส่�ยง สำหร้ับคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท คณะ
กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ ผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้ง คณะทำงานบร้ิหาร้
ความเส่�ยง ผ่้้ร้ับผ่ิดช้อบบร้ิหาร้ความเส่�ยงของหน่วยงาน 
หัวหน้างานแล้ะพนักงาน ผ่้้ต่ร้วจสอบภายใน แล้ะบุคคล้ท่�
เก่�ยวข้องอ่�น ไว้ในนโยบายการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง

- บร้ิษััทได้กำหนดขั�นต่อนในการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง 8 ขั�นต่อน 
ดังน่�
(1) กำหนดกล้ยุทธ์ แล้ะวัต่ถุปร้ะสงค์
(2) ร้ะบุความเส่�ยง
(3) ปร้ะเมินความรุ้นแร้งของความเส่�ยง
(4) จัดล้ำดับความสำคัญของความเส่�ยง
(5) ดำเนินการ้ต่อบสนองความเส่�ยง
(6) พัฒนาข้อม้ล้การ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง
(7) สอบทานแล้ะแก้ไขปร้ับปรุ้ง
(8) ร้ายงานความเส่�ยง วัฒนธร้ร้ม แล้ะผ่ล้ดำเนินการ้
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2.2  ปัจจัยความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเส่�ยงในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจของบร้ิษััท แล้ะแนวทาง
ในการ้ป้องกันความเส่�ยง สามาร้ถสรุ้ปได้ดังน่�

2.2.1 ความเส่่ยงในการประกอบธัุรกิจ 

1) ค้วามเส่�ยงจากิผลกิารดำเนินงานและกิระแสเงินสดในกิาร
ดำเนินธุุรกิิจขึ้นกิับโค้รงกิารที่่�กิลุ่มบริษััที่ฯ ประกิวดราค้าได้ 
(Project – Based Performance) 

กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มร่้ายไดห้ล้กัมาจากการ้ใหบ้ริ้การ้กอ่สร้า้งโคร้งสร้า้ง
พ่�นฐานท่�ม่ล้ักษัณะแนวร้าบ ซึ่ึ�งได้แก่ งานทาง งานร้ถไฟื้ งาน 
ท่าอากาศยาน งานเข่�อน แล้ะอ่างเก็บน�ำ เป็นต่้น ซึ่ึ�งม่ล้ักษัณะ
เป็นงานโคร้งการ้แล้ะม่ท่�มาจากการ้เข้าปร้ะกวดร้าคางานจาก
กลุ้่มล้้กค้าทั�งภาคร้ัฐแล้ะเอกช้น ดังนั�น ร้ายได้ ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ 
แล้ะ/หร่้อกร้ะแสเงนิสดของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ จะเปล้่�ยนแปล้งไปต่าม
จำนวนโคร้งการ้ท่�ปร้ะกวดร้าคาได้ ร้ะยะเวล้าการ้ก่อสร้้างของ
แต่่ล้ะโคร้งการ้ ความค่บหน้าของงานก่อสร้้าง แล้ะม้ล้ค่างานท่�
ส่งมอบต่่อเจ้าของโคร้งการ้ โดยในช้่วง 3 ปีท่�ผ่่านมา (2562 - 
2564) มก่าร้เปิดปร้ะมล้้งานโคร้งการ้ดังกล่้าวอย่างต่่อเน่�อง แล้ะ
กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ สามาร้ถปร้ะกวดร้าคางานโคร้งการ้ไดอ้ย่างต่อ่เน่�อง 
ซึ่ึ�งเปน็ผ่ล้ใหก้ลุ้ม่บร้ษัิัทฯ สามาร้ถร้กัษัาร้ายไดใ้หม้ค่วามต่อ่เน่�อง 
โดยร้ายได้ร้วมของกลุ้่มบร้ิษััทฯ (ไม่ร้วมร้ายได้ทางการ้เงิน) 
เท่ากับ 3,210.40 ล้้านบาท 4,129.58 ล้้านบาท แล้ะ 5,062.84 
ล้้านบาท ในปี 2562 – 2564 ต่ามล้ำดับ อย่างไร้ก็ด่ หากใน
อนาคต่ จำนวนโคร้งการ้ท่� เปิดให้ม่การ้ปร้ะกวดร้าคาใน
อุต่สาหกร้ร้มล้ดล้งอย่างม่สาร้ะสำคัญ แล้ะ/หร้่อกลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ไม่สามาร้ถปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ใหม่ ๆ  ได้อย่างต่่อเน่�อง จะส่ง
ผ่ล้ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ เกิดความเส่�ยงท่�จะม่ร้ายได้ ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ 
แล้ะ/หร้่อกร้ะแสเงินสดท่�ขาดความต่่อเน่�องแล้ะ/หร้่อม่ความ
ผ่ันผ่วนได้

กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้ต่ร้ะหนักถงึความเส่�ยงดังกล้า่ว จงึใหค้วามสำคัญ
กบัการ้ติ่ดต่ามข้อมล้้ข่าวสาร้การ้เปิดปร้ะกวดร้าคางานอย่างเป็น
ร้ะบบเพ่�อเต่ร้่ยมความพร้้อมในการ้ปร้ะกวดร้าคา โดยกลุ้่ม
บร้ษิัทัฯ มแ่นวทางในการ้ปร้ะกวดร้าคางานก่อสร้้างล่้วงหน้า เพ่�อ
เป็นการ้ล้ดความเส่�ยงดังกล้่าว นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังให้
ความสำคัญในด้านการ้พัฒนาความสามาร้ถในการ้บริ้หาร้จัดการ้
ต่้นทุนการ้ก่อสร้้าง เพ่�อเพิ�มความสามาร้ถทางการ้แข่งขันทาง
ด้านร้าคา ในขณะท่�ยังสามาร้ถร้ักษัาอัต่ร้ากำไร้ให้อย้่ในร้ะดับท่�
กลุ้่มบร้ิษััทฯ คาดหวังได้ เน่�องจากร้าคาปร้ะกวดร้าคายังคงเป็น
ปจัจยัหล้กัในการ้คดัเล้อ่กผ่้ป้ร้ะกวดร้าคางานกอ่สร้า้งโดยเฉพาะ

งานก่อสร้้างของหน่วยงานภาคร้ัฐ เช้่น การ้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ เป็น
หนึ�งในผ่้้ปร้ะกอบการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างท่�ม่โร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วน
สะพานคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ป (Yard Segment) เป็นของต่นเอง  
อ่กทั�ง กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังม่โร้งงานผ่ล้ิต่แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่ แล้ะ
โร้งงานผ่ล้ิต่คอนกร้่ต่ผ่สมเสร้็จ เป็นต่้น ซึ่ึ�งถ่อเป็นอ่กหนึ�งปัจจัย
ท่�ช้่วยล้ดต่้นทุนในการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้อย่างม ่
นัยสำคัญ โดยปัจจัยดังกล้่าวข้างต่้นเป็นสาเหตุ่หล้ักท่�ทำให้กลุ้่ม
บร้ษิัทัฯ สามาร้ถช้นะในการ้ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ มร่้ายได้อย่าง
ต่่อเน่�องดังกล้่าวข้างต่้น นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังม่ผ่ล้งาน
ก่อสร้้างอ้างอิงสะสมมาอย่างต่่อเน่�อง แล้ะเป็นผ่้้ม่คุณสมบัต่ิใน
การ้เขา้ปร้ะกวดร้าคา ซึ่ึ�งเพิ�มโอกาสใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ สามาร้ถเขา้
ปร้ะกวดร้าคาได้อยา่งต่อ่เน่�อง แล้ะเพิ�มโอกาสในการ้เข้าปร้ะกวด
ร้าคาโคร้งการ้ท่�ม่การ้กำหนดคุณสมบัต่ิของผ่้้เข้าปร้ะม้ล้ท่�ส้งขึ�น
ไดอ้ก่ในอนาคต่ ในขณะท่�ยงัสามาร้ถรั้กษัาอัต่ร้ากำไร้ขั�นต่น้จาก
ธุร้กิจร้ับเหมาก่อสร้้างให้อย้่ในร้ะดับไม่ต่�ำกว่าร้้อยล้ะ 9.00 ใน
ช้่วง 3 ปีท่�ผ่่านมา (2562 – 2564) ทั�งน่� ณ วันท่� 31 ธันวาคม 
2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ม้ล้ค่างานท่�ยังไม่ได้ส่งมอบ ทั�งหมด 
ปร้ะมาณ 13,724.78 ล้้านบาท 

2) ค้วามเส่�ยงจากิกิารที่่�รายได้ขอ็งกิลุ่มบริษััที่ฯ โดยหลักิ 
มาจากิกิลุ่มลูกิค้้าภาค้รัฐ 

ร้ายได้จากการ้รั้บเหมาก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ ทั�งหมดในปี 
2562 –2564 มาจากการ้ล้งทุนในธุร้กจิพฒันาโคร้งสร้า้งพ่�นฐาน
ปร้ะเภทงานในล้ักษัณะแนวร้าบจากภาคร้ัฐ1 ซึ่ึ�งได้แก่ งานทาง 
งานร้ถไฟื้ งานท่าอากาศยาน งานเข่�อน แล้ะอ่างเก็บน�ำ เป็นต่้น 
กล้่าวค่อ หน่วยงานรั้ฐท่�เป็นผ่้้ล้งทุนในโคร้งการ้ดังกล่้าว ได้แก่ 
กร้มทางหล้วงแล้ะกร้มทางหล้วงช้นบท การ้นิคมอุต่สาหกร้ร้ม 
การ้ร้ถไฟื้แห่งปร้ะเทศไทย แล้ะกร้มท่าอากาศยาน เป็นกลุ่้ม
ล้ก้ค้าหลั้กของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ โดยร้ายได้จากล้ก้ค้าร้ายดังกล่้าวคิด
เป็นสดัส่วนปร้ะมาณ ร้้อยล้ะ 0 – 17 ร้้อยล้ะ 0 – 50 แล้ะร้้อยล้ะ 
0 - 42 ของร้ายได้จากการ้รั้บเหมาก่อสร้า้งของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ในปี 
2562 - 2564 ต่ามล้ำดับ อย่างไร้ก็ด่ เน่�องจากม้ล้ค่าการ้ล้งทุน
ของภาครั้ฐในโคร้งสร้้างพ่�นฐานดังกล่้าวในแต่่ล้ะช่้วงเวล้าจะ
เปล้่�ยนแปล้งไปจากหล้ายปัจจัย เช่้น ต่ามแผ่นงบปร้ะมาณ 
นโยบายของรั้ฐบาล้ สภาวะเศร้ษัฐกิจแล้ะการ้เม่องภายใน
ปร้ะเทศในแต่่ล้ะช้่วงเวล้า เป็นต่้น ดังนั�น หากงบปร้ะมาณการ้
ล้งทุนในโคร้งสร้้างพ่�นฐานของภาคร้ัฐล้ดล้งอย่างม่สาร้ะสำคัญ 
หร้อ่กร้ณท่่�กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มข่อ้พพิาทกบัล้ก้คา้ดงักล้า่ว อนัเปน็ผ่ล้
ใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไมส่ามาร้ถเขา้ร้ว่มปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ใหม ่ๆ  
ของภาคร้ัฐได้อย่างต่่อเน่�อง จะส่งผ่ล้ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ เกิดความ

1 พิจาร้ณาจากเจ้าของโคร้งการ้ก่อสร้้าง โดยร้วมร้ายได้ทั�งจากการ้โคร้งการ้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ เข้าปร้ะกวดร้าคาเองโดยต่ร้ง แล้ะโคร้งการ้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ร้ับเหมาก่อสร้้างช้่วง
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เส่�ยงท่�จะมร่้ายได ้ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ แล้ะกร้ะแสเงนิสดท่�ขาดความ
ต่่อเน่�อง แล้ะม่ความผ่ันผ่วนได้ ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ มิได้ม่ความ
เส่�ยงจากภาวะเศร้ษัฐกิจแล้ะการ้เมอ่งสำหรั้บโคร้งการ้ท่�ได้มก่าร้
ล้งนามไปแล้้ว เน่�องจากโคร้งการ้ท่�ม่การ้ล้งนามไปแล้้วจะได้ร้ับ
การ้จัดสร้ร้งบปร้ะมาณต่ามงบปร้ะมาณผ่้กพัน ซึ่ึ�งเป็นการ้ 
ร้บัปร้ะกันวงเงินท่�ภาครั้ฐจะต้่องนำมาใช้จ่้ายในโคร้งการ้ดังกล่้าว

กลุ้่มบริ้ษััทฯ ยังให้ความสำคัญในการ้รั้กษัา แล้ะพัฒนาความ
สามาร้ถในการ้แขง่ขนัในการ้สง่มอบงานกอ่สร้า้งท่�มคุ่ณภาพ ต่ร้ง
ต่ามความต้่องการ้ของล้้กค้าในร้าคาท่�เหมาะสม แล้ะต่ร้งเวล้า 
เพ่�อให้สามาร้ถเขา้ปร้ะกวดร้าคางานกอ่สร้า้งจากทั�งภาคร้ฐัแล้ะ
เอกช้น 

3) ค้วามเส่�ยงจากิกิารแข่งขันที่่�รุนแรงในกิารประกิวดราค้า

ธุร้กิจก่อสร้้างในปร้ะเทศเป็นธุร้กิจท่�ม่การ้แข่งขันทางด้านร้าคา
ส้ง โดยการ้ได้ร้ับงานโคร้งการ้ใหม่ ๆ มักกำหนดจากเกณฑ์์การ้
ปร้ะกวดร้าคาแข่งขันเป็นหลั้ก โดยหลั้งจากท่�ผ่่านคุณสมบัต่ิใน
การ้เป็นผ่้้ปร้ะกวดร้าคาแล้้ว เจ้าของโคร้งการ้โดยเฉพาะหน่วย
งานภาครั้ฐ จะพิจาร้ณาร้าคาจากการ้ปร้ะกวดร้าคาเป็นหลั้ก 
กลุ้่มบริ้ษััทฯ อาจเผ่ช้ิญกับการ้แข่งขันท่�เพิ�มมากขึ�นจากบร้ิษััท
ร้บัเหมาก่อสร้้างจากทั�งในปร้ะเทศแล้ะต่่างปร้ะเทศ เช่้น การ้เข้า
มาร้่วมปร้ะกวดร้าคาจากบร้ิษััทในปร้ะเทศจ่น ซึ่ึ�งอาจม่ความได้
เปร้ย่บทางการ้แขง่ขนัในดา้นเทคโนโล้ย ่ต่น้ทนุวสัดกุอ่สร้า้งแล้ะ
แร้งงาน จนอาจเป็นผ่ล้ใหก้ลุ้ม่บร้ษัิัทฯ อาจต้่องยอมรั้บกำไร้ต่าม
สญัญา (Profit Margin) ท่�ล้ดล้งหร้อ่ให้เง่�อนไขการ้ทำงานท่�ดข่ึ�น
แก่เจ้าของโคร้งการ้เพ่�อปร้ะโยช้น์ในการ้แข่งขัน นอกจากน่�  
แมก้ลุ้ม่บริ้ษัทัฯ จะผ่่านคุณสมบัติ่ในการ้เป็นผ้้่ปร้ะกวดร้าคาแล้ะ
ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาแล้้ว ก็อาจม่ผ้้่ร้่วมปร้ะกวดร้าคาร้ายอ่�น 
โต่้แย้งหร้่ออุทธร้ณ์การ้ปร้ะกาศผ่ล้ผ่้้ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาของ
กลุ้่มบริ้ษััทฯ ซึ่ึ�งอาจส่งผ่ล้ให้ขั�นต่อนการ้ปร้ะกวดร้าคาย่ดเย่�อ 
แล้ะ/หร่้ออาจส่งผ่ล้ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่เป็นผ่้้ช้นะการ้ปร้ะกวด
ร้าคา แล้ะ/หร้่อไม่สามาร้ถเร้ิ�มดำเนินการ้ก่อสร้้างได้

หากกลุ้่มบริ้ษััทฯ ไม่สามาร้ถช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาได้จะส่งผ่ล้
ให้กลุ้่มบริ้ษััทฯ เกิดความเส่�ยงท่�จะม่ร้ายได้ ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ 
แล้ะ/หร้่อกร้ะแสเงินสดท่�ขาดความต่่อเน่�องแล้ะ/หร่้อม่ความ
ผ่ันผ่วน แล้ะ/หร้่อขาดสภาพคล้่องได้

อย่างไร้ก็ด่ กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้บร้ิหาร้จัดการ้ความเส่�ยงดังกล้่าว 
โดยการ้มุ่งเน้นในการ้พัฒนาคุณภาพของงานก่อสร้้าง ร้วมถึง
ความสามาร้ถในการ้บร้ิหาร้จัดการ้ต่้นทุนของกลุ้่มบร้ิษััทฯ จาก
การ้มโ่ร้งงานผ่ลิ้ต่วัสดกุอ่สร้า้งเป็นของต่นเอง จะเห็นได้วา่ในช่้วง 
3 ปีท่�ผ่่านมา (ปี 2562 – 2564) กลุ้่มบร้ิษััทฯ สามาร้ถร้ักษัา
อัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้นจากธุร้กิจรั้บเหมาก่อสร้้างให้อย้่ในร้ะดับส้ง  

ไม่ต่�ำกว่าร้้อยล้ะ 9.00 ร้วมทั�งม่งานโคร้งการ้ก่อสร้้างอย่างต่่อ
เน่�อง อ่กทั�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังม่กล้ยุทธ์ในการ้ร้่วมม่อกับพันธมิต่ร้
ทางธุร้กิจ เช่้น การ้ต่ั�งกิจการ้ร้่วมค้าเพ่�อเข้าปร้ะกวดร้าคาร่้วม
กัน เป็นต่้น เพ่�อเป็นการ้เพิ�มศักยภาพแล้ะสร้้างโอกาสทางธุร้กิจ
ในการ้เข้าปร้ะกวดร้าคาในโคร้งการ้ท่�มก่าร้กำหนดคณุสมบตั่ขิอง
ผ่้้เข้าปร้ะม้ล้ท่�ส้งขึ�น แล้ะเป็นการ้ช้่วยล้ดการ้แข่งขันอ่กด้วย  
 
4) ค้วามเส่�ยงจากิกิารที่่�กิลุ่มบริษััที่ฯ ม่ตุ้นทีุ่นในกิารกิ่อ็สร้าง
จริงสูงกิว่าราค้าเข้าประกิวดราค้างานกิ่อ็สร้างในสัญญา  
ซีึ�งอ็าจเป็นผลให้กิำไรและกิระแสเงินสดขอ็งกิลุ่มบริษััที่ฯ  
ไม่เป็นไปตุามที่่�ค้าดไว้ 

สัญญาก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ เป็นสัญญาปร้ะเภทร้าคาต่่อ
หน่วย (Unit price contract) หร้่อสัญญาท่�ม่การ้ร้ะบุร้าคาต่่อ
หน่วยของโคร้งการ้ก่อสร้้างไว้ล้่วงหน้าก่อนเร้ิ�มดำเนินการ้
ก่อสร้้าง โดยในการ้กำหนดร้าคาเข้าปร้ะกวดร้าคางานก่อสร้้าง 
กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะคำนวณโดยการ้นำต่้นทุนต่ามงบปร้ะมาณบวก
ด้วยอัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้นท่�ต่้องการ้ ดังนั�น กลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงอาจม่
ความเส่�ยงท่�ต่้นทุนการ้ก่อสร้้างท่�เกิดขึ�นจริ้งส้งกว่าต่้นทุนต่าม 
งบปร้ะมาณ เน่�องจากความผั่นผ่วนด้านร้าคา วัสดุก่อสร้้าง 
แร้งงาน แล้ะ/หร้่อปร้ิมาณงานมากกว่าท่�ปร้ะมาณการ้ไว้ จะส่ง
ผ่ล้ใหอ้ตั่ร้ากำไร้ขั�นต่น้ท่�ไดร้้บัต่�ำกว่าท่�คาดการ้ณไ์ว ้หร้อ่มผ่่ล้การ้
ดำเนินงานขาดทุนได้ ถ้าต่้นทุนท่�เกิดขึ�นจร้ิงส้งกว่าร้ายได้ใน
สัญญาท่�ทำกับล้้กค้า 

ทั�งน่� ต่น้ทุนการ้รั้บเหมากอ่สร้า้ง ปร้ะกอบดว้ย ต่น้ทุนการ้ว่าจ้าง
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วง ต่้นทุนค่าวัสดุก่อสร้้าง แล้ะต่้นทุนอ่�น ซึ่ึ�งได้แก่ 
ค่าแร้งทางต่ร้ง ค่าใช้้จ่ายโสหุ้ย แล้ะอ่�นๆ โดยในช้่วง 3 ปีท่�ผ่่าน
มา (ปี 2562 - 2564) เท่ากับร้้อยล้ะ 2 - 41 ร้้อยล้ะ 1 - 43 แล้ะ
ร้้อยล้ะ 1 - 44 ของต่้นทุนโคร้งการ้ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่ามล้ำดับ

(4.1) ตุ้นทีุ่นกิารว่าจ้างผู้รับเหมาช้่วง 
 ต่้นทุนการ้ว่าจ้างผ้้่ร้ับเหมาช่้วงเป็นต้่นทุนหลั้กในการ้

กอ่สร้า้ง ซึ่ึ�งมส่ดัสว่นปร้ะมาณร้อ้ยล้ะ 41 - 44 ของต่น้ทุน
โคร้งการ้ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ในช้่วง 3 ปีท่�ผ่่านมา (ปี 2562 
- 2564) ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช้่วง  
ซึ่ึ�งม่การ้กำหนดอัต่ร้าค่าบร้ิการ้ในล้ักษัณะเป็นสัญญา
ปร้ะเภทร้าคาต่อ่หนว่ย (Unit price contract) เช่้นเดย่ว
กับท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ทำสัญญากับเจ้าของโคร้งการ้
ก่อสร้้าง กล้่าวค่อ จะม่การ้จ่ายค่าจ้างแก่ผ่้้ร้ับเหมาช่้วง
ต่ามปร้ิมาณงานท่�สามาร้ถทำได้จร้ิงแล้ะส่งมอบให้แก่
เจา้ของโคร้งการ้ไดเ้ทา่นั�น ซึึ่�งโดยทั�วไปจะเปน็ร้าคาท่�ร้วม
ต่น้ทนุการ้จดัหาวสัดกุอ่สร้า้งแล้ะแร้งงาน ซึ่ึ�งถอ่เปน็การ้
ช้่วยล้ดความเส่�ยงจากความผั่นผ่วนของต่้นทุนโคร้งการ้
ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ไปได้ส่วนหนึ�ง 
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(4.2) ตุ้นทีุ่นค้่าวัสดุกิ่อ็สร้าง
 ต่้นทุนค่าวัสดุก่อสร้้างเป็นอ่กหนึ�งต่้นทุนหล้ักในการ้

ก่อสร้้าง ม่สัดส่วนปร้ะมาณร้้อยล้ะ 40 - 42 ของต่้นทุน
โคร้งการ้ ในช่้วง 3 ปที่�ผ่า่นมา (ปี 2562 - 2564) โดยวัสดุ
กอ่สร้า้งหลั้กของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้แก่ เหล็้ก ซึ่เ่มนต์่ น�ำมัน 
แล้ะแอสฟื้ัล้ท์ (ยางมะต่อย) ทั�งน่� ความเส่�ยงจากการ้ท่�
ต่้นทุนวัสดุก่อสร้้างท่� เกิดขึ�นจร้ิงส้งกว่าต่้นทุนต่าม 
งบปร้ะมาณอาจเกิดจากการ้เปล้่�ยนแปล้งของร้าคาวัสดุ
ก่อสร้้างหร้่อความเส่�ยงจากการ้ท่�ปร้ิมาณการ้ใช้้วัสดุ
ก่อสร้้างมากกว่าท่�ปร้ะมาณการ้ไว้

ค้วามเส่�ยงจากิกิารเปล่�ยนแปลงขอ็งราค้าวัสดุกิ่อ็สร้าง 
เน่�องจากวัสดุก่อสร้้างดังกล้่าวม่ล้ักษัณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์์ 
(Commodity) โดยร้าคาของวสัดกุอ่สร้า้งดังกล้า่ว จะมแ่นวโนม้
การ้เปล้่�ยนแปล้งไปต่ามความต่้องการ้ใช้้วัต่ถุดิบ (อุปสงค์) ซึ่ึ�ง 

โดยหลั้กจะเป็นไปต่ามความต้่องการ้ใช้้วสัดกุ่อสร้้างในอตุ่สาหกร้ร้ม
ท่�เก่�ยวเน่�อง เช้่น อุต่สาหกร้ร้มร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะอุปทานใน
ปร้ะเทศแล้ะทั�วโล้ก  ซึ่ึ�งอาจม่ความไม่แน่นอนแล้ะ/หร้่อม่ความ
ผ่ันผ่วน ดังนั�น ในกร้ณ่ท่�ปร้ิมาณอุปสงค์ของวัสดุก่อสร้้างหล้ัก 
ดังกล้่าวเพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำคัญหร้่อในกร้ณ่ท่�ปร้ิมาณอุปทาน
ของวสัดกุ่อสร้้างหล้กัดงักล่้าวล้ดล้งอย่างมนั่ยสำคญั อนัจะเป็นผ่ล้
ให้ร้าคาของวสัดกุ่อสร้้างหลั้กดงักล่้าวเพิ�มขึ�นต่ามไปด้วย ซึึ่�งจะส่ง
ผ่ล้กร้ะทบต่่อต้่นทนุ กำไร้ แล้ะผ่ล้การ้ดำเนนิงานของกลุ่้มบร้ษิัทัฯ

ทั�งน่� อ้างอิงข้อม้ล้จากสำนักดัช้น่เศร้ษัฐกิจการ้ค้า กร้ะทร้วง
พาณชิ้ยใ์นป ีมกร้าคม 2560 – ธนัวาคม 2564 ร้าคาวสัดกุอ่สร้า้ง
หล้ัก ซึ่ึ�งได้แก่ ซึ่่เมนต่์ เหล้็ก น�ำมันด่เซึ่ล้หมุนเร้็ว แล้ะแอสฟื้ัล้ท์ 
ม่การ้เปล้่�ยนแปล้งอย้่ในกร้อบปร้ะมาณ ร้้อยล้ะ 5.43 ร้้อยล้ะ 
36.66 ร้้อยล้ะ 56.26 แล้ะร้้อยล้ะ 33.70 ต่ามล้ำดับ (เม่�อ
พิจาร้ณาจากจุดส้งสุดแล้ะจุดต่�ำสุด)

ราคาวัสดุก่อสร้างหลัก ในปี มกราคม 2560 - ธันวาคม 2564
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ที่่�มา: กร้ะทร้วงพาณิช้ย์ ณ วันท่� 22 พฤศจิกายน 2564
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กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มแ่นวทางในการ้บร้หิาร้ความเส่�ยงจากความผ่นัผ่วน
ของร้าคาวัสดุก่อสร้้างอย่างเป็นร้ะบบ เร้ิ�มต่ั�งแต่่ในกร้ะบวนการ้
คัดเล้่อกผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ม่แนวทางในการ้จัดหาวัสดุก่อสร้้างจากผ้้่จำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง
ร้ายใหญใ่นแต่ล่้ะอตุ่สาหกร้ร้ม เพ่�อใหก้ลุ้ม่บร้ษัิัทฯ สามาร้ถมั�นใจ
ไดใ้นร้ะดบัหนึ�งว่าผ้้่จดัหาวัสดุกอ่สร้า้งดังกล้า่วจะมค่วามสามาร้ถ
ในการ้จัดหาวัสดุก่อสร้้างให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้อย่างต่่อเน่�องแล้ะ
เพย่งพอต่อ่ปริ้มาณความต้่องการ้ใช้วั้ต่ถุดิบของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ดว้ย
ร้าคาท่�เหมาะสม กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่การ้จัดหาวัสดุก่อสร้้างจาก 
ผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้างหล้ายร้าย เพ่�อให้มั�นใจได้ว่ากลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ไม่ขาดแคล้นวัสดกุ่อสร้้าง แล้ะไม่พึ�งพงิผ่้จั้ดหาวสัดุก่อสร้้างร้ายใด
ร้ายหนึ�ง แล้ะกลุ่้มบริ้ษััทฯ เพิ�มความสามาร้ถในการ้บริ้หาร้
จัดการ้ต้่นทุนโคร้งการ้ก่อสร้้างหลั้ก ได้แก่ ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่
สำเร้็จร้้ป (Segment) คอนกร้่ต่ผ่สมเสร้็จ แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่ 
เน่�องจากม่โร้งงานผ่ล้ิต่ของต่นเอง นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยัง 
มุ่งเน้นในการ้ร้ักษัาความสัมพันธ์อันด่กับผ่้้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง
แต่่ล้ะปร้ะเภท โดยการ้จา่ยช้ำร้ะเงนิอยา่งต่ร้งเวล้า ร้วมถงึปฏิบัิต่ิ
ต่ามเง่�อนไขทางการ้ค้าอย่างเคร้่งคร้ัดมาโดยต่ล้อด

อก่ทั�ง ในทางปฏิบัิต่ ิกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ยงัมก่าร้กำหนดให้ทม่งานฝ่า่ย
จดัซึ่่�อของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ต่ดิต่ามสถานการ้ณด์า้นปร้มิาณแล้ะร้าคา
วสัดกุอ่สร้า้งอยา่งใกล้ช้้ดิแล้ะสม�ำเสมอ เพ่�อเปน็สว่นหนึ�งในการ้
วางแผ่นจดัซ่ึ่�อใหเ้หมาะสมกบัสถานการ้ณด้์านปริ้มาณแล้ะร้าคา
วัต่ถุดิบ โดยภายหล้ังจากท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคา
งานกอ่สร้้าง กลุ่้มบร้ษิัทัฯ จะมก่าร้เขา้ต่กล้ง สำหร้บัปร้มิาณแล้ะ
ร้าคาร้ับซึ่่�อวัสดุก่อสร้้างบางอย่าง เช้่น เหล้็ก แล้ะน�ำมัน เป็นต่้น 
กับผ้้่จำหน่ายวัสดุก่อสร้้างสำหรั้บใช้้ในโคร้งการ้ก่อสร้้างนั�น ๆ 
เป็นการ้ล้่วงหน้า ซึ่ึ�งจะช้่วยล้ดความเส่�ยงจากการ้ผ่ันผ่วนของ
ร้าคาวสัดกุ่อสร้้างดงักล้า่วในช้ว่งร้ะยะเวล้าการ้กอ่สร้า้งโคร้งการ้
นั�น ๆ นอกจากน่� สำหร้ับวัสดุก่อสร้้างท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถ
ต่กล้งปริ้มาณแล้ะร้าคาร้ับซึ่่�อไว้ล้่วงหน้าได้ กลุ้่มบริ้ษััทฯ  
ม่แนวทางในการ้สั�งซ่ึ่�อเป็นจำนวนมาก (Bulk Purchasing)  
ซึ่ึ�งเปน็ผ่ล้ใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มอ่ำนาจในการ้ต่่อร้องทางดา้นร้าคาได้ 

นอกจากน่� เน่�องจากกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่แนวทางในการ้ว่าจ้าง 
ผ่้้รั้บเหมาช่้วงในการ้รั้บเหมาก่อสร้้างบางส่วนของโคร้งการ้
ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ซึ่ึ�งโดยส่วนใหญ่ การ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมา
ช้ว่งดังกล่้าวมักมก่าร้กำหนดเง่�อนไขให้ผ่้ร้้บัเหมาช่้วงดังกล่้าวเปน็
ผ่้้จัดหาวัสดุก่อสร้้างสำหรั้บใช้้ในงานก่อสร้้างของผ้้่ร้ับเหมาช่้วง
ร้ายนั�น ๆ  ซึ่ึ�งจะเป็นการ้ช้่วยล้ดความเส่�ยงจากความผ่ันผ่วนของ
ร้าคาวัสดุก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ไปได้อ่กส่วนหนึ�ง

นอกจากน่� สำหร้บักร้ณท่่�สญัญาร้บัเหมาก่อสร้า้งในโคร้งการ้ของ
ภาคร้ัฐ มักม่การ้กำหนดปรั้บร้าคาค่างานก่อสร้้างต่ามส้ต่ร้การ้
ปร้ับร้าคาค่า K โดยในกร้ณ่ท่�ต่้นทุนการ้ก่อสร้้างม่การ้

เปล้่�ยนแปล้งไปในอัต่ร้าเกินกว่าอัต่ร้าร้้อยล้ะต่ามท่�กำหนดใน
สญัญา กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ จะสามาร้ถทำการ้ปรั้บปรุ้งต้่นทุนงานก่อสร้้าง
ท่�จะเร้่ยกเก็บจากภาครั้ฐได้อ่กด้วย ซึึ่�งจะช่้วยจำกัดความเส่�ยง
จากต่้นทุนความผ่ันผ่วนของร้าคาวัสดุก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ 
ให้อย้่ในอัต่ร้าไม่เกินกว่าอัต่ร้าร้้อยล้ะต่ามท่�กำหนดในสัญญา 

ค้วามเส่�ยงจากิกิารที่่�ปริมาณ์กิารใช้้วัสดุกิ่อ็สร้างมากิกิว่าที่่�
ประมาณ์กิารไว้ อาจเกิดจากข้อผ่ิดพล้าดในการ้วางแผ่นใช้้วัสดุ
ก่อสร้้าง หร้่อพ่�นท่�ก่อสร้้างม่ความแต่กต่่างจากท่�คาดการ้ณ์ไว้
ทำให้ต่้องใช้้วัสดุในการ้ก่อสร้้างมากกว่าท่�ปร้ะมาณการ้ไว้จาก
การ้ท่�ผ่้้ร้ับเหมาก่อสร้้างไม่สามาร้ถเข้าทำการ้สำร้วจพ่�นท่�ใน 
เชิ้งล้ึกก่อนปร้ะกวดร้าคางานก่อสร้้าง หร้่ออาจเกิดจากการ้
ปร้ะกอบท่�ผ่ิดพล้าด ไม่ได้คุณภาพ หร้่อไม่ต่ร้งต่ามแบบ จนต่้อง
ใช้้ปร้ิมาณวัสดุก่อสร้้างเพิ�มเต่ิมเพ่�อแก้ไขช้ิ�นงานให้ถ้กต่้อง 

อยา่งไร้กด็ ่ต่ั�งแต่ใ่นช้ว่งพจิาร้ณาเขา้ร้ว่มปร้ะกวดร้าคางาน กลุ้ม่
บร้ิษััทฯ จะม่การ้จัดทำงบปร้ะมาณต่้นทุนเพ่�อคำนวณร้าคาท่�จะ
ใช้ใ้นการ้ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ เร้ิ�มจากการ้ศึกษัาแล้ะถอดแบบ
ช้ิ�นงาน (Detailed Drawing) ท่�ได้ร้ับจากล้้กค้า เพ่�อวิเคร้าะห์
ช้นิดแล้ะปริ้มาณวัต่ถุดิบ ร้วมถึงช้ั�วโมงแร้งงานท่�ใช้้ในการ้ผ่ลิ้ต่
สำหร้บัโคร้งการ้ แล้ะต่น้ทนุคา่แร้งงานควบค้ไ่ปกบัการ้พจิาร้ณา
ต่้นทุนการ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช่้วง แล้้วนำข้อม้ล้ท่�ได้มาจัดทำ 
งบปร้ะมาณต้่นทุนแล้ะคำนวณร้าคาเพ่�อเข้าปร้ะกวดร้าคางาน
จากล้้กค้า 

โดยในร้ะหว่างการ้ก่อสร้้าง กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ร้ะบบควบคุมแล้ะ
ต่ร้วจสอบปริ้มาณการ้ใช้้วัสดุก่อสร้้างท่�ม่ปร้ะสิทธิภาพ โดยม่
ร้ะบบ SAP ท่�จะกำกับด้แล้ให้ปร้ิมาณการ้ใช้้วัสดุเป็นไปต่ามท่�
กำหนดไว้เท่านั�น แล้ะเปร้่ยบเท่ยบร้ะหว่างปร้ิมาณวัสดุก่อสร้้าง
ท่�ม่การ้เบิกใช้้จร้ิง กับปร้ิมาณวัสดุก่อสร้้างใช้้ไปต่ามแผ่นการ้
ก่อสร้้างทุก 30 วัน เพ่�อให้สามาร้ถต่ร้วจสอบผ่ล้ต่่างได้อย่าง
ร้วดเร็้วแล้ะเพิ�มปร้ะสิทธิภาพในการ้ใช้้วัสดุก่อสร้้าง นอกจากน่� 
เพ่�อปอ้งกนัขอ้ผ่ดิพล้าดท่�จะทำใหเ้กดิการ้ใช้ป้ริ้มาณวสัดกุอ่สร้้าง
มากเกินความจำเป็น กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่นโยบายควบคุมคุณภาพท่�
เคร่้งครั้ด ดว้ยการ้จัดให้ฝ่า่ยควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
ต่ร้วจสอบในทุกขั�นต่อนการ้ก่อสร้้างท่�สำคัญ ซึ่ึ�งบางคร้ั�งหน่วย
งานควบคมุคณุภาพของล้ก้คา้จะเขา้ร้ว่มสุม่ต่ร้วจสอบดว้ย สง่ผ่ล้
ให้ข้อผ่ิดพล้าดของงานผ่ล้ิต่ล้ดล้ง แล้ะล้ดความเส่�ยงท่�จะม่การ้
ใช้้วัต่ถุดิบในปร้ิมาณท่�ส้งกว่างบปร้ะมาณได้

นอกจากน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังม่การ้ต่ิดต่ามต่้นทุนการ้ก่อสร้้างทุก
โคร้งการ้อย่างสม�ำเสมอ โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ใช้้ร้ะบบ SAP 
เพ่�อให้มั�นใจว่าต่้นทุนอย้่ในร้ะดับเป็นไปต่ามแผ่นการ้ ร้วมถึง
สามาร้ถแก้ไขจัดการ้ในกร้ณ่ท่�ต่้นทุนส้งกว่าท่�ปร้ะมาณการ้ไว้ได้
อย่างทันท่วงท่ โดยส่วนงาน Cost Control จะนำข้อม้ล้ท่�ได้มา
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เปร่้ยบเท่ยบว่าค่าใช้้จ่ายจริ้งแล้ะความก้าวหน้าโคร้งการ้จร้ิง
สำหร้บัแต่ล่้ะโคร้งการ้เปน็ร้ายเดอ่นวา่มค่วามสอดคล้อ้งกนัต่าม
แผ่นท่�วางไว้หร้อ่ไม ่อยา่งไร้ ทั�งน่� กลุ้ม่บริ้ษััทฯ จะทำการ้ปรั้บปร้งุ
ปร้ะมาณการ้ต่้นทุนให้สอดคล้้องกับค่าใช้้จ่ายจร้ิงเป็นร้าย
ไต่ร้มาส นอกจากน่� สำหรั้บกร้ณ่ท่�สัญญาร้ับเหมาก่อสร้้างใน
โคร้งการ้ของภาคร้ัฐ มักม่การ้กำหนดให้สามาร้ถปร้ับเปล้่�ยน
ต่น้ทุนปร้มิาณการ้ใช้วั้สดุกอ่สร้้างท่�แต่กต่่างจากแบบเบ่�องต่น้เปน็
ปร้มิาณการ้ใช้ว้สัดกุอ่สร้า้งท่�ใช้จ้ร้งิของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ทั�งน่� ท่�ผ่า่น
มา กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ยงัสามาร้ถบร้หิาร้จดัการ้ความเส่�ยงดงักล้า่วแล้ะ
ร้ักษัาอัต่ร้ากำไร้ขั�นต้่นจากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างในร้ะดับท่�ไม่ 
ต่�ำกว่าร้้อยล้ะ 9.00 ในช้่วงปี 2562 – 2564 

5) ค้วามเส่�ยงจากิค้วามล่าช้้าในกิารดำเนินกิารโค้รงกิาร
กิ่อ็สร้าง

เน่�องจากสัญญาก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ท่�สำคัญส่วนใหญ่ 
ม่กำหนดเวล้าการ้ดำเนินงานแล้้วเสร้็จ โดยหากกลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ไม่สามาร้ถดำเนินการ้ก่อสร้้างให้แล้้วเสร็้จต่ามกำหนด กลุ้่ม
บร้ษิัทัฯ ต่อ้งช้ดใช้ค้า่เสย่หายจากการ้ดำเนนิงานไมแ่ล้ว้เสร้จ็ต่าม
สัญญา โดยปกติ่จะอย้่ท่�อัต่ร้าร้้อยล้ะ 0.05 - 0.25 ของม้ล้ค่า
โคร้งการ้ต่ามสัญญาสำหรั้บแต่่ล้ะวันท่�ล้่าช้้าโดยไม่ม่เหตุ่อันควร้ 
แต่่ร้วมแล้้วจะไม่เกินร้้อยล้ะ 10.00 - 15.00 ของม้ล้ค่าโคร้งการ้
ต่ามสญัญา ดงันั�น หากกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไมส่ามาร้ถดำเนนิงานใหแ้ล้ว้
เสร้จ็ภายในร้ะยะเวล้าท่�กำหนด อาจทำใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ต่อ้งช้ดใช้้
ค่าเส่ยหายในจำนวนมาก ซึ่ึ�งอาจส่งผ่ล้กร้ะทบในทางล้บอย่างม่
นัยสำคัญต่่อธุร้กิจ สถานะทางการ้เงิน ผ่ล้การ้ดำเนินงานแล้ะ
กร้ะแสเงินสดของกลุ้่มบร้ิษััทฯ แล้ะผ่ล้ต่อบแทนผ่้้ล้งทุน

ทั�งน่� ความล่้าช้้าของโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ อาจม่
สาเหตุ่มาจาก 3 ปัจจัยหล้ัก ได้แก่

5.1  ค้วามล่าช้้าจากิผู้ว่าจ้าง
 สำหรั้บกร้ณ่โคร้งการ้รั้บเหมาก่อสร้้างให้กับหน่วยงาน

ร้าช้การ้แล้ะร้ัฐวิสาหกิจ กลุ้่มบร้ิษััทฯ อาจม่ความเส่�ยงจาก
ความล้า่ช้า้ในการ้ส่งมอบพ่�นท่�กอ่สร้า้ง แล้ะความล่้าช้้าดา้น
งานเอกสาร้แล้ะการ้ทำสัญญาของหน่วยงานร้าช้การ้ ทั�งน่� 
ในกร้ณ่ความล้่าช้้าจากการ้ส่งมอบพ่�นท่�ก่อสร้้าง ทาง 
หน่วยงานร้าช้การ้จะทำการ้ต่่ออายุสัญญาก่อสร้้างออกไป 
โดยกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ไม่มห่น้าท่�ต้่องช้ดเช้ยค่าเสย่หายจากความ
ล้า่ช้า้ดงักล้า่ว นอกจากน่� กลุ้ม่บร้ษัิัทฯ ยงัมร่้ะบบการ้จัดทำ
เอกสาร้แล้ะติ่ดต่ามการ้สงวนสิทธิ�กบัผ่้ว้า่จา้งเปน็ปร้ะจำทุก
เด่อน เพ่�อให้มั�นใจได้ว่ากลุ้่มบร้ิษััทฯ จะยังคงได้ร้ับสิทธิ�ใน
การ้ต่่ออายุสัญญาก่อสร้้างออกไปอ่ก ทั�งน่� ในกร้ณ่ความ
ล้า่ช้า้ดา้นงานเอกสาร้แล้ะทำสัญญาของหน่วยงานร้าช้การ้ 
ซึ่ึ�งอาจทำให้ขาดเงินทุนหมุนเว่ยนในการ้ดำเนินงานแล้ะ

อาจทำให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถดำเนินการ้ได้เสร็้จต่าม
สัญญา กลุ้่มบร้ิษััทฯ ใช้้วิธ่การ้บร้ิหาร้จัดการ้มาแก้ปัญหา
ความล้่าช้้าท่�มาจากผ่้้ว่าจ้างโดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ความเข้าใจ
ร้ะบบการ้ทำงานด้านเอกสาร้แล้ะการ้ทำสัญญาของทาง
หน่วยงานร้าช้การ้เป็นอย่างด่ พร้้อมทั�งม่การ้ทำงานแล้ะ
ต่ดิต่อ่ปร้ะสานงานร่้วมกบัหนว่ยงานร้าช้การ้แล้ะเจา้หนา้ท่�
โคร้งการ้นั�น ๆ  แล้ะรั้กษัาความสัมพนัธท์่�ดก่บักลุ้ม่ล้ก้ค้ามา
โดยต่ล้อด สำหร้ับความล้่าช้้าทางการ้เงินกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่
การ้สำร้องเงินเพิ�มอ่กปร้ะมาณร้้อยล้ะ 10.00 - 20.00 ของ
ม้ล้ค่างานท่�ปร้ะกวดร้าคา เพ่�อให้เป็นเงินทุนหมุนเว่ยนใน
การ้ดำเนินธุร้กิจท่�เพ่ยงพอ

5.2 ค้วามล่าช้้าจากิผู้รับจ้าง
 การ้ร้ับเหมาก่อสร้้างม่ความเส่�ยงจากความล่้าช้้าในการ้

บร้ิหาร้การ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ แล้ะจากการ้ท่�บร้ิษััท
ผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งดำเนนิการ้ล้า่ช้า้ เสร้จ็ไมท่นัต่ามกำหนดเวล้า
ท่�ต่กล้งไว้ ซึ่ึ�งในร้ะหว่างปี 2561 - 2563 กลุ่้มบริ้ษััทฯ 
สามาร้ถส่งมอบโคร้งการ้ก่อสร้้างส่วนใหญ่มากกว่าร้้อยล้ะ 
90 ของม้ล้ค่าโคร้งการ้ ณ ขณะนั�นได้ต่ามร้ะยะเวล้าท่�
กำหนด แมว้า่การ้ดำเนนิการ้บางโคร้งการ้ของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ 
อาจม่ล่้าช้้า เน่�องมาจากพบเหตุ่สุดวิสัยแล้ะไม่ใช่้ความผิ่ด
ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ กลุ้่มบร้ิษััทฯ มักจะได้ร้ับการ้ขยายร้ะยะ
เวล้าสัญญาหร้่องดเว้นค่าปร้ับจากเจ้าของโคร้งการ้ต่าม
เง่�อนไขของสัญญา อย่างไร้ก็ด่ ในร้ะหว่างปี 2561 - 2563 
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไดม้ก่าร้ช้ำร้ะคา่ปร้บัจากการ้สง่มอบงานล้า่ช้้า
คิดเป็นสัดส่วนท่�น้อยมากเม่�อเท่ยบกับร้ายได้ร้วมของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ (น้อยกว่าร้้อยล้ะ 0.05 ของร้ายได้ร้วม แล้ะน้อย
กว่าร้้อยล้ะ 2.0 ของกำไร้สุทธิในแต่่ล้ะปี) อย่างไร้ก็ด่ กลุ้่ม
บร้ษิัทัฯ มค่วามร้้แ้ล้ะปร้ะสบการ้ณ์ในธรุ้กิจปร้ะมาณ 55 ปี 
อันเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่ความเข้าร้้้แล้ะเข้าใจใน
กร้ะบวนการ้ก่อสร้้าง ร้วมถึงม่การ้วางแผ่นงานก่อสร้้าง
อย่างเป็นร้ะบบ ม่การ้จัดทำแล้ะต่ิดต่ามแผ่นการ้ก่อสร้้าง 
(Master Schedule) เพ่�อใช้ใ้นการ้บร้หิาร้โคร้งการ้ก่อสร้า้ง
ทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นขั�นต่อนการ้ก่อสร้า้ง การ้สั�งซึ่่�อวตั่ถดุบิ
แล้ะวัสดุก่อสร้้าง การ้จัดสร้ร้เคร้่�องจักร้แล้ะแร้งงาน ทั�งน่� 
ยังม่การ้แบ่งแผ่นงานดังกล้่าวออกเป็นแผ่นงานย่อย ได้แก่ 
ร้ายไต่ร้มาส แล้ะร้ายเดอ่น พร้อ้มทั�งดำเนนิการ้ต่ดิต่ามโดย
เปร้่ยบเท่ยบร้ะหว่างผ่ล้การ้ก่อสร้้างท่� เกิดขึ�นจร้ิงกับ
แผ่นการ้ก่อสร้้างท่�ได้วางแผ่นไว้ พร้้อมทั�งดำเนินการ้แก้ไข
ปญัหาในสว่นท่�อาจจะทำใหง้านกอ่สร้า้งนั�นหยดุช้ะงกัอยา่ง
ทันท่วงท่อย่างใกล้้ช้ิด 

 กลุ้่มบริ้ษััทฯ ยังม่แนวทางการ้เล้่อกใช้้ผ้้่ร้ับเหมาช่้วงท่�ม่
ความคุ้นเคย/เคยร่้วมงานกันมาก่อน ทำให้กลุ้่มบริ้ษััทฯ 
สามาร้ถมั�นใจได้วา่ผ้้่ร้บัเหมาดังกล่้าวมค่วามสามาร้ถในการ้
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ส่งมอบงานท่�ม่คุณภาพได้ต่ามกำหนดเวล้า แล้ะม่การ้
ต่ิดต่ามความค่บหน้าของโคร้งการ้เป็นร้ะยะแล้ะม่การ้
ร้ายงานปญัหาท่�เกดิขึ�นอยา่งทนัทว่งท ่นอกจากน่�ในสญัญา
จา้งเหมาช้ว่งสว่นใหญเ่ปน็แบบ Back-to-back ยงัไดม้ก่าร้
กำหนดบทปรั้บในกร้ณ่ท่�ผ่้ร้้บัเหมาช่้วงส่งมอบงานล่้าช้้าเช่้น
เด่ยวกับสัญญาว่าจ้างท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ทำกับหน่วยงานภาค
ร้ัฐไว้อ่กด้วย เพ่�อช้่วยล้ดภาร้ะความเส่�ยงของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ในกร้ณ่ท่�ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงส่งมอบงานล้่าช้้า 

5.3 ค้วามล่าช้้าจากิสภาวะอ็ากิาศและภัยธุรรมช้าตุิ
 งานก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ โดยส่วนใหญ่ต่้องดำเนินการ้

ก่อสร้้างกล้างแจ้ง ดังนั�น หากเกิดเหตุ่การ้ณ์ท่�ทำให้พ่�นท่�ท่�
ใช้ด้ำเนินงานก่อสร้า้งอย้ใ่นสภาพท่�ไม่เอ่�อต่่อการ้ปฏิบัิต่งิาน
กล้างแจ้ง เช่้น อทุกภยั วาต่ภัย หร้อ่สภาพอากาศฝ่นต่กหนกั
อย่างต่่อเน่�อง เป็นต่้น อาจส่งผ่ล้ให้การ้ดำเนินงานก่อสร้้าง
หยุดช้ะงัก จนไม่สามาร้ถส่งมอบงานได้ต่ามกำหนด แล้ะ
อาจต่อ้งช้ำร้ะคา่ปร้บัใหแ้กล่้ก้คา้ อก่ทั�ง ยงัสง่ผ่ล้กร้ะทบต่อ่
ต่้นทุนการ้ดำเนินงาน โดยสัญญาส่วนใหญ่ร้ะหว่างกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ กับล้้กค้าจะกำหนดให้การ้ส่งมอบงานล่้าช้้าท่�เกิด
จากการ้เหต่สุดุวสิยับางอยา่ง เช้น่ ภยัธร้ร้มช้าต่ ิโร้คร้ะบาด 
สงคร้าม น�ำท่วม เป็นต้่น ได้ร้บัการ้ยกเว้นไม่ต้่องจ่ายค่าปรั้บ
ส่วนเพิ�ม ดังนั�น สภาพอากาศฝ่นต่กหนักต่่อเน่�องจึงจัดเป็น
ความเส่�ยงสำคญัท่�อาจสง่ผ่ล้กร้ะทบต่อ่การ้ดำเนนิงานแล้ะ
ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 

 เพ่�อเป็นการ้ล้ดความเส่�ยงจากสภาพอากาศฝ่นต่กหนัก 
ดังกล่้าว ผ่้้บริ้หาร้ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้กำหนดให้ม่การ้
คำนวณเผ่่�อร้ะยะเวล้าท่�การ้ดำเนินงานอาจหยุดช้ะงักจาก
สภาพอากาศท่�ไมเ่อ่�ออำนวย โดยเฉพาะการ้ดำเนนิโคร้งการ้
ในช้่วงฤด้ฝ่น ก่อนการ้ส่งมอบงานให้แก่ล้้กค้า โดยทั�วไป 
กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ จะม่การ้จัดทำกร้มธร้ร้ม์ปร้ะกันภยัในโคร้งการ้
ท่�ร้ับเหมาก่อสร้้างท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ พิจาร้ณาว่าม่ความเส่�ยง 
หร้่อม่ม้ล้ค่าโคร้งการ้ท่�ม่นัยสำคัญ 

 อย่างไร้ก็ต่าม จากปร้ะสบการ้ณ์ แล้ะความช้ำนาญในการ้
บร้หิาร้โคร้งการ้รั้บเหมาก่อสร้า้งของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ในอดต่่ท่�
ผ่า่นมา กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ไมเ่คยปร้ะสบปัญหาความล่้าช้า้ในการ้
ก่อสร้้างท่�เกิดจากภัยธร้ร้มช้าต่ิ จนเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ถ้กปร้ับ หร้่อเร้่ยกร้้องให้ช้ดใช้้ค่าเส่ยหาย อันเน่�องมาจาก
ความล้่าช้้าในการ้ส่งมอบงานแต่่อย่างใด

6) ค้วามเส่�ยงจากิกิารว่าจ้างผู้รับเหมาช้่วง

เน่�องจากกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่แนวทางในการ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช้่วงใน
การ้ก่อสร้้างงานบางส่วนของโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 

โดยปร้มิาณงานท่�กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มอบหมายใหแ้กผ่่้ร้้บัเหมาช้ว่งจะ
เปล่้�ยนแปล้งไปต่ามความเหมาะสมในแต่่ล้ะโคร้งการ้ โดย
พิจาร้ณาความเช้่�ยวช้าญของผ่้้ร้ับเหมาช้่วงแล้ะกลุ้่มบร้ิษััทฯ ใน
งานก่อสร้้างนั�น ๆ ต่้นทุนการ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช้่วงกับต่้นทุนการ้
ดำเนินการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ร้วมถึงจำนวนแร้งงานท่�ม่
ของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ในแต่ล่้ะช้ว่งเวล้า ซึ่ึ�งมส่ดัสว่นปร้ะมาณร้อ้ยล้ะ 
41 - 44  ของต่้นทุนของโคร้งการ้ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ในแต่่ล้ะปีใน
ช้่วง 3 ปีท่�ผ่่านมา (ปี 2562 – 2564)ดังนั�น กลุ้่มบร้ิษััทฯ จึงอาจ
ม่ความเส่�ยงจากการ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช้่วง ดังน่� 

(1)  ค้วามเส่�ยงจากิกิารขาดแค้ลนผู้รับเหมาช้่วงที่่�ม่คุ้ณ์ภาพี 
 การ้ขาดแคล้นผ่้้ร้ับเหมาช้่วงท่�ม่คุณภาพย่อมส่งผ่ล้ให้กลุ่้ม

บร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถดำเนินการ้ก่อสร้้างให้แล้้วเสร้็จได้ต่าม
แผ่นงาน ซึ่ึ�งอาจนำไปส้ต่่น้ทนุการ้ดำเนนิงานท่�เพิ�มขึ�น อาทิ 
ภาร้ะดอกเบ่�ยท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่้องแบกร้ับไว้นานขึ�น  
ค่าใช้้จ่ายเก่�ยวกับพนักงานโคร้งการ้ ดังนั�น หากจำนวน 
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงในอุต่สาหกร้ร้มล้ดล้ง หร้่อปร้ิมาณงาน
ก่อสร้้างในปร้ะเทศเพิ�มส้งขึ�น หร้่อผ้้่ร้ับเหมาช่้วงสามาร้ถ
เข้าปร้ะกวดร้าคางานเอง จนเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบริ้ษััทฯ ไม่
สามาร้ถจัดหาผ้้่ร้ับเหมาช่้วงได้เพ่ยงพอ แล้ะ/หร้่อต้่นทุน 
ค่าร้บัเหมาก่อสร้้างของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ เพิ�มขึ�นอย่างมน่ยัสำคญั

(2) ค้วามเส่�ยงจากิค้วามล่าช้้าและคุ้ณ์ภาพีขอ็งผลงานขอ็ง
ผู้รับเหมาช้่วง

 กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ยงัมค่วามเส่�ยงในกร้ณท่่�ผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งสง่มอบ
งานล่้าช้้ากว่ากำหนด อนัเน่�องมาจากผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งอาจไม่ม่
ความช้ำนาญหร้่ออาจม่ปัญหาขาดแคล้นแร้งงาน หร่้อ
คุณภาพของงานก่อสร้้างของผ่้้ร้ับเหมาช้่วงอาจไม่ผ่่านต่าม
มาต่ร้ฐานการ้ต่ร้วจร้ับงานของเจ้าของโคร้งการ้ จนเป็นผ่ล้
ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถส่งมอบงานได้ต่ามกำหนด ร้วม
ถึงกลุ้่มบริ้ษััทฯ อาจม่ความเส่�ยงจากการ้โดนปรั้บจากการ้
ไม่สามาร้ถส่งมอบงานได้ต่ามกำหนดอ่กด้วย ซึ่ึ�งอาจส่ง 
ผ่ล้กร้ะทบต่่อร้ายได้ ค่าใช้้จ่าย ผ่ล้การ้ดำเนินงาน แล้ะ
กร้ะแสเงินสดของกลุ้่มบร้ิษััทฯ

ทั�งน่� กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่การ้วางแผ่นอย่างเป็นร้ะบบก่อนการ้เข้า
ปร้ะกวดร้าคางาน โดยต่ั�งแต่่ในช้่วงก่อนเข้าปร้ะกวดร้าคางาน 
กลุ้่มบริ้ษััทฯ จะม่การ้ติ่ดต่่อผ้้่ร้ับเหมาช่้วงเบ่�องต้่นเพ่�อต่กล้งถึง
ร้ายล้ะเอ่ยดภาร้ะหน้าท่�แล้ะความรั้บผ่ิดช้อบของผ้้่ร้ับเหมาช้่วง 
ช้่วงร้ะยะเวล้าของโคร้งการ้ จำนวนแร้งงานท่�ต่้องการ้ โดยกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ จะม่การ้เปร้่ยบเท่ยบคุณสมบัต่ิของผ้้่ร้ับเหมาช่้วงต่าม
หล้ักเกณฑ์์ ดังน่� (1) ปร้ะสบการ้ณ์ แล้ะศักยภาพทางด้านการ้
ก่อสร้้าง ซึ่ึ�งอ้างอิงจากโคร้งการ้ในอด่ต่ (2) ความพร้้อมทางด้าน
แร้งงาน (3) ค่าจ้างเหมาก่อสร้้างม่ความสมเหตุ่สมผ่ล้ แล้ะ  
(4) ความพร้้อมทางด้านฐานะทางการ้เงิน เพ่�อให้มั�นใจว่าหาก
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กลุ้่มบร้ิษััทฯ ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ผ้้่ร้ับเหมาช่้วงร้าย 
ดังกล้่าว จะสามาร้ถดำเนินการ้ก่อสร้้างให้แก่กลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ได้อย่างม่คุณภาพแล้ะภายในร้ะยะเวล้าท่�กำหนด ทั�งน่� ในการ้
เข้าทำสัญญากับผ่้้ร้ับเหมาช้่วง กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะม่การ้กำหนด 
ขอ้ต่กล้งในดา้นการ้ร้บัปร้ะกนัผ่ล้งาน แล้ะคา่ปร้บัในกร้ณส่ง่งาน
ล้่าช้้า ร้วมถึงม่การ้ให้ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงวางหนังส่อค�ำปร้ะกันให้
สอดคล้้องกับสญัญาท่�กลุ้ม่บริ้ษััทฯ ทำกับหนว่ยงานร้าช้การ้ท่�วา่
จา้ง เพ่�อใหม้ั�นใจไดว้า่กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ จะสามาร้ถควบคมุร้ะยะเวล้า
การ้กอ่สร้า้งแล้ะคณุภาพของงานไดต้่ามท่�กำหนด อก่ทั�งหากกลุ้ม่
บร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถจัดหาผ่้้ร้ับเหมาช้่วงหร้่อผ่้้ร้ับเหมาช้่วงม่
จำนวนน้อย กลุ้่มบร้ิษััทฯ สามาร้ถดำเนินงานก่อสร้้างได้เอง
ทั�งหมด อย่างไร้ก็ด่ โดยทั�วไป กลุ้่มบริ้ษััทฯ จะเล่้อกว่าจ้าง 
ผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งเพ่�อปร้ะโยช้นใ์นดา้นความร้วดเร้ว็แล้ะการ้บร้หิาร้
จัดการ้ต่้นทุน 

นอกจากน่� ในร้ะหว่างการ้ก่อสร้้าง กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้จัดทำ 
แผ่นงานเพ่�อควบคุมการ้ทำงานของผ่้้ร้ับเหมาช้่วงในแต่่ล้ะ
โคร้งการ้อย่างช้ัดเจนแล้ะจะม่วิศวกร้ซึ่ึ�งทำหน้าท่�ต่ิดต่ามแล้ะ
ควบคมุความคบ่หนา้แล้ะคณุภาพของงานกอ่สร้า้ง แล้ะวสัดทุ่�ใช้้
ในงานก่อสร้้างของผ่้้ร้ับเหมาช้่วงให้เป็นไปต่ามแผ่นงาน เช้่น
เดย่วกนักบัสว่นงานท่�กลุ้ม่บร้ษัิัทฯ ดำเนนิการ้เอง โดยมโ่ฟื้ร้แ์มน
เปน็ผ่้ร้้บัผ่ดิช้อบควบคมุการ้ดำเนนิการ้ร้ายวนั แล้ว้ร้ายงานความ
คบ่หน้าให้กบัวิศวกร้สนามแล้ะหัวหน้าวิศวกร้โคร้งการ้ ต่อ่มาจะ
จัดทำสรุ้ปร้ายงานความค่บหน้าให้กับสำนักงานใหญ่ทุกเด่อน 
ร้วมถึงม่การ้ปร้ะสานงานกับเจ้าของโคร้งการ้ในการ้ให้ท่�ปร้ึกษัา
ของเจ้าของโคร้งการ้เข้ามาต่ร้วจรั้บงานอย่างสม�ำเสมอ  
ซึ่ึ�งเปน็การ้ช้ว่ยล้ดความเส่�ยงในการ้สง่มอบงานล้า่ช้้าแล้ะคณุภาพ
ของงานกอ่สร้า้งไมเ่ปน็ไปต่ามมาต่ร้ฐาน อก่ทั�ง ต่ามท่�สญัญาจา้ง
เหมาช้่วงส่วนใหญ่เป็นแบบ Back-to-back ซึ่ึ�งผ่้้ร้ับเหมาช้่วงจะ
ไดรั้้บเงนิวา่จา้งเม่�อกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้สง่มอบงานแล้ะได้ร้บัเงนิจาก
เจา้ของโคร้งการ้ ทำใหผ้่้ร้้บัเหมาช้ว่งจะต่อ้งดำเนนิงานใหเ้ปน็ไป
ต่ามแบบก่อสร้า้งในร้ะยะเวล้าท่�กำหนด นอกจากน่� ในกร้ณท่่�เกดิ
ความผ่ิดพล้าดจากผ่้้ร้ับเหมาช้่วง กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะม่การ้ว่าจ้าง
ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงร้ายอ่�นเพิ�มเติ่มเพ่�อสนับสนุนให้โคร้งการ้ก่อสร้้าง
แล้้วเสร้็จ โดยจะม่การ้ไปเร้่ยกเก็บค่าใช้้จ่ายเพิ�มเต่ิมจาก 
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงท่�ไม่สามาร้ถส่งมอบงานได้ต่ามสัญญาในภายหล้ัง   

ทั�งน่� ภายหลั้งการ้ทำงานเสร็้จต่ามสัญญา แผ่นกจัดจ้างจะทำการ้
ปร้ะเมินผ่้้ร้ับเหมาช้่วงเพ่�อเก็บเป็นฐานข้อม้ล้สำหร้ับทำการ้ 
คดัเล้อ่กในโคร้งการ้ต่่อไป นอกจากน่� กลุ้ม่บริ้ษััทฯ ให้ความสำคัญ
ในการ้สร้้างความสัมพันธ์ท่�ด่กับผ่้้ร้ับเหมาช้่วง ส่งผ่ล้ให้กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ม่ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงท่�ม่คุณภาพอย้่กับกลุ้่มบร้ิษััทฯ เกินกว่า 
300 ร้าย (ข้อม้ล้ ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564) ซึ่ึ�งส่วนหนึ�งเป็น

ผ่้รั้้บเหมาช้ว่งท่�ไดร้้ว่มงานกบักลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มาเปน็ร้ะยะเวล้านาน
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่�ด่ร้ะหว่างผ่้้ร้ับเหมาช้่วงกับกลุ้่ม
บร้ิษััท แล้ะทำให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงหล้ายร้ายท่�ม่
ปร้ะสบการ้ณ์ในการ้ก่อสร้้างร้่วมกับบร้ิษััทมาโดยต่ล้อด

(3) ค้วามเส่�ยงจากิข้อ็พีิพีาที่จากิกิารว่าจ้างผู้รับเหมาช้่วง
แม้ว่ากลุ่้มบริ้ษััทฯ จะม่ข้อกำหนดมิให้ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงของกลุ่้ม
บร้ษิัทัฯ ทำการ้จ้างช้ว่งต่อ่ เว้นแต่จ่ะได้ร้บัความยินยอมจากกลุ้ม่
บร้ษิัทัฯ กต็่าม ในทางปฏิบัิต่ ิหากไม่ได้มก่าร้แจ้งขอความยินยอม
จากกลุ้่มบร้ิษััทฯ กลุ้่มบร้ิษััทฯ อาจไม่สามาร้ถทร้าบได้ว่า 
ผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ปฏิบิตั่ติ่ามขอ้สญัญาดงักล้า่วหร่้อ
ไม่ ทั�งน่� เน่�องจากกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้ ต่ิดต่ามแล้ะควบคุมความ
คบ่หน้าแล้ะคุณภาพของงานก่อสร้า้งให้เป็นไปต่ามแผ่นงานอย่าง
สม�ำเสมอ ซึึ่�งหากพบว่าม่ความล่้าช้้าหร้่อคุณภาพงานไม่เป็นไป
ต่ามท่�กำหนด กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะสามาร้ถดำเนินการ้ต่่าง ๆ กับ 
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงได้ อาทิ ในกร้ณ่ท่�คุณภาพงานก่อสร้้างไม่เป็นไป
ต่ามท่�ต่กล้ง กลุ้่มบร้ิษััทฯ สามาร้ถเร้่ยกร้้องกับผ่้้ร้ับเหมาช้่วงให้
แก้ไข/รั้บผิ่ดช้อบต่ามท่�ร้ะบุในสัญญาได้ กร้ณ่ดังกล่้าวจึงไม่
กร้ะทบต่่อการ้ส่งมอบงานโดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่่อผ่้้ว่าจ้าง ต่ามท่�ได้
ร้ับมอบหมาย อย่างไร้ก็ด่ ในบางกร้ณ่ เช้่น ผ่้้ร้ับเหมาช้่วง แล้ะ/
หร้่อ ผ่้้ร้ับเหมาของผ่้้ร้ับเหมาช้่วงม่ข้อขัดแย้งในเร้่�องต่่าง ๆ อาทิ 
การ้ช้ำร้ะเงินค่าจ้าง กลุ้่มบร้ิษััทฯ อาจม่ภาร้ะเพิ�มขึ�นในการ้ 
ทำหน้าท่�บริ้หาร้จัดการ้ความขัดแย้งดังกล่้าว หร้อ่อาจต้่องเข้าไป
เก่�ยวข้องกับข้อพิพาทร้ะหว่างผ่้้ร้ับเหมาช้่วง แล้ะผ่้้ร้ับเหมาของ
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงดังกล้่าว 

นอกจากน่� ต่ามกฎิหมายคุม้คร้องแร้งงาน หากผ้้่ร้บัเหมาไม่วา่ใน
ทอดใด ร้วมถึงผ้้่ร้ับเหมาของผ้้่ร้ับเหมาช่้วงท่�ไม่ได้เป็นค้่สัญญา
โดยต่ร้งกับกลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่ช้ำร้ะค่าแร้ง ต่าม พ.ร้.บ. คุ้มคร้อง 
แร้งงานฯ ให้แก่ล้้กจ้างของต่น แล้ะหากกลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถ
ดำเนินการ้เจร้จาให้ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงดังกล้่าวช้ำร้ะเงินค่าแร้งก่อน 
หร้่อ หากกลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถใช้้สิทธิหักเงินค่าจ้างภายใต่้
สัญญาจ้างก่อสร้้างช่้วงเพ่�อนำเงินค่าจ้างดังกล้่าวมาช้ำร้ะให้แก่
ล้้กจ้างได้ กลุ้่มบร้ิษััทฯ ในฐานะผ่้้ร้ับเหมาช้ั�นต่้นต่ามกฎิหมาย
อาจต่้องเป็นผ่้้ร้ับภาร้ะดังกล้่าวไปก่อน ซึ่ึ�งหากเกิดกร้ณ่ดังกล้่าว 
จะเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่ค่าใช้้จ่ายเพิ�มส้งขึ�น แล้ะอาจส่งผ่ล้
ต่่อผ่ล้การ้ดำเนินงาน กร้ะแสเงินสด แล้ะฐานะทางการ้เงินของ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ อย่างไร้ก็ต่าม ในการ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช้่วงต่าม
ปกต่จิะมก่าร้หักเงนิปร้ะกนัผ่ล้งาน หร้อ่มก่าร้เร้ย่กร้อ้งในการ้วาง
หล้กัทรั้พย์ค�ำปร้ะกันสัญญารั้บเหมาช่้วง ซึึ่�งกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ สามาร้ถ
หกัเงนิดงักล้า่วมาเพ่�อใช้้ในการ้จา่ยแกล่้ก้จา้งท่�ผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งคา้ง
ช้ำร้ะได้บางส่วน อย่างไร้ก็ด่ กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่เคยต่้องร้ับภาร้ะใน
การ้ช้ำร้ะค่าแร้งให้แก่ล้้กจ้างของผ่้้ร้ับจ้างช้่วงแต่่อย่างใด 
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7) ค้วามเส่�ยงจากิกิารไมส่ามารถุจดัหาแรงงานไดเ้พ่ียงพีอ็และ
ที่ันเวลา

แร้งงานถ่อเป็นหนึ�งปัจจัยหล้ักในงานก่อสร้้าง จากลั้กษัณะงาน
กอ่สร้้างท่�ต่อ้งใช้แ้ร้งงานจำนวนมาก อก่ทั�งเน่�องจากงานกอ่สร้า้ง
ของกลุ่้มบร้ิษััทฯ ซึ่ึ�งม่ล้ักษัณะเป็นงานโคร้งการ้ซึ่ึ�งทำให้ความ
ต่้องการ้แร้งงานในแต่่ล้ะช่้วงเวล้าม่การ้เปล่้�ยนแปล้งไปต่าม
จำนวนแล้ะล้ักษัณะงานก่อสร้้างท่�ปร้ะกวดร้าคาได้ ซึ่ึ�งโดยปกต่ิ 
กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะม่เวล้าในการ้จัดหาแร้งงานเพ่ยงปร้ะมาณ 30 - 
90 วันภายหล้ังเข้าทำสัญญาเท่านั�น ดังนั�น หากจำนวนแร้งงาน
ในอุต่สาหกร้ร้มล้ดล้ง หร้่อปร้ิมาณความต่้องการ้แร้งงานใน
ปร้ะเทศ หร้่อของกลุ้่มบร้ิษััทฯ เพิ�มส้งขึ�นอย่างม่นัยสำคัญ หร้่อ
เกิดการ้เปล้่�ยนแปล้งโคร้งสร้้างของแร้งงานในปร้ะเทศ เช้่น 
นโยบายการ้ปร้ับขึ�นค่าแร้งขั�นต่�ำของร้ัฐบาล้ หร้่อเกิดเหตุ่การ้ณ์
การ้แพร้่ร้ะบาดของโร้คต่ิดต่่อ ซึ่ึ�งร้วมถึงโร้คต่ิดเช้่�อไวร้ัสโคโร้นา 
2019 (“COVID-19”) ซึึ่�งม่การ้ควบคุมการ้เดินทางเข้าออก
ปร้ะเทศ ซึ่ึ�งส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้เดินทางเข้าร้าช้อาณาจักร้ของ
แร้งงานต่่างช้าติ่ ซึึ่�งส่งผ่ล้ให้จำนวนแร้งงานในปร้ะเทศล้ดล้ง  
จนเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถจัดหาแร้งงานได้เพ่ยงพอ
แล้ะทันเวล้า แล้ะ/หร้่อ ต่้องจัดหาแร้งงานด้วยต่้นทุนท่�เพิ�มขึ�น
อยา่งอยา่งมน่ยัสำคญั ซึ่ึ�งจะสง่ผ่ล้ใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ เกดิความเส่�ยง
ท่�จะไมส่ามาร้ถสง่มอบงานได้ทนัเวล้าแล้ะ/หร้อ่อาจถก้ปร้บัจาก
เจ้าของโคร้งการ้ ซึ่ึ�งจะส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้ดำเนินงาน ร้ายได้ 
ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ แล้ะ/หร้่อกร้ะแสเงินสดของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้

กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่แนวทางการ้เต่ร้่ยมความพร้้อมก่อนการ้เข้า
ปร้ะกวดร้าคางานอย่างเป็นร้ะบบ โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ จะม่การ้
วางแผ่นอตั่ร้ากำล้งัคนของโคร้งการ้ก่อสร้า้ง ปร้ะเมินความพร้อ้ม
แล้ะความเพ่ยงพอของแร้งงาน ร้วมถึงจัดหาผ่้้ร้ับเหมาช้่วงซึ่ึ�งจะ
เป็นผ้้่ร้ับผิ่ดช้อบในการ้จัดหาแร้งงานสำหรั้บใช้้ในส่วนงาน
กอ่สร้า้งของผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งร้ายนั�น ๆ  ควบค้ไ่ปกบัปร้ะเมนิจำนวน
โคร้งการ้กอ่สร้า้งท่�มอ่ย้ใ่นแต่่ล้ะช้ว่งเวล้า เพ่�อใหแ้น่ใจวา่หากกลุ้ม่
บร้ิษััทฯ ช้นะการ้ปร้ะกวดร้าคางานโคร้งการ้ดังกล้่าว กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ จะสามาร้ถดำเนินการ้ได้อย่างทันท่วงท่ นอกจากนั�น 
กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ยงัมก่าร้ล้งทุนในเคร่้�องจักร้ เช่้น การ้นำ Concrete 
Paver มาใช้้ในการ้ป้ผิ่วถนนคอนกร่้ต่ ซึึ่�งจะช่้วยล้ดการ้พึ�งพิง
แร้งงานทั�งในดา้นของคณุภาพแร้งงานแล้ะการ้ขาดแคล้นแร้งงาน 
แล้ะมส่ว่นช้ว่ยในการ้กอ่สร้า้งใหเ้กดิปร้ะสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น โดย
ต่ั�งแต่่เริ้�มดำเนินธุร้กิจ กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่เคยปร้ะสบปัญหาไม่
สามาร้ถจัดหาแร้งงานได้อย่างเพ่ยงพอสำหรั้บใช้้ในงานก่อสร้้าง
ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ จนเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบริ้ษััทฯ ไม่สามาร้ถส่งมอบ
งานต่่อเจ้าของโคร้งการ้ได้

8) ค้วามเส่�ยงจากิกิารปฏิิบัติุตุามสัญญาท่ี่�ม่เง่�อ็นไขและ 
ข้อ็กิำหนดตุ่าง ๆ

โดยทั�วไป กลุ้่มล้้กค้าภาครั้ฐมักม่การ้ใช้้สัญญาท่�ม่เง่�อนไขแล้ะ 
ข้อกำหนดต่่าง ๆ ท่�เป็นมาต่ร้ฐานซึ่ึ�งใช้้กับค้่สัญญาของโคร้งการ้
ของภาคร้ัฐทั�งหมด ซึ่ึ�งค้่สัญญาไม่สามาร้ถเจร้จาเพ่�อปร้ับเปล้่�ยน
ใหเ้หมาะสมต่ามความจำเป็นแล้ะเหมาะสมกับแต่ล่้ะโคร้งการ้ได้ 
จึงอาจถ่อเป็นข้อจำกัดแล้ะ/หร้่อความเส่�ยงของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ใน
การ้ปฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไขแล้ะข้อกำหนดต่่าง ๆ ในสัญญาอย่าง 
คร้บถ้วน อ่กทั�ง ในบางกร้ณ่ กลุ้่มบร้ิษััทฯ อาจม่ค่าใช้้จ่ายเพิ�ม
เต่มิในการ้ปฏิบิตั่ติ่ามเง่�อนไขแล้ะข้อกำหนดในสญัญาของภาคร้ฐั
ดังกล้่าวอ่กด้วย นอกจากน่� หากในอนาคต่ม่การ้เปล่้�ยนแปล้ง
เง่�อนไข แล้ะ/หร้่อข้อกำหนดในสัญญาท่�เป็นมาต่ร้ฐานกับ
โคร้งการ้ของภาคร้ัฐ ก็อาจส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อความสามาร้ถในการ้
แขง่ขนัของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ โดยการ้ปฏิบิตั่ติ่ามเง่�อนไขแล้ะ/หร่้อขอ้
กำหนดเพิ�มเต่มิดงักล่้าวอาจสง่ผ่ล้ให้ต่น้ทนุของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ เพิ�ม
ส้งขึ�นอย่างม่นัยสำคัญ ซึ่ึ�งอาจส่งผ่ล้กร้ะทบในทางล้บอย่างม่ 
นัยสำคัญต่่อการ้ดำเนินงาน ร้ายได้ ผ่ล้การ้ดำเนินงาน กร้ะแส
เงนิสด ฐานะทางการ้เงิน แล้ะแนวโน้มในอนาคต่ของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ 

นอกจากน่� บร้ษัิัทฯ บร้หิาร้สัญญาว่าจ้างก่อสร้้างต่่าง ๆ  ของบร้ษิัทัฯ 
ให้เป็นไปต่ามข้อกำหนดแล้ะเง่�อนไขของสัญญาว่าจ้างก่อสร้้าง
อย่างเคร้่งคร้ัด อย่างไร้ก็ด่ ในบางกร้ณ่ หากบร้ิษััทฯ ม่ความ
จำเปน็อนัไมอ่าจกา้วล้ว่งได ้แล้ะ/หร้อ่เพ่�อปร้ะสทิธภิาพของการ้
ปฏิบิตั่งิานโคร้งการ้ใหส้ำเร้จ็ล้ลุ้ว่ง กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ อาจพจิาร้ณาจา้ง
ช้่วงงานบางปร้ะเภทให้แก่ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงเพ่�อบริ้หาร้ทรั้พยากร้
ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ เพ่�อให้เกิดปร้ะสิทธิภาพในการ้ดำเนินงาน
ก่อสร้้างแล้ะเพ่�อล้ดค่าใช้้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) ในการ้
บร้หิาร้จดัการ้ต่น้ทนุ ซึ่ึ�งผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งอาจมป่ร้ะสบการ้ณ ์ความ
เช้่�ยวช้าญ แล้ะความช้ำนาญมากกว่า ภายใต้่การ้ควบคุมการ้
ดำเนินงานของผ่้้ร้ับเหมาช่้วงโดยบร้ิษััทฯ อย่างใกล้้ช้ิด ซึ่ึ�งเป็น
แนวทางปฏิิบัต่ิโดยทั�วไปของอุต่สาหกร้ร้ม แล้ะกลุ้่มบร้ิษััทฯ ยัง
คงการ้ควบคุมการ้ดำเนินงาน การ้ต่ร้วจสอบคุณภาพ แล้ะความ
คบ่หน้าของงานอย่างใกล้้ช้ดิเพ่�อให้เป็นไปต่ามมาต่ร้ฐานท่�ภาคร้ฐั
กำหนดไว้ 

ความเส่�ยงจากการ้เข้าทำสัญญามาต่ร้ฐานกับภาครั้ฐเป็นความ
เส่�ยงทั�วไปในอตุ่สาหกร้ร้ม ซึ่ึ�งสง่ผ่ล้กร้ะทบต่อ่ผ่้ป้ร้ะกอบการ้โดย
ร้วม โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ ให้ความสำคัญแล้ะใช้้ความพยายามอย่าง
ด่ท่�สุดในการ้ปฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไขแล้ะข้อกำหนดต่่าง ๆ ในสัญญา 
อ่กทั�ง กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่การ้ติ่ดต่ามการ้ปร้ะกาศเปล่้�ยนแปล้งใน
อตุ่สาหกร้ร้มอย่างสม�ำเสมอ เพ่�อให้สามาร้ถเต่ร้ย่มความพร้้อมใน
กร้ณท่่�มก่าร้เปล้่�ยนแปล้งเง่�อนไขแล้ะ/หร้อ่ขอ้กำหนดของภาคร้ฐั 
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9) ค้วามเส่�ยงด้านสภาพีค้ล่อ็งที่างกิารเงิน

ธุร้กิจร้ับเหมาก่อสร้้างเป็นธุร้กิจท่�ต่้องม่เงินทุนหมุนเว่ยนต่ั�งต่้น
ร้ะดบัหนึ�ง เน่�องจากมค่วามแต่กต่่างร้ะยะเวล้าของกร้ะแสเงินสด
ร้ับแล้ะกร้ะแสเงินสดจ่ายท่�ค่อนข้างนาน โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่้อง
ร้ับภาร้ะทางด้านเงินทุนท่�ใช้้ในการ้จัดหาวัสดุก่อสร้้าง ค่าจ้าง
แร้งงาน ในช่้วงเร้ิ�มต่้นของการ้ก่อสร้้าง จนกร้ะทั�งถึงช้่วงร้ะยะ
เวล้าการ้ส่งมอบงานให้แกเ่จา้ของโคร้งการ้ ซึึ่�งโดยทั�วไป เจ้าของ
โคร้งการ้จะม่การ้เข้าต่ร้วจรั้บงานภายในร้ะยะเวล้าปร้ะมาณ 
ไม่เกิน 15-30 วันนับจากวันท่�ส่งมอบงาน โดยเฉพาะในกร้ณ่ท่� 
ผ่้ว้า่จา้งเปน็หนว่ยงานร้าช้การ้ อาจมช่้ว่งเวล้าเบกิจ่ายเงนิอก่ โดย
ล้้กค้าของกลุ้่มบร้ิษััทฯ จะช้ำร้ะเงินภายในปร้ะมาณ 30 วัน หล้ัง
จากต่ร้วจรั้บงาน ถึงจะได้ร้ับเงินสดเข้ามา ส่งผ่ล้ให้ โดยทั�วไป 
ผ่้้ร้ับเหมาก่อสร้้างต้่องม่การ้จัดหาเงินทุนหมุนเว่ยนเพ่�อสำหรั้บ
ใช้้ในการ้ดำเนินธุร้กิจในจำนวนท่�ม่นัยสำคัญ นอกจากน่� กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ยังอาจม่ความเส่�ยงในกร้ณ่ท่�โคร้งการ้ก่อสร้้างเกิดการ้
ล้่าช้้า ซึึ่�งอาจจะเกิดได้จากหล้ายสาเหตุ่ ทั�งจากกลุ้่มบริ้ษััทฯ  
ผ่้้ว่าจ้าง ผ่้้ร้ับเหมาช้่วง แล้ะภัยพิบัต่ิธร้ร้มช้าต่ิ เป็นต่้น ซึ่ึ�งอาจ
ทำให้กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ต้่องร้บัภาร้ะทางด้านเงนิทนุท่�ยาวนานขึ�นอก่ด้วย

ดังนั�น กลุ้่มบริ้ษััทฯ จึงอาจม่ความเส่�ยงท่�เกิดจากการ้ท่�กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถบริ้หาร้สภาพคล่้องได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ 
อาจเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถร้ับงานก่อสร้้างโคร้งการ้
ใหม่ ๆ หร้่ออาจไม่สามาร้ถดำเนินการ้ก่อสร้้างโคร้งการ้ต่่าง ๆ  
ให้แล้้วเสร้็จต่ามกำหนด หร้่อขาดสภาพคล้่องในการ้ดำเนินงาน 
ซึ่ึ�งอาจเปน็ผ่ล้ใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไมส่ามาร้ถจา่ยช้ำร้ะคา่ใช้จ้า่ยคา้ง
จ่ายให้แก่เจ้าหน่�ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ 

โดยทั�วไป ในการ้เข้าทำสัญญาร้ับเหมาก่อสร้้างมักม่การ้กำหนด
เงินร้บัล้ว่งหนา้ (Advance Payment) เพ่�อเปน็เงนิทนุหมนุเวย่น
ต่ั�งต่น้ของผ่้ร้้บัเหมากอ่สร้า้ง อย้ท่่�ปร้ะมาณร้อ้ยล้ะ 10.00 - 15.00 
ของม้ล้ค่าโคร้งการ้ทั�งในกร้ณ่ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ เป็นผ่้้ร้ับเหมาหล้ัก
หร้่อผ้้่ร้ับเหมาช่้วง ซึึ่�งเป็นการ้ช่้วยล้ดม้ล้ค่าเงินทุนหมุนเว่ยน 
ต่ั�งต่น้ของกลุ่้มบร้ษิัทัฯ ไปได้สว่นหนึ�ง สำหร้บักร้ณท่่�กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ 
ม่การ้ว่าจ้างผ่้้ร้ับเหมาช้่วง กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะม่การ้กำหนดเง่�อนไข
การ้จา่ยช้ำร้ะเงินใหส้อดคล้้องกับกร้ะแสเงินสดท่�กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ จะ
ได้ร้ับจากเจ้าของโคร้งการ้ อ่กทั�ง กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้ติ่ดต่าม 
ผ่ล้การ้ต่ร้วจรั้บงานต่ล้อดจนม่การ้ปร้ะสานงานกับล้้กค้าหร้่อ 
ผ่้้แทนของล้้กค้าอย่างใกล้้ชิ้ด เพ่�อให้กร้ะบวนการ้ส่งมอบงาน 
มค่วามร้าบร้่�น ทั�งน่� จากปร้ะสบการ้ณ์ในอตุ่สาหกร้ร้มกวา่ 54 ปี 
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มค่วามเขา้ใจร้ะบบการ้ทำงานดา้นเอกสาร้แล้ะการ้
เบกิจา่ยเงนิของทางหนว่ยงานร้าช้การ้เปน็อยา่งด่ ร้วมถงึไดม้ก่าร้
สำร้องเงนิเพิ�มอก่ปร้ะมาณร้อ้ยล้ะ 10.00 - 20.00 ของมล้้คา่งาน
ท่�ปร้ะกวดร้าคา เพ่�อให้เป็นเงินทุนหมุนเว่ยนในการ้ดำเนินธุร้กิจ
ท่�เพ่ยงพอ อ่กทั�ง ยังม่แนวทางในการ้จัดหาสภาพคล้่องเพิ�มเต่ิม

โดยการ้เข้าทำวงเงินสินเช้่�อเฉพาะโคร้งการ้ (Project Finance) 
จากสถาบันการ้เงินในวงเงินแล้ะร้ะยะเวล้าการ้ก้้ย่มท่�เหมาะสม
กบัขนาดแล้ะร้ะยะเวล้าการ้ดำเนินงานของโคร้งการ้ก่อสร้้างนั�น ๆ  
ร้วมทั�งม่การ้สำร้องสภาพคล่้องเพ่�อร้องรั้บการ้ขยายธุร้กิจของ
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ในอนาคต่อ่กด้วย 

10) ค้วามเส่�ยงด้านสภาพีค้ล่อ็งที่างกิารเงินจากิรายได้ที่่�ยัง 
ไมเ่รย่กิช้ำระและค้วามเส่�ยงที่่�อ็าจไม่สามารถุเรย่กิเก็ิบเงินจากิ
ลูกิค้้าได้ 

ร้ายได้ท่�ยังไม่เร้่ยกช้ำร้ะ ซึ่ึ�งหมายถึง (1) ร้ายได้ท่�เกิดจากการ้ร้อ
เบกิต่ามร้อบการ้เร้ย่กเกบ็เงนิปกติ่ต่ามเง่�อนไขสญัญา (2) ร้ายได้ท่�
เกิดจากงานแก้ไขเพิ�มเต่ิมท่�นอกเหน่อจากสัญญา เน่�องจาก
ปร้ิมาณงานท่�ทำจริ้งจะส้งกว่าปริ้มาณงานท่�กำหนดในสัญญา 
(งาน Overrun) ซึ่ึ�งอาจเกิดขึ�นได้บ้างต่ามปกต่ิของการ้ก่อสร้้าง 
เน่�องจากสภาพธร้ณว่ทิยาของพ่�นท่�กอ่สร้า้งอาจแต่กต่่างจากท่�ได้
ปร้ะเมินไว้เบ่�องต้่น โดยเฉพาะในกร้ณท่่�เป็นงานท่�มค่วามซัึ่บซ้ึ่อน
ของงานส้ง ซึ่ึ�งโดยทั�วไป กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะสามาร้ถเบิกเงินค่าจ้าง
ดังกล้่าวได้เม่�อดำเนินการ้แก้ไขเพิ�มเต่ิมสัญญาแล้้วเสร้็จ กลุ่้ม
บร้ิษััทฯ จึงต่้องม่การ้สำร้องสภาพคล่้องสำหร้ับดำเนินการ้ 
ดังกล่้าวไปก่อน นอกจากน่� ความล้่าช้้าในการ้เบิกเงินค่าจ้าง
สำหร้ับงานแก้ไขเพิ�มเต่ิมนอกเหน่อจากสัญญาดังกล้่าวยังอาจ
เป็นผ่ล้มาจากร้ะยะเวล้าการ้แก้ไขสัญญาร้ะหว่างกลุ้่มบริ้ษััทฯ 
แล้ะเจ้าของโคร้งการ้ (3) ร้ายได้ท่�ยังไม่เร้่ยกช้ำร้ะยังอาจเกิดขึ�น
ในกร้ณ่ท่�เง่�อนไขต่ามสัญญาม่การ้ร้ะบุให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ สามาร้ถ
เบิกเงินค่าผ่ล้งานส่วนใหญ่/บางส่วนได้เม่�อส่งมอบงานสุดท้าย
ของสัญญา 

ด้วยปัจจัยดังกล้่าวข้างต่้น ม้ล้ค่าของร้ายได้ท่�ยังไม่เร้่ยกช้ำร้ะใน
แต่่ล้ะช่้วงเวล้าจึงเปล่้�ยนแปล้งไปต่าม (1) ม้ล้ค่างานท่�ทำแล้้ว
เสร้็จเพ่�อร้อส่งมอบ (2) ม้ล้ค่างาน Overrun แล้ะ (3) เง่�อนไขใน
การ้เบิกเงินต่ามสัญญาท่�ม่อย้่ในแต่่ล้ะช่้วงเวล้า โดยในกร้ณ่ท่�
สัญญาม่เง่�อนไขให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ สามาร้ถเบิกเงินได้ในช้่วงเวล้า 
สง่มอบงานสดุทา้ยของสญัญา มล้้คา่ของร้ายไดท่้�ยงัไมเ่ร้ย่กช้ำร้ะ
จะขึ�นอย้่กับร้ะยะเวล้าการ้ดำเนินการ้ของแต่่ล้ะโคร้งการ้ โดย
หากเกิดร้ายได้ท่�ยงัไมเ่ร้ย่กช้ำร้ะท่�มเ่ง่�อนไขในการ้เบิกเงนิไดเ้ม่�อ
ส่งมอบงานสุดท้ายของสัญญาในโคร้งการ้ขนาดใหญ่ ซึ่ึ�งม่ร้ะยะ
เวล้าโคร้งการ้ปร้ะมาณ 2 - 3 ปี จะส่งผ่ล้ให้บร้ิษััทฯ ม่ร้ายได้ 
ท่�ยังไม่ได้เร้่ยกช้ำร้ะค้างเป็นเวล้านาน 

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2562 2563 แล้ะ 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ  
มร่้ายไดท้่�ยงัไมไ่ดเ้ร้ย่กช้ำร้ะ (สนิทร้พัยท์่�เกดิจากสญัญา) เทา่กบั 
961.23 ล้้านบาท 1,863.8 ล้้านบาท แล้ะ 2,573.32 ล้้านบาท 
ต่ามล้ำดับ หร้่อคิดเป็นสัดส่วน ร้้อยล้ะ 32.58 ร้้อยล้ะ 45.13 
แล้ะร้้อยล้ะ 53.57 เม่�อเท่ยบกับร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้าง
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ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่ามล้ำดับ ทั�งน่� การ้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ร้ายได้ท่�
ยงัไม่เร่้ยกช้ำร้ะมล้้ค่าสง้ แล้ะ/หร้อ่มล้้ค่าร้ายได้ท่�ยงัไม่เร้ย่กช้ำร้ะ
เพิ�มขึ�นอย่างม่นัยสำคัญ กลุ้่มบร้ิษััทฯ อาจม่ความเส่�ยงจากการ้
ไม่สามาร้ถเร้่ยกเก็บเงินท่�ยังไม่ได้เร้่ยกช้ำร้ะ ร้วมถึงอาจส่ง 
ผ่ล้กร้ะทบต่่อสภาพคล้่องในการ้ดำเนินธุร้กิจของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
แล้ะ/หร้่อเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่้องจัดหาเงินทุนเพิ�มเต่ิมเพ่�อ
ร้องร้ับเงินทุนหมุนเว่ยนในการ้ดำเนินงานก่อสร้้าง ซึ่ึ�งอาจส่งผ่ล้
ใหก้ลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มห่น่�สนิทางการ้เงินแล้ะ/หร้อ่ต้่นทนุทางการ้เงนิ
ท่�เพิ�มส้งขึ�นอย่างม่นัยสำคัญได้กลุ้่มบริ้ษััทฯ คาดว่าจะสามาร้ถ
เร้่ยกเก็บเงินร้ายได้ท่�ยังไม่ได้เร้่ยกช้ำร้ะข้างต้่นได้ทั�งหมด 
เน่�องจากม่ข้อกำหนดเป็นล้ายลั้กษัณ์อักษัร้ในสัญญากับเจ้าของ
โคร้งการ้ ร้วมถึงม่การ้ล้งนามในเอกสาร้การ้ต่ร้วจรั้บงานจาก 
ผ่้ว้า่จา้งเปน็ล้ายล้กัษัณอ์กัษัร้ทกุคร้ั�งท่�มก่าร้ทำงาน Overrun ซึ่ึ�ง
ร้ะบุให้ผ่้ว่้าจ้างจ่ายเงินให้แก่ผ่้ร้้บัจ้าง ต่ามปริ้มาณงานท่�ทำได้จริ้ง
ต่ามท่�กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่ึ�งช้่วยล้ดความเส่�ยงของบร้ิษััทฯ  
ท่�จะไมส่ามาร้ถเร่้ยกเก็บเงนิจากผ้้่วา่จา้ง นอกจากน่� กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ 
ยงัมร่้ะบบในการ้ต่ดิต่ามแล้ะวเิคร้าะหร์้ายไดท้่�ยงัไม่ได้เร้ย่กช้ำร้ะ
เปน็ปร้ะจำ เพ่�อใหร้้ายได้ท่�ยงัไม่ได้เร้ย่กช้ำร้ะถงึเกณฑ์ท์่�สามาร้ถ
เร่้ยกช้ำร้ะได ้อาท ิต่ดิต่ามกร้ะบวนการ้แกไ้ขสญัญาอยา่งใกล้ช้้ดิ 
หร้่อในบางกร้ณ่อาจม่การ้ร้้องขอให้แบ่งงวดงานให้ใกล้้เค่ยงกับ
ผ่ล้งานก่อสร้้างท่�เกิดขึ�นจร้ิงมากยิ�งขึ�น

นอกจากน่� สำหร้ับความเส่�ยงด้านสภาพคล้่องของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
กลุ้่มบริ้ษััทฯ ม่การ้บริ้หาร้จัดการ้เงินทุนหมุนเว่ยนของบริ้ษััทฯ 
จากการ้ใช้้เงินก้้ย่มจากสถาบันการ้เงิน อาทิ เงินเบิกเกินบัญช่้
แล้ะเงินก้้ย่มร้ะยะสั�น แล้ะเงินก้้ย่มเฉพาะโคร้งการ้ (Project 
Finance) เพ่�อใช้้เป็นเงินทุนหมุนเว่ยนของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ แล้ะ
เน่�องจากล้ก้ค้าเป็นล้้กค้าภาครั้ฐบาล้ ถงึแม้จะมก่าร้จ่ายเงินท่�ขึ�น
อย้่กับร้อบงบปร้ะมาณในแต่่ล้ะปี แล้ะท่�ผ่่านมากลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ยงัคงสามาร้ถเร้ย่กเกบ็เงนิจากผ่้ว่้าจ้างภาครั้ฐจากกร้ณ่ดงักล่้าวได้ 

11) ค้วามเส่�ยงจากิกิารถุูกิเร่ยกิร้อ็งให้รับผิด อ็ันเน่�อ็งมาจากิ
ค้วามผิดพีลาดในกิารดำเนินงานโค้รงกิารขอ็งกิลุ่มบริษััที่ฯ 

ในการ้ดำเนินการ้ก่อสร้้าง ม่โอกาสเกิดเหตุ่การ้ณ์ท่�ก่อให้เกิด
ความอันต่ร้ายต่่อทั�งแร้งงานท่�ดำเนินงานก่อสร้้าง แล้ะต่่อบุคคล้
ภายนอก ทั�งน่� ในกร้ณ่ท่�เกิดความผ่ิดพล้าดทั�งจากการ้ออกแบบ 
การ้ดำเนินการ้ก่อสร้้าง อาจส่งผ่ล้ให้บุคคล้ภายนอกได้ร้ับ
อันต่ร้าย หร้่อทร้ัพย์สินได้ร้ับความเส่ยหายได้ หร้่อแม้กร้ะทั�ง 
ผ่ล้กร้ะทบทางสิ�งแวดล้อ้ม มล้ภาวะทางเสย่ง ฝุ่น่ควนัฟืุ้ง้กร้ะจาย 
การ้ทรุ้ดต่ัวหร้่อร้อยแต่กของพ่�นท่�อาคาร้ข้างเค่ยงร้ะหว่างการ้
ก่อสร้้างหร้่อจากการ้ก่อสร้้าง นอกจากน่� โดยทั�วไป ในสัญญา 
ร้ับเหมาก่อสร้้าง กลุ้่มบร้ิษััทฯ มักม่การ้กำหนดร้ะยะเวล้า 
ร้บัปร้ะกันผ่ล้งาน ซึึ่�งเป็นร้ะยะเวล้าท่�กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ มภ่าร้ะหน้าท่�

ท่�ยงัต่อ้งดำเนนิการ้ซึ่อ่มแซึ่ม แล้ะแกไ้ขต่อ่ใหแ้ล้ว้เสร้จ็ต่ามสญัญา 
จะร้บัผ่ดิช้อบหากเจา้ของโคร้งการ้มก่าร้เร้ย่กร้อ้งถงึขอ้ผ่ดิพล้าด
ท่�เกิดขึ�นจากงานก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ ซึึ่�งโดยทั�วไป ร้ะยะ
เวล้าร้ับปร้ะกันผ่ล้งาน มักม่ร้ะยะเวล้าปร้ะมาณ 24 - 36 เด่อน
นับจากวันท่�ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

จากโอกาสในการ้เกิดเหตุ่การ้ณ์ท่�ก่อให้เกิดความอันต่ร้ายต่่อทั�ง
แร้งงานท่�ดำเนินงานก่อสร้้าง แล้ะต่่อบุคคล้ภายนอก กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ เล้็งเห็นถึงความสำคัญแล้ะผ่ล้กร้ะทบของความเส่�ยง 
ดังกล้่าว จึงจัดให้ม่หน่วยงานความปล้อดภัย อาช้่วอนามัย แล้ะ
สภาพแวดล้้อมในการ้ทำงานท่�ขึ�นต่ร้งกับผ่้้บร้ิหาร้ส้งสุด เพ่�อ
บร้ิหาร้จัดการ้ความเส่�ยงด้านความปล้อดภัยให้เป็นไปต่ามท่�
กฎิหมายกำหนด แล้ะล้ดความเส่�ยงจากเหตุ่การ้ณ์อนัต่ร้ายท่�อาจ
เกิดขึ�น

โดยในกร้ณ่ท่�เกิดการ้ฟื้้องร้้องจากเหตุ่การ้ณ์ต่่าง ๆ ดังกล้่าวอาจ
ทำให้กลุ้่มบริ้ษััทฯ ต่กเป็นจำเล้ยในคด่ท่�ต่้องถ้กเร้่ยกร้้องค่าเส่ย
หายเป็นจำนวนมาก แม้กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะม่การ้ทำกร้มธร้ร้ม์
ปร้ะกันภัยการ้เส่�ยงภัยทุกช้นิด (All Risks) ซึึ่�งเง่�อนไขคร้อบคลุ้ม
ต่อ่การ้คุม้คร้องความรั้บผ่ดิต่อ่บุคคล้ภายนอก ในโคร้งการ้ท่�กลุ้ม่
บร้ิษััทฯ พิจาร้ณาว่าม่ความเส่�ยง หร้่อม่ม้ล้ค่าโคร้งการ้ท่�ม่ 
นัยสำคัญ โดย ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้
ทำกร้มธร้ร้ม์ปร้ะกันภัยการ้เส่�ยงภัยทุกช้นิด (Contractor’s All 
Risks) ซึึ่�งบริ้ษัทัฯ พจิาร้ณาแล้ว้ว่าเพย่งพอแล้ะเหมาะสม อย่างไร้
กด็ ่กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไมอ่าจร้บัร้องไดว้า่วงเงนิเอาปร้ะกนัจะเพย่งพอ
หร้่อเง่�อนไขในกร้มธร้ร้ม์คร้อบคลุ้มสถานการ้ณ์ต่่าง ๆ หร้่อต่่อ
ความเส่ยหายต่่าง ๆ ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ อาจต่้องเผ่ช้ิญการ้เร้่ยกร้้อง
ต่่อบร้ิษััทฯ หร้่อต่่อบร้ิษััทย่อย บร้ิษััทร้่วมหร้่อกิจการ้ร้่วมค้าใด 
ๆ ของบร้ิษััทฯ ซึ่ึ�งอาจส่งผ่ล้ให้บร้ิษััทฯ ต่้องร้ับผ่ิดในค่าเส่ยหาย
จำนวนท่�ม่นัยสำคัญได้ ซึ่ึ�งอาจส่งผ่ล้กร้ะทบในทางล้บอย่างม่ 
นัยสำคัญต่่อธุร้กิจ สถานะทางการ้เงิน การ้ดำร้งอัต่ร้าส่วน
ทางการ้เงินต่ามสัญญาก้้เงินต่่าง ๆ  แล้ะข้อกำหนดสิทธิของหุ้นก้้ 
ผ่ล้การ้ดำเนินงาน โอกาสของบร้ิษััทฯ แล้ะผ่ล้ต่อบแทนผ่้้ล้งทุน

ทั�งน่� กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ยงัคงมภ่าร้ะผ่ก้พนัภายใต่ร้้ะยะเวล้าร้บัปร้ะกนั
โคร้งการ้ก่อสร้้าง ดังนั�น หากเกิดกร้ณ่ท่�ล้้กค้าม่การ้เร้่ยกร้้องให้
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ดำเนินการ้ซึ่่อมแซึ่ม แล้ะแก้ไขต่่อให้แล้้วเสร้็จต่าม
สัญญา อาจเป็นผ่ล้ให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ค่าใช้้จ่ายเพิ�มเต่ิม ซึ่ึ�งจะส่ง
ผ่ล้กร้ะทบต่่อผ่ล้การ้ดำเนินงาน กร้ะแสเงินสดของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
อย่างไร้ก็ด่  ในช้่วง 5 ปีท่�ผ่่านมา (ปี 2560 – 2564) การ้ถ้กเร้่ยก
ร้้องให้ดำเนินการ้แก้ไขซ่ึ่อมแซึ่มงานก่อสร้้างม่เพ่ยงเล็้กน้อย 
เน่�องจากกลุ้่มบร้ิษััทฯ สามาร้ถบร้ิหาร้จัดการ้แล้ะดำเนินงานได้
อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ ภายใต้่ร้ะยะเวล้าสัญญาแล้ะคุณภาพ  
ท่�ถ้กต่้องต่ามหล้ักวิศวกร้ร้ม
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นอกจากนั�น ในสัญญาการ้จ้างผ่้้ร้ับเหมาช้่วง ยังกำหนดให้ 
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงจะต่้องร้ับผิ่ดช้อบต่่อความเส่ยหายในส่วนงานท่� 
ผ่้้ร้ับเหมานั�นร้ับผ่ิดช้อบ ร้วมไปถึงการ้จัดให้ม่การ้หักเงินปร้ะกัน 
ผ่ล้งานไวเ้พ่�อร้องร้บัเหต่กุาร้ณท์่�ถก้ฟื้อ้งร้อ้งท่�อาจเกดิขึ�นอก่ดว้ย

12) ค้วามเส่�ยงจากิกิารแพีร่ระบาดขอ็งโรค้ติุดตุ่อ็ตุ่าง ๆ  
อ็าจส่งผลกิระที่บในที่างลบอ็ย่างม่นัยสำค้ัญตุ่อ็ธุุรกิิจ กิาร
ดำเนินงาน โอ็กิาสที่างธุรุกิิจ และผลกิารดำเนินงานขอ็งบริษััที่ฯ 

การ้แพร้ร่้ะบาดของโร้คต่ดิต่่อ เช้น่ COVID-19 โร้คทางเดนิหายใจ
เฉ่ยบพล้ันรุ้นแร้งท่�ไม่ทร้าบสาเหตุ่ (SARS) โร้คทางเดินหายใจ
เฉ่ยบพล้ันในปร้ะเทศต่ะวันออกกล้าง (MERS) ไข้หวัดใหญ่ 
สายพนัธ์ุ H5N1 หร่้อ ไขห้วดัใหญส่ายพนัธุ ์H1N1 หากไมส่ามาร้ถ
ควบคุมได้ก็อาจส่งผ่ล้กร้ะทบในทางล้บอย่างม่นัยสำคัญต่่อ
บร้ร้ยากาศในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจโดยร้วมในปร้ะเทศไทย ร้วมถึง
ในต่่างปร้ะเทศ อ่กทั�ง ภาคร้ัฐอาจม่การ้บังคับใช้้มาต่ร้การ้ต่่าง ๆ  
หล้ายปร้ะการ้เพ่�อจำกัดการ้แพร่้ร้ะบาดของโร้ค เช้่น การ้ออก
ขอ้จำกัดแล้ะมาต่ร้การ้ต่่าง ๆ  ท่�เขม้งวดเพ่�อจำกดัการ้แพร้ร่้ะบาด 
เช้่น การ้จำกัดการ้เดินทางภายในปร้ะเทศแล้ะต่่างปร้ะเทศ การ้
ห้ามการ้ร้วมกลุ่้มในท่�สาธาร้ณะ คำสั�งของท้องถิ�นหร้่อคำสั�งท่�
ออกเปน็การ้ทั�วไปเพ่�อใหป้ร้ะช้าช้นอย้ใ่นเคหะสถาน เปน็ต่น้ ซึ่ึ�ง
อาจส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้ดำเนินธุร้กิจของกลุ้่มบร้ิษััทฯ โดยม่ข้อ
จำกัด อุปสร้ร้ค แล้ะ/หร้่อความยากล้ำบากในการ้ดำเนินธุร้กิจ
มากยิ�งขึ�น โดยในบางกร้ณ่ภาคร้ัฐอาจม่การ้กำหนดมาต่ร้การ้
ควบคมุแล้ะป้องกนัการ้แพร่้ร้ะบาดของ COVID-19 ท่�ส่งผ่ล้กร้ะทบ
ต่่ออุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้างในภาพร้วม เช้่น มาต่ร้การ้ควบคุมแล้ะ
ป้องกันการ้แพร่้ร้ะบาดในกลุ้่มแร้งงานก่อสร้้างเขต่พ่�นท่�
กรุ้งเทพมหานคร้แล้ะปร้ิมณฑ์ล้ โดยการ้ม่คำสั�งปิดสถานท่�
กอ่สร้า้ง ดดัแปล้งหร้อ่ร้่�อถอนอาคาร้ ซึึ่�งร้วมถงึอาคาร้ขนาดใหญ่
พเิศษั อาคาร้ส้ง อาคาร้ขนาดใหญ ่อาคาร้ท่�อย้อ่าศยัร้วม อาคาร้
สาธาร้ณะ ต่ามกฎิหมายว่าด้วยการ้ควบคุมอาคาร้ ซึ่ึ�งมาต่ร้การ้
ดังกล้่าวอาจจะส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อความค่บหน้า การ้ร้ับร้้้ร้ายได้ 
แล้ะผ่ล้การ้ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ นอกจากน่� ยังอาจเป็นผ่ล้ให้
บร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถส่งมอบงานได้ต่ามกำหนดร้ะยะเวล้าต่าม
สัญญา แล้ะอาจโดนค่าปรั้บจากการ้ส่งมอบงานล่้าช้้าดังกล่้าว
หากไม่สามาร้ถขยายร้ะยะเวล้าได้อก่ดว้ย นอกจากน่� ภาครั้ฐอาจ
มค่วามจำเปน็ต่อ้งปร้บัเปล้่�ยนแผ่นการ้ใช้ง้บปร้ะมาณ โดยมก่าร้
จัดสร้ร้งบปร้ะมาณในด้านสาธาร้ณสุขเพิ�มเติ่ม เพ่�อร้องรั้บ
มาต่ร้การ้ในการ้จัดการ้ปัญหาโร้คร้ะบาดดังกล้่าวซึ่ึ�งภาครั้ฐอาจ
ม่ความจำเป็นต้่องล้ดงบปร้ะมาณในด้านอ่�น ๆ ซึึ่�งร้วมถึงงบ
ปร้ะมาณการ้ล้งทุนในโคร้งสร้้างพ่�นฐาน ซึ่ึ�งอาจจะส่งผ่ล้ให้
จำนวนโคร้งการ้ก่อสร้้างท่�จะม่การ้เปิดปร้ะกวดร้าคาในอนาคต่ 
ร้วมถึงโคร้งการ้ท่�กลุ้่มบริ้ษััทฯ ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ได้ล้ดล้ง 
อันจะเป็นความเส่�ยงต่่อร้ายได้แล้ะกร้ะแสเงินสด แล้ะ 
ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ในอนาคต่ได้

ณ วันท่�ของเอกสาร้ฉบับน่� ปร้ะเทศไทยยังอย้่ในสถานการ้ณ์การ้
แพร้่ร้ะบาดของ COVID-19 แล้ะภาคร้ัฐได้ม่การ้ใช้้มาต่ร้การ้ 
ต่่าง ๆ  ข้างต่้น ซึ่ึ�งเร้ิ�มส่งผ่ล้กร้ะทบอย่างม่นัยสำคัญต่่อเศร้ษัฐกิจ
ของปร้ะเทศแล้ะอาจทำให้เกิดภาวะการ้ช้ะล้อตั่วทางเศร้ษัฐกิจ 
ร้วมถึงการ้ปร้ะกอบธุร้กิจของกลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้แก่ (1) การ้เปิด
ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ก่อสร้้างท่�ล้ดล้ง แล้ะเล่้�อนเวล้าการ้
ปร้ะกวดร้าคาออกไป (2) ความล้่าช้้าในการ้เบิกงวดงาน อาจม่
เบิกงวดงานได้เงินช้้าล้ง โดยสาเหตุ่มาจากปัญหาภายในหน่วย
งานภาครั้ฐอันเน่�องมาจากผ่ล้กร้ะทบของ COVID-19 แล้ะ  
(3) การ้ควบคุมการ้เดินทางเข้าออกปร้ะเทศ ซึ่ึ�งส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อ
การ้เดินทางเข้าร้าช้อาณาจักร้ของแร้งงานต่า่งช้าติ่แล้ะการ้จัดหา
วัสดุก่อสร้้างท่�ต่้องนำเข้าจากต่่างปร้ะเทศ โดยปัจจัยดังกล้่าวจะ
สง่ผ่ล้กร้ะทบต่อ่การ้ดำเนนิงานแล้ะสภาพคล้อ่งของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ 
นอกจากน่� หากม่การ้ใช้้มาต่ร้การ้ท่�คล้้ายคลึ้งกันหร้่อท่�เข้มงวด
มากขึ�นในอนาคต่เพ่�อจำกัดหร้่อป้องกันการ้แพร้่ร้ะบาดของ 
COVID-19 หร้่อโร้คต่ิดต่่ออ่�น ๆ ก็อาจทำให้เศร้ษัฐกิจของ
ปร้ะเทศไทย ร้วมถึงการ้ดำเนินธุร้กิจ ร้ายได้แล้ะกร้ะแสเงินสด 
แล้ะผ่ล้ปร้ะกอบการ้ของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้ร้บัผ่ล้กร้ะทบมากยิ�งขึ�น
อ่กด้วย 

สำหรั้บมาต่ร้การ้ควบคุมแล้ะป้องกันการ้แพร่้ร้ะบาดในกลุ้่ม
แร้งงานกอ่สร้า้งเขต่พ่�นท่�กร้งุเทพมหานคร้แล้ะปร้มิณฑ์ล้ดงักล้า่ว
ขา้งต่น้นั�นจะสง่ผ่ล้กร้ะทบต่อ่ความคบ่หนา้ของการ้กอ่สร้า้ง การ้
ร้ับร้้้ร้ายได้แล้ะผ่ล้การ้ดำเนินงานโคร้งการ้ก่อสร้้างของบร้ิษััทฯ 
ในพ่�นท่�กรุ้งเทพมหานคร้แล้ะปริ้มณฑ์ล้ ร้วมถึงอาจเป็นผ่ล้ให้
บร้ิษััทฯ ไม่สามาร้ถส่งมอบงานได้ต่ามกำหนดร้ะยะเวล้าต่าม
สัญญา อย่างไร้ก็ด่ เน่�องจากความล่้าช้้าดังกล่้าวเป็นผ่ล้มาจาก
มาต่ร้การ้ของภาคร้ฐั บร้ษิัทัฯ คาดวา่ภาคร้ฐัจะมม่าต่ร้การ้ในการ้
ขยายร้ะยะเวล้ากอ่สร้า้งต่ามสญัญาแล้ะ/หร้อ่งดเวน้คา่ปร้บัจาก
เจ้าของโคร้งการ้ต่ามเง่�อนไขของสัญญา จากการ้ท่�บร้ิษััทฯ  
ส่งมอบงานก่อสร้้างล้่าช้้าอันเป็นผ่ล้กร้ะทบจากมาต่ร้การ้ของ
ภาครั้ฐดังกล่้าว อ่กทั�ง หากความล่้าช้้าดังกล่้าวเป็นผ่ล้มาจาก
มาต่ร้การ้ของภาคร้ฐัซึ่ึ�งเป็นพฤต่กิาร้ณ์ท่�บร้ษัิัทฯ ไม่ต้่องร้บัผ่ดิช้อบ 
บร้ิษััทฯ อาจยกข้ออ้างต่ามกฎิหมายแล้ะ/หร้่อข้อกำหนดต่าม
สญัญา เพ่�อใหบ้ร้ษิัทัฯ ไมต่่อ้งร้บัผ่ดิต่ามสญัญาได ้ร้วมถงึภาคร้ฐั
ได้ม่การ้ออกนโยบายเพ่�อจ่ายค่าช้ดเช้ยสำหรั้บการ้เย่ยวยาแล้ะ
ช้่วยเหล่้อผ่้้ปร้ะกอบการ้ก่อสร้้างแล้ะแร้งงานท่�ได้ร้ับผ่ล้กร้ะทบ
จากมาต่ร้การ้ดังกล้่าว นอกจากน่� จากการ้ท่�บร้ิษััทฯ ม่โคร้งการ้
กอ่สร้า้งกร้ะจายอย้ใ่นหล้ายภม้ภิาคในปร้ะเทศไทย โดยโคร้งการ้
ส่วนใหญ่อย้่นอกพ่�นท่�กรุ้งเทพมหานคร้แล้ะปร้ิมณฑ์ล้ ซึึ่�งจะไม่
ไดร้้บัผ่ล้กร้ะทบจากมาต่ร้การ้ดงักล้า่ว แล้ะจะช้ว่ยล้ดผ่ล้กร้ะทบ
จากปัจจัยดังกล้่าวได้อ่กด้วย 
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สำหร้ับการ้เปิดปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ก่อสร้้างล้ดล้งแล้ะเล้่�อน
เวล้าการ้ปร้ะกวดร้าคาออกไป ทั�งน่� จากการ้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ม่แนวทางในการ้ปร้ะกวดร้าคาโคร้งการ้ก่อสร้้างล้่วงหน้า ส่งผ่ล้
ให ้ในปจัจบุนั กลุ่้มบร้ษิัทัฯ ยงัมก่าร้ดำเนนิงานโคร้งการ้กอ่สร้า้ง
แล้ะร้ายได้อย่างต่่อเน่�อง นอกจากน่� กลุ้่มบริ้ษััทฯ ยังคงม่การ้
ต่ิดต่ามการ้บริ้หาร้จัดการ้การ้ใช้้ทรั้พยากร้ของบริ้ษััทฯ อย่าง 
ต่่อเน่�อง  แล้ะเต่ร้่ยมความพร้้อมเพ่�อเข้าร้ับงาน แล้ะดำเนินงาน 
ภายหลั้งจากสถานการ้ณ์ COVID-19 ในปร้ะเทศม่การ้ปรั้บต่ัว
เร้ิ�มด่ขึ�นในอนาคต่อก่ดว้ยสำหร้บัการ้เบกิงวดงานอนัเน่�องมาจาก
ผ่ล้กร้ะทบของ COVID-19  ซึ่ึ�งไม่ได้เกิดจากการ้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ส่งมอบงานช้้าล้ง หร้่อปัญหาจากกลุ้่มบริ้ษััทฯ นอกจากน่� 
เน่�องจากโคร้งการ้ดังกล่้าวข้างต้่น หน่วยงานเจ้าของโคร้งการ้เป็น
หน่วยงานภาครั้ฐทั�งหมด ทำให้เช่้�อได้ว่ากลุ้่มบริ้ษััทฯ จะได้ร้ับ
เงินคร้บทั�งจำนวน ทั�งน่� กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่ม่แนวทางในการ้จัดหา
แร้งงานต่่างช้าต่ ิอยา่งไร้กด่็ การ้ควบคมุการ้เขา้ออกของแร้งงาน
ต่่างช้าต่ิอาจกร้ะทบต่่อการ้จัดหาแร้งงานของผ่้้ร้ับเหมาช้่วง 
บางส่วน หร้่ออาจทำให้ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงม่ต่้นทุนค่าแร้งงานเพิ�มขึ�น
ซึ่ึ�งจะสง่ผ่ล้กร้ะทบต่อ่ต่น้ทนุของบร้ษิัทัฯ ในการ้ว่าจา้งผ่้รั้้บเหมา
ช้่วง ทั�งน่� ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายนั�น ๆ ยังสามาร้ถบร้ิหาร้จัดการ้การ้
จัดหาแร้งงานแล้ะยังไม่ส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้ดำเนินการ้ก่อสร้้าง

โคร้งการ้ของกลุ่้มบร้ิษััทฯ อย่างม่นัยสำคัญ อย่างไร้ก็ด่ การ้
ควบคมุการ้นำเขา้วสัดกุอ่สร้า้งจากต่า่งปร้ะเทศสง่ผ่ล้กร้ะทบต่อ่
การ้ดำเนินงานโคร้งการ้ก่อสร้้างของกลุ้่มบร้ิษััทฯ จากการ้ไม่
สามาร้ถนำเข้าวัสดุก่อสร้้างบางอย่างจากต่่างปร้ะเทศได้  
ซึ่ึ�งกร้ะทบต่่อการ้ดำเนินงานก่อสร้้างต่ามแผ่นงานของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ อย่างไร้ก็ด่ กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ทำจดหมายขอสงวน
สิทธิขยายอายุสัญญาจ้าง เน่�องจากผ่ล้กร้ะทบจากสถานการ้ณ์ 
COVID-19 จากเจ้าของโคร้งการ้ อ่กทั�งยังม่การ้ปรั้บแผ่นงาน
ก่อสร้้างเพ่�อบร้ิหาร้การ้ก่อสร้้างให้แล้้วเสร้็จทันเวล้าหร้่อล้่าช้้า
น้อยท่�สุด 

ทั�งน่� สำหรั้บผ่ล้กร้ะทบต่่อผ่ล้การ้ดำเนินงานแล้ะสภาพคล่้องท่�
ใช้้ในการ้ดำเนินงาน แล้ะผ่ล้กร้ะทบต่่องบการ้เงินของบร้ิษััท  
พบว่า กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ยงัมส่ภาพคล้อ่งท่�เพย่งพอสำหร้บัการ้ดำเนิน
งาน โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังสามาร้ถจ่ายช้ำร้ะค่นดอกเบ่�ยแล้ะเงิน 
ก้้ย่มกับสถาบันการ้เงินได้ต่ามกำหนดการ้ช้ำร้ะเงิน อ่กทั�ง ณ  
วันท่� 31 ธันวาคม 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังม่วงเงินก้้ย่มกับสถาบัน
การ้เงินท่�ยังไม่เบิกใช้้เท่ากับ 3,910.12 ล้้านบาท แล้ะยังม่ 
ผ่ล้ปร้ะกอบการ้เป็นกำไร้สุทธิเท่ากับ 86.89 ล้า้นบาท ในปี 2563 
แล้ะเท่ากับ 192.67 ล้้านบาท ในปี 2564
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3.  การขับเคล่่อนธุรกิจเพ่่อความยั่งย่น

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งย่น

บร้ษิัทัมค่วามมุง่มั�นท่�จะขบัเคล้่�อนธรุ้กจิอยา่งยั�งยน่ต่ล้อดหว่งโซึ่่
คุณค่าธุร้กิจ ด้วยการ้พัฒนาศักยภาพการ้ดำเนินงานขององค์กร้
ท่�คร้อบคลุ้มสมดุล้ในทุกมิต่ิ อันร้วมถึง มิต่ิด้านเศร้ษัฐกิจ สังคม 
สิ�งแวดล้อ้ม แล้ะธร้ร้มาภบิาล้ โดยมจุ่ดมุง่หมายเพ่�อกา้วไปส้ก่าร้
เป็นบริ้ษััทก่อสร้้างร้ะดับแนวหน้าท่�สามาร้ถต่อบสนองต่่อความ
ต่้องการ้ด้านการ้บร้ิหาร้โคร้งการ้ก่อสร้้างพ่�นฐานขนาดใหญ่ของ
ล้้กค้าทั�งภาคร้ัฐ แล้ะภาคเอกช้น สามาร้ถส่งมอบผ่ล้งานท่�ม่
คณุคา่  มค่วามความปล้อดภัย สามาร้ถยกร้ะดับคุณภาพช่้วิต่ของ
ผ่้้คน ร้วมถึงขับเคล้่�อนเศร้ษัฐกิจของสังคมไทยให้เจร้ิญก้าวหน้า
ไปพร้้อมกับการ้ร้ับผ่ิดช้อบต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม 

นอกจากน่�บริ้ษััทยังม่ความมุ่งมั�นท่�จะดำเนินธุร้กิจภายใต้่กร้อบ
แนวทางการ้มุ่งส้่สังคมคาร้์บอนต่�ำ (Low-carbon Society)  
ซึ่ึ�งแสดงถึงเจต่นาร้มณ์ท่�จะล้ดการ้ใช้้เช้่�อเพล้ิงฟื้อสซึ่ิล้ให้น้อยล้ง 
โดยหนัมาพึ�งพาเทคโนโล้ยพ่ล้งังานทดแทนท่�กา้วหนา้ในร้้ปแบบ
ใหม่ๆ ร้วมถึงได้แสดงเจต่จำนงในการ้สนับสนุนเป้าหมายการ้
พฒันาท่�ยั�งยน่หร้อ่ Sustainable Development Goals (SDGs) 
ขององค์การ้สหปร้ะช้าช้าต่ิเพ่�อเสร้ิมสร้้างการ้เต่ิบโต่ทาง
เศร้ษัฐกิจแล้ะคุณภาพช่้วิต่ท่�ด่ในสังคม บริ้ษััทได้ปร้ะเมินความ
เช่้�อมโยงร้ะหว่างนโยบายแล้ะเป้าหมายการ้จัดการ้ด้านความ
ยั�งย่นขององค์กร้เข้ากับเป้าหมายการ้พัฒนาท่�ยั�งย่นฯ ทั�ง 6  
เป้าหมายหล้ัก ดังน่� 

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งย่นขื่องบริษัทSDGs

ส่งเสริ้มคุณภาพช้่วิต่ความเป็นอย้่ท่�ด่ของผ้้่คนด้วยการ้นำเทคโนโล้ย่ท่�ทันสมัย 
เขา้มาช้ว่ยเสร้มิศกัยภาพการ้ดำเนนิงานเพ่�อสง่มอบโคร้งสร้า้งพ่�นฐานขนาดใหญ่
ของปร้ะเทศท่�เปี�ยมไปด้วยคุณภาพแล้ะความปล้อดภัย   

ปร้ับปรุ้งปร้ะสิทธิภาพการ้ใช้้พล้ังงานในกร้ะบวนการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััท 
คำนึงถึงแผ่นการ้ใช้้พลั้งงานจากแหล่้งพลั้งงานทดแทนร้้ปแบบใหม่ ๆ แล้ะ
สนับสนุนการ้บร้ิหาร้จัดการ้พล้ังงานท่�ยั�งย่นต่ล้อดห่วงโซึ่่คุณค่าของธุร้กิจ

พัฒนาโคร้งสร้้างพ่�นฐานของปร้ะเทศท่�ม่คุณภาพ ยั�งย่น แล้ะย่ดหยุ่นต่่อการ้
เปล้่�ยนแปล้ง เพ่�อสนับสนุนการ้พัฒนาทางเศร้ษัฐกิจแล้ะความเป็นอย้่ท่�ด่ของ
ผ่้้คน แล้ะมุ่งส่งเสร้ิมการ้ใช้้เทคโนโล้ย่แล้ะนวัต่กร้ร้มงานก่อสร้้างแล้ะ
กร้ะบวนการ้ผ่ลิ้ต่ทางอุต่สาหกร้ร้มสมัยใหม่ท่�เพิ�มปร้ะสิทธภิาพการ้ใช้ท้รั้พยากร้
แล้ะเป็นมิต่ร้ต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม 



88  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่�ยั�งย่นขื่องบริษัทSDGs

เคาร้พในสิทธิมนุษัยช้น แล้ะส่งเสริ้มการ้ปฏิิบัต่ิท่�เท่าเท่ยมโดยไม่คำนึงถึงอายุ 
เพศ ความบกพร้่องทางร้่างกาย เช้่�อช้าต่ิ ช้าต่ิพันธุ์ แหล้่งกำเนิด ศาสนา หร้่อ
สถานะทางเศร้ษัฐกิจหร้่ออ่�น ๆ

เสร้ิมสร้้างความยั�งย่นให้แก่เม่องแล้ะชุ้มช้น โดยพัฒนาโคร้งสร้้างพ่�นฐานของ
ปร้ะเทศด้วยกร้ะบวนการ้ก่อสร้้างท่�เป็นมิต่ร้ต่่อสิ�งแวดล้้อม โดยมุ่งเน้นการ้ล้ด
ผ่ล้กร้ะทบเช้ิงล้บต่่อนิเวศสิ�งแวดล้้อม สังคมแล้ะกลุ้่มเปร้าะบางอย่างมากท่�สุด

พฒันาโคร้งสร้า้งพ่�นฐานของปร้ะเทศอยา่งมป่ร้ะสทิธภิาพหล้กัการ้ใช้ท้ร้พัยากร้
ท่�มอ่ย้อ่ย่างคุม้ค่าแล้ะล้ดการ้สญ้เสย่ในกร้ะบวนการ้ให้มากท่�สดุ ร้วมถึงการ้เล้อ่ก
ใช้้วัสดุท่�เป็นมิต่ร้กับสิ�งแวดล้้อม 

พร้อ้มมส่ว่นช่้วยในการ้ล้ดผ่ล้กร้ะทบจากการ้เปล้่�ยนแปล้งสภาพภม้อิากาศ แล้ะ
การ้มุ่งส้่สังคมคาร์้บอนต่�ำ ด้วยนวัต่กร้ร้มการ้ก่อสร้้างท่�คำนึงต่่อสิ�งแวดล้้อม 
(Green Construction) ภายใต่้หล้ักการ้บร้ิหาร้จัดการ้ทร้ัพยากร้ท่�ม่อย้่อย่าง
จำกดัอยา่งยั�งยน่ แล้ะการ้ล้ดการ้ปล่้อยกา๊ซึ่เร้อ่นกร้ะจกทั�งทางต่ร้งแล้ะทางอ้อม
ต่ล้อดทั�งห่วงโซึ่่คุณค่า
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3.2  การจัดการผลกระทบต่อผ้้มีส่วนได้เสียในห่วงโซี่คุณค่าของธุรกิจ

บร้ิษััทให้ความสำคัญกับการ้พัฒนาอย่างยั�งย่นไม่เพ่ยงแต่่การ้
ดำเนินธุร้กิจภายในองค์กร้ แต่่ร้วมถึงการ้พัฒนาต่ล้อดห่วงโซึ่่
คุณค่าธุร้กิจ ด้วยเหตุ่น่�บร้ิษััทจึงได้ผ่นวกร้วมการ้บร้ิหาร้จัดการ้
ห่วงโซึ่่คุณค่าธุร้กิจเข้ามาในการ้ขับเคล้่�อนธุร้กิจอย่างยั�งย่น โดย
มุง่บริ้หาร้จัดการ้ห่วงโซ่ึ่คุณค่าบนพ่�นฐานการ้ปฏิบัิติ่ต่ามหลั้กการ้
กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ แล้ะหลั้กจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจริ้ยธร้ร้มทาง
ธุร้กิจ นอกจากน่� บริ้ษััทได้ให้ความสำคัญกับผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย 

การ้จัดหาโคร้งการ้ก่อสร้า้งเพ่�อเพิ�มโอกาสในการ้สร้า้งร้ายได้แกบ่ร้ษิัทัโดยมุง่เน้นการ้พิจาร้ณาซึ่่�อซึ่อง
ปร้ะกวดร้าคาสำหร้ับโคร้งการ้ท่�ม่ความน่าสนใจด้านปร้ะเภทโคร้งการ้ ร้าคากล้าง ปร้ิมาณงาน แล้ะ
ร้ะยะเวล้าท่�เหมาะสม

การ้นำแบบการ้ก่อสร้้างแล้ะแบบปร้ิมาณงานแล้ะร้าคามาปร้ะเมินต่้นทุนโคร้งการ้ โดยพิจาร้ณาจาก
ปัจจัยต่่าง ๆ  อาทิ สถานท่�ต่ั�งโคร้งการ้ ความซึ่ับซึ่้อนของโคร้งการ้ ค่าใช้้จ่ายท่�เก่�ยวข้อง แล้ะปร้ะมาณ
การ้ร้ะยะเวล้าดำเนินการ้ ก่อนการ้ย่�นซึ่องปร้ะกวดร้าคา

การ้ดำเนินงานล้งนามในสัญญา แล้ะขออนุมตั่วิงเงินสินเช่้�อกับสถาบันการ้เงินสำหรั้บวงเงินค�ำปร้ะกัน
แล้ะวงเงินสินเช้่�อร้ะยะสั�น เพ่�อใช้้ในโคร้งการ้ก่อสร้้าง

การ้ปร้ะเมินต้่นทุนก่อสร้้างจริ้ง แล้ะการ้วางแผ่นการ้หาปัจจัยการ้ก่อสร้้าง ร้วมถึง การ้จัดหาวัสดุ
กอ่สร้า้ง เคร่้�องจักร้ เคร่้�องมอ่แล้ะอปุกร้ณ ์การ้จดัหากำล้งัคนแล้ะการ้วางโคร้งสร้า้งการ้จัดการ้ภายใน
โคร้งการ้ก่อสร้้างให้ม่ความเหมาะสม ซึึ่�งปร้ะกอบไปด้วยวิศวกร้โคร้งการ้ หัวหน้าวิศวกร้ โฟื้ร์้แมน  
คนงาน แล้ะพนักงานส่วนสำนักงาน เป็นต่้น

การ้ต่ิดต่าม ควบคุม แล้ะต่ร้วจสอบคุณภาพ แล้ะความก้าวหน้าแล้ะอุปสร้ร้คของงานก่อสร้้าง

การ้ต่ร้วจสอบคุณภาพงาน แล้ะเก็บงานให้เป็นไปต่ามท่�ร้ะบุไว้ในสัญญา แล้ะทำเร้่�องส่งมอบงานต่าม
สัญญาการ้ันต่่ผ่ล้งาน

ทกุกลุ้ม่ คร้อบคลุ้มต่ั�งแต่ก่าร้ทำความเข้าใจในความคาดหวังของ
ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย ต่ล้อดจนทำการ้ปร้ะเมินแล้ะวิเคร้าะห์ปร้ะเด็นท่�
อย้ใ่นความสนใจ พร้อ้มทั�งจดัทำแนวทางการ้ดำเนนิงานเพ่�อต่อบ
สนองโดยคำนึงถึงปร้ะโยช้น์ส้งสุดท่�ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยจะได้ร้ับ ทั�งน่�
เพ่�อให้บร้ิษััทสามาร้ถล้ดผ่ล้กร้ะทบอันอาจเกิดจากกิจกร้ร้มการ้
ดำเนินธุร้กิจต่ล้อดห่วงโซึ่่คุณค่าของบร้ิษััท

3.2.1 ห่วงโซ่่คุณค่าขื่องธัุรกิจ

การจัด้หางาน
โครงการ

การประเมินแล้ะ
ประม้ล้ราคา

การล้งนาม
สัญญา 
ก่อสร้าง

การวางแผน
ก่อสร้าง

การด้ำาเนินการ
ก่อสร้าง

การ 
ส่งมอบงาน

1

2

3

4

5

6
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3.2.2 การวิเคราะห์ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ยในห่วงโซ่่คุณค่าขื่องธัุรกิจ

ภาครัฐแล้ะ
หน่วยงาน
กำากับด้้แล้

ผ้้ถ่อหุ้นแล้ะ 
นักล้งทุน

สถาบัน
ทางการเงิน

ชุมชนแล้ะ
สังคม

ค้่ค้า ล้้กค้า พนักงาน ส่�อมวล้ชน ค้่แขื่่ง 
ทางการค้า

ตุารางขอ็บเขตุค้วามสัมพีันธุ์ขอ็งผู้ม่ส่วนได้เส่ยในห่วงโซี่คุ้ณ์ค้่า

1

2

3

4

5

6

ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย ประเด้็นสำาคัญหร่อความคาด้หวัง แนวทางการด้ำาเนินงานเพ่�อตอบสนอง ช่องทางการตอบสนอง

ตุารางวิเค้ราะห์ประเด็นสำค้ัญและแนวที่างกิารตุอ็บสนอ็งตุ่อ็ผู้ม่ส่วนได้เส่ย

> การ้ปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมายแล้ะ
ร้ะเบ่ยบข้อบังคับพ่�นฐาน

> การ้บร้ิหาร้จัดการ้ผ่ล้กร้ะทบ
ด้านสิ�งแวดล้้อมแล้ะสังคม

 >ต่ิดต่ามนโยบายจากภาคร้ัฐอย่างต่่อ
เน่�อง เพ่�อให้สามาร้ถกำหนดกล้ยุทธ์การ้
ดำเนินธุร้กิจได้อย่างทันท่วงท่

> ปฏิบัิต่ติ่ามกฎิหมายแล้ะร้ะเบ่ยบข้อบังคบั
ท่�เก่�ยวข้องอย่างเคร้่งคร้ัด

> ต่ร้วจสอบแล้ะ ต่ิดต่ามผ่ล้กร้ะทบด้าน 
สิ�งแวดล้้อม แล้ะสังคมอย่างเป็นปร้ะจำ 

> พัฒนากร้ะบวนการ้ดำเนินงาน แล้ะ
กำหนดมาต่ร้การ้เพ่�อล้ดผ่ล้กร้ะทบทาง
สังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อมจากการ้ดำเนิน
กิจการ้ของบร้ิษััท  

> สนับสนุนเป้าหมายการ้พัฒนาท่�ยั�งย่น
ขององค์การ้สหปร้ะช้าช้าต่ิ

ภาคร้ัฐหร้่อ
ห น่ ว ย ง า น 
กำกับด้แล้

> การ้เปิดเผ่ยแล้ะร้ายงาน
ผ่ล้ให้แก่หน่วยงานร้าช้การ้

> การ้เย่�ยมช้มกิจการ้ 

> การ้เข้าปร้ะชุ้มร้่วมกับ
ภาคร้ัฐในวาร้ะต่่างๆ
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ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย ประเด้็นสำาคัญหร่อความคาด้หวัง แนวทางการด้ำาเนินงานเพ่�อตอบสนอง ช่องทางการตอบสนอง

> การ้จัดซึ่่�อจัดจ้างท่�เป็นธร้ร้ม
แล้ะการ้ช้ำร้ะคา่จา้งท่�คร้บถว้น
แล้ะต่ร้งเวล้า

> สภาพแวดล้้อมในการ้ทำงานท่�
ปล้อดภัย

> การ้เสร้มิสร้้างความร้้แ้ล้ะทกัษัะ
ด้านแร้งงาน

> กำหนดแนวปฏิบิตั่กิาร้จดัซึ่่�อจัดจ้างท่�เป็น
ธร้ร้มร้่วมกับค้่ค้าหร้่อผ่้้ร้ับเหมาทุกร้าย

> กำหนดมาต่ร้ฐานในการ้ปร้ะเมินแล้ะ 
คดัเล้อ่กค้ค้่าบนพ่�นฐานความยั�งยน่ (ESG)

> เปิดเผ่ยข้อม้ล้การ้จัดซึ่่�อจัดจ้างท่�สำคัญ

> กำหนดข้อห้ ามไ ม่ ให้ผ่้้ บร้ิหาร้แล้ะ
พนกังานร้บัผ่ล้ปร้ะโยช้นใ์ดๆ เปน็สว่นต่วั
จากค้่ค้าไม่ว่าโดยทางต่ร้งหร้่อทางอ้อม

> กำหนดแนวปฏิิบัต่ิด้านความปล้อดภัย
แล้ะช้่วอนามัย ร้วมทั�งกำช้ับให้ค้่ค้าทุก
ร้ายม่การ้ปฏิิบัต่ิต่ามอย่างเคร้่งคร้ัด

> อบร้มให้ความร้้้ พัฒนาศักยภาพเพ่�อยก
ร้ะดับข่ดความสามาร้ถในการ้ให้บร้ิการ้
อย่างเป็นมาต่ร้ฐาน 

> ช้่�แจงแล้ะสนับสนุนให้ค้ค่า้เคาร้พในหลั้ก
สิทธิมนุษัยช้นด้วยการ้ปฏิิบัต่ิต่่อแร้งงาน
อย่างเป็นธร้ร้ม ร้วมไปถึงม่ส่วนร้่วม 
ร้ับผ่ิดช้อบต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม  

> ปฏิบัิต่ติ่ามกฎิหมายแล้ะเกณฑ์ก์าร้ต่ร้วจ
ปร้ะเมินท่�ม่ความเก่�ยวข้องกับด้าน 
สิ�งแวดล้้อม

> จัดหาวัสดุ อุปกร้ณ์ แล้ะเคร้่�องจักร้ ท่�ม่
คณุภาพ มป่ร้ะสทิธภิาพแล้ะเหมาะสมใน
การ้ดำเนินการ้ 

> สร้ร้หาบุคล้ากร้ ร้วมถึงผ้้่ร้ับเหมาท่�เป็น 
ผ่้ช้้ำนาญการ้ แล้ะมป่ร้ะสบการ้ณ์ เพ่�อให้
มั�นใจว่าสามาร้ถส่งมอบงานท่�ม่คุณภาพ
ต่ามกำหนดเวล้า 

> บร้ิหาร้จัดการ้ต่้นทุนในการ้ก่อสร้้างของ
กลุ้่มบร้ิษััท เพ่�อคงไว้ซึ่ึ�งการ้เสนอร้าคาท่�
เหมาะสม

> พัฒนา ปรั้บปรุ้ง ผ่ล้ิต่ภัณฑ์์แล้ะงาน
บร้ิการ้เพ่�อเพิ�มข่ด ความสามาร้ถในการ้
แข่งขัน แล้ะการ้ส่งมอบโคร้งการ้ท่�ม่
คุณภาพ ต่ร้งต่ามมาต่ร้ฐาน ข้อกำหนด
แล้ะร้ะยะเวล้าท่�ร้ะบุไว้ในสัญญา

> ม่การ้ทบทวนผ่ล้การ้ปฏิิบัต่ิงานเพ่�อ
ปร้บัปร้งุแล้ะพัฒนาคณุภาพของโคร้งการ้
เป็นวาร้ะปร้ะจำในการ้ปร้ะชุ้ม

> การ้พบปะแล้ะปร้ะชุ้ม
ร้่วมกับล้้กค้า

> ร้ายงานปร้ะจำปี

> การ้ส่�อสาร้ออนไล้น์ / 
อ่เมล้ 

> เว็บไซึ่ต่์: https://www.
civilengineering.co.th

> ส่�อออนไล้น์ทางเล่้อก: 
Civil Engineering PCL. 
(Facebook แล้ะ Line)

> การ้สำร้วจความพึงพอใจ
ของล้้กค้าปร้ะจำปี 

> ม่ความใส่ใจในการ้บริ้หาร้
จัดการ้ แล้ะสามาร้ถควบคุม
ผ่ล้กร้ะทบด้านช้่วอนามัย แล้ะ
สิ�งแวดล้้อม 

> ความเหมาะสมในร้ายล้ะเอ่ยด 
คุณภาพ เทคนิคการ้ก่อสร้้าง
แล้ะร้าคา

> ม่เคร่้�องม่อ เคร่้�องจักร้ แล้ะ
อุปกร้ณ์ท่�ม่ปร้ะสิทธิภาพใน
การ้บร้ิการ้แล้ะส่งมอบงาน 

> ม่บุคล้ากร้ท่�ม่ทักษัะแล้ะข่ด
ความสามาร้ถเพร้่ยบพร้้อม 
เพ่ยงพอต่่อการ้ปฏิิบัต่ิงาน

> ม่ปร้ะสบการ้ณ์ แล้ะเทคนิคใน
การ้ส่งมอบความสำเร็้จในงาน
ก่อสร้้างแต่่ล้ะปร้ะเภทงาน

> ความสำเร็้จในการ้ส่งมอบงาน
ท่�ต่ร้งต่่อเวล้า

> โคร้งการ้ทางวิศวกร้ร้มท่�ม่
มาต่ร้ฐานความปล้อดภัยแล้ะ
คุณภาพต่ร้งกับความต่้องการ้
ของล้้กค้า

ล้้กค้า

- เจ้าของ
โคร้งการ้
ภาคร้ัฐ

- เจ้าของ
โคร้งการ้
ภาค
เอกช้น 

ค้่ค้า

- ผ่้้จัดส่ง
วัสดุหร้่อ
บร้ิการ้

- ผ่้้ร้ับเหมา
งาน

- หุ้นส่วน
ทางธุร้กิจ

> สั ญ ญ า จ้ า ง แ ล้ ะ ก า ร้
ปร้ับปรุ้งข้อกำหนดใน
สัญญาจ้าง แล้ะร้ายงาน
เอกสาร้สั�งซึ่่�อ

> จัดปร้ะชุ้มร่้วมกับค่้ค้า 
แล้ะ ผ้้่ ร้ั บ เหมา  เ พ่� อ
ส่� อ ส า ร้น โ ยบายขอ ง 
บร้ิษััทแล้ะต่อบข้อซึ่ัก
ถามของค้่ค้าในปร้ะเด็น
ต่่าง ๆ
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ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย ประเด้็นสำาคัญหร่อความคาด้หวัง แนวทางการด้ำาเนินงานเพ่�อตอบสนอง ช่องทางการตอบสนอง

>เปิดช้่องทางการ้ร้ับฟื้ังข้อเสนอแนะจาก 
ผ่้้ม่ส่วนเก่�ยวข้องทุกฝ่่าย

>สร้้างความเช่้�อมั�นในกร้ะบวนการ้เก็บ
ร้ักษัาข้อม้ล้ล้้กค้า

> ร้ับปร้ะกันโคร้งการ้ต่ามท่�ร้ะบุไว้ใน
สัญญาก่อสร้้าง 

> อบร้มให้ความร้้้ ส่งเสร้ิมความก้าวหน้า 
ร้่วมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนา
ทักษัะทางวิช้าช้่พแล้ะทักษัะสนับสนุน 
อ่�นๆ 

> พิจาร้ณาค่าต่อบแทนแล้ะสวัสดิการ้ต่่อ
พนักงานอย่างเป็นธร้ร้ม โดยคำนึงถึง 
ค่าจ้างแร้งงานในกลุ้่มอุต่สาหกร้ร้ม

> กำหนดแนวปฏิิบัต่ิต่่อพนักงานให้เป็นไป
ต่ามกฎิหมายแล้ะมาต่ร้ฐานท่�เก่�ยวข้อง
ต่ามหล้ักการ้เคาร้พสิทธิมนุษัยช้นขั�น 
พ่�นฐาน 

> กำหนดแนวปฏิิบัต่ิการ้ทำงานด้านความ
ปล้อดภัยแล้ะช้ว่อนามัย ร้วมทั�งกำชั้บให้
ม่การ้ปฏิิบัต่ิต่ามอย่างเคร้่งคร้ัด

> กำหนดช่้องทางในการ้ร้้องเร้่ยนแล้ะ
เสนอข้อคิดเห็นแก่พนักงาน 

> ทำการ้ศึกษัาความเป็นไปได้ ทั�งเร้่�องงบ
ปร้ะมาณแล้ะผ่ล้ต่อบแทนจากการ้ล้งทนุ
ท่�มุ่งเน้นการ้พัฒนาอย่างยั�งย่น ในแต่่ล้ะ
โคร้งการ้ ก่อนการ้ต่ัดสินใจ

> ให้ข้อม้ล้ท่�ถ้กต่้อง คร้บถ้วน ช้ัดเจน 
สามาร้ถต่ร้วจสอบได้อย่างโปร้่งใส

> ร้ับฟื้ังความคิดเห็นเพ่�อนำมาพัฒนาการ้
ดำเนินการ้

> เปิดเผ่ยข้อม้ล้สำคัญท่�เก่�ยวข้องกับการ้
ดำเนินธุร้กิจแล้ะ ปฎิิบัต่ิต่ามแนวปฏิิบัต่ิ
ดา้นความยั�งยน่เพ่�อสร้า้งความเช่้�อมั�นให้
กับผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยอย่างทั�วถึง

> นำแผ่นการ้ดำเนนิงานท่�เก่�ยวขอ้งกบัแนว
ปฏิิบตั่ดิา้นความยั�งยน่มาปร้ะยกุต่ใ์นการ้
จัดทำแผ่นธุร้กิจแล้ะแผ่นกล้ยุทธ์

> ก า ร้ ส่� อ ส า ร้ ผ่่ า น ส่� อ
อิ เล้็กทร้อนิกส์ภายใน
องค์กร้

> กิ จกร้ร้ม ผ้้่บร้ิหาร้พบ
พนักงาน

> สายด่วน/กล้่องร้ับความ
คิดเห็น

> ช้อ่งทางการ้ร้อ้งเร้ย่นของ
บร้ิษััท 

> กจิกร้ร้มการ้อบร้มสมัมนา 

> ร้ายงานปร้ะจำปี

> การ้ส่�อสาร้ออนไล้น์ / 
อ่เมล้ 

> เว็บไซึ่ต่์: https://www.
civilengineering.co.th

> ส่�อออนไล้น์ทางเล่้อก: 
Civil Engineering PCL. 
(Facebook แล้ะ Line)

> โอกาสความก้าวหน้าเติ่บโต่ใน
การ้ปร้ะกอบวิช้าช้พ่ แล้ะความ
มั�นคงในการ้ทำงาน

> สวัสดิการ้แล้ะค่าต่อบแทนท่�
เหมาะสมแล้ะเป็นธร้ร้ม

> สิ ท ธิ  แ ล้ ะก า ร้ปฏิิ บั ต่ิ ต่่ อ
พนักงานท่�เท่าเท่ยมแล้ะเป็น
ธร้ร้ม

> สภาพแวดล้อ้มท่�ปล้อดภยัแล้ะ
เหมาะสมต่่อการ้ทำงาน

> การ้พฒันาความร้้อ้ยา่งต่่อเน่�อง

>การ้ปฏิิบัต่ิต่่อผ้้่ถ่อหุ้นทุกร้าย
อย่างเท่าเท่ยมกัน

>การ้เต่ิบโต่ของผ่ล้ปร้ะกอบการ้
อย่างต่่อเน่�อง

>การ้กำกับด้แล้กิจการ้ด้วยความ
โปร้่งใส แล้ะต่ร้วจสอบได้ 

>ได้ร้ับข้อม้ล้ท่�สำคัญของการ้
ดำเนินธุร้กิจคร้บถ้วนแล้ะทัน
ต่่อเหตุ่การ้ณ์

>ดำเ นินธุร้ กิจสอดคล้้อง กับ
แนวทางความยั�งย่น (ESG)

พนักงาน

-  พนักงาน
ร้ายเด่อน

-  พนักงาน
ร้ายวัน

ผ่้้ถ่อหุ้น/

นักล้งทุน
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ผ้้ม่ส่วนได้้เส่ย ประเด้็นสำาคัญหร่อความคาด้หวัง แนวทางการด้ำาเนินงานเพ่�อตอบสนอง ช่องทางการตอบสนอง

> ช้ำร้ะหน่�ค่นต่ร้งต่่อเวล้าเพ่�อหล้่กเล่้�ยง
การ้ผ่ิดนัดช้ำร้ะหน่�

> ปฏิิบัต่ิต่ามเง่�อนไขต่่างๆ ท่�ร้ะบุไว้ต่าม
สัญญาอย่าง เคร้่งคร้ัด

>ยึ ด มั� น ใ นก า ร้ปร้ะ เ มิ น ผ่ล้กร้ะทบ 
สิ�งแวดล้้อมในทุกโคร้งการ้

> กำหนดแนวปฏิิบัต่ิแล้ะมาต่ร้การ้แก้ไข
ผ่ล้กร้ะทบท่�ช้ัดเจนเพ่�อล้ดผ่ล้กร้ะทบท่�
อาจเกิดขึ�นต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม
อย่างทันท่วงท่

> พบปะพ้ดคุยแล้ะสอบถามความคิดเห็น
ของคนในชุ้มช้นโดยร้อบเพ่�อทำความ
เข้าใจถึงความต่้องการ้ของชุ้มช้น

> จัดกิจกร้ร้มชุ้มช้นสัมพันธ์ ส่งเสร้ิมการ้ม่
สว่นร้ว่มร้ะหว่างบริ้ษัทั ช้มุช้น แล้ะสังคม 
ร้วมถึงต่ิดต่ามผ่ล้ความค่บหน้าในร้ะยะ
ยาว 

> ส่�อสาร้แล้ะเผ่ยแพร่้ข้อม้ล้ท่�เป็นข้อเท็จ
จร้ิงแล้ะทันต่่อเหตุ่การ้ณ์

> มอบหมายให้หน่วยงานท่� เก่�ยวข้อง 
ร้ับผิ่ดช้อบในการ้ปร้ะช้าสัมพันธ์ แล้ะ
สร้้างความสัมพันธ์อันด่ต่่อส่�อมวล้ช้น

> การ้ปร้ะชุ้มเป็นวาร้ะ

> โคร้งการ้เพ่�อชุ้มช้นแล้ะ
สังคม

> การ้ล้งพ่�นท่�พบชุ้มช้น

> การ้ร้ับฟื้ังความคิดเห็น

> กิจกร้ร้มชุ้มช้นสัมพันธ์

> เว็บไซึ่ต่์: https://www.
civilengineering.co.th

> ส่�อออนไล้น์ทางเล่้อก: 
Civil Engineering PCL. 
(Facebook แล้ะ Line)

> การ้ให้การ้สัมภาษัณ์แล้ะ
แถล้งข่าวเป็นร้ายกร้ณ่

> การ้ปร้ะชุ้มผ่่านสมาคม
อุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้างใน
พร้ะบร้มร้าช้้ปถัมภ์ร้วม
ถึงหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

> การ้แข่งขันท่�เป็นธร้ร้ม > ดำเนินธุร้กิจอย่างม่จร้ร้ยาบร้ร้ณ แล้ะ
ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมายการ้แข่งขันทางการ้
ค้าอย่างเคร้่งคร้ัด

> ช้ำร้ะหน่�ต่ร้งต่่อเวล้าต่ามเง่�อนไข
ท่�กำหนด

> ปฏิิบั ติ่ต่ามเง่�อนไขแล้ะข้อ
กำหนดต่่าง ๆ อย่างเคร้่งคร้ัด

> ความปล้อดภัยจากกิจกร้ร้ม
การ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััท

> ดำเนนิการ้แกไ้ขผ่ล้กร้ะทบดา้น
สิ� ง แ ว ด ล้้ อ ม อั น เ กิ ด จ า ก
มล้ภาวะ เช้่น ฝุ่่นล้ะออง แล้ะ
เส่ยง เป็นต่้น 

> ม่ส่วนร้่วมในการ้ร้ับผ่ิดช้อบ
แล้ะพัฒนาคุณภาพช้่วิต่ชุ้มช้น 
ทั�งด้านการ้ให้ความร้้้ การ้สร้า้ง
อาช้พ่แล้ะร้ายได ้การ้สนับสนุน 
เ งิน ทุนหร้่อ อุปกร้ณ์ท่� เ ป็น
ปร้ะโยช้น์ต่่อชุ้มช้น

> ความโปร่้งใสแล้ะการ้เปิดเผ่ย
ข้อม้ล้ท่�ม่ความถ้กต่้อง

> การ้คุ้มคร้องข้อม้ล้ส่วนบุคคล้
แล้ะความปล้อดภัยของข้อม้ล้

สถาบัน
ทางการ้เงิน 

ชุ้มช้นแล้ะ
สังคม

- ชุ้มช้นโดย
ร้อบ

- ปร้ะช้าช้น
ทั�วไป 

- ผ่้้ ใช้้ร้ถใช้้
ถนน

ส่�อมวล้ช้น

ค้่แข่ง
ทางการ้ค้า
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3.3  การจัดการด้านความยั่งย่นในมิติส่ิงแวดล้อม

3.3.1 นโยบายแล้ะแนวปฏิบัติด้้านส่ิงแวด้ล้้อม

บร้ษิัทัทร้าบด่ถงึผ่ล้กร้ะทบเช้งิล้บดา้นสิ�งแวดล้อ้มท่�มโ่อกาสเกดิ
ขึ�นจากขั�นต่อนกร้ะบวนการ้ผ่ลิ้ต่วัสดกุอ่สร้า้งแล้ะการ้ดำเนนิการ้
กอ่สร้้างโคร้งการ้ ดว้ยเหตุ่น่� บร้ษัิัทจงึกำหนดนโยบายรั้บผิ่ดช้อบ
ต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อมของบริ้ษััทท่�คร้อบคลุ้มด้านการ้บริ้หาร้
จัดการ้พล้ังงาน ทร้ัพยากร้ ของเส่ยแล้ะมล้พิษั แล้ะปฏิิบัต่ิต่าม
กร้อบแนวทางการ้บริ้หาร้จัดการ้สิ�งแวดล้้อมท่�สอดคล้้องต่าม 
เป้าหมายการ้พัฒนาอย่างยั�งย่น (SDGs) ของสหปร้ะช้าช้าติ่ว่า
ด้วย การ้แสวงหาแนวทางแล้ะโอกาสในการ้อนุร้ักษั์พล้ังงาน  
การ้บริ้โภคแล้ะการ้ผ่ลิ้ต่ท่�ยั�งย่นต่ามหลั้กเศร้ษัฐกิจหมุนเว่ยน 
(Circular Economy) ร้วมไปถึงการ้กำหนดให้การ้อนุร้ักษ์ั 
สิ�งแวดล้้อมเป็นส่วนหนึ�งในทุกการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััท  
โดยแต่่งต่ั� งคณะทำงานแล้ะผ้้่ร้ับผ่ิดช้อบด้านการ้จัดการ้ 
สิ�งแวดล้อ้มในโคร้งสร้า้งองค์กร้ เพ่�อกำกบั ด้แล้ ควบคุมแล้ะต่ร้วจ
สอบผ่ล้กร้ะทบด้านสิ�งแวดล้้อมทั�งภายในแล้ะภายนอกบริ้ษัทั
 
ยิ� งไปกว่านั�น บร้ิษััทได้ยึดถ่อปฏิิบัต่ิต่ามบทบัญญัต่ิด้าน 
สิ�งแวดล้้อมของหน่วยงานร้ะดับปร้ะเทศท่�เก่�ยวข้อง อาทิ 
สำนักงานนโยบายแล้ะแผ่นทร้ัพยากร้ธร้ร้มช้าต่ิแล้ะสิ�งแวดล้้อม 
ร้วมถึงเกณฑ์์มาต่ร้ฐานด้านสิ�งแวดล้้อมท่�เจ้าของโคร้งการ้เป็น 
ผ่้้กำหนดอย่างเคร่้งครั้ด อ่กทั�งยังได้ร้ิเร้ิ�มนำหลั้กการ้ก่อสร้้างท่�
เป็นมติ่ร้ต่่อสิ�งแวดล้้อม (Green construction) เข้ามาบร้้ณาการ้
ในกิจกร้ร้มการ้ดำเนินธุร้กิจของบริ้ษััทเพ่�อเป็นการ้ร่้วมแสดง
เจต่นาร้มณ์ในการ้รั้กษัาความสมดุล้ของร้ะบบนิเวศต่ล้อดจนล้ด
ผ่ล้กร้ะทบจากการ้เปล้่�ยนแปล้งสภาพภ้มิอากาศ โดยมุ่งเน้น
การ้นำเทคโนโล้ยแ่ล้ะเทคนิคทางวศิวกร้ร้มท่�ทนัสมัยมาปร้ะยุกต่์
ใช้้ในกร้ะบวนการ้ก่อสร้้าง เพ่�อล้ดการ้ปล้่อยก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจก 
มล้พิษัแล้ะของเส่ยต่ล้อดห่วงโซึ่่อุปทาน 

3.3.2 การบริหารจัด้การแล้ะผล้การด้ำาเนินงานด้้าน
ส่ิงแวด้ล้้อม

3.3.2.1 กิารจัดกิารพีลังงาน
บร้ิษััทต่ร้ะหนักถึงความสำคัญของการ้ล้ดการ้ใช้้พลั้งงานแล้ะใช้้
พลั้งงานให้เกิดปร้ะสิทธิผ่ล้ส้งสุดร้วมถึงการ้สร้้างความต่ร้ะหนัก
ร้้ก้บัผ้้่มส่่วนได้เสย่ในเร่้�องของการ้อนุร้กัษ์ัพลั้งงาน ดงันั�น บริ้ษัทั
จึงให้ความสำคัญอย่างยิ�งต่่อการ้บร้ิหาร้จัดการ้พล้ังงานในการ้

ดำเนนิธรุ้กจิดว้ยการ้ปฏิบิตั่ติ่ามนโยบายดา้นพล้งังานของภาคร้ฐั
อยา่งเคร้ง่คร้ดั ร้เิร้ิ�มล้งทนุในโคร้งการ้อนรุ้กัษัพ์ล้งังานไฟื้ฟื้า้จาก
การ้เปล้่�ยนร้ะบบแสงสว่างในพ่�นท่�อาคาร้สำนักงานแล้ะโร้งงาน
ผ่ล้ิต่วัสดุก่อสร้้าง ด้วยการ้ใช้้หล้อดปร้ะหยัดไฟื้ปร้ะเภทแอล้อ่ด่ 
(LED: Light Emitting Diode) คุณภาพส้งท่�ม่ความสว่าง 
เทย่บเท่า มอ่ายุการ้ใช้ง้านท่�ยาวนาน แล้ะมอั่ต่ร้าการ้ใช้ไ้ฟื้ฟ้ื้าต่�ำ 
สามาร้ถช้่วยบร้ิษััทปร้ะหยัดพล้ังงานควบค้่ไปกับการ้ล้ดภาร้ะ 
ค่าใช้้จ่ายของบริ้ษััทในร้ะยะยาวได้มากกว่าการ้ใช้้งานหล้อดไฟื้
ปร้ะเภทฟื้ล้้ออเร้สเซึ่นต่์ (Florescent Lamp) แบบดั�งเดิม 

มากไปกวา่นั�น บร้ษิัทัไดส้ง่เสร้มิกจิกร้ร้มร้ณร้งคส์ร้า้งจติ่สำนกึท่�
ด่ในการ้อนุร้ักษั์พล้ังงานแก่พนักงานอย่างจร้ิงจังผ่่านการ้อบร้ม
แล้ะปร้ะช้าสัมพันธ์ โดยกำหนดให้มก่าร้ปิดใช้ง้านร้ะบบแสงสว่าง
ในแต่่ล้ะช้่วงเวล้าหากไม่จำเป็น แล้ะการ้ขอความร้่วมม่อในการ้
ปดิไฟื้ฟ้ื้าในห้องปร้ะชุ้มหลั้งใช้ง้านเสร็้จ การ้ใช้บั้นไดแทนการ้ใช้้
ล้ิฟื้ท์ การ้ควบคุมอุณหภ้มิของร้ะบบปรั้บอากาศให้ไม่เกิน 25 
องศาเซึ่ล้เซ่ึ่ยส แล้ะปิดเคร่้�องปรั้บอากาศร้ะหว่างช่้วงเวล้าพัก 
ร้วมไปถึงการ้กำหนดต่าร้างการ้ด้แล้ร้ักษัา ต่ร้วจสอบ แล้ะซึ่่อม
บำรุ้งปร้ะเภทอุปกร้ณ์ไฟื้ฟ้ื้าทุกช้นิดให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม 
เช้น่ ร้ะบบไฟื้ฟื้า้แสงสวา่ง ร้ะบบเคร้่�องปร้บัอากาศ พดัล้มร้ะบาย
อากาศ ร้ะบบล้ิฟื้ต่์แล้ะอุปกร้ณ์สำนักงาน เป็นต่้น    

บร้ิษััทยังม่แผ่นท่�จะนำเอาหล้อดไฟื้ปร้ะหยัดพล้ังงานมาใช้้
สำหร้ับร้ะบบไฟื้ฟ้ื้าแสงสว่างในพ่�นท่�โคร้งการ้ก่อสร้้างปร้ะเภท
อาคาร้ของบร้ษิัทัทกุบร้ษิัทัทกุแหง่ เพ่�อเพิ�มปร้ะสทิธภิาพในการ้
ปร้ะหยัดพล้ังงานในโคร้งการ้ในอนาคต่ 
 
ทั�งน่� ในปี 2564 บร้ษิัทัม่การ้ใช้พ้ล้งังาน*จากในโร้งงานผ่ล้ติ่แล้ะ
ศ้นย์บร้ิการ้ซ่ึ่อมทั�งสิ�น 26,491 เมกะจ้ล้** ทั�งน่�เพ่�อเป็นการ้
ควบคมุการ้ดำเนนิงานใหส้อดคล้อ้งกบักร้อบการ้ดำเนนิงานอยา่ง
ยั�งยน่แล้ะแผ่นอนรุ้กัษัพ์ล้งังานของบร้ษิัทั ซึ่ึ�งบร้ษิัทัมแ่ผ่นในการ้
เก็บข้อม้ล้การ้ใช้้พล้ังงานให้คร้อบคลุ้มส่วนงานอ่�น ๆ มากยิ�งขึ�น 
เช่้น อาคาร้สำนักงานใหญ่ สถานท่�ต่ั�งโคร้งการ้ เป็นต่้น ในปี 
ถดัไป แล้ะยงัอย้ใ่นร้ะหวา่งการ้ศกึษัาเพ่�อต่ั�งเปา้หมายการ้ล้ดการ้
ใช้้พล้ังงาน

*หมายเหตุุ การ้ร้ายงานการ้ใช้้พล้ังงานของบร้ิษััทคร้อบคลุ้มแหล้่งเช้่�อเพล้ิงจากพล้ังงานใช้้แล้้วหมดไป (Non-renewable fuel sources) แล้ะการ้ใช้้ไฟื้ฟื้้าในโร้งงานผ่ล้ิต่แล้ะศ้นย์บร้ิการ้ซึ่่อม
**หมายเหตุุ ขอบเขต่การ้ร้ายงานการ้ใช้้พล้ังงานของบร้ิษััทในปีท่�ผ่่านมาคร้อบคลุ้มขอบเขต่ดังต่่อไปน่� 
1) โร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนสะพานคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ปช้นิดกล้วงแล้ะโร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่เสร้ิมเหล้็กสำเร้็จร้้ปจังหวัดสร้ะบุร้่
2) โร้งงานผ่ล้ิต่แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่จังหวัดสร้ะบุร้่ ต่ร้ัง แล้ะอยุธยา
3) โร้งงานคอนกร้่ต่ผ่สมเสร้็จจังหวัดสร้ะบุร้่
4) ศ้นย์บร้ิการ้ซึ่่อมเคร้่�องจักร้จังหวัดสร้ะบุร้่ ต่ร้ัง แล้ะกร้ะบ่� 
5) โร้งงานผ่ล้ิต่คานคอนกร้่ต่อัดแร้งแล้ะร้าวเหล้็กล้้กฟื้้กกันร้ถ สำหร้ับทางหล้วงจังหวัดสร้ะบุร้่
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3.3.2.2 กิารจัดกิารน้ำ
น�ำนับเป็นอ่กหนึ�งปัจจัยหลั้กท่�สำคัญสำหรั้บภาคอุต่สาหกร้ร้ม 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในภาคอุต่สาหกร้ร้มก่อสร้า้งท่�มค่วามต้่องการ้
ใช้้น�ำในปริ้มาณมาก ไม่ว่าจะเพ่�อการ้ผ่ลิ้ต่วัสดุก่อสร้้าง การ้
ก่อสร้้างโคร้งการ้พ่�นฐานขนาดใหญ่ แล้ะการ้ใช้้น�ำเพ่�อการ้
สาธาร้ณป้โภคในอาคาร้สำนักงาน ความต้่องการ้ใช้ท้รั้พยากร้น�ำ
ในปร้ิมาณท่�มากยิ�งขึ�นของทุกภาคส่วนเพ่�อร้องร้ับต่่อการ้เพิ�ม
จำนวนปร้ะช้ากร้ในอนาคต่ ปร้ะกอบกบัแนวโนม้วกิฤต่นิ�ำแล้ง้ท่�
ทวค่วามรุ้นแร้งมากยิ�งขึ�นจากการ้เปล้่�ยนแปล้งสภาพภม้อิากาศ 
ล้ว้นแล้ว้แต่จ่ะนำมาซึ่ึ�งความเส่�ยงในการ้ดำเนนิธรุ้กจิของบร้ษิัทั 
ด้วยเหตุ่น่� บริ้ษััทได้กำหนดแนวทางการ้บริ้หาร้จัดการ้น�ำแล้ะ
มาต่ร้การ้ร้บัมอ่โดยมุง่เนน้การ้เพิ�มปร้ะสิทธภิาพการ้ใช้น้�ำภายใน
องค์กร้ต่ามหล้ัก 3R ได้แก่ การ้ล้ดการ้ใช้้น�ำ (Reduce) การ้ใช้้
น�ำซึ่�ำ (Reuse) แล้ะการ้หมุนเว่ยนน�ำกล้ับมาใช้้ใหม่ (Recycle) 

ต่วัอยา่งโคร้งการ้เพิ�มปร้ะสทิธภิาพการ้ใช้น้�ำของบร้ษิัทัท่�โดดเดน่ 
ได้แก่ การ้ต่ร้วจสอบอุปกร้ณ์ในการ้ใช้้น�ำแล้ะบำรุ้งร้ักษัาร้ะบบ
น�ำปร้ะปาให้อย้่ในสภาพท่�สมบ้ร้ณ์พร้้อมใช้้งานเพ่�อล้ดการ้ส้ญ
เส่ยน�ำโดยไม่จำเป็น การ้ต่ิดต่ั�งร้ะบบสุขภัณฑ์์ปร้ะหยัดน�ำ การ้
ปร้ับปรุ้งอุปกร้ณ์แล้ะร้ะบบจ่ายน�ำเพ่�อล้ดปริ้มาณน�ำท่�ใช้้ใน
กร้ะบวนการ้ผ่ล้ิต่วัสดุก่อสร้้าง การ้ใช้้เทคนิคการ้ก่อสร้้างท่� 
เหมาะสมเพ่�อล้ดปร้ิมาณการ้ใช้้น�ำส้งสุดในแต่่ล้ะโคร้งการ้

นอกจากน่� บร้ิษััทยังให้ความสำคัญกับการ้สร้้างการ้ม่ส่วนร้่วม
ของกลุ่้มผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยท่�ม่การ้พึ�งพาทร้ัพยากร้น�ำอย่างม่ 
นัยสำคัญ อาทิ พนักงาน ค้่ค้าแล้ะผ้้่ร้ับเหมาผ่่านกิจกร้ร้มการ้
ปร้ะช้าสมัพนัธเ์พ่�อย�ำเต่่อนแล้ะขอความร้ว่มมอ่ใหม้ก่าร้ปร้ะหยดั
น�ำร้วมถึงล้ดกิจกร้ร้มการ้ใช้้น�ำหากไม่จำเป็นอ่กด้วย 

โคร้งการ้บร้ิหาร้จัดการ้น�ำท่�ม่ปร้ะสิทธิภาพดังท่�ร้ะบุไว้ข้างต้่น  
ส่งผ่ล้ให้ในร้อบปี 2564 ท่�ผ่่านมา บร้ิษััทม่ปร้ิมาณการ้ใช้้น�ำ 
ทั�งสิ�น 33,307 ล้้กบาศก์เมต่ร้* ทั�งน่� บร้ิษััทม่แผ่นในการ้เก็บ
ข้อม้ล้การ้ใช้้น�ำให้คร้อบคลุ้มส่วนงานอ่�น ๆ มากยิ�งขึ�น เช้่น 
อาคาร้สำนักงานใหญ่ สถานท่�ต่ั�งโคร้งการ้ เป็นต่้น ในปีถัดไป 

3.3.2.3 กิารบริหารจัดกิารขยะ ขอ็งเส่ยและมลพีิษั 
เพ่�อต่อกย�ำการ้มุง่ไปส้ก่าร้เปน็บร้ษิัทักอ่สร้า้งร้ะดบัแนวหนา้ของ
ปร้ะเทศ บริ้ษัทัไดม้ก่าร้บร้หิาร้จดัการ้สิ�งแวดล้อ้มท่�คร้อบคลุ้มใน
ทุกโคร้งการ้ก่อสร้้าง พ่�นท่�จัดเก็บวัสดุก่อสร้้าง แล้ะสำนักงาน
โคร้งการ้ของบร้ิษััทอย่างเข้มงวด โดยยึดถ่อข้อกำหนดแล้ะ
บทบัญญัต่ิต่ามกฎิหมาย ต่ล้อดจนปฏิิบัต่ิต่ามมาต่ร้การ้เพ่�อ
ปอ้งกนัแล้ะบร้ร้เทาผ่ล้กร้ะทบเช้งิล้บต่อ่สิ�งแวดล้อ้มแล้ะสงัคมท่�
อาจเกิดขึ�นไม่ว่าจะเป็นมล้ภาวะจากของเส่ย เส่ยงแล้ะฝุ่่น ดังท่�
ร้ะบุไว้ในการ้ร้ายงานการ้ปร้ะเมินผ่ล้กร้ะทบสิ�งแวดล้้อม  
(Environmental Impact Assessment: EIA) ร้วมถึงปฏิิบัต่ิ
ต่ามข้อกำหนดด้านสิ�งแวดล้้อมท่�ร้ะบุในสัญญา แล้ะจัดทำการ้
ร้ายงานผ่ล้การ้ปฏิิบัต่ิต่ามาต่ร้การ้ป้องกันแล้ะแก้ไขผ่ล้กร้ะทบ
สิ�งแวดล้้อมแล้ะมาต่ร้การ้ติ่ดต่ามต่ร้วจสอบผ่ล้กร้ะทบสิ�ง
แวดล้อ้มอย่างเคร่้งครั้ด ทั�งน่�เพ่�อให้มั�นใจว่าปร้ะช้าช้น แล้ะชุ้มช้น
ใกล้เ้คย่งจะได้ร้บัผ่ล้กร้ะทบจากการ้ดำเนินธรุ้กจิของบริ้ษัทัน้อย
ท่�สดุ บร้ษิัทัไดม้ก่าร้ดำเนนิการ้บร้หิาร้จดัการ้สิ�งแวดล้้อมเพ่�อล้ด
ผ่ล้กร้ะทบจากมล้ภาวะอันอาจเกิดจากการ้โคร้งการ้ก่อสร้้าง ดงัน่�

กิารบริหารจัดกิารขอ็งเส่ย
บร้ษิัทัให้ความสำคัญต่อ่การ้บริ้หาร้จัดการ้ของเสย่ในทุกขั�นต่อน
การ้ดำเนินการ้ของบริ้ษััท โดยใช้้ปร้ะโยช้น์จากจุดแข็งด้าน
วศิวกร้ร้มกอ่สร้า้งของบร้ษิัทัในการ้ควบคมุคณุภาพการ้กอ่สร้า้ง
ของทุกโคร้งการ้ให้เกิดของเส่ยในกร้ะบวนการ้น้อยท่�สุด ร้วมไป
ถึงการ้ด้แล้รั้กษัาสิ�งแวดล้้อมขณะดำเนินการ้ก่อสร้้างด้วยการ้
ควบคุมการ้ปนเป้�อนจากมล้ภาวะอันเกิดจากเศษัวัสดุก่อสร้้าง 
ขยะม้ล้ฝ่อยแล้ะของเส่ยท่�เกิดขึ�นในพ่�นท่�โคร้งการ้ก่อสร้้างให้
สอดคล้้องต่ามเกณฑ์์มาต่ร้ฐานท่�กฎิหมายกำหนด บริ้ษััทได้
กำหนดมาต่ร้การ้ควบคุมแล้ะป้องกันผ่ล้กร้ะทบต่่อสุขภาพแล้ะ
ความปล้อดภัยของชุ้มช้นแล้ะร้ะบบนิเวศท่�หล้ากหล้าย ได้แก่ 
การ้จดัเต่ร้ย่มพ่�นท่�สำหร้บัจดัเกบ็หร้อ่ทำความสะอาดเคร้่�องจกัร้ 
ยานพาหนะ ถังน�ำมันใช้้แล้้ว หร้่อขยะม้ล้ฝ่อย ให้อย้่ห่างจาก
แหล่้งน�ำสาธาร้ณะแล้ะทางร้ะบายน�ำเพ่�อป้องกันการ้ช้ะล้า้งของ
เศษัน�ำมนัแล้ะวสัดลุ้งส้แ่หล้ง่น�ำผ่วิดนิ การ้ควบคมุคณุภาพน�ำทิ�ง
จากร้ะบบสขุาภบิาล้ช้ั�วคร้าวร้ะหวา่งการ้ดำเนนิการ้กอ่สร้า้งดว้ย
การ้ติ่ดต่ั�งถังบำบัดสำเร็้จร้้ป การ้ซ่ึ่อมบำรุ้งเคร่้�องจักร้แล้ะ 

*หมายเหตุุ ขอบเขต่การ้ร้ายงานการ้ใช้้น�ำของบร้ิษััทในปีท่�ผ่่านมาคร้อบคลุ้มโร้งงาน ดังน่�
1) โร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนสะพานคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ปช้นิดกล้วงแล้ะโร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่เสร้ิมเหล้็กสำเร้็จร้้ปจังหวัดสร้ะบุร้่
2) โร้งงานผ่ล้ิต่แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่จังหวัดอยุธยา
3) โร้งงานคอนกร้่ต่ผ่สมเสร้็จจังหวัดสร้ะบุร้่
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ยานพาหนะเพ่�อป้องกันไม่ให้เกิดการ้ร้ั�วไหล้ของน�ำมันต่ามแนว
เส้นทางในกิจกร้ร้มก่อสร้้าง  การ้กำหนดให้ม่ผ่้้ร้ับเหมาจำแนก
ปร้ะเภทของขยะในพ่�นท่�โคร้งการ้ก่อสร้า้ง เพ่�อนำเศษัวัสดุเหล้อ่
ใช้้จากการ้ก่อสร้้างมาแปร้ร้้ปเพ่�อนำกล้ับมาใช้้ปร้ะโยช้น์ใหม่ 
(Recycling) หร้่อจำหน่าย แล้ะการ้ส่งของเส่ยอันต่ร้ายไปกำจัด
ด้วยวิธ่ท่�เหมาะสมโดยหน่วยงานภายนอกท่�ได้ร้ับการ้รั้บร้อง
มาต่ร้ฐาน เป็นต่้น

บร้ิษััทฯ ยังให้ความสําคัญต่่อการ้ล้ดปร้ิมาณของเส่ยจากการ้
ปร้ะกอบธุร้กิจโดยยึดหลั้กการ้ใช้ใ้ห้นอ้ยหร้อ่ใช้เ้ท่าท่�จาํเป็น โดย
ได้ม่การ้ร้ณร้งค์ด้านการ้ใช้้วัสดุสํานักงานสิ�นเปล้่องต่่าง ๆ อย่าง
คุ้มค่า เช้่น การ้นำกร้ะดาษัใช้้แล้้วกล้ับมาใช้้ใหม่ (Re-used 
paper) แล้ะการ้พึ�งพาเทคโนโล้ย่การ้ส่งข้อม้ล้ในร้้ปแบบ
อิเล้็กทร้อนิกส์แทนการ้ใช้้กร้ะดาษั เป็นต่้น ยิ�งไปกว่านั�นบร้ิษััท
ยงัมแ่ผ่นท่�จะดำเนนิการ้จดัการ้ของเสย่ใหเ้กดิปร้ะสิทธภิาพสง้สุด
ภายในบร้ิษััท (Waste Utilization) โดยท่มผ่้้บร้ิหาร้ได้วางแผ่น
งานแล้ะติ่ดต่ามอย่างใกล้ชิ้้ดในการ้พิจาร้ณาถึงการ้นำของเสย่ใน
แต่ล่้ะกร้ะบวนการ้ไปใช้้อยา่งมม่ล้้คา่แล้ะเกดิปร้ะโยช้นส์ง้สดุดว้ย
หล้ักการ้ใช้้ซึ่�ำ (Reuse) แล้ะการ้หมุนเว่ยนกล้ับมาใช้้ใหม่  
(Recycle) โดยพิจาร้ณาคร้อบคลุ้มต่ั�งแต่่กร้ะบวนการ้การ้เล้่อก
ใช้้ทร้ัพยากร้ในการ้ผ่ล้ิต่ กร้ะบวนการ้ผ่ล้ิต่ แล้ะการ้จัดการ้ของ
เส่ยในแต่่ล้ะโร้งงานการ้ผ่ล้ิต่ เป็นต่้น

3.3.2.4 กิารบริหารจัดกิารมลพีิษัที่างอ็ากิาศ
บร้ษิัทัต่ร้ะหนักดถ่งึผ่ล้กร้ะทบเช้งิล้บด้านคุณภาพอากาศอนัเกดิ
จากการ้กอ่สร้า้งโคร้งสร้า้งพ่�นฐานขนาดใหญ่ ซึ่ึ�งบร้ษัิัทเช่้�อวา่การ้
บร้หิาร้จัดการ้มล้พิษัทางอากาศ ได้แก่ ปญัหาเร่้�องฝุ่น่ล้ะออง จะ
เป็นอ่กหนึ�งบทบาทสำคัญของบร้ิษััทในการ้แสดงความร้ับผ่ิด
ช้อบต่อ่ผ้้่ปฏิบัิต่งิานแล้ะชุ้มช้นโดยร้อบ ดงันั�นบริ้ษััทจึงได้ปฏิบัิต่ิ
ต่ามมาต่ร้การ้ควบคุมฝุ่่นล้ะอองให้อย้่ภายใต้่เกณฑ์์ดัช้น่ช่้�วัดท่�
หน่วยงานภาคร้ัฐกำหนดอย่างเคร้่งคร้ัด พร้้อมทั�งกำหนด
แนวทางการ้บริ้หาร้จัดการ้ด้านมล้พิษัทางอากาศในงานก่อสร้า้ง
ท่�หล้ากหล้าย ยกตั่วอย่างเช่้น การ้ฉด่พร้มน�ำช้ั�วคร้าวบริ้เวณพ่�นท่�
ท่�ม่การ้ปร้ับสภาพพ่�นท่�หน้าดินเพ่�อป้องกันการ้ฟืุ้้งกร้ะจายของ
ฝุ่่นล้ะออง การ้ล้้างล้้อยานพาหนะก่อนออกจากพ่�นท่�ก่อสร้้าง 
การ้ควบคุมการ้จร้าจร้ให้มเ่สน้ทางเดินร้ถท่�คล้อ่งต่วัขณะดำเนิน
การ้กอ่สร้้างเพ่�อล้ดมล้พษิัทางอากาศจากยานพาหนะ การ้ต่ดิต่ั�ง
ต่าข่ายดักฝุ่่นแล้ะร้ะบบถุงกร้องบำบัดฝุ่่น Bag Filter แล้ะการ้
จดัทำแผ่งกนัฝุ่น่พร้อ้มหล้งัคาคร้อบบอ่ดกัฝุ่่นในบร้เิวณเคร้่�องเผ่า
หินร้้อนเพ่�อควบคุมการ้ฟืุ้้งกร้ะจายของฝุ่่น ร้วมไปถึงการ้ปล้้ก
ต่น้ไมต้่ามแนวทางกอ่สร้า้งเพ่�อปอ้งกนัฝุ่น่ล้ะอองควบค่้ไปกบัการ้
ล้ดมล้ภาวะด้านเส่ยงส้่พ่�นท่�ข้างเค่ยง เป็นต่้น 

นอกจากน่� บริ้ษััทยังได้ร้ิเร้ิ�มนำเทคโนโล้ย่แล้ะเทคนิคทาง
วิศวกร้ร้มท่�ม่มาต่ร้ฐานแล้ะทันสมัยมาใช้้ เพ่�อเพิ�มปร้ะสิทธิภาพ
ในการ้วางแผ่นการ้ก่อสร้้างแล้ะสามาร้ถดำเนินงานก่อสร้้างได้

อยา่งร้วดเร้ว็ โดยมวั่ต่ถุปร้ะสงคเ์พ่�อล้ดผ่ล้กร้ะทบต่อ่สขุภาพของ
ชุ้มช้นโดยร้อบให้มากท่�สุด  ยกต่ัวอย่างเช่้น การ้นำเทคโนโล้ย่
เคร้่�องจักร้ต่ิดต่ั�งช้ิ�นส่วนสำเร้็จ (Launcher) ท่�สามาร้ถย่นร้ะยะ
เวล้าในการ้ดำเนินการ้ก่อสร้้างได้ 2-3 เท่าเม่�อเท่ยบกับวิธ่การ้
ก่อสร้้างแบบดั�งเดิมมาปร้ะยุกต่์ในการ้ดำเนินโคร้งการ้ก่อสร้้าง
สาธาร้ณ้ปโภคหล้ากหล้ายปร้ะเภท แล้ะการ้นำคอนกร้่ต่ผ่สม
เสร็้จมาใช้ใ้นบริ้เวณก่อสร้า้งท่�ใกล้เ้คย่งกับพ่�นท่�พกัอาศัยเพ่�อล้ด
การ้ฟืุ้้งกร้ะจายของฝุ่่นล้ะอองจากป้นซ่ึ่เมนต์่แล้ะหินทร้าย 
เป็นต่้น 

ทั�งน่� บริ้ษัทัไดท้ำการ้ต่ร้วจวดัมล้พษิัทางอากาศปร้ะจำป ีโดยพบ
ว่าดัช้น่ในการ้ต่ร้วจวัดทั�งหมดอย้่ในค่าควบคุมแล้ะผ่่านเกณฑ์์
มาต่ร้ฐานท่�หน่วยงานภาครั้ฐแล้ะเจ้าของโคร้งการ้กำหนด ซึึ่�งท่�
ผ่่านมาบริ้ษััทยังไม่เคยม่ ข้อพิพาททางกฎิหมายในเร่้�อง 
สิ�งแวดล้้อมแต่่อย่างใด 

3.3.2.5 กิารจัดกิารเพี่�อ็ลดปัญหากิ๊าซีเร่อ็นกิระจกิ
บร้ิษััทต่ร้ะหนักด่ถึงทิศทางการ้เปล้่�ยนแปล้งครั้�งสำคัญในกลุ้่ม
อุต่สาหกร้ร้มท่�เต่ร้่ยมการ้เพ่�อรั้บม่อกับการ้เปล้่�ยนแปล้งสภาพ
ภ้มิอากาศซึ่ึ�งเป็นวาร้ะร้ะดับโล้ก โดยพร้้อมเป็นส่วนหนึ�งในการ้
ขบัเคล้่�อนธรุ้กจิเพ่�อช้ว่ยล้ดการ้ปล้อ่ยกา๊ซึ่เร้อ่นกร้ะจกทั�งทางต่ร้ง
แล้ะทางอ้อมภายใต่้การ้มุ่งส้่สังคมคาร้์บอนต่�ำ (Low-carbon 
Society) โดยม่การ้ดำเนินการ้ท่�สำคัญ ดังน่� 

กิารเพิี�มประสิที่ธุิภาพีกิารขอ็งเค้ร่�อ็งจักิรและยานพีาหนะใน
กิารกิ่อ็สร้าง
บร้ษิัทักำหนดแนวปฏิบัิต่ทิ่�ดซ่ึ่ึ�งนบัเป็นอก่หนึ�งกล้ไกสำคัญในการ้
ช้ว่ยล้ดการ้ปล้อ่ยกา๊ซึ่เร้อ่นกร้ะจกในการ้ดำเนนิธุร้กจิของบริ้ษัทั 
โดยกำหนดให้ม่การ้ต่ร้วจสอบ แล้ะการ้บำรุ้งร้ักษัาเคร่้�องยนต์่ 
เคร้่�องจักร้ แล้ะยานพาหนะท่�ใช้ใ้นการ้ผ่ลิ้ต่วสัดกุอ่สร้า้งแล้ะการ้
ดำเนินการ้ก่อสร้้างให้อย้่ในสภาพใช้้งานได้ต่ามปกต่ิอย่างเป็น
ปร้ะจำในทุกๆ ปี ร้วมไปถึงได้จัดเก็บข้อม้ล้การ้ใช้้งานของ
เคร้่�องจกัร้แล้ะยานพาหนะเพ่�อใช้ใ้นการ้วางแผ่นการ้ใช้พ้ล้งังาน
อยา่งมป่ร้ะสทิธภิาพ อก่ทั�งยงัไดป้ร้บัปร้งุปร้ะสทิธภิาพแล้ะปร้บั
เปล่้�ยนเคร้่�องจักร้ให้เป็นไปต่ามมาต่ร้ฐานไอเส่ยย้โร้ (Euro  
emissions standard) พร้อ้มกนักบัการ้ร้เิร้ิ�มนำร้ถยนต่พ์ล้งังาน
ไฟื้ฟื้้า (Electric Vehicle: EV) มาใช้้ควบค้่ในการ้ดำเนินธุร้กิจ 
ทั�งน่�เพ่�อควบคุมเขม่าฝุ่่นล้ะอองคาร้์บอนมอนอกไซึ่ด์ (CO) แล้ะ
ออกไซึ่ด์ของไนโต่ร้เจน (NOx) ให้ม่ค่าคงอย้่ภายใต่้เกณฑ์์
มาต่ร้ฐานท่�กำหนดโดยกร้มควบคุมมล้พิษั ยิ�งไปกว่านั�น บร้ิษััท
ยงัไดร้้ณร้งคเ์ร้่�องการ้ล้ดการ้ใช้เ้ช้่�อเพล้งิหากไมจ่ำเปน็ โดยไดส่้�อ
ความไปยงัผ่้บ้ร้หิาร้ ท่มงานปฏิบิตั่กิาร้ แล้ะขยายผ่ล้ไปถงึผ่้ร้้บัเหมา
ของบร้ษิัทัอก่ด้วย ซึ่ึ�งบร้ษิัทัเช้่�อวา่การ้ปรั้บปร้งุปร้ะสิทธภิาพของ
เคร่้�องยนต์่แล้ะเคร่้�องจักร้ ต่ล้อดจนการ้ล้ดการ้ใช้้เช่้�อเพลิ้ง
ฟื้อสซึ่ลิ้จะช้ว่ยล้ดปร้มิาณการ้ปล้อ่ยกา๊ซึ่เร้อ่นกร้ะจกล้งไดอ้ยา่ง
ม่นัยสำคัญ
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กิารเปล่�ยนสารที่ำค้วามเย็นในระบบปรับอ็ากิาศเพ่ี�อ็ลด 
ผลกิระที่บตุ่อ็กิารเปล่�ยนแปลงสภาพีภูมิอ็ากิาศ
สาร้ทำความเย็นในร้ะบบปรั้บอากาศถอ่เปน็หนึ�งในต่วัแปร้สำคญั
ท่�ส่งผ่ล้ต่่อปริ้มาณการ้ปล่้อยก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจกจากอาคาร้
สำนกังานของบริ้ษัทั บริ้ษัทัต่ร้ะหนักถงึความสำคัญของปร้ะเด็น
ดังกล้่าวจึงได้ม่การ้พิจาร้ณาใช้้สาร้ทำความเย็นท่�เป็นมิต่ร้ต่่อ 
สิ�งแวดล้อ้มมากยิ�งขึ�น โดยบร้ษิัทัมแ่ผ่นในการ้เล้กิใช้ส้าร้ทำความ
เยน็ของเคร้่�องปร้บัอากาศท่�มส่าร้ CFC (Chlorofluorocarbon) 
เปน็สว่นปร้ะกอบทั�งในพ่�นท่�อาคาร้สำนกังานใหญ ่แล้ะโคร้งการ้
ก่อสร้้างในอนาคต่ 

กิารใช้้พีลังงานที่ดแที่น
นอกเหน่อจากกิจกร้ร้มอนุร้ักษ์ัพล้ังงานดังท่�ร้ะบุไว้ในหัวข้อ 
3.3.2.1 การ้จัดการ้พล้ังงาน บร้ิษััทยังเล้็งเห็นถึงโอกาสสำคัญใน
การ้ล้ดภาร้ะค่าใช้จ่้ายด้านการ้ใช้พ้ลั้งงานของบริ้ษัทัในร้ะยะยาว 
ควบค้่ไปกับการ้สนับสนุนเป้าหมายการ้พัฒนาอย่างยั�งย่น ของ
องคก์าร้สหปร้ะช้าติ่ ขอ้ท่� 7  โดยปัจจุบนัอย้ใ่นขั�นต่อนการ้ศึกษัา
ความเป็นไปได้ในการ้ต่ิดต่ั�งร้ะบบไฟื้ฟื้้าพล้ังงานแสงอาทิต่ย์ใน
พ่�นท่�อาคาร้สำนักงานแล้ะโร้งงานสายการ้ผ่ล้ิต่วัสดุก่อสร้้างใน
อนาคต่

ในปีท่�ผ่่านมา บร้ิษััทได้ร้ายงานการ้ปล้่อยก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจกต่าม
แนวทางการ้จัดทำร้ายงานการ้ปล่้อยก๊าซึ่เร่้อนกร้ะจกสำหรั้บ
บร้ิษััทจดทะเบ่ยนท่�จัดทำโดยสำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับ
ต่ล้าดหล้กัทร้พัยแ์ล้ะต่ล้าดหล้กัทร้พัย ์แล้ะองคก์ร้บร้หิาร้จดัการ้
ก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจก (องค์การ้มหาช้น) โดยม่ผ่ล้การ้ดำเนินงานด้าน
การ้ปล้อ่ยกา๊ซึ่เร้อ่นกร้ะจกจากในโร้งงานผ่ล้ติ่แล้ะศน้ยก์าร้ซึ่อ่ม
ในปร้ะเภททางต่ร้ง (Scope 1) เ ท่ากับ 1,846 ต่ัน
คาร้บ์อนไดออกไซึ่ดเ์ทย่บเทา่* แล้ะทางออ้ม (Scope 2) เทา่กบั 
540 ต่ันคาร้์บอนไดออกไซึ่ด์เท่ยบเท่า** ต่ามล้ำดับ โดยบร้ิษััทม่
แผ่นในการ้เก็บข้อม้ล้การ้ปล้่อยก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจกให้คร้อบคลุ้ม
ส่วนงานอ่�นๆ มากยิ�งขึ�น เช้่น อาคาร้สำนักงานใหญ่ สถานท่�ต่ั�ง
โคร้งการ้ เป็นต่้น แล้ะคาดว่าจะจัดให้ม่การ้ทวนสอบข้อม้ล้การ้
ปล้่อยก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจกในปีถัดไป 

3.3.2.6 กิารเล่อ็กิใช้้วัสดุและกิารกิ่อ็สร้างเพี่�อ็สิ�งแวดล้อ็ม
บร้ษิัทัให้ความสำคัญต่อ่การ้แสดงความร้บัผิ่ดช้อบต่อ่สิ�งแวดล้อ้ม
ในทกุขั�นต่อนการ้ดำเนนิธรุ้กจิของบร้ษิัทั โดยนำหล้กัการ้กอ่สร้้าง
ท่�เป็นมิต่ร้ต่่อสิ�งแวดล้้อม (Green Construction) มาปร้ะยุกต่์
ใช้ต้่ั�งแต่ข่ั�นต่อนการ้สร้ร้หาวสัดกุอ่สร้า้ง จนกร้ะทั�งถึงการ้ดำเนนิ
การ้กอ่สร้า้ง บร้ษิัทัใสใ่จร้ายล้ะเอย่ดในการ้เล้อ่กใช้ว้สัดกุอ่สร้า้ง
ท่�ม่คุณภาพแล้ะความปล้อดภัย ร้วมถึงเทคนิคการ้ก่อสร้้างท่�ส่ง
ผ่ล้กร้ะทบต่่อสิ�งแวดล้้อมให้น้อยท่�สุด ต่ัวอย่างการ้ดำเนินงาน
ของบริ้ษัทัท่�โดดเด่น ได้แก ่ การ้หล้ก่เล่้�ยงหร้อ่ยกเลิ้กการ้ใช้วั้สดุ
ก่อสร้้างท่�ม่ส่วนปร้ะกอบของสาร้อันต่ร้ายส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อ
สุขภาพแล้ะสิ�งแวดล้้อม อาทิ วัสดุก่อสร้้างท่�ผ่ล้ิต่จากแร่้ใยหิน 
(Asbestos) ท่�เป็นสาร้ก่อมะเร้็งในมนุษัย์ การ้นำเทคโนโล้ย่แล้ะ
เทคนิคด้านวิศวกร้ร้มท่� ทันสมัยมาปร้ะยุกต่์ ใช้้ เ พ่�อ เพิ�ม
ปร้ะสิทธิภาพในการ้ก่อสร้้าง โดยสามาร้ถล้ดปร้ิมาณงานแล้ะ
ร้ะยะเวล้าในการ้ก่อสร้า้งเม่�อเทย่บกบัการ้ใช้ว้ธิก่าร้ก่อสร้า้งแบบ
เดิม ร้วมไปถึงการ้พัฒนาปร้ะสิทธิภาพของร้ะบบบร้ิหาร้จัดการ้
คล้งัสนิคา้แล้ะร้ะบบโล้จสิต่กิส ์เพ่�อล้ดปร้มิาณวสัดกุอ่สร้า้งเหล้อ่
ใช้้ในโคร้งการ้ แล้ะล้ดการ้ใช้้พล้ังงานในการ้ขนส่งวัสดุก่อสร้้าง
เหล้่อใช้้กล้ับมายังโร้งงาน เป็นต่้น 

นอกจากน่�บริ้ษัทัยังอย้ใ่นร้ะหว่างการ้ทำการ้ศึกษัาเพ่�อพิจาร้ณา
การ้สร้ร้หาวัสดุก่อสร้้างท่�ม่คุณสมบัต่ิเป็นมิต่ร้ต่่อสิ�งแวดล้้อม  
มาทดแทนวัสดุก่อสร้้างแบบดั�งเดิม อาทิ ป้นซึ่่เมนต่์ไฮดร้อล้ิก 
(Hydraulic cement) ท่�จะช้่วยบร้ิษััทในเร้่�องของการ้ล้ดการ้
ปล้่อยก๊าซึ่คาร้์บอนไดออกไซึ่ด์ในกร้ะบวนการ้ผ่ล้ิต่ 

*หมายเหตุุ ขอบเขต่การ้ร้ายงานการ้การ้ปล้่อยก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจกทางต่ร้งแล้ะทางอ้อมของบร้ิษััทในปีท่�ผ่่านมาคร้อบคลุ้มโร้งงาน ดังน่�
1) โร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนสะพานคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ปช้นิดกล้วงแล้ะโร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่เสร้ิมเหล้็กสำเร้็จร้้ปจังหวัดสร้ะบุร้่
2) โร้งงานผ่ล้ิต่แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่จังหวัด ต่ร้ังแล้ะอยุธยา
3) โร้งงานคอนกร้่ต่ผ่สมเสร้็จจังหวัดสร้ะบุร้่
4) นย์บร้ิการ้ซึ่่อมเคร้่�องจักร้จังหวัด สร้ะบุร้่ ต่ร้ัง แล้ะกร้ะบ่�
5) โร้งงานผ่ล้ิต่คานคอนกร้่ต่อัดแร้งแล้ะร้าวเหล้็กล้้กฟื้้กกันร้ถ สำหร้ับทางหล้วงจังหวัดสร้ะบุร้่

**หมายเหตุุ ขอบเขต่การ้ร้ายงานการ้การ้ปล้่อยก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจกทางอ้อมของบร้ิษััทในปีท่�ผ่่านมาคร้อบคลุ้มโร้งงาน ดังน่�
1) โร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนสะพานคอนกร้่ต่สำเร้็จร้้ปช้นิดกล้วงแล้ะโร้งงานผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่เสร้ิมเหล้็กสำเร้็จร้้ปจังหวัดสร้ะบุร้่
2) โร้งงานผ่ล้ิต่แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่จังหวัดสร้ะบุร้่ ต่ร้ังแล้ะอยุธยา
3) โร้งงานคอนกร้่ต่ผ่สมเสร้็จจังหวัดสร้ะบุร้่
4) ศ้นย์บร้ิการ้ซึ่่อมเคร้่�องจักร้จังหวัด สร้ะบุร้่ ต่ร้ัง แล้ะกร้ะบ่�
5) โร้งงานผ่ล้ิต่คานคอนกร้่ต่อัดแร้งแล้ะร้าวเหล้็กล้้กฟื้้กกันร้ถ สำหร้ับทางหล้วงจังหวัดสร้ะบุร้่
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3.4  การจัดการด้านความยั่งย่นในมิติสังคม

3.4.1  นโยบายแล้ะแนวปฏิบัติด้้านสังคม

บร้ิษััทม่ความมุ่งมั�นท่�จะส่งมอบผ่ล้งานการ้ก่อสร้้างแล้ะการ้
บร้กิาร้ต่า่งๆ ท่�เปี�ยมไปดว้ยคณุภาพร้ะดบัสง้สดุให้กบัล้ก้คา้ ดว้ย
ท่มงานท่�ม่ปร้ะสบการ้ณ์แล้ะความเช่้�ยวช้าญในงานเป็นอย่างด ่
ต่ล้อดจนการ้สร้้างสัมพันธภาพแล้ะร้ักษัาไว้ซึ่ึ�งความสัมพันธ์ท่�ด่
กับผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยท่�ม่ส่วนสำคัญกับการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััท  
ไม่ว่าจะเป็นล้้กค้า ค้่ค้าหร้่อหุ้นส่วนทางธุร้กิจ ผ่้้ร้ับเหมางาน 
ต่ล้อดจนพนักงานของบร้ิษััท โดยบร้ิษััทได้กำหนดแนวปฏิิบัต่ิท่�
ด่ท่�สอดคล้้องกับนโยบายความรั้บผ่ิดช้อบต่่อสังคมแล้ะ 
สิ�งแวดล้อ้ม (CSR) แล้ะนโยบายการ้บร้หิาร้แล้ะพฒันาทร้พัยากร้
บุคคล้ของบริ้ษััท อันปร้ะกอบไปด้วยการ้ให้ความสำคัญกับการ้
เคาร้พสิทธิมนุษัยช้นท่�สอดคล้้องต่ามหลั้กการ้ช้่�นำขององค์การ้
สหปร้ะช้าช้าต่ิว่าด้วยธุร้กิจกับสิทธิมนุษัยช้น (The United 
Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights) การ้ปร้ะกอบธุร้กิจด้วยความเป็นธร้ร้ม การ้ปฏิิบัต่ิต่่อ
แร้งงานอย่างเป็นธร้ร้มแล้ะอย้บ่นพ่�นฐานการ้ใส่ใจในสุขภาพแล้ะ
ความเป็นอย้่ท่�ด่ภายใต้่บทบัญญัติ่ท่�ได้กำหนดไว้ต่ามกฎิหมาย
แร้งงานไทย ร้วมไปถึงการ้อย้่ร้่วมกันกับสังคมโดยร้อบด้วยการ้
ใหก้าร้สนบัสนนุกจิกร้ร้มแล้ะสิ�งอำนวยความสะดวกท่�จำเปน็เพ่�อ
ยกร้ะดับคุณภาพช้่วิต่ของชุ้มช้นให้ด่ยิ�งขึ�น พร้้อมทั�งสามาร้ถ
เต่ิบโต่ร้่วมกันกับบร้ิษััทอย่างยั�งย่น 

3.4.2  ผล้การด้ำาเนินงานด้้านสังคม

3.4.2.1 กิารปฏิิบัตุิตุ่อ็พีนักิงานและแรงงาน

ด้านสิที่ธุิมนุษัยช้น
บร้ษิัทัให้ความสำคญักบัการ้เคาร้พสทิธมินษุัยช้นขั�นพ่�นฐานแล้ะ
ให้การ้ปฏิิบัต่ิอย่างเท่าเท่ยมแล้ะเป็นธร้ร้มแก่ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยแล้ะ
กลุ้่มเปร้าะบางต่ล้อดห่วงโซึ่่คุณค่าเพ่�อหล้่กเล้่�ยงผ่ล้กร้ะทบเช้ิง
ล้บต่่อภาพลั้กษัณ์แล้ะการ้ดำเนินธุร้กิจของบริ้ษััท  บริ้ษัทัได้แสดง
เจต่จำนงค์ในการ้สร้้างความเสมอภาคท่�เท่าเท่ยมทั�งภายในแล้ะ
ภายนอกองค์กร้ ร้วมถึงการ้ไม่ยุ่งเก่�ยวกับกิจกร้ร้มใดๆ อันก่อให้
เกิดความเส่�ยงในการ้ล้ะเมิดสิทธิเสร้่ภาพของผ้้่ม่ส่วนได้เส่ยทุก
กลุ้ม่ไม่วา่ทางต่ร้งหร้อ่ทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุ้ม่เปร้าะ
บาง (Vulnerable group) อาท ิการ้ต่่อต่า้นการ้บงัคบัใช้แ้ร้งงาน 
(Forced Labor) แล้ะแร้งงานเด็ก (Child Labor) พร้้อมทั�ง
ให้การ้ส่งเสร้มิการ้เฝ้่าร้ะวงัแล้ะต่ดิต่ามปร้ะเดน็ด้านสทิธมินษุัยช้น
ภายในบร้ิษััทอย่างสม�ำเสมอ 

ยิ�งไปกวา่นั�น บร้ษิัทัยดึมั�นในหล้กัการ้ปร้ะกอบธรุ้กจิโดยมุง่ปฏิบัิต่ิ
กบัผ่้ม้ส่ว่นไดเ้สย่ในหว่งโซึ่อ่ปุทานอยา่งเปน็ธร้ร้ม ไดม้ก่าร้กำหนด

เกณฑ์์ในการ้ปร้ะเมินค้่ค้าโดยคำนึงถึงการ้ให้ความร่้วมม่อ 
ในการ้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิร้ะเบ่ยบข้อบังคับของทางการ้แล้ะ 
ข้อกำหนดของบริ้ษััท โดยบริ้ษััทจะไม่ให้การ้สนับสนุนหร้่อ 
ส่งเสร้ิมค้่ค้าหร้่อผ่้้ร้ับเหมาใดๆ ท่�ม่กร้ะบวนการ้ได้มาซึ่ึ�งวัสดุ
ก่อสร้้าง หร้่องานบร้ิการ้ใดๆ ท่�อาจเข้าข่ายม่การ้ล้ะเมิดสิทธิ
มนุษัยช้น อ่กทั�งยังให้ความเป็นธร้ร้มต่่อผ่้้ได้ร้ับความเด่อดร้้อน
จากการ้ดำเนินการ้หร้อ่ไม่ดำเนินการ้ของค้ค้่าหร่้อผ้้่ร้บัเหมาของ
บร้ษิัทั ต่ล้อดจนเปน็ผ่้ร้้บัเร้่�องร้อ้งเร้ย่น สอบสวน แล้ะดำเนนิการ้
ช้่วยเหล้่อผ้้่ได้ร้ับความเด่อดร้้อนดังกล้่าวกร้ณ่สอบสวนแล้้วพบ
ว่าเป็นความผ่ิดของค้่ค้าหร้่อผ่้้ร้ับเหมาของบร้ิษััทจร้ิง

บร้ษิัทัให้คำมั�นสญัญาในการ้ปฏิบัิต่ติ่อ่พนกังานทกุคนดว้ยความ
เสมอภาคเท่าเท่ยมกัน โดยพร้้อมมอบทุกโอกาสสำคัญในสาย
อาช่้พแก่ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่ายโดยไม่ก่ดกั�นเช่้�อช้าติ่ สัญช้าติ่  
ส่ผ่ิว ศาสนา เพศสภาพ แล้ะข้อจำกัดทางร้่างกาย แล้ะ 
ม่วัต่ถุปร้ะสงค์ส้งสุดในการ้ยกร้ะดับความหล้ากหล้ายของ
พนกังานร้ะหวา่งเพศหญงิแล้ะเพศช้ายในสายอาช้พ่ใหเ้ทา่เทย่ม
กัน ในปี 2564 บริ้ษััทได้ว่าจ้างพนักงานโดยแบ่งออกเป็น
พนักงานเพศช้ายทั�งสิ�น 782  คน เพศหญิงทั�งสิ�น 308 คน แล้ะ
บุคคล้ทุพพล้ภาพทั�งสิ�น 10 คน นอกจากน่� บร้ิษััทยังม่กร้ะบวน
ดำเนนิงานดา้นการ้ปร้ะเมนิผ่ล้การ้ปฏิบิตั่งิานแล้ะคา่ต่อบแทนท่�
โปร้ง่ใสแล้ะเทา่เทย่ม โดยมอ่ตั่ร้าสว่นคา่ต่อบแทนเงนิเดอ่นเฉล้่�ย
ของพนักงานเพศหญิงต่่อเพศช้ายท่�ใกล้้เค่ยงกัน

กิารพีัฒนาและดูแลพีนักิงานในระยะยาว
บร้ิษััทเช้่�อว่าทรั้พยากร้บุคคล้เป็นหนึ�งในปัจจัยท่�สำคัญในการ้
สร้้างม้ล้ค่าเพิ�มทางธุร้กิจต่ล้อดจนขับเคล่้�อนธุร้กิจไปส้่ความ
ยั�งย่นต่ามเป้าปร้ะสงค์ท่�บร้ิษััทวางไว้ ด้วยเหตุ่น่� บร้ิษััทจึงมุ่งมั�น
ในการ้สร้ร้หาบคุคล้ากร้ท่�มทั่กษัะความสามาร้ถแล้ะปร้ะสบการ้ณ์
ท่�สอดคล้้องกับกล้ยุทธ์การ้เต่ิบโต่ทางธุร้กิจภายใต่้การ้พิจาร้ณา
อตั่ร้าค่าจ้างท่�สามาร้ถแข่งขันในธุร้กจิปร้ะเภทเดย่วกันได้ ร้วมถึง
การ้เสร้มิสร้า้งศกัยภาพของพนกังานภายในองคก์ร้ดว้ยการ้มอบ
โอกาสในการ้เข้าร้บัการ้ฝึ่กอบร้มเพ่�อพฒันาความร้้้ ความสามาร้ถ
แล้ะความเปน็ผ่้เ้ช้่�ยวช้าญในงานวศิวกร้ร้มแบบมอ่อาช่้พท่�พร้อ้ม
สง่มอบงานท่�มป่ร้ะสิทธิภาพแล้ะต่ร้งต่อ่ความต้่องการ้ของล้ก้ค้า 
โดยในร้อบปี 2564 ท่�ผ่่านมา บร้ิษััทได้จัดหล้ักส้ต่ร้การ้ฝ่ึกอบร้ม
ทั�งสิ�น 21 หลั้กสต้่ร้ดว้ยกนั แบ่งออกเปน็การ้จดัฝ่กึอบร้มภายใน
องค์กร้ทั�งสิ�น 5 หล้ักส้ต่ร้ คิดเป็นช้ั�วโมงร้วมทั�งสิ�น 129 ช้ั�วโมง 
แล้ะการ้จดัหล้กัสต้่ร้การ้ฝ่กึอบร้มโดยผ่้เ้ช้่�ยวช้าญภายนอกองคก์ร้
ทั�งสิ�น 16 หล้ักส้ต่ร้ คิดเป็นช้ั�วโมงร้วมทั�งสิ�น 174 ช้ั�วโมง 
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ทั�งน่�เพ่�อเป็นการ้รั้กษัาไว้ซึ่ึ�งพนักงานท่�มศั่กยภาพให้อย้กั่บบริ้ษัทั
เป็นร้ะยะเวล้านาน บร้ิษััทให้ความใส่ใจเร้่�องผ่ล้ต่อบแทนแล้ะ
สวัสดิการ้อย่างเป็นธร้ร้ม เช้่น การ้จัดให้ม่การ้ต่ร้วจสุขภาพ
พนักงานปร้ะจำปีเพ่�อล้ดความเส่�ยงด้านสุขภาพของพนักงาน 
เป็นต่้น นอกจากน่� บริ้ษััทได้จัดทำโคร้งการ้เสร้ิมสร้้างสภาพ
แวดล้้อมแล้ะบร้ร้ยากาศร้วมถึงวัฒนธร้ร้มองค์กร้ท่�ด่ในการ้

ค้วามปลอ็ดภัยและอ็าช้่วอ็นามัย
การ้คำนึงถึงความปล้อดภัยแล้ะอาช้่วอนามัยนับเป็นปร้ะเด็น
สำคญัอนัดบัแร้กท่�บร้ษิัทัไดใ้หค้วามสำคัญต่ล้อดการ้ดำเนินธรุ้กจิ 
ด้วยเหตุ่ผ่ล้ท่�ว่าการ้บร้ิหาร้จัดการ้ความปล้อดภัยท่�ไม่เหมาะสม
จะนำมาซึ่ึ�งอุบัต่ิเหตุ่ในการ้ดำเนินงานของผ่้้ปฏิิบัต่ิงานท่�อาจ 
ก่อให้เกิดความล่้าช้้าจากการ้หยุดช้ะงักในขั�นต่อนการ้ก่อสร้้าง 
ดว้ยเหต่นุ่� บร้ษิัทัไดย้ดึมั�นในกฎิหมายแล้ะขอ้กำหนดเก่�ยวกบังาน
ด้านความปล้อดภัยแล้ะสุขภาพอนามัยในการ้ทำงานต่าม
ปร้ะกาศของหนว่ยงานท่�เก่�ยวขอ้งอยา่งเคร้ง่คร้ดั แล้ะไดน้ำร้ะบบ
จัดการ้ด้านอาช้่วอนามัยท่�สอดคล้้องต่ามกฏิกร้ะทร้วงแล้ะ 
พร้ะร้าช้บัญญัต่ิว่าด้วยมาต่ร้ฐานในการ้บร้ิหาร้จัดการ้ด้านความ
ปล้อดภัยมากำหนดเป็นนโยบายความปล้อดภัย แล้ะค้่ม่อการ้
บร้ิหาร้จัดการ้ด้านความปล้อดภัย อาช้่วอนามัย แล้ะสภาพ
แวดล้้อมในการ้ทำงานอันปร้ะกอบไปด้วยแนวปฏิิบัต่ิท่�ด่ให้แก่

โค้รงกิารมอ็บทีุ่นกิารศึกิษัาสำหรับบุตุรธุิดาขอ็งพีนักิงาน จำนวนที่ั้งสิ้น 87 ทีุ่น รวมเป็นเงินที่ั้งสิ้น 311,000 บาที่ เพี่�อ็เพีิ�ม
โอ็กิาสให้เด็กิ เยาวช้น และนักิศึกิษัาได้เข้าศึกิษัาตุ่อ็ในระดับท่ี่�สูงข้ึน โดยแบ่งเป็นระดับช้ั้นกิารศึกิษัาต้ัุงแตุ่ระดับช้ั้นอ็นุบาล 
จนถุึงระดับช้ั้นปริญญาตุร่

ทำงานท่�ม่ความปล้อดภัยแล้ะถ้กสุขล้ักษัณะ ต่ล้อดจนกำหนด
โคร้งการ้เพ่�อสร้า้งแร้งจง้ใจแกพ่นกังาน อาท ิการ้จดัใหม้ก่องทนุ
สำร้องเล้่�ยงช้่พ การ้ให้สวัสดิการ้ปร้ะกันกลุ้่ม แล้ะการ้ด้แล้
คร้อบคร้ัวของพนักงานผ่่านการ้ให้ทุนบุต่ร้ธิดาของพนักงาน 
เปน็ต่น้ ทั�งน่�เพ่�อเปน็การ้สง่เสร้มิใหพ้นกังานมแ่ร้งจง้ใจท่�ดใ่นการ้
ทำงาน แล้ะสามาร้ถทำงานร้่วมกันได้อย่างม่ความสุข

พนักงานแล้ะผ่้้ปฏิิบัต่ิงานในทุกร้ะดับได้ยึดถ่อปฏิิบัต่ิต่ามอย่าง
เคร้่งครั้ด พร้้อมทั�งแต่่งต่ั�งคณะกร้ร้มการ้ความปล้อดภัย  
อาช้่วอนามัยแล้ะสภาพแวดล้้อมในการ้ทำงานร้วมถึงเจ้าหน้าท่�
ความปล้อดภัยในการ้ทำงานเพ่�อกำกับ ด้แล้ ส่งเสริ้มแล้ะ
สนบัสนนุการ้ดำเนนิงานดา้นความปล้อดภยัในการ้ทำงาน โดยม่
ต่ัวอย่างแนวปฏิิบัต่ิท่�โดดเด่น ได้แก่ การ้ปร้ะเมินความเส่�ยงร้อบ
พ่�นท่�ปฏิิบัต่ิงานแล้ะจัดทำป้ายเต่่อนในบร้ิเวณพ่�นท่�จุดเส่�ยง การ้
จัดหาอุปกร้ณ์ป้องกันอันต่ร้ายส่วนบุคคล้ (PPE) การ้กำหนด
มาต่ร้การ้เพิ�มความปล้อดภัยเก่�ยวกับการ้ใช้้เคร่้�องม่อแล้ะ
เคร้่�องจักร้ในการ้ก่อสร้า้ง การ้กำหนดมาต่ร้การ้การ้ควบคุมความ
ปล้อดภัยในกร้ณ่เกิดเหตุ่ฉุกเฉินร้วมไปถึงการ้กำชั้บเร่้�อง 
กฎิร้ะเบ่ยบข้อบังคับเก่�ยวกับการ้จำกัดความเร้็วในการ้ขับข่� 
ยานพาหนะแล้ะมาต่ร้การ้ต่ร้วจสอบสภาพยานพาหนะเพ่�อไม่ให้
เป็นสาเหตุ่ของอุบัต่ิเหตุ่บนท้องถนน เป็นต่้น 
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นอกจากน่� บร้ิษััทยังมุ่งยกร้ะดับการ้บร้ิหาร้จัดการ้ร้วมถึงสร้้าง
วัฒนธร้ร้มองค์กร้ด้านความปล้อดภัยอย่างต่่อเน่�อง โดยจัด
ปร้ะช้มุฝ่กึอบร้มใหค้วามร้้ด้้านความปล้อดภยัปร้ะจำวัน / ปร้ะจำ
เด่อน แก่ผ้้่ปฏิิบัต่ิงานร้วมถึงผ่้้ร้ับเหมาทั�งภายในแล้ะภายนอก
องคก์ร้ เพ่�อสร้า้งจติ่สำนกึสามาร้ถล้ดแล้ะปอ้งกนัการ้สญ้เสย่จาก
อุบัติ่เหตุ่ร้ะหว่างการ้ดำเนินงานก่อสร้้าง ต่ัวอย่างการ้ฝ่ึกอบร้ม
ดา้นความปล้อดภัย ไดแ้ก ่การ้ปร้ะช้มุพด้คุยแล้ะอบร้มด้านความ
ปล้อดภัยก่อนเร้ิ�มงาน (Safety Talk) การ้อบร้มด้านความ
ปล้อดภัยในการ้ทำงานแก่พนักงานแล้ะผ้้่ร้ับเหมาท่�เข้างานใหม่ 
การ้อบร้มเร้่�องการ้หยุดเคร้่�องจักร้ในการ้ก่อสร้้างในกร้ณ่ฉุกเฉิน 

มาตุรกิารป้อ็งกิันกิารแพีร่ระบาดโค้วิด 19 (COVID-19)
บร้ิษััทได้แสดงความห่วงใยโดยคำนึงถึงความปล้อดภัยในการ้
ปฏิิบัต่ิงานของพนักงานในช้่วงการ้แพร้่ร้ะบาดของไวร้ัสโคโร้น่า
สายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ทั�งน่�เพ่�อเป็นการ้ล้ดผ่ล้กร้ะทบจาก
ความเส่�ยงของการ้หยดุช้ะงกัในการ้ดำเนนิธรุ้กจิจากสถานการ้ณ์
การ้แพร้ร่้ะบาดท่�เกดิขึ�น บร้ษิัทัไดจ้ดัเต่ร่้ยมมาต่ร้การ้ป้องกนัแล้ะ
ควบคุมการ้แพร้่ร้ะบาด ดังน่� 

1. การ้ต่ิดต่ามเฝ้่าร้ะวังแล้ะร้ายงานผ่ล้สถานการ้ณ์การ้แพร่้
ร้ะบาดอย่างใกล้้ช้ิด 

2. การ้ปร้ะช้าสัมพันธ์ร้ะเบ่ยบข้อบังคับในการ้ปฏิิบัต่ิต่ัวท่� 
เหมาะสมในช่้วงการ้แพร่้ร้ะบาดของไวรั้สโคโร้น่าสายพันธ์
ใหม่แก่พนักงานอย่างสม�ำเสมอ อาทิ การ้กำหนดให้ม่การ้
ต่ร้วจวัดอุณหภ้มิพนักงานก่อนเข้าสถานปร้ะกอบการ้ สวม
หน้ากากอนามัยอย้่ต่ล้อดเวล้า แล้ะล้้างม่ออย่างสม�ำเสมอ

3. การ้กำหนดให้พนักงานปฏิิบัต่ิงานท่�บ้าน (WFH) เพ่�อล้ดการ้
แออัดในสำนักงาน 

4. การ้ต่ร้วจเช็้คแล้ะติ่ดต่ามผ่ล้ด้านสุขภาพของพนักงานแล้ะ
ผ่้้ร้ับเหมาอย่างใกล้้ช้ิด 

5. การ้จัดหาวัคซึ่่นสำหร้ับพนักงาน  

มาต่ร้การ้ด้านความปล้อดภัยเม่�อยกหร้่อยึดถ่อของหนัก ข้อควร้
ร้ะวังเม่�อต่ิดต่ั�งแล้ะปฏิิบัต่ิงานทางไฟื้ฟื้้า แล้ะการ้ใช้้อุปกร้ณ์
คุ้มคร้องความปล้อดภัยส่วนบุคคล้ ยิ�งไปกว่านั�น บร้ิษััทกำหนด
ให้ม่การ้มอบร้างวัล้ช่้�นช้มแก่พนักงานหร้่อผ่้้ร้ับเหมาท่�ม่ผ่ล้การ้
ดำเนินงานท่�สะท้อนถึงการ้เป็นผ้้่นำด้านความปล้อดภัยแล้ะ 
สขุอนามยัท่�ดผ่่า่นกิจกร้ร้มการ้ร้ณร้งคส์ง่เสร้มิความปล้อดภยัใน
การ้ทำงานท่�หล้ากหล้าย อาทิ การ้ปร้ะกวดคำขวัญปล้อดภัยใน
การ้ทำงาน การ้ปร้ะกวดส่�อปร้ะช้าสัมพันธ์ความปล้อดภัย  
การ้ปร้ะกวดร้ายงานสภาพงานท่�ไม่ปล้อดภัย แล้ะการ้ปร้ะกวด
ความสะอาด (กิจกร้ร้ม 5ส) 

จากการ้ปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายแล้ะแนวปฏิิบัต่ิด้านความปล้อดภัย
อยา่งเคร้ง่คร้ดัสง่ผ่ล้ใหใ้นปที่�ผ่า่นมาไมพ่บการ้เกดิอบุตั่เิหต่จุนถงึ
ขั�นเส่ยช้่วิต่ซึ่ึ�งสอดคล้้องกับเป้าหมายส้งสุดของบร้ิษััทในการ้ 
มุ่งไปส้่การ้เป็นองค์กร้ท่�ปร้าศจากอุบัต่ิเหตุ่ (Zero Accident) 

3.4.2.2 กิารปฏิิบัตุิตุ่อ็ลูกิค้้าและผู้บริโภค้
ด้วยเป้าหมายการ้มุ่งส้่การ้เป็นผ่้้นำด้านวิศวกร้ร้มก่อสร้้างแบบ
คร้บวงจร้ช้ั�นนำของปร้ะเทศ บริ้ษััทพร้้อมนำองค์ความร้้้แล้ะ
ความช้ำนาญจากปร้ะสบการ้ณ์การ้บริ้หาร้โคร้งการ้ก่อสร้้าง
ขนาดใหญ่มากว่า 50 ปี เพ่�อส่งมอบคุณภาพงานเปี�ยมไปด้วย
คุณภาพ ความปล้อดภัย แล้ะเป็นไปต่ามมาต่ร้ฐานท่�เจ้าของ
โคร้งการ้ได้กำหนดไว้ บร้ิษััทใส่ใจในทุกขั�นต่อนการ้ดำเนินงาน
ต่ั�งแต่่การ้วางแผ่นจัดสร้ร้ทร้ัพยากร้ร้วมถึงผ่้้รั้บเหมาท่�ม่ความ
เช้่�ยวช้าญแล้ะม่คุณสมบัต่ิเหมาะสมในแต่่ล้ะปร้ะเภทโคร้งการ้ 
การ้วางแผ่นงานในการ้จัดหาวสัดกุอ่สร้า้ง เคร่้�องจักร้แล้ะอุปกร้ณ์
ท่�ม่คุณภาพแล้ะทันสมัย ร้วมถึงควบคุมคุณภาพวัต่ถุดิบแล้ะการ้
ผ่ล้ิต่ชิ้�นส่วนวัสดุก่อสร้้างท่�ช่้วยส่งเสร้ิมปร้ะสิทธิภาพการ้บร้ิหาร้
โคร้งการ้ก่อสร้้างโคร้งสร้้างพ่�นฐานขนาดใหญ่ อ่กทั�งยังนำเอา
ร้ะบบเทคโนโล้ยส่าร้สนเทศเข้ามาผ่นวกร้วมกับเทคนิควิศวกร้ร้ม
กอ่สร้า้งขั�นสง้ของบร้ษิัทั เพ่�อช้ว่ยควบคมุปัจจยัดา้นต่น้ทนุ เวล้า
แล้ะคุณภาพร้วมไปถึงการ้ติ่ดต่ามความค่บหน้าแล้ะทดสอบ
คุณภาพของโคร้งการ้ก่อสร้้างร้่วมกับเจ้าของโคร้งการ้ 
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1. โคร้งการ้สนับสนุนการ้ฉ่ดวัคซึ่่นในพ่�นท่�ท้องถิ�น โดยมอบเงิน
สนับสนุนให้แก่องค์การ้บร้ิหาร้ส่วนต่ำบล้หน้าพร้ะล้าน เพ่�อการ้
จดัหาวคัซ่ึ่นปอ้งกนัการ้แพร้ร่้ะบากของไวร้สัโคโร้น่าสายพนัธใ์หม่ 

นอกจากน่�บริ้ษััทยังมุ่งสร้้างความเช่้�อมั�นแล้ะความพึงพอใจแก่
ล้้กค้าด้วยการ้สร้้างโอกาสการ้ม่ส่วนร่้วมในการ้หาร้่อร้่วมกันถึง
ปร้ะเด็น ข้อเสนอแนะหร่้อความคิดเห็นต่่างๆ ในแต่่ล้ะวาร้ะ  
ร้วมถึงม่แผ่นท่�จะเร้ิ�มสำร้วจความพึงพอใจของล้้กค้าในปี 2565 
เพ่�อท่�บริ้ษัทัจะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่้าวมาพัฒนาแล้ะปรั้บปรุ้ง
การ้ดำเนินงานของบร้ิษััทให้สามาร้ถส่งมอบโคร้งการ้ท่�บร้ร้ลุ้ 
เป้าหมายต่ามท่�เจ้าของโคร้งการ้ได้ต่ั�งใจไว้  

3.4.2.3 กิารปฏิิบัตุิตุ่อ็ชุ้มช้นและสังค้ม
บร้ิษััทมุ่งดำเนินธุร้กิจควบค้่ไปกับการ้แสดงความร้ับผ่ิดช้อบต่่อ
สงัคมแล้ะสิ�งแวดล้้อมมาอย่างต่อ่เน่�อง โดยหล้ก่เล่้�ยงการ้กร้ะทำ
อนัอาจกอ่ใหเ้กดิผ่ล้กร้ะทบต่่อช้มุช้นแล้ะพ่�นท่�ออ่นไหวอยา่งมาก
ท่�สุด แล้ะให้คำมั�นในการ้ปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำหนดต่ามกฎิหมายท่�
กำกับโดยหน่วยงานภาคร้ัฐร้วมไปถึงหน่วยงานท้องถิ�นอย่าง
เคร่้งครั้ด พร้้อมทั�งสร้้างการ้ม่ส่วนร่้วมร้ะหว่างภาคส่วนท่�
เก่�ยวข้อง ได้แก่ ต่ัวแทนจากชุ้มช้นโดยร้อบ ภาคร้ัฐ ภาคเอกช้น
ท่�เก่�ยวข้อง แล้ะเจ้าของโคร้งการ้เพ่�อร้่วมเสวนาหาแนวทางการ้
อย้่ร่้วมกันด้วยสัมพันธ์อันด่ บริ้ษััทได้กำหนดมาต่ร้การ้เพ่�อ
บร้ร้เทาผ่ล้กร้ะทบเชิ้งล้บท่�อาจเกิดขึ�นต่อ่สังคมร้วมถึงมาต่ร้การ้
เฝ่้าร้ะวัง ปร้ะเมินแล้ะต่ิดต่ามผ่ล้ในร้ะยะยาว ดังน่�

1. ปร้ะสานงานกับหน่วยงานร้าช้การ้ท่� เก่� ยว ข้อง เ พ่� อ
ปร้ะช้าสัมพันธ์แผ่นการ้ดำเนินงานก่อสร้้างแก่ปร้ะช้าช้นใน
พ่�นท่�อ่อนไหวได้ทร้าบถึงผ่ล้กร้ะทบแล้ะมาต่ร้การ้ร้ับม่อกับ
มล้ภาวะเบ่�องต่้นก่อนการ้ดำเนินการ้ก่อสร้้าง 

2. หล้่กเล้่�ยงการ้ขนย้ายวัสดุอุปกร้ณ์ก่อสร้้าง หร้่อดำเนินการ้
ใดๆ อันก่อให้เกิดแร้งสั�นสะเท่อนในช้่วงเวล้ากล้างค่น

3. ปร้ะสานกับหนว่ยงานทอ้งถิ�นในพ่�นท่�กอ่สร้า้งเป็นร้ะยะ เพ่�อ
อำนวยความสะดวก แล้ะป้องกันปัญหาการ้จร้าจร้ต่ิดขัดใน
ช้ั�วโมงเร้่งด่วนจากการ้ดำเนินงานของบร้ิษััท 

4. ต่ิดป้ายจร้าจร้เพ่�อเต่่อนภัยแก่ผ่้้ใช้้เส้นทางโคร้งการ้ โดยม่
ขนาดป้ายเป็นไปต่ามมาต่ร้ฐานของกร้มทางหล้วง พร้้อมทั�ง
ต่ดิต่ั�งหล้อดไฟื้ หร้อ่สญัญานเต่อ่นภยัเพ่�อใหผ้่้ใ้ช้้ถนนสามาร้ถ
มองเห็นแนวก่อสร้้างช้ัดเจนในเวล้ากล้างค่น

5. ต่ร้วจสอบแล้ะทำการ้ซึ่อ่มแซึ่มพ่�นผ่วิถนนจร้าจร้บร้เิวณท่�เกดิ
การ้ช้ำรุ้ด ร้วมถึงขุดล้อกทางร้ะบายน�ำในกร้ณ่หากพบการ้
ต่กทบัถมของต่ะกอนดนิ แล้ะเศษัวัสดกุอ่สร้า้ง ภายหลั้งจาก
การ้ก่อสร้้าง

นอกจากน่� บริ้ษััทยังคํานึงถึงการ้ม่ส่วนร้่วมในการ้พัฒนาชุ้มช้น 
สงัคม ใหม้ค่วามเขม้แขง็แล้ะมก่าร้พัฒนาอยา่งยั�งยน่ โดยสง่เสร้มิ
การ้ดาํเนนิกจิกร้ร้มทางสงัคมแล้ะสร้า้งความเข้มแขง็ใหแ้กชุ่้มช้น
แล้ะสังคม ทั�งด้านการ้ศึกษัา ศาสนา ก่ฬา การ้พัฒนาทร้ัพยากร้
บคุคล้ การ้สง่เสร้มิการ้จา้งงาน แล้ะการ้จดัโคร้งการ้พฒันาช้มุช้น 
บร้ษิัทัสนบัสนนุการ้พัฒนาคณุภาพช้วิ่ต่แล้ะความเปน็อย้ท่่�ดข่อง
สังคมผ่่านกิจกร้ร้มชุ้มช้นสัมพันธ์อย่างด่เสมอมา ซึึ่�งบริ้ษััทเช่้�อ
ว่าการ้ต่อบสนองคาดหวังแล้ะความต้่องการ้ท่�จำเป็นของสังคม
จะนำมาซึ่ึ�งร้ป้แบบการ้ดำเนนิธรุ้กจิท่�ยั�งยน่ ในป ี2564 บร้ษิัทัได้
สนับสนุนกิจกร้ร้มสาธาร้ณปร้ะโยช้น์คิดเป็นจำนวนเงินร้วมทั�ง
สิ�น 290,584 บาท แล้ะม่โคร้งการ้เพ่�อชุ้มช้นท่�โดดเด่น ดังน่�
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2. โคร้งการ้สนับสนุนการ้ปร้ับปรุ้งภ้มิทัศน์บร้ิเวณพ่�นท่�การ้ศึกษัา โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวนให้แก่โร้งเร้่ยนบ้านหนองจาน

3. โคร้งการ้ป้องกันแล้ะล้ดอุบัต่ิเหตุ่ทางถนนในช้่วงเทศกาล้สงกร้านต่์ปร้ะจำปีแล้ะปีใหม่ โดยสนับสนุนเงินให้แก่ องค์การ้บร้ิหาร้
ส่วนต่ำบล้หน้าพร้ะล้าน แล้ะองค์การ้บร้ิหาร้ส่วนต่ำบล้พุคำจาน
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5. โคร้งการ้ช่้วยเหล้อ่บุคล้ากร้ทางการ้แพทย์โดยสนับสนุนเงนิแกส่ภากาช้าดไทยเพ่�อจดัหาอปุกร้ณป์อ้งกนัสำหรั้บบคุล้ากร้ทางการ้
แพทย์ส่งไปยังโร้งพยาบาล้ท่�ขาดแคล้นทั�วปร้ะเทศ 

นอกจากน่� บร้ิษััทยังได้ต่ิดต่ามแล้ะต่ร้วจสอบผ่ล้กร้ะทบทั�งทางด้านสิ�งแวดล้้อม สภาพเศร้ษัฐกิจแล้ะสังคมอันเกิดจาการ้ดำเนิน
กิจกร้ร้มของบร้ิษััท ผ่่านทางช้่องทางการ้ร้้องเร้่ยนต่่างๆ อาทิ จดหมายอิเล้็กทร้อนิกส์ สายด่วน ส่�อออนไล้น์ ส่วนงาน วิศวกร้/ 
เจ้าหน้าท่�หน้างาน หน่วยงานร้าช้การ้ท้องถิ�น แล้ะบุคคล้ท่� 3  ทั�งน่�เพ่�อเปิดโอกาสให้ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยได้ส่งข้อเสนอแนะ หร้่อข้อร้้อง
ทุกข์ผ่่านช้่องทางดังกล้่าวได้อ่กด้วย โดยบร้ิษััทได้ดำเนินการ้ต่ร้วจสอบแล้ะแก้ไขทุกข้อร้้องเร้่ยนต่่างๆ จนแล้้วเสร้็จในปีท่�ผ่่านมา 

4. โคร้งการ้สนับสนุนวัสดุเหล้่อใช้้เพ่�อทำปร้ะโยช้น์แก่ชุ้มช้น โดยมอบหินคลุ้กท่�เหล้่อจากการ้ผ่ล้ิต่พร้้อมงบปร้ะมาณส่วนหนึ�งเพ่�อ
นำไปปร้ับพ่�นท่�ล้านกิจกร้ร้มของสถาน่อนามัยบ้านหนองจาน แล้ะพ่�นท่�ศาล้าการ้เปร้่ยญ วัดหนองจาน ต่ำบล้หน้าพร้ะล้าน 



104  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

4.  การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

รายได้

ค้่าใช้้จ่าย

ต่าร้างสรุ้ปงบกำไร้ขาดทุนเบ็ดเสร้็จร้วมสำหร้ับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2562 ถึงปี 2564

งบกำาไรขื่าด้ทุนเบ็ด้เสร็จ

สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท่� 31 ธัันวาคม

2562 2563 2564

การเปล้่�ยนแปล้ง
เพิ�มขื่ึ�น (ล้ด้ล้ง) 

ร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะ ล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาท

ร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้าง

ร้ายได้จากการ้จำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้้าง

ร้ายได้ค่าเช้่า

ร้ายได้อ่�น

ต่้นทุนการ้ร้ับเหมาก่อสร้้าง

ต่้นทุนจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง

ต่้นทุนการ้ให้เช้่า

ค่าใช้้จ่ายในการ้บร้ิหาร้

ร้ายได้ทางการ้เงิน

ต่้นทุนทางการ้เงิน

ค่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้

28.0%

(30.8%)

8.7%

(51.4%)

22.6%

94.9%

4.5%

0.3%

0.3%

100.0%

90.86

7.93

0.36

0.84

100.00

91.90

5.43

0.49

2.18

100.00

1,050.96 

 (101.06)

 1.27 

 (17.92)

 933.26 

4,803.27 

 226.62 

 16.01 

 16.95 

3,752.31

327.67

14.73

34.87

4,129.58

2,950.23

174.38

15.70

70.093

3,210.40

26.9%

(31.8%)

14.3%

(2.2%)

85.3%

4.2%

0.2%

5.7%

82.44

7.50

0.22

7.09

78.48

4.89

0.27

10.75

 914.65 

 (98.62)

 1.32 

 (6.40)

4,318.91 

 211.09 

 10.59 

 286.31 

3,404.26

309.71

9.27

292.72

2,519.60

157.02

8.70

345.26

(28.0%)

(29.2%)

0.0%

-0.1%

0.04

(0.22)

0.10

(0.37)

 (0.50)

 2.62 

 1.30 

 (6.36)

1.80

(8.98)

3.17

(11.85)

95.4%-0.8%(0.47)(0.95)  (18.65)(38.20)(19.55)(30.49)

---0.32

รวมรายได้ 22.6%100.0%100.00100.00  933.26 5,062.84 4,129.583,210.40

กิำไรกิ่อ็นค้่าใช้้จ่ายที่างกิารเงิน
และค้่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้

กิำไรกิ่อ็นค้่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้

กิำไรสำหรับปี/งวด

กิำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จอ็่�น
สำหรับปี/งวด

กิำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จอ็่�น:

ร้ายการ้ท่�จะไม่ถ้กบันทึกในส่วน
ของกำไร้หร่้อขาดทนุในภายหล้งั

ผ่ล้กำไร้จากการ้ปร้ะมาณการ้
ต่ามหล้ักคณิต่ศาสต่ร้์ปร้ะกันภัย 
- สุทธิจากภาษั่เงินได้

รวมค้่าใช้้จ่าย

กิำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปี/งวด

20.2%95.3%97.2594.40  810.95 4,826.90 4,015.963,030.58

107.6%4.7%2.755.60  122.31  235.93 113.62179.82

116.9%4.6%2.585.33  124.42  230.87 106.44171.14

121.7%3.8%2.104.38  105.77  192.67 86.89140.65

---0.32

 105.77  192.67 86.89140.97
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สรุปภาพีรวมผลกิารดำเนินงาน
บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่กำไร้สุทธิส่วนท่�เป็นของผ่้้ถ่อหุ้นของ
บร้ษิัทัสำหร้บัป ี2564 จำนวน 192.67 ล้า้นบาท เพิ�มขึ�นจากช้ว่ง
เด่ยวกันของปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 105.78 ล้้านบาท คิดเป็น
ร้อ้ยล้ะ 121.74 สาเหต่หุล้กัมาจากการ้เต่บิโต่ของร้ายไดจ้ากการ้
กอ่สร้า้งในโคร้งการ้กอ่สร้า้งใหมท่่�เกดิขึ�นในปแีล้ะสว่นท่�ต่อ่เน่�อง
มาจากความคบ่หนา้ของโคร้งการ้กอ่สร้า้งท่�เร้ิ�มในช้ว่งคร้ึ�งปีหล้งั
ของปีก่อนหน้า ในขณะเด่ยวกันแนวโน้มของอัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้น
ของโคร้งการ้ก่อสร้้างในปีปัจจุบันม่แนวโน้มส้งขึ�น จากการ้
บร้ิหาร้โคร้งการ้ก่อสร้้างท่�ม่ปร้ะสิทธิภาพด้วยเทคโนโล้ย่แล้ะ
นวัต่กร้ร้มก่อสร้้างใหม่ อ่กทั�งได้ร้ับปร้ะโยช้น์จากการ้ปร้ะหยัด
ต่อ่ขนาด ในสว่นของธรุ้กจิสว่นการ้จำหน่ายวสัดุกอ่สร้า้งมร่้ายได้
ล้ดล้งจากช่้วงเวล้าเดย่วกันของปีกอ่นหนา้แต่ม่อ่ตั่ร้ากำไร้ขั�นต่น้
ท่�เพิ�มส้งขึ�น จึงไม่ส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อกำไร้สุทธิอย่างม่นัยสำคัญ

รายได้จากิกิารรับเหมากิ่อ็สร้าง 
บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่ร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้าง 
4,803.27 ล้้านบาท คิดเป็นร้้อยล้ะ 94.87 ของร้ายได้ร้วม เพิ�ม
ขึ�น 1,050.96 ล้้านบาทจากช้่วงเด่ยวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็น
ร้้อยล้ะ 28.01 ม่ปัจจัยหล้ักมาจากการ้เติ่บโต่ของร้ายได้จาก
โคร้งการ้กอ่สร้า้งใหมท่่�เกดิขึ�นในปปัีจจุบัน แล้ะสว่นท่�ต่อ่เน่�องมา
จากความค่บหน้าของโคร้งการ้ก่อสร้้างท่�เร้ิ�มจากช้่วงคร้ึ�งปีหล้ัง
ของปีก่อนหน้า อ่กทั�งปร้ิมาณงานโคร้งการ้ก่อสร้้างท่�ดำเนินงาน
ในช้ว่งปปีจัจบุนัน่�มากกว่าช้ว่งเวล้าเดย่วกันของปีกอ่นหนา้ ซึ่ึ�งได้
ร้ับมาจากอานิสงส์ของปร้ิมาณงานท่�ร้อส่งมอบ (Backlog) ใน 
ปีก่อนท่�ขยายตั่วส้งขึ�น  โคร้งการ้ก่อสร้้างขนาดใหญ่หล้าย
โคร้งการ้ได้ร้ับมอบพ่�นท่�ในการ้ก่อสร้้างเพิ�มมากขึ�น เป็นผ่ล้ให้
กลุ้่มบริ้ษััทสามาร้ถก่อสร้้างงานได้เพิ�มมากขึ�น ควบค้่ไปกับการ้
ใช้เ้ทคโนโล้ยแ่ล้ะนวัต่กร้ร้มก่อสร้า้งใหม่ พร้อ้มทั�งการ้เร่้งรั้ดงาน
เพ่�อให้สามาร้ถส่งมอบได้ต่ามสัญญา จึงส่งผ่ล้ให้เกิดการ้เพิ�มขึ�น
ของร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างอย่างม่นัยสำคัญ

รายได้้จากการรับเหมาก่อสร้าง
แบ่งตามประเภทโครงการ

สำาหรับปีบัญช่สิ�นสุด้วันท่� 31 ธัันวาคม

2562 2563 2564 2564 - 2563

การเปล้่�ยนแปล้ง
เพิ�มขื่ึ�น (ล้ด้ล้ง) 

ร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะ ล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาท

งานทาง

งานทางร้ถไฟื้

งานท่าอากาศยาน

งานเข่�อนแล้ะอ่างเก็บน�ำ

อ่�น ๆ1

 30.21 

 1.64 

 337.82 

 15.49 

115.95

39.03

42.06

13.16

2.72

3.03

38.37

52.97

3.85

3.02

1.79

56.14

33.36

2.92

2.90

4.67

435

32.65

487.68

17.55

78.08

1,874.83

2,020.11 

 632.04 

 130.87 

145.42

1,439.83

1,987.46

144.36

113.32

67.37

1,656.27 

984.17 

86.28 

85.69 

137.82

28.01100.00100.00100.00 1,050.964,803.273,752.312,950.23
รวมรายได้จากิกิารรับเหมา
กิ่อ็สร้าง

หมายเหตุุ:
1 ร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างอ่�น ๆ ปร้ะกอบด้วย งานนิคมอุต่สาหกร้ร้ม แล้ะร้ะบบร้ะบายน�ำบร้ร้เทาปัญหาน�ำท่วม

0.220.390.170.28

กิำไรตุ่อ็หุ้นขั้นพี่้นฐาน

กำไร้สำหร้ับปี 

ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้ 1.00 บาทต่่อหุ้น

งบกำาไรขื่าด้ทุนเบ็ด้เสร็จ

สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท่� 31 ธัันวาคม

2562 2563 2564

การเปล้่�ยนแปล้ง
เพิ�มขื่ึ�น (ล้ด้ล้ง) 

ร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะ ล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาท
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รายได้จากิกิารจำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง
บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่ร้ายได้จากการ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง  
226.62 ล้้านบาท คิดเป็นร้้อยล้ะ 4.48  ของร้ายได้ร้วม ล้ดล้ง 
101.05ล้้านบาทจากช้่วงเด่ยวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้้อยล้ะ 
30.84 โดยล้ดล้งจากปร้ิมาณจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง สาเหตุ่หล้ัก
มาจากแนวโน้มของการ้ปรั้บตั่วขึ�นของร้าคาวัสดุโภคภัณฑ์์ 

ตุ้นทีุ่นจากิกิารรับเหมากิ่อ็สร้าง
บร้ิษััทฯแล้ะบริ้ษััทย่อยม่ต้่นทุนในการ้รั้บเหมาก่อสร้้างจำนวน 
4,318.91 ล้้านบาท เพิ�มขึ�น 914.65 ล้้านบาทจากช้่วงเด่ยวกัน
ของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้้อยล้ะ 26.87 สอดคล้้องกับการ้เพิ�มขึ�น
ของร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้าง บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่
กำไร้ขั�นต่้นจำนวน 484.36 ล้้านบาท เพิ�มขึ�น 136.31 ล้้านบาท 
จากช้ว่งเดย่วกนัของปกีอ่นหนา้ คดิเปน็ร้อ้ยล้ะ 39.16 โดยมอ่ตั่ร้า
กำไร้ขั�นต่้นสำหร้ับปี 2564 เท่ากับร้้อยล้ะ 10.08  เพิ�มขึ�นจาก
ช้่วงเด่ยวกันของปีก่อนหน้าซึ่ึ�งม่อัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้นเท่ากับร้้อยล้ะ 
9.28 ม่ปัจจัยหล้ักมาจากอัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้นของโคร้งการ้ก่อสร้้าง
ในปีปัจจุบันม่แนวโน้มส้งขึ�น จากการ้บร้ิหาร้โคร้งการ้ก่อสร้้างท่�

รายได้จากิกิารให้เช้่า
บริ้ษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่ร้ายได้จากการ้ให้เช้่า 16 ล้้านบาท  
คดิเป็นร้อ้ยล้ะ 0.32  ของร้ายได้ร้วม เพิ�มขึ�น 1.27  ล้า้นบาทจาก
ช้่วงเด่ยวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้้อยล้ะ 8.62 เป็นผ่ล้มาจาก

(Commodity) เช่้น เหล็้ก แล้ะคอนกร้่ต่ ซึึ่�งเพิ�มภาร้ะให้กับ 
ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงบางส่วน ส่งผ่ล้ให้ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงบางส่วนหันไป
บร้ิหาร้การ้จัดซ่ึ่�อจากแหล้่งอ่�นด้วยต่นเอง หร้่อช้ะล้อการ้ซึ่่�อล้ง 
ร้วมถงึผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งร้ายใหมส่ว่นหนึ�งก็เล้อ่กแนวทางการ้รั้บงาน
เฉพาะส่วนของแร้งงาน เท่านั�น 

ม่ปร้ะสิทธิภาพจากเทคโนโล้ย่การ้ก่อสร้้างแล้ะได้ร้ับปร้ะโยช้น์
จากการ้ปร้ะหยัดต่่อขนาด ร้วมถึงผ่ล้จากโคร้งการ้ก่อสร้้าง
ปร้ะเภทงานทางขนาดเล็้กหล้ายโคร้งการ้ซึึ่�งโดยปกติ่จะม่อัต่ร้า
กำไร้ขั�นต้่นส้งกว่าโดยทั�วไป แล้ะสัดส่วนของกำไร้จากร้ายได้ท่�
เพิ�มมากขึ�นของกลุ้ม่งานสนามบนิ ในขณะท่�ช้ว่งเวล้าเดย่วกนัของ
ปีก่อน ร้ายได้จากการ้ร้ับเหมาก่อสร้้างม่สัดส่วนมาจากกลุ้่มงาน
ทางร้ถไฟื้มากกว่ากลุ้่มงานทาง ซึึ่�งกลุ้่มงานทางร้ถไฟื้จะม่อัต่ร้า
กำไร้ขั�นต่้นท่�ต่�ำกว่า ส่งผ่ล้ให้กำไร้ขั�นต่้นของโคร้งการ้ก่อสร้้าง 
ต่�ำกวา่ปปีจัจบุนั อยา่งไร้กต็่ามอตั่ร้ากำไร้ขั�นต่น้เฉล้่�ยยงัคงอย้ใ่น
ร้ะดับส้งกว่าค่าเฉล้่�ยกลุ้่มธุร้กิจอุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้าง

ร้ายได้จากการ้ให้เช้่าพ่�นท่�อาคาร้สำนักงานเพิ�มขึ�น จากการ้ม่ 
ผ่้้เช้่าร้ายใหม่เข้าทำสัญญาเช้่าในปีปัจจุบัน

รายได้้จากการจำาหน่าย 
วัสดุ้ก่อสร้าง

รายได้้ค่าเช่า

สำาหรับปีบัญช่สิ�นสุด้วันท่� 31 ธัันวาคม

สำาหรับปีบัญช่สิ�นสุด้วันท่� 31 ธัันวาคม

2562

2562

2563

2563

2564

2564

2564 - 2563

2564 - 2563

การเปล้่�ยนแปล้ง
เพิ�มขื่ึ�น (ล้ด้ล้ง) 

การเปล้่�ยนแปล้ง
เพิ�มขื่ึ�น (ล้ด้ล้ง) 

ร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะ ล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาท

ร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะ ล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาท

การ้จำหน่ายช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่
สำเร้็จร้้ป

การ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง

ร้ายได้ค่าเช้่าอสังหาร้ิมทร้ัพย์

ร้ายได้ค่าเช้่าอ่�น ๆ1

-

(30.84)

-

100.00

-

100.00

40.99 

59.01

-

(101.05)

-

226.62

-

327.67

71.47 

102.91

10.51

(66.67)

99.25

0.75

97.56

2.44

91.53

8.47

1.51

 (0.24)

15.88

0.12

14.37

0.36

14.37

1.33

รวมรายได้จากิกิาร
จำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง

รวมรายได้ค้่าเช้่า

หมายเหตุุ:
1 ร้ายได้ค่าเช้่าอ่�น ๆ ปร้ะกอบด้วย ค่าเช้่าเคร้่�องจักร้ เคร้่�องม่อแล้ะอุปกร้ณ์

(30.84)100.00100.00100.00 (101.05)226.62327.67174.38

 8.62 100.00100.00100.00 1.27 16.00 14.7315.70
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ตุ้นทีุ่นจากิกิารจำหน่ายวัสดุกิ่อ็สร้าง
บร้ิษััทฯแล้ะบริ้ษััทย่อยม่ต้่นทุนจากการ้จำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง 
211.09 ล้้านบาท ล้ดล้ง 98.62 ล้้านบาทจากช้่วงเด่ยวกันของ 
ปีก่อนหน้า คิดเป็นร้้อยล้ะ 31.84  สอดคล้้องกับการ้ล้ดล้งของ
ร้ายไดจ้ากการ้จำหน่ายวสัดกุอ่สร้า้งในปี บร้ษัิัทฯแล้ะบร้ษิัทัย่อย
ม่กำไร้ขั�นต่้น 15.53 ล้้านบาท ล้ดล้ง 2.43 ล้้านบาท จากช้่วง
เด่ยวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้้อยล้ะ 13.53 อัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้น
ของการ้จำหนา่ยวสัดกุอ่สร้้างสำหร้บัป ี2564 เทา่กบัร้อ้ยล้ะ 6.85 
เพิ�มขึ�นจากช้่วงเด่ยวกันของปีก่อนหน้าซึ่ึ�งเท่ากับร้้อยล้ะ 5.48 
จากการ้ท่�ต่น้ทนุจำหนา่ยของวสัดกุอ่สร้า้งจากโร้งงานท่�ผ่ล้ติ่โดย
กลุ้่มบริ้ษััทเอง ร้วมทั�งยังได้รั้บปร้ะโยช้น์จากการ้ปร้ะหยัดต่่อ
ขนาด (Economy of scale) จากการ้นำร้ะบบเทคโนโล้ย่ข้อม้ล้
เพ่�อวางแผ่นการ้จัดซึ่่�ออย่างมป่ร้ะสิทธิภาพ จงึส่งผ่ล้ให้อตั่ร้ากำไร้
ขั�นต่้นปร้ับขึ�นเล้็กน้อย

ตุ้นทีุ่นจากิกิารให้เช้่า
บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่ต่้นทุนจากการ้ให้เช้่าจำนวน 10.59  
ล้า้นบาท เพิ�มขึ�น 1.32 ล้า้นบาทจากช้ว่งเด่ยวกนัของปกีอ่นหนา้ 
คิดเป็นร้้อยล้ะ 14.24 ม่กำไร้ขั�นต่้น 5.41 ล้้านบาท ล้ดล้ง 0.05 
ล้้านบาท จากช้่วงเด่ยวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้้อยล้ะ 0.92  
อัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้นจากการ้ให้เช้่าปี 2564 คิดเป็นร้้อยล้ะ 33.81 
ล้ดล้งจากช่้วงเดย่วกันของปีกอ่นหน้าซึึ่�งเท่ากับร้อ้ยล้ะ 37.07 ซึึ่�ง
ผ่ล้กร้ะทบต่่ออัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้นท่�ล้ดล้ง มาจากการ้เพิ�มขึ�นของ

ต่น้ทุนการ้ให้เช่้าในส่วนของค่าเส่�อมร้าคาจากการ้ปรั้บปรุ้งอาคาร้
ท่�ได้ม่การ้ปร้ับปรุ้งพ่�นท่�ใหม่บางส่วน 

รายได้อ็่�น
บร้ษิัทัฯแล้ะบร้ษิัทัยอ่ยมร่้ายไดอ้่�นจำนวน 16.95 ล้า้นบาท ล้ดล้ง 
17.92 ล้้านบาทจากช้่วงเด่ยวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้้อยล้ะ 
51.39 เน่�องจากปี 2563 มร่้ายได้จากการ้โอนสทิธใินกจิการ้ร่้วมค้า 
19.13 ล้้านบาท แล้ะ ม่กำไร้จากการ้จำหน่ายทร้ัพย์สินถาวร้ 11  
ล้้านบาท ในขณะท่�ปี 2564 มก่ำไร้จากการ้จำหน่ายทร้พัย์สนิถาวร้ 
7  ล้้านบาท ม่ร้ายได้จากการ้ขายเศษัวัสดุก่อสร้้าง 3.6 ล้้านบาท 

ค้่าใช้้จ่ายในกิารบริหาร
บร้ษิัทัฯแล้ะบริ้ษัทัยอ่ยมค่่าใช้จ่้ายในการ้บริ้หาร้จำนวน 286.31 
ล้้านบาท ล้ดล้ง 6.41 ล้้านบาท หร้่อร้้อยล้ะ 2.19 จากช้่วง
เด่ยวกันของปีก่อนหน้า ม่สาเหตุ่หลั้กมาจาก 1) ค่าเส่�อมร้าคา
ของเคร้่�องจักร้ส่วนท่�ไม่ได้ใช้้งานล้ดล้ง แล้ะม่อัต่ร้าการ้ใช้้งาน
เคร้่�องจักร้เพิ�มมากขึ�น ก่อให้เกิดปร้ะสิทธิภาพในการ้นำไปใช้้ใน
งานกอ่สร้า้งไดเ้พิ�มสง้ขึ�น 2) คา่ใช้้จา่ยท่�เก่�ยวขอ้งกบัพนกังานเพิ�ม
ส้งขึ�นจากการ้เพิ�มอัต่ร้ากำล้ังคน แล้ะการ้ปร้ับขึ�นเงินเด่อน
ปร้ะจำปี เพ่�อร้องรั้บโคร้งการ้ก่อสร้้างใหม่ท่�ม่การ้เติ่บโต่อย่าง 
ต่่อเน่�องของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
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5.5%

7.1%

5.7%

10202020 20203020 30204020 4020 FY20 FY21

71 7775 69 64 70 79 73
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ค่าใช่้จ่ายบริหาร อัตราค่าใช่้จ่ายบริหาร

ค่าใช่้จ่ายบริหารและอัตราค่าใช่้จ่ายบริหาร
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ข้อ็มูลที่างกิารเงิน
บริ้ษัทัฯแล้ะบริ้ษัทัย่อยมค่่าใช้จ่้ายทางการ้เงิน จำนวน 6.36 ล้า้น
บาท ล้ดล้ง 2.62 ล้้านบาท เม่�อเท่ยบกับช้่วงเด่ยวกันของปีก่อน
หน้า คิดเป็นร้้อยล้ะ 29.18 เน่�องจากม่การ้จ่ายช้ำร้ะค่นหน่�สินท่�
มภ่าร้ะดอกเบ่�ยอยา่งต่อ่เน่�อง บริ้ษัทัฯแล้ะบร้ษิัทัยอ่ยมอ่ตั่ร้าส่วน
หน่�สินสุทธิต่่อส่วนของผ่้้ถ่อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต่าม
งบการ้เงินร้วม เท่ากับ 7.45 เท่า เพิ�มขึ�นจากสิ�นปีก่อนซึ่ึ�งเท่ากับ 
3.67 เท่า เน่�องมาจากการ้ได้ร้ับเงินร้ับล้่วงหน้าจากผ่้้ว่าจ้างของ
โคร้งการ้ขนาดใหญ่ในปี 2564 อย่างม่นัยสำคัญ อ่กทั�งต่ั�วสัญญา

ต่าร้างสรุ้ปงบแสดงฐานะทางการ้เงินร้วมสำหร้ับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2562 ถึงปี 2564

ใช้้เงินร้ะยะสั�นแล้ะเจ้าหน่�การ้ค้าเพิ�มส้งขึ�นต่ามการ้เต่ิบโต่ของ
โคร้งการ้กอ่สร้า้งแล้ะร้ายไดท่้�ยงัไมไ่ดเ้ร้ย่กช้ำร้ะ ร้วมถงึมก่าร้จา่ย
เงินปันผ่ล้จำนวน 480.00 ล้้านบาทให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้น ส่งผ่ล้ให้ส่วน
ของผ้้่ถ่อหุ้นล้ดล้งอย่างม่นัยสำคัญ อย่างไร้ก็ต่ามเม่�อพิจาร้ณา
อตั่ร้าสว่นหน่�สนิท่�มภ่าร้ะดอกเบ่�ยต่อ่สว่นของผ่้ถ้อ่หุน้ (Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 2.35 เท่า เพิ�มขึ�นจาก
สิ�นปีก่อนซึ่ึ�งเท่ากับ 1.29  เท่า ทั�งน่�บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยไม่ม่
ภาร้ะเง่�อนไขจากการ้ก้ย้ม่ท่�ต่อ้งดำร้งอตั่ร้าสว่นทางการ้เงนิใด ๆ

งบแสด้งฐานะการเงิน

ณ วันท่� 31 ธัันวาคม

2562 2563 2564

การเปล้่�ยนแปล้ง
เพิ�มขื่ึ�น (ล้ด้ล้ง) 

ร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะ ล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาท

สินที่รัพีย์หมุนเว่ยน

เงินสดแล้ะร้ายการ้เท่ยบเท่า
เงินสด

ล้้กหน่�การ้ค้าแล้ะล้้กหน่�อ่�น

สินทร้ัพย์ท่�เกิดจากสัญญา

ร้ายได้ท่�ยังไม่ได้เร้่ยกช้ำร้ะ

ล้้กหน่�เงินปร้ะกันผ่ล้งาน

เงินให้ก้้ย่มร้ะยะสั�นแก่กร้ร้มการ้

เงินให้ก้้ย่มร้ะยะสั�นแก่กิจการ้ท่�
เก่�ยวข้องกัน

สินค้าคงเหล้่อแล้ะวัสดุร้อโอน
เข้างาน

เงินจ่ายล้่วงหน้าผ่้้ร้ับเหมาแล้ะ
เงินมัดจำค่าสินค้า

สินทร้ัพย์หมุนเว่ยนอ่�น

สินที่รัพีย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝ่ากธนาคาร้ท่�ม่ภาร้ะค�ำ
ปร้ะกัน

อสังหาร้ิมทร้ัพย์เพ่�อการ้ล้งทุน 

ท่�ดิน อาคาร้แล้ะอุปกร้ณ์ 

สินทร้ัพย์สิทธิการ้ใช้้

สินทร้ัพย์ไม่ม่ต่ัวต่น

สินทร้ัพย์ภาษั่เงินได้ร้อการ้ต่ัด
บัญช้่
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สินที่รัพีย์

รวมสินที่รัพีย์หมุนเว่ยน 154.4%74.5%67.6160.82 4244,863.45 3,343.012,294.64
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ณ วันท่� 31 ธัันวาคม

2562 2563 2564

การเปล้่�ยนแปล้ง
เพิ�มขื่ึ�น (ล้ด้ล้ง) 

ร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะ ล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาท

สินทร้ัพย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น 201.9%1.4%0.631.39 62 93.46 30.9652.43

รวมสินที่รัพีย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสินที่รัพีย์

รวมหน่้สินหมุนเว่ยน

3.8%

32.0%

50.6%

25.5%

100.0%

85.2%

32.39

100.00

74.65

39.18

100.00

69.95

61 

1,581 

1,867

1,662.86 

6,526.31 

5,558.21 

1,601.84

4,944.85

3,691.14

1,477.93

3,772.57

2,638.95

หน่้สินหมุนเว่ยน

เงินก้้ย่มร้ะยะสั�นจากสถาบัน
การ้เงิน

เจ้าหน่�การ้ค้าแล้ะเจ้าหน่�อ่�น

ส่วนของหน่�สินต่ามสัญญาเช้่าท่�
ถึงกำหนดช้ำร้ะภายในหนึ�งปี

เงินก้้ย่มร้ะยะยาวจากสถาบันท่�
ถึงกำหนดช้ำร้ะภายในหนึ�งปี

เจ้าหน่�เงินปร้ะกันผ่ล้งาน

หน่�สินท่�เกิดจากสัญญา

ร้ายได้ค่าก่อสร้้างร้ับล้่วงหน้า

เงินร้ับล้่วงหน้าจากผ่้้ว่าจ้าง

ภาษั่เงินได้ค้างจ่าย

ปร้ะมาณการ้หน่�สนิจากคดค่วาม

หน่�สินหมุนเว่ยนอ่�น

หน่้สินไม่หมุนเว่ยน

หน่�สินต่ามสัญญาเช้่าการ้เงิน 
- สุทธิจากส่วนท่�ถึงกำหนดช้ำร้ะ
ภายในหนึ�งปี

เงินก้้ย่มร้ะยะยาวจากสถาบัน
การ้เงิน - สุทธิจากส่วนท่�ถึง
กำหนดช้ำร้ะภายในหนึ�งปี

ปร้ะมาณการ้หน่�สินจากการ้ร้ับ
ปร้ะกันโคร้งการ้ก่อสร้้าง

สำร้องผ่ล้ปร้ะโยช้น์ร้ะยะยาว
ของพนักงาน

หน่�สินไม่หมุนเว่ยนอ่�น

รวมหน่้สินไม่หมุนเว่ยน

รวมหน่้สิน
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หน่้สินและส่วนขอ็งผู้ถุ่อ็หุ้น
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ส่วนขอ็งผู้ถุ่อ็หุ้น

ทุนเร้่อนหุ้น

ทุนจดทะเบ่ยน

ทุนออกจำหน่ายแล้ะช้ำร้ะเต่็ม
ม้ล้ค่าแล้้ว

ส่วนต่�ำกว่าทุนจากการ้ร้วม
ธุร้กิจภายใต่้การ้ควบคุมเด่ยวกัน

กำไร้สะสม

จัดสร้ร้แล้้ว - สำร้องต่าม
กฎิหมาย

ยังไม่ได้จัดสร้ร้

รวมส่วนขอ็งผู้ถุ่อ็หุ้น

รวมหน่ส้นิและส่วนขอ็งผูถุ้อ่็หุน้
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งบแสด้งฐานะการเงิน

ณ วันท่� 31 ธัันวาคม

2562 2563 2564

การเปล้่�ยนแปล้ง
เพิ�มขื่ึ�น (ล้ด้ล้ง) 

ร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะร้อยล้ะ ล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาทล้้านบาท

ฐานะที่างกิารเงินรวม

สินที่รัพีย์
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่สินทร้ัพย์
จำนวน 6,526.31 ล้า้นบาท เพิ�มขึ�นจากสิ�นปกีอ่นหนา้ 1,581.46 
ล้้านบาท คิดเป็นร้้อยล้ะ 31.98 ส่วนใหญ่มาจากการ้เพิ�มขึ�นของ
ร้ายได้ยงัไมเ่ร้ย่กช้ำร้ะ (จากความก้าวหน้าของงานท่�ยงัไมถ่งึงวด
สง่มอบงาน)เงนิสดแล้ะร้ายการ้เทย่บเทา่เงนิสดจากการ้ไดร้้บัเงนิ
ร้ับล้่วงหน้าค่าก่อสร้้างโคร้งการ้ขนาดใหญ่ เงินฝ่ากธนาคาร้ท่� 
ต่ิดภาร้ะค�ำปร้ะกัน วัสดุร้อโอนเข้างาน แล้ะ เงินจ่ายล้่วงหน้า 
ผ่้ร้้บัเหมาแล้ะเงนิมดัจำค่าสนิค้า องคป์ร้ะกอบหล้กัของสนิทร้พัย์ 
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 ได้แก่ (1) ร้ายได้ท่�ยังไม่ได้เร้่ยกช้ำร้ะ 
(2) ท่�ดิน อาคาร้แล้ะอุปกร้ณ์  (3) เงินสดแล้ะร้ายการ้เท่ยบเท่า
เงินสด (4) ล้้กหน่�การ้ค้าแล้ะล้้กหน่�อ่�น (5) เงินจ่ายล้่วงหน้า 
ผ่้้ร้ับเหมาแล้ะเงินมัดจำค่าสินค้า

หน่้สิน
บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่หน่�สิน ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 
จำนวน 5,754.21 ล้้านบาท เพิ�มขึ�น 1,868.79 ล้้านบาท คิดเป็น
ร้อ้ยล้ะ 48.1 สว่นใหญม่าจากการ้เพิ�มขึ�นของเงินรั้บล้ว่งหนา้จาก
ผ่้้ว่าจ้างจากโคร้งการ้ก่อสร้้างขนาดใหญ่ ต่ั�วสัญญาใช้้เงินร้ะยะ
สั�น เจ้าหน่�การ้ค้าแล้ะเจ้าหน่�อ่�น ซึ่ึ�งสอดคล้้องกับการ้เต่ิบโต่ของ
ขนาดแล้ะจำนวนโคร้งการ้ก่อสร้้าง ในทางกลั้บกันบริ้ษััทฯแล้ะ
บร้ษิัทัยอ่ยได้ทยอยช้ำร้ะคน่เงินก้ย้ม่ร้ะยะยาว ร้วมถึงหน่�สนิต่าม
สัญญาเช้่าต่ามปกต่ิ

ทั�งน่� องค์ปร้ะกอบหล้ักของหน่�สิน ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 
ได้แก่ (1) เงินร้ับล้่วงหน้าจากผ่้้ว่าจ้าง (2) เงินก้้ย่มร้ะยะสั�นจาก
สถาบันการ้เงิน (3) เจ้าหน่�การ้ค้าแล้ะเจ้าหน่�อ่�น (4) เจ้าหน่�เงิน
ปร้ะกันผ่ล้งาน (5) หน่�สินต่ามสัญญาเช้่า

ส่วนขอ็งผู้ถุ่อ็หุ้น
บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยม่ส่วนของผ่้้ถ่อหุ้น ณ วันท่� 31 ธันวาคม 
2564 จำนวน 772.10  ล้้านบาท ล้ดล้งจากสิ�นปีก่อนหน้า 
287.33 ล้้านบาท คิดเป็นร้้อยล้ะ 27.12 เป็นผ่ล้จากการ้จ่าย
เงินปันผ่ล้ในปี 2564 จำนวน 480 ล้้านบาท ในทางกล้ับกัน 
ม่กำไร้เบ็ดเสร้็จร้วมสำหร้ับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2564 
จำนวน 192.67 ล้้านบาท

กิระแสเงินสด
บร้ิษััทฯแล้ะบริ้ษััทย่อยม่เงินสดสุทธิจากกิจกร้ร้มดำเนินงาน
จำนวน 714.69 ล้้านบาท แบ่งเป็นเงินสดเพิ�มขึ�นเน่�องจาก 
ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ของบร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อย 503.73 ล้้านบาท 
แล้ะเงินสดเพิ�มขึ�นจากการ้เปล้่�ยนแปล้งในสินทร้ัพย์แล้ะหน่�สิน
จากการ้ดำเนินงาน (Working Capital) จำนวน 210.96 ล้้าน
บาท โดยหล้ักมาจากการ้เพิ�มขึ�นของเงินร้ับล้่วงหน้าค่าก่อสร้้าง, 
เจ้าหน่�การ้ค้าแล้ะเจ้าหน่�อ่�น  ในทางกล้ับกันยังม่การ้หักล้บบาง
สว่นจากการ้เพิ�มขึ�นของร้ายไดท้่�ยงัไมเ่ร้ย่กช้ำร้ะจากการ้กอ่สร้้าง 
แล้ะเงินจ่ายล้่วงหน้าผ่้้ร้ับเหมาแล้ะเงินมัดจำค่าสินค้า นอกจาก
นั�นแล้้วยังม่เงินสดใช้้ไปในกิจกร้ร้มล้งทุนจำนวน 175.75  
ล้า้นบาท เน่�องจากเงินฝ่ากธนาคาร้ท่�ภาร้ะค�ำปร้ะกนัเพิ�มขึ�น แล้ะ
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ม่การ้ล้งทุนในอาคาร้แล้ะอุปกร้ณ์สำหรั้บสนับสนุนโคร้งการ้ 
ก่อสร้้างใหม่ ๆ ท่�เกิดขึ�น ม่เงินสดใช้้ไปในกิจกร้ร้มจัดหาเงิน
จำนวน  115.38 ล้้านบาท จากการ้จ่ายเงินปันผ่ล้ปร้ะจำปีแล้ะ
ร้ะหว่างกาล้ ร้วมถึงการ้จ่ายช้ำร้ะค่นหน่�สินต่ามสัญญาเช้่าต่าม

ปกต่ิ ในทางกล้ับกันม่การ้เพิ�มขึ�นของเงินก้้ย่มร้ะยะสั�นเพ่�อใช้้ใน
การ้ล้งทนุในโคร้งการ้กอ่สร้า้ง สง่ผ่ล้ใหเ้งนิสดสทุธขิองกลุ้ม่บร้ษิัทั
เพิ�มขึ�น 423.55 ล้้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน 
สำาหรับปีสิ�นสุด้วันท่� 31 ธัันวาคม

2563หน่วย 2563 2563

อ็ตัุราส่วนสภาพีค้ล่อ็ง

อตั่ร้าส่วนสภาพคล่้อง

อตั่ร้าส่วนสภาพคล่้องหมุนเร้ว็

อตั่ร้าส่วนสภาพคล่้องกร้ะแสเงินสด

อตั่ร้าส่วนหมุนเวย่นล้ก้หน่�การ้ค้า

ร้ะยะเวล้าเกบ็หน่�เฉล่้�ย

อตั่ร้าส่วนหมนุเวย่นสนิค้าคงเหล้อ่

ร้ะยะเวล้าขายสนิค้าเฉล้่�ย

อตั่ร้าส่วนหมุนเวย่นเจ้าหน่�การ้ค้า

ร้ะยะเวล้าช้ำร้ะหน่�

วงจร้เงนิสด (Cash cycle)

อ็ตัุราส่วนแสดงค้วามสามารถุในกิารหากิำไร

อตั่ร้ากำไร้ขั�นต้่นจากการ้ร้บัเหมาก่อสร้้าง

อตั่ร้ากำไร้ขั�นต้่นจากการ้จำหน่ายวสัดุก่อสร้้าง

อตั่ร้ากำไร้จากการ้ดำเนนิงาน

อตั่ร้ากำไร้อ่�น

อตั่ร้าส่วนเงนิสดต่่อการ้ทำกำไร้

อตั่ร้ากำไร้สทุธิ

อตั่ร้าผ่ล้ต่อบแทนผ่้ถ้อ่หุน้

อ็ตัุราส่วนแสดงประสิที่ธุภิาพีในกิารดำเนินงาน

อตั่ร้าผ่ล้ต่อบแทนจากสนิทร้พัย์

อตั่ร้าผ่ล้ต่อบแทนจากสนิทร้พัย์ถาวร้

อตั่ร้าการ้หมนุของสนิทร้พัย์

อ็ตัุราส่วนวเิค้ราะห์นโยบายที่างกิารเงนิ

อตั่ร้าส่วนหน่�สนิต่่อส่วนของผ่้ถ้อ่หุน้

อตั่ร้าส่วนหน่�สนิท่�มภ่าร้ะดอกเบ่�ยต่่อส่วนของผ้้่ถอ่หุน้

อตั่ร้าส่วนความสามาร้ถช้ำร้ะดอกเบ่�ย

อตั่ร้าส่วนความสามาร้ถช้ำร้ะภาร้ะผ้่กพนั (cash basis)

อตั่ร้าการ้จ่ายเงนิปันผ่ล้

 

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

วัน

เท่า

วัน

เท่า

วัน

วัน

ร้้อยล้ะ

ร้้อยล้ะ

ร้้อยล้ะ

ร้้อยล้ะ

ร้้อยล้ะ

ร้้อยล้ะ

ร้้อยล้ะ

ร้้อยล้ะ

ร้้อยล้ะ

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

ร้้อยล้ะ

 

0.87

0.29

0.37

22.65

15.89

33.30

10.81

4.48

80.33

(53.63)

14.60

9.96

3.49

2.28

7.47

4.38

13.23

4.11

29.06

0.94

2.74

0.56

68.61

1.58

177.74

 

0.91

0.22

(0.22)

11.55

31.17

59.26

6.07

4.53

79.49

(42.25)

9.28

5.48

1.92

0.89

(8.95)

2.10

8.40

1.99

27.17

0.95

3.67

1.29

(129.23)

(1.87)

46.03

 

0.88

0.24

0.15

8.76

41.66

30.09

12.13

3.64

100.17

(46.37)

10.08

6.85

4.34

0.36

3.26

3.80

21.04

4.14

40.78

0.88

7.45

2.35

37.28

1.11

249.14
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(กิ) อ็ัตุราผลตุอ็บแที่นผู้ถุ่อ็หุ้น
อตั่ร้าผ่ล้ต่อบแทนผ้้่ถอ่หุน้สำหรั้บปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธนัวาคม 2563 
แล้ะ 2564 เท่ากับร้้อยล้ะ 8.40 แล้ะร้้อยล้ะ 21.04 ต่ามล้ำดับ 
ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�นโดยหล้ักเป็นผ่ล้มาจากการ้เพิ�มขึ�นของกำไร้สุทธิ 
สำหรั้บปี 2564 แล้ะการ้ล้ดล้งของส่วนของผ้้่ถ่อหุ้นจากการ้ 
จ่ายเงินปันผ่ล้ในปี 2564

(ข) อ็ัตุราผลตุอ็บแที่นจากิสินที่รัพีย์
อตั่ร้าผ่ล้ต่อบแทนจากสนิทรั้พย์สำหร้บัปสีิ�นสดุวนัท่� 31 ธนัวาคม 
2563 แล้ะ 2564 เท่ากับร้้อยล้ะ 1.99 แล้ะร้้อยล้ะ 4.14 ต่าม
ล้ำดับ ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�นโดยหล้ักเป็นผ่ล้มาจากการ้เพิ�มขึ�นอย่างม่ 
นัยสำคัญของกำไร้สุทธิสำหรั้บปี 2564 ซึึ่�งเพิ�มขึ�นในสัดส่วนท่� 
มากกวา่การ้เพิ�มขึ�นของสนิทร้พัยร์้วม ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 
เม่�อเท่ยบกับ ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2563

(ค้) วงจรเงินสด (Cash cycle)
วงจร้เงินสดสำหร้ับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2563 แล้ะ 2564 
เท่ากับ (42.25) วัน แล้ะ (46.37) วัน ต่ามล้ำดับ ซึ่ึ�งล้ดล้ง โดย
หล้ักเป็นผ่ล้มาจากการ้การ้เพิ�มขึ�นของร้ะยะเวล้าช้ำร้ะหน่�เฉล่้�ย
จากการ้เพิ�มขึ�นของเจ้าหน่�การ้ค้าเน่�องจาก กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังไม่ม่

การ้ส่งมอบงวดงานในช่้วงสิ�นงวด จึงยังไม่ถึงกำหนดช้ำร้ะต่าม
เง่�อนไขให้แก่เจ้าหน่�การ้ค้า ซึ่ึ�งหักกล้บบางส่วนจากการ้เพิ�มขึ�น
ของร้ะยะเวล้าเก็บหน่�เฉล้่�ย

(ง) อ็ตัุราส่วนหน่สิ้นตุอ่็สว่นขอ็งผูถุ้อ่็หุน้ และอั็ตุราส่วนหน่สิ้น
ที่่�ม่ภาระดอ็กิเบ่้ยตุ่อ็ส่วนขอ็งผู้ถุ่อ็หุ้น
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2563 แล้ะ 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่อัต่ร้าส่วน
หน่�สินสุทธิต่่อส่วนของผ่้้ถ่อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต่าม
งบการ้เงินร้วม เท่ากับ 7.45 เท่า เพิ�มขึ�นจากสิ�นปีก่อนซึ่ึ�งเท่ากับ 
3.67 เท่า เน่�องมาจากการ้ได้ร้ับเงินร้ับล้่วงหน้าจากผ่้้ว่าจ้างของ
โคร้งการ้ขนาดใหญ่ในปี 2564 อย่างม่นัยสำคัญ อ่กทั�งต่ั�วสัญญา
ใช้้เงินร้ะยะสั�นแล้ะเจ้าหน่�การ้ค้าเพิ�มส้งขึ�นต่ามการ้เต่ิบโต่ของ
โคร้งการ้กอ่สร้า้งแล้ะร้ายไดท้่�ยงัไมไ่ดเ้ร้ย่กช้ำร้ะ ร้วมถงึมก่าร้จา่ย
เงินปันผ่ล้จำนวน 480.00 ล้้านบาทให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้น ส่งผ่ล้ให้ส่วน
ของผ้้่ถ่อหุ้นล้ดล้งอย่างม่นัยสำคัญ อย่างไร้ก็ต่ามเม่�อพิจาร้ณา
อตั่ร้าสว่นหน่�สนิท่�มภ่าร้ะดอกเบ่�ยต่อ่สว่นของผ่้ถ้อ่หุน้ (Interest 
Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 2.35 เท่า เพิ�มขึ�นจาก
สิ�นปีก่อนซึ่ึ�งเท่ากับ 1.29  เท่า ทั�งน่�บร้ิษััทฯแล้ะบร้ิษััทย่อยไม่ม่
ภาร้ะเง่�อนไขจากการ้ก้ย้ม่ท่�ต่อ้งดำร้งอตั่ร้าสว่นทางการ้เงนิใด ๆ
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5.  ข้อม้ลทั่วไปและข้อม้ลสำาคัญอ่่น 

5.1  ข้อม้ลทั่วไป
1) ขื่้อม้ล้เก่่ยวกับบริษัทแล้ะท่่ตัง้สำานักงานใหญ่

1) ข้อ็มูลเกิ่�ยวกิับบริษััที่และที่่�ตุั้งสำนักิงานใหญ่

ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาไทย) : บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น) 
ช้่�อบร้ิษััทท่�ออกหล้ักทร้ัพย์ (ภาษัาอังกฤษั) : Civil Engineering Public Company Limited
ปร้ะเภทธุร้กิจ : ร้ับเหมาก่อสร้้าง แล้ะจำหน่ายวัสดุก่อสร้้าง
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 68/12 อาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ ช้ั�น 7 ถนนกำแพงเพช้ร้ 6 
  แขวงล้าดยาว เขต่จตุ่จักร้ กรุ้งเทพมหานคร้ 10900
เล้ขทะเบ่ยนบร้ิษััท : 0107563000169
โทร้ศัพท์ : 02-589-8888-9
โทร้สาร้ : 02-589-8886-7
เว็บไซึ่ต่์/โฮมเพจบร้ิษััท : http://www.civilengineering.co.th/
ทุนจดทะเบ่ยน ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 700,000,000.00 บาท
ทุนช้ำร้ะแล้้ว ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 : 500,000,000.00 บาท 
ม้ล้ค่าท่�ต่ร้าไว้หุ้นล้ะ : 1.00 บาท

2) บุค้ค้ลอ็้างอ็ิงอ็่�นๆ

นายที่ะเบ่ยนหลักิที่รัพีย์
นายทะเบ่ยนหล้ักทร้ัพย์ : บร้ิษััท ศ้นย์ร้ับฝ่ากหล้ักทร้ัพย์ (ปร้ะเทศไทย) จำกัด
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 93 ถนนร้ัช้ดาภิเษัก แขวงดินแดง เขต่ดินแดง กรุ้งเทพฯ 10400
โทร้ศัพท์ : 02-009-9000
โทร้สาร้ : 02-009-9991

ผู้สอ็บบัญช้่
ผ่้้สอบบัญช้่ : บร้ิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 193/136-137 อาคาร้เล้คร้ัช้ดา ออฟื้ฟื้ิศคอมเพล้็กซึ่์ ช้ั�น 33 ถนนร้ชั้ดาภเิษัก  
  แขวงคล้องเต่ย เขต่คล้องเต่ย กรุ้งเทพมหานคร้ 10110
โทร้ศัพท์ : 02-264-0777
โทร้สาร้ : 02-264-0789

ที่่�ปรึกิษัากิฎหมาย
ท่�ปร้ึกษัากฎิหมาย : บร้ิษััท ว่ร้ะวงค์, ช้ินวัฒน์ แล้ะพาร้์ทเนอร้์ส จำกัด
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 540 อาคาร้เมอร้์คิวร้่�ทาวเวอร้์ ช้ั�นท่� 22 ถนนเพล้ินจิต่ 
  แขวงลุ้มพิน่ เขต่ปทุมวัน กรุ้งเทพฯ 10330
โทร้ศัพท์ : 02-264-8000
โทร้สาร้ : 02-657-2222 

ที่่�ปรึกิษัาที่างกิารเงิน
ท่�ปร้ึกษัาทางการ้เงิน : บร้ิษััทหล้ักทร้ัพย์ บัวหล้วง จำกัด (มหาช้น)
ท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ : 191 อาคาร้สล่้มคอมเพล้ก็ซึ่ ์ชั้�น 29 ถนนสล่้ม แขวงสล่้ม เขต่บางร้กั กร้งุเทพฯ  
  10500
โทร้ศัพท์ : 02-231-3777 แล้ะ 02-618-1000
โทร้สาร้ : 02-618-1469
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5.2  ข้อม้ลสำาคัญอ่่น 

รายล้ะเอ่ยด้ขื่องสัญญาท่�สำาคัญ

1) สัญญาจ้างเหมากิ่อ็สร้าง

กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้า้งในฐานะผ้้่ร้บัจ้าง (“ผ้้่ร้บัจ้าง”) กบัหน่วยงานรั้ฐหล้ายหน่วยงาน (“ผ้้่วา่จ้าง”) เช่้น กร้ม
ทางหล้วง กร้มโยธาธิการ้แล้ะผ่ังเม่อง การ้ร้ถไฟื้แห่งปร้ะเทศไทย กร้มท่าอากาศยาน เป็นต่้น โดยสาร้ะสำคัญของสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้้างม่ล้ักษัณะดังต่่อไปน่�

หล้ักประกันท่�
เก่�ยวขื่้อง

ค่าจ้างแล้ะ
การจ่ายเงิน 

หลักิประกิันสัญญา 
หล้ักปร้ะกันสัญญาของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้้างท่�ผ่้้ร้ับจ้างให้ไว้แก่ผ่้้ว่าจ้าง ได้แก่ หนังส่อค�ำปร้ะกัน
ของธนาคาร้

หลักิประกิันกิารเบิกิค้่าจ้างล่วงหน้า
ผ่้ว้า่จา้งต่กล้งจา่ยเงนิคา่จา้งล้ว่งหนา้ โดยผ่้ร้้บัจา้งมห่นา้ท่�วางหล้กัปร้ะกนัการ้ร้บัเงนิคา่จา้งล้ว่งหนา้ 
เช้่น หนังส่อค�ำปร้ะกันของธนาคาร้ พันธบัต่ร้รั้ฐบาล้ไทย เต็่มจำนวนเงินค่าจ้างล่้วงหน้านั�นให้แก่ 
ผ่้้ว่าจ้าง 

หลักิประกิันกิารประกิันผลงาน
ผ่้้ว่าจ้างม่สิทธิหักเงินค่าจ้างท่�จ่ายให้แก่ผ่้้ร้ับจ้างในแต่่ล้ะงวดเพ่�อเป็นปร้ะกันผ่ล้งาน อย่างไร้ก็ต่าม 
ผ่้้ร้ับจ้างม่สิทธิท่�จะขอเงินปร้ะกันผ่ล้งานค่นโดยการ้วางหนังส่อค�ำปร้ะกันของธนาคาร้หร้่อของ
บร้ร้ษััทเงินทุน บร้ิษััทเงินทุน หร้่อบร้ิษััทเงินทุนหล้ักทร้ัพย์ ต่่อผ่้้ว่าจ้างเพ่�อเป็นหล้ักปร้ะกันแทนได้

กิารจ่ายเงินค้่าจ้าง
- ในกร้ณ่ท่�สัญญาร้าคาจ้างเหมาร้วม โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดงาน การ้จ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายเม่�อได้ 

ส่งมอบงานของงวดนั�น ๆ  แล้้ว แล้ะคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจการ้จ้างได้ต่ร้วจร้ับร้องผ่ล้งานเร้่ยบร้้อย
แล้้ว

- ในกร้ณ่ท่�สัญญาร้าคาจ้างเหมาร้วม โดยแบ่งจ่ายเป็นร้ายเด่อน การ้จ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายเป็น 
ร้ายเด่อนต่ามเน่�องานท่�ทำเสร้็จจร้ิง เม่�อผ่้้ว่าจ้างได้ดำเนินการ้ต่ร้วจสอบผ่ล้งานแล้้ว

กิารจ่ายเงินค้่าจ้างล่วงหน้าและกิารหักิเงินค้่น 
- ผ่้้ว่าจ้างต่กล้งจ่ายค่าจ้างล้่วงหน้าต่ามจำนวนร้้อยล้ะของค่าจ้างต่ามสัญญาให้แก่ผ่้้ร้ับจ้าง โดยจะ

จา่ยเม่�อผ่้ร้้บัจ้างได้วางหลั้กปร้ะกันการ้รั้บเงินคา่จา้งล่้วงหน้าเต็่มจำนวนเงินคา่จา้งล่้วงหน้าให้แก่
ผ่้้ว่าจ้าง

- การ้หักค่นค่าจ้างล้่วงหน้า ผ่้้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างล้่วงหน้าจากค่าจ้าง ต่ามจำนวนร้้อยล้ะของ
จำนวนเงินค่าจ้างในแต่่ล้ะงวดภายหล้ังจากการ้หักเงินปร้ะกันผ่ล้งานจนกว่าจำนวนเงินท่�หักไว้
จะคร้บต่ามจำนวนเงินค่าจ้างล้่วงหน้าท่�ผ่้้ร้ับจ้างได้ร้ับไปแล้้ว

- ในกร้ณ่ท่�ผ่้้ร้ับจ้างจะต่้องจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ผ่้้ว่าจ้างเพ่�อช้ำร้ะหน่�หร้่อเพ่�อช้ดใช้้ความร้ับผ่ิดต่าม
สญัญา ผ่้ว้า่จ้างจะหักเงนิเอาจากเงินคา่จ้างงวดท่�จะจา่ยให้แก่ผ่้ร้้บัจ้างกอ่น แล้ว้จงึจะหักเอาจาก
เงินค่าจ้างล้่วงหน้า ทั�งน่� หากม่การ้เล้ิกสัญญาจ้างแล้ะเงินค่าจ้างล้่วงหน้าเหล้่อเกินกว่าจำนวน
เงินท่�ผ่้้ร้ับจ้างม่สิทธิได้ร้ับหลั้งช้ดใช้้ในกร้ณ่อ่�นแล้้ว ผ่้้ร้ับจ้างจะต้่องจ่ายค่นเงินจำนวนท่�เหล้่อ 
ดังกล้่าวให้แก่ผ่้้ว่าจ้าง
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กำาหนด้เวล้า
แล้้วเสร็จ 

งานพิเศษแล้ะ
การแก้ไขื่งาน 
(เหตุในการปรับ
ขื่อบเขื่ตงานแล้ะ
ค่าจ้าง)

การรับประกัน
ผล้งาน

ค่าปรับ

ความรับผิด้ชอบ
ผ้้รับจ้าง

กิารหักิเงินประกิันผลงาน 
ในกร้ณ่ท่�สญัญาจ้างกำหนดให้มก่าร้หกัเงนิปร้ะกนัผ่ล้งาน ผ่้ว่้าจ้างจะหกัเงนิค่าจ้างต่ามจำนวนร้้อยล้ะ
ต่ามสัญญาของเงินท่�ต่้องจ่ายในงวดเงินนั�นๆ  เพ่�อเป็นปร้ะกันผ่ล้งาน ทั�งน่� ในกร้ณ่ท่�เงินปร้ะกัน 
ผ่ล้งานถ้กหักไว้จนคร้บถ้วนต่ามท่�กำหนดไว้ในสัญญาแล้้ว ผ่้้รั้บจ้างม่สิทธิขอเงินปร้ะกันผ่ล้งานค่น
โดยวางหนังส่อค�ำปร้ะกันของธนาคาร้เพ่�อเป็นหล้ักปร้ะกันแทน

เง่�อ็นไขกิารปรับราค้าค้่าจ้าง (ค้่า K)
ในกร้ณ่ท่�สัญญากำหนดเง่�อนไขการ้ปร้ับค่าร้าคาค่าจ้าง (ค่า K) ค้่สัญญาต่กล้งให้ม่การ้คำนวณร้าคา
ค่าก่อสร้้างต่ามสัญญาโดยนำส้ต่ร้ต่ัวค้ณเพิ�ม Escalation Factor (K) มาใช้้คำนวณร้าคาค่าก่อสร้้าง
ท่�เปล้่�ยนแปล้งไป 

กิำหนดเวลาแล้วเสร็จ 
ต่้องดำเนินงานให้แล้้วเสร้็จภายในร้ะยะเวล้าท่�กำหนดนับถัดจากวันท่�ได้ร้ับหนังส่อแจ้งให้เร้ิ�มงาน

เหตุุขอ็ขยายระยะเวลาสัญญา
เม่�อมเ่หตุ่สดุวสิยั หร้อ่เหตุ่อ่�นใดเน่�องมาจากความผิ่ดของความบกพร่้องของฝ่่ายผ่้ว่้าจ้าง หร้อ่เหตุ่ใด ๆ  
ท่�ผ่้ร้้บัจา้งไม่ต่อ้งร้บัผ่ดิต่ามกฎิหมายทำใหผ้่้ร้้บัจา้งไมส่ามาร้ถทำงานใหเ้สร้จ็ได ้ผ่้ร้้บัจา้งต่อ้งแจง้เหตุ่
พร้้อมหล้ักฐานเป็นหนังส่อเพ่�อขอขยายร้ะยะเวล้าภายในท่�กำหนดนับจากวันท่�เหตุ่สิ�นสุดล้ง ทั�งน่� 
การ้ขยายเวล้าเป็นดุล้ยพินิจของผ่้้ว่าจ้าง

ผ่้ว้า่จ้างจะสามาร้ถสั�งใหท้ำงานพเิศษัไดเ้ม่�องานนั�นอย้ใ่นขอบขา่ยทั�วไปแหง่วตั่ถปุร้ะสงคข์องสญัญา
อัต่ร้าค่าจ้างหร้่อร้าคาท่�กำหนดไว้สำหร้ับงานพิเศษัให้กำหนดไว้ในสัญญา หร้่อในกร้ณ่ท่�ไม่ได้ม่การ้
กำหนดไว้ให้ค้่สัญญาต่กล้งกันต่ามความเหมาะสม ถ้าไม่สามาร้ถต่กล้งกันได้ ผ่้้ว่าจ้างอาจกำหนด
ร้าคาต่ามท่�เห็นสมควร้ 

เม่�องานแล้ว้เสร้จ็บริ้บร้้ณแ์ล้ะผ่้ว้า่จา้งไดร้้บัมอบงาน ถา้เกิดมค่วามช้ำร้ดุเสย่หายภายในกำหนด 2 ปี 
นับถัดจากวันท่�ได้ร้ับมอบงาน หร้่อร้ะยะเวล้าอ่�นใดท่�กำหนดในสัญญา ซึ่ึ�งสาเหตุ่ความช้ำรุ้ดนั�นมา
จากความบกพร่้องของผ้้่ร้ับจ้าง จากการ้เล้่อกใช้้วัสดุ ทำงานไม่เร้่ยบร้้อย หร้่อทำไม่ถ้กต่้องต่าม
มาต่ร้ฐานวิช้าช้่พ ผ่้้ร้ับจ้างจะต้่องดำเนินการ้แก้ไขภายในร้ะยะเวล้าท่�กำหนดนับแต่่วันท่�ได้ร้ับแจ้ง
เป็นหนังส่อ ด้วยค่าใช้้จ่ายของผ่้้ร้ับจ้างทั�งสิ�น

ค่าปร้ับเม่�อไม่สามาร้ถทำงานให้แล้้วเสร้็จต่ามกำหนดแล้ะยังไม่ได้ม่การ้บอกเล้ิกสัญญานั�น ผ่้้ว่าจ้าง
จะปร้ับเป็นร้ายวันต่ามอัต่ร้าค่าปร้ับท่�กำหนดในสัญญา

ผ่้้ร้ับจ้างจะต่้องร้ับผ่ิดช้อบ ดังต่่อไปน่�
1.  อุบัต่ิเหตุ่ ความเส่ยหาย ภยันต่ร้ายใดๆ จากการ้ปฏิิบัต่ิงานของผ่้้ร้ับจ้าง
2.  ความเส่ยหายจากการ้กร้ะทำของล้้กจ้างหร้่อต่ัวแทนของผ้้่ร้ับจ้าง แล้ะจากการ้ปฏิิบัต่ิงานของ 
 ผ่้้ร้ับจ้างช้่วง (ถ้าม่)
3.  ความเส่ยหายใดๆ อันเกิดแก่งาน ด้วยความผ่ิดของผ่้้ว่าจ้าง แล้ะด้วยเหตุ่สุดวิสัย 
4.  จัดทำแผ่นปฏิิบัต่ิงานความปล้อดภัยในการ้ทำงานย่�นต่่อผ่้้ว่าจ้างก่อนเร้ิ�มดำเนินงานภายใน 
 ร้ะยะเวล้าท่�กำหนดนับแต่่เร้ิ�มสัญญาว่าจ้าง
5.  จัดให้ม่การ้ต่อบข้อซึ่ักถามของปร้ะช้าช้น แล้ะให้ปร้ะช้าช้นสามาร้ถเข้าต่ร้วจสอบการ้ทำงานได้
6.  จัดทำร้ายงานการ้ทำงานเพ่�อเสนอคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจการ้จ้าง
7. จัดทำป้ายปร้ะจำโคร้งการ้ซึ่ึ�งม่ร้ายล้ะเอ่ยดต่ามท่�ข้อสัญญากำหนดไว้

ค่าจ้างแล้ะ
การจ่ายเงิน 
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เง่�อนไขื่อ่�น ๆ 
ท่�สำาคัญ

ภายหล้ังการ้บอกเล้ิกสัญญา ผ่้้ว่าจ้างม่สิทธิดังต่่อไปน่�
1. ทำงานนั�นเองหร้่อจ้างผ่้้อ่�นให้ทำงานนั�นต่่อจนเสร้็จ
2. สิทธิใช้้เคร้่�องใช้้ในการ้ก่อสร้้าง สิ�งท่�สร้้างขึ�นช้ั�วคร้าวสำหร้ับงานก่อสร้้าง แล้ะวัสดุต่่างๆได้
3. สิทธิร้ิบหล้ักปร้ะกันต่ามสัญญาทั�งหมดหร้่อบางส่วนต่ามสมควร้
4. หักเงินปร้ะกันผ่ล้งานหร้่อจำนวนเงินอ่�นใด เม่�อม่ค่าเส่ยหายใดๆ ขึ�นเกินกว่าม้ล้ค่าหลั้กปร้ะกัน 
 การ้ปฏิิบัต่ิงาน

ห้ามมิให้ผ่้้ร้ับจ้างไปจ้างช้่วงโดยไม่ได้ร้ับความยินยอมเป็นหนังส่อจากผ่้้ว่าจ้าง

สิทธัิขื่องผ้้ว่าจ้าง
ภายหล้ังบอก
เล้ิกสัญญา

2) สัญญาให้สิที่ธุิกิับนายอ็นุวัช้ เลิศช้ัยวรกิุล และบริษััที่ นิมิตุ 317 จำกิัด

นายอนุวัช้ เล้ิศช้ัยวร้กุล้ (“นายอนุวัช้”) ซึ่ึ�งดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้บร้ิหาร้แล้ะปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโสสายงานวิศวกร้ร้ม1  
ซึ่ึ�งร้่วมงานกับกลุ้่มบร้ิษััทฯ มาเป็นร้ะยะเวล้าปร้ะมาณ 40 ปี ม่การ้ถ่อหุ้นในบร้ิษััท นิมิต่ 317 จำกัด (“นิมิต่ 317”) ในสัดส่วนร้้อย
ล้ะ 99.5 ร้วมถึงดำร้งต่ำแหน่งเป็นกร้ร้มการ้ร้ายเด่ยวในนิมิต่ 317 ซึ่ึ�งเป็นบร้ิษััทท่�ม่การ้ปร้ะกอบธุร้กิจร้ับเหมาก่อสร้้างท่�คล้้ายคล้ึง
กับธุร้กิจของกลุ้่มบร้ิษััทฯ อาทิ การ้สร้้างหล้ังคา การ้ถมท่�ดิน แล้ะขุดบ่อ เป็นต่้น 

บริ้ษััทฯ (“ผ้้่ร้ับสัญญา”) จึงได้เข้าทำสัญญาให้สิทธิกับนายอนุวัช้ แล้ะนิมิต่ 317 (นายอนุวัช้ แล้ะนิมิต่ 317 ร้วมเร้่ยกว่า “ผ้้่ให้
สญัญา”) ล้งวนัท่� 1 ต่ลุ้าคม 2563 เพ่�อกำหนดแนวทางในการ้ปอ้งกนัการ้ดำเนนิธรุ้กจิท่�อาจแขง่ขนักนัร้ะหวา่งผ่้ใ้หส้ญัญาแล้ะบร้ษิัทัฯ 
โดยผ่้ใ้หส้ญัญาต่กล้งใหส้ทิธใินการ้ปฎิเิสธกอ่น (Right of First Refusal) แกบ่ร้ษิัทัฯ ในการ้เขา้ดำเนนิการ้ในโคร้งการ้ร้บัเหมากอ่สร้้าง
ทุกปร้ะเภท โดยสาร้ะสำคัญของสัญญาให้สิทธิดังกล้่าวม่ล้ักษัณะดังต่่อไปน่�

บร้ิษััทฯ

(1) นายอนุวัช้ เล้ิศช้ัยวร้กุล้ (“นายอนุวัช้”)
(2) บร้ิษััท นิมิต่ 317 จำกัด

ผ้้รับสัญญา

ผ้้ให้สัญญา

โคร้งการ้รั้บเหมาก่อสร้้างทุกปร้ะเภท ไม่ว่าโดยการ้รั้บจ้างโดยต่ร้ง ร้บัจ้างช่้วง หร้อ่การ้เข้าไปดำเนินงาน
สว่นหนึ�งสว่นใดท่�เก่�ยวขอ้งกบัโคร้งการ้รั้บเหมากอ่สร้า้งทกุปร้ะเภท กบัภาคร้ฐัหร้อ่หนว่ยงานเอกช้น 
หร้่อองค์กร้ใด ๆ ร้วมถึงการ้เข้าทำข้อต่กล้ง ก่อต่ั�งกิจการ้ร้่วมค้า consortium แล้ะ/หร้่อ การ้เข้า
ถ่อหุ้นในนิต่ิบุคคล้ใดๆ เพ่�อวัต่ถุปร้ะสงค์ในการ้ดำเนินการ้ดังกล้่าวข้างต่้น (“โคร้งการ้ฯ”)

1) ผ่้ใ้ห้สญัญาต่กล้งว่าจะไม่เสนอร้าคา เข้าปร้ะมล้้งาน ต่อบรั้บข้อเสนอจากบุคคล้ใดๆ หร้อ่ดำเนินการ้
ใด ๆ  ท่�เก่�ยวขอ้งกบัการ้ไดม้าซึ่ึ�งงานโคร้งการ้ฯ เวน้แต่ผ่่้ใ้หส้ญัญาจะไดด้ำเนนิการ้ต่ามท่�ต่กล้งกนั
ในสัญญา

2) ในกร้ณ่ท่�ผ่้้ให้สัญญา  ได้ร้ับข้อเสนอใด ๆ หร้่อม่ความปร้ะสงค์ท่�จะเสนอร้าคา เข้าปร้ะม้ล้งาน 
โคร้งการ้ฯ หร้่อเข้าดำเนินการ้ใด ๆ  ท่�เก่�ยวข้องกับการ้ได้มาซึ่ึ�งงานโคร้งการ้ฯ ผ่้้ให้สัญญาจะแจ้ง
ขอ้เสนอหร้อ่ความปร้ะสงค์ดงักล้า่ว พร้อ้มทั�งร้ายล้ะเอย่ดท่�เก่�ยวขอ้งแก่บร้ษิัทัฯ พร้อ้มทั�งบร้ษิัทัฯ 
จะต่อ้งแจง้ความปร้ะสงคใ์นขอ้เสนอดงักล้า่วใหผ้่้ใ้หส้ญัญาทร้าบเปน็ล้ายล้กัษัณ์อกัษัร้ภายใน 10 
วันทำการ้นับแต่่วันท่�ผ่้้ให้สัญญาได้แจ้งข้อเสนอหร้่อความปร้ะสงค์ดังกล้่าวให้แก่บร้ิษััทฯ 

ขื่อบเขื่ตขื่อง
โครงการภายใต้
สัญญา

สาระสำาคัญขื่อง
สัญญา

1  ผ่้้บร้ิหาร้ของบร้ิษััทฯ ต่ามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล้.ต่.



117One Report 2564

3) เม่�อได้ร้ับข้อเสนอหร้่อความปร้ะสงค์ต่ามข้อ 2) จากผ่้้ให้สัญญา บร้ิษััทฯ จะดำเนินการ้ให้คณะ
กร้ร้มการ้บริ้หาร้ของบริ้ษัทัฯ พจิาร้ณาข้อเสนอหร้อ่ความปร้ะสงค์ดงักล่้าว (โดยนายอนุวชั้จะไม่
เข้าร่้วมปร้ะชุ้ม ให้ความเห็น แล้ะ/หร้่อล้งคะแนนเส่ยงในวาร้ะดังกล้่าว) แล้ะนำเสนอให้ 
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบของบริ้ษัทัฯ พจิาร้ณาให้ความเห็นในเร่้�องความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ 

ทั�งน่� ในกร้ณ่ท่�คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบของบร้ิษััทฯ จะม่มต่ิไม่เข้าดำเนินการ้งานโคร้งการ้ฯ ต่าม 
ข้อเสนอหร้่อความปร้ะสงค์ของคณะกร้ร้มการ้บริ้หาร้ มติ่ดังกล่้าวต้่องปร้ะกอบด้วยคะแนนเส่ยง
ทั�งหมดของจำนวนสมาช้ิกคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบของบร้ิษััทฯ

4) ในกร้ณ่ท่�บร้ิษััทฯ ได้แจ้งความปร้ะสงค์ในการ้เข้าดำเนินการ้ต่ามข้อเสนอท่�ได้ร้ับจากผ่้้ให้สัญญา
ภายในร้ะยะเวล้าท่�กำหนด ผ่้ใ้ห้สัญญาต่กล้งท่�จะไม่เสนอร้าคา เข้าปร้ะมล้้งานโคร้งการ้ฯ ต่อบรั้บ
ข้อเสนอจากบุคคล้ใด ๆ หร้่อ เข้าดำเนินการ้ใด ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการ้ได้มาซึึ่�งงานโคร้งการ้ฯ  
ดังกล้่าว

5) ในกร้ณท่่�บร้ษิัทัฯ (ก) ปฎิเิสธการ้เข้าดำเนนิการ้ หร้อ่ (ข) มไิด้แจ้งความปร้ะสงค์ในการ้เข้าดำเนนิการ้
ต่ามข้อเสนอท่�ได้ร้ับจากผ่้้ให้สัญญาภายในร้ะยะเวล้าท่�กำหนด หร้่อ (ค) ได้แจ้งความปร้ะสงค์
แล้ว้ แต่ต่่อ่มาได้แจ้งต่อ่ผ้้่ให้สญัญาว่าไม่ปร้ะสงค์เข้าดำเนินการ้เป็นล้ายลั้กษัณ์อกัษัร้ ผ่้ใ้ห้สญัญา
สามาร้ถเข้าเสนอร้าคา เข้าปร้ะมล้้งานโคร้งการ้ฯ ต่อบรั้บขอ้เสนอจากบุคคล้ใด ๆ  หร้อ่เข้าดำเนิน
การ้ใดๆ ท่�เก่�ยวขอ้งกบัการ้ไดม้าซึ่ึ�งงานโคร้งการ้ฯ ดงักล้า่วได ้หากมล้้คา่โคร้งการ้ฯ ดงักล้า่วเปน็
ไปต่ามท่�กำหนดไว้ในข้อ 7)

6) เพ่�อปฏิิบัต่ิหน้าท่�ต่ามสัญญาฉบับน่� นายอนุวัช้ต่กล้งจะดำเนินการ้ให้ค้่สมร้ส แล้ะ/หร้่อ บุต่ร้ของ
ต่น แล้ะ/หร้่อ กลุ้่มบริ้ษััท ของผ้้่ให้สัญญาซึึ่�งปร้ะกอบธุร้กิจดำเนินงานโคร้งการ้ฯ ปฏิิบัต่ิต่าม
สัญญาฉบับน่� เสม่อนผ่้กผ่ันเป็นค้่สัญญาด้วย

7) ผ่้้ให้สัญญาต่กล้งว่าจะไม่เสนอร้าคา เข้าปร้ะม้ล้งานต่อบร้ับข้อเสนอจากบุคคล้ใดๆ หร้่อเข้า 
ดำเนินการ้ใดๆ (ไม่ว่าคร้ั�งเด่ยวหร้่อหล้ายคร้ั�ง) ท่�เก่�ยวข้องกับการ้ได้มาซึ่ึ�งงานโคร้งการ้ฯ จนเป็น
ผ่ล้ให้ผ่้้ให้สัญญาม่ม้ล้ค่าของโคร้งการ้ฯ   ร้วมแล้้วในแต่่ล้ะปีเกินกว่า 50 ล้้านบาท

• เม่�อบร้ิษััทฯ ไม่ได้ม่สถานะเป็นบร้ิษััทจดทะเบ่ยนในต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทย หร้่อ
• เม่�อนายอนวุชั้ไมไ่ดม้ฐ่านะเปน็ผ่้บ้ร้หิาร้ พนักงาน กร้ร้มการ้ ท่�ปร้กึษัา แล้ะ/หร้อ่ ผ่้ใ้หบ้ร้กิาร้ทาง

วิช้าช้่พอ่�นใดแก่ของบร้ิษััทฯ แล้ะ/หร้่อบร้ิษััทย่อย อย่างน้อย 1 ปี ภายหล้ังการ้สิ�นสุดสถานะ 
ดังกล้่าว หร้่อ 

• เม่�อสดัสว่นการ้ถอ่หุน้ของนายอนุวชั้ในบริ้ษัทั นมิติ่ 317 จำกัด หร้อ่กลุ้ม่บริ้ษัทั ซึึ่�งปร้ะกอบธุร้กจิ
ดำเนินงานโคร้งการ้ฯ (ทั�งทางต่ร้งแล้ะทางอ้อม) ล้ดล้งต่�ำกว่าร้้อยล้ะ 50 เป็นร้ะยะเวล้าเกินกว่า 
6 เด่อนต่ดิต่่อกนั แล้ะไมไ่ดเ้ปน็กร้ร้มการ้ของบร้ษิัทั นมิติ่ 317 จำกดั หร้อ่กลุ้ม่บร้ษิัทัซึ่ึ�งปร้ะกอบ
ธรุ้กจิดำเนนิงานโคร้งการ้ฯ (ทั�งน่� ไมว่า่ทางต่ร้งหร้อ่ทางออ้ม โดยใหน้บัร้วมสดัสว่นการ้ถอ่หุน้ใน
บร้ิษััท นิมิต่ 317 จำกัด หร้่อกลุ้่มบร้ิษััทซึ่ึ�งปร้ะกอบธุร้กิจดำเนินงานโคร้งการ้ฯ โดยบิดา มาร้ดา 
ค้่สมร้ส แล้ะบุต่ร้ของนายอนุวัช้)

• ภายในเด่อนกุมภาพันธ์ของทุกปี ภายหล้ังจากท่�ได้เข้าทำสัญญาฉบับน่� นายอนุวัช้ต่กล้งจะ 
ดำเนินการ้แจ้งร้ายล้ะเอ่ยดของโคร้งการ้ฯ ใดๆ ท่�ผ่้้ให้สัญญาได้มาในร้ะหว่างปีปฏิิทินท่�ผ่่านมา 
(ทั�งน่� ร้วมถึงการ้ได้ร้ับคัดเล้่อกจากการ้ปร้ะม้ล้ การ้เข้าทำสัญญาหร้่อข้อต่กล้งใด ๆ กับเจ้าของ
โคร้งการ้ฯ เพ่�อดำเนินงานโคร้งการ้ฯ ไม่ว่าผ้้่ให้สัญญาจะได้เข้าดำเนินการ้ต่ามโคร้งการ้ฯ  

สาระสำาคัญขื่อง
สัญญา

เหตุสิ�นสุด้
ขื่องสัญญา

ขื่ั�นตอนการกำากับ
ด้้แล้การปฏิบัติ
ตามสัญญาให้สิทธัิ

2 “กลุ้่มบร้ิษััท” หมายถึง บร้ิษััทใด ๆ ท่�นายอนุวัช้ ค้่สมร้ส แล้ะ/หร้่อ บุต่ร้ เป็นกร้ร้มการ้ หร้่อ บร้ิษััทใด ๆ ท่�นายอนุวัช้ ค้่สมร้ส บุต่ร้ แล้ะ/หร้่อ นิมิต่ 317 เป็นผ่้้ม่อำนาจควบคุม 
 กิจการ้ในบร้ิษััทนั�น
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3 นายอนุวัช้เป็นผ้้่บังคับบัญช้าของท่มงานฝ่่ายเข้าปร้ะม้ล้ ทั�งน่� พนักงานในฝ่่ายเข้าปร้ะม้ล้เป็นผ้้่จัดทำฐานข้อม้ล้โคร้งการ้ โดยนายอนุวัช้ไม่ได้ม่ส่วนร่้วมในการ้จัดทำฐานข้อม้ล้ 
โคร้งการ้ดังกล้่าวแต่่อย่างใด

แล้้วหร้่อไม่ก็ต่าม) ต่่อเล้ขานุการ้บร้ิษััทของบร้ิษััทฯ หร้่อบุคคล้อ่�นใดต่ามท่�บร้ิษััทฯ กำหนด  
โดยม่ร้ายล้ะเอ่ยดขั�นต่�ำในเร้่�องม้ล้ค่าโคร้งการ้ ผ่้้ว่าจ้าง แล้ะวันท่�ได้มาซึ่ึ�งโคร้งการ้ฯ

• ทม่งานฝ่า่ยเขา้ปร้ะมล้้3จดัทำฐานขอ้มล้้โคร้งการ้ฯ ทั�งหมดท่�กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มค่วามสนใจในการ้เขา้
ปร้ะม้ล้ในแต่่ล้ะปีปฏิิทิน (“โคร้งการ้ก่อสร้้างท่�ม่ศักยภาพ”) ไม่ว่ากลุ้่มบร้ิษััทฯ จะได้เข้าปร้ะม้ล้
โคร้งการ้ดังกล้่าวหร้่อไม่ แล้ะนำส่งข้อม้ล้ดังกล้่าวให้เล้ขานุการ้บร้ิษััทของบร้ิษััทฯ

• เล้ขานกุาร้บร้ษัิัทของบร้ษิัทัฯ จะเปน็ผ่้จ้ดัเกบ็ขอ้มล้้โคร้งการ้ฯ ท่�นมิติ่ 317 ปร้ะมล้้ไดใ้นปปีฏิทินิ 
แล้ะต่ร้วจสอบข้อม้ล้โคร้งการ้ฯ ท่�นิมิต่ 317 ปร้ะม้ล้ได้ในปีปฏิิทินกับข้อม้ล้ผ้้่ช้นะการ้ปร้ะม้ล้
โคร้งการ้ท่�ม่ศักยภาพ ข้อม้ล้โคร้งการ้ฯ ท่�ได้ร้ับแจ้งจากนายอนุวัช้ม่ความคร้บถ้วน

3) สัญญาจ้างในส่วนธุุรกิิจตุามประที่านบัตุรเพี่�อ็ดำเนินกิิจกิารที่ำเหม่อ็งหินอ็ุตุสาหกิรรม

CCSP (“ผ่้ว้า่จา้ง”) ไดเ้ขา้ทำสัญญาจ้างในส่วนธรุ้กจิต่ามปร้ะทานบัต่ร้เล้ขท่� 28034/15723 ของ CCSP เพ่�อดำเนนิกจิการ้ทำเหมอ่ง
หินอุต่สาหกร้ร้ม จังหวัดสร้ะบุร้่ กับบร้ิษััท ศิล้าสากล้ สร้ะบุร้่ จำกัด (“ผ่้้ร้ับจ้าง”) เพ่�อว่าจ้างให้ผ่้้ร้ับจ้างดำเนินงานเก่�ยวกับการ้เจาะ
ร้ะเบิดหน้าผ่าหิน ขุดขนหินใหญ่ ผ่ล้ิต่-แปร้ร้้ปเป็นหินผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ ร้วมถึงการ้กำหนดร้าคาขายแล้ะจำหน่ายหินผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ในล้ักษัณะ
ของต่ัวแทนจำหน่าย การ้จัดการ้ด้แล้ควบคุมคล้ังผ่ล้ผ่ล้ิต่ แล้ะการ้ร้ายงานข้อม้ล้ 

โดยสาร้ะสำคัญของสัญญาจ้างม่ร้ายล้ะเอ่ยดดังต่่อไปน่�

CCSP

บร้ิษััท ศิล้าสากล้ สร้ะบุร้่ จำกัด

ว่าจ้างผ่้้ร้ับจ้างดำเนินงานบางปร้ะการ้ในส่วนของกิจการ้ทำเหม่องหินอุต่สาหกร้ร้มช้นิดหินป้นเพ่�อ
อตุ่สาหกร้ร้มปน้ซึ่เ่มนต์่ แล้ะหินอตุ่สาหกร้ร้มช้นิดหนิป้นเพ่�ออตุ่สาหกร้ร้มก่อสร้า้ง ต่ามปร้ะทานบัต่ร้ 
เล้ขท่� 28034/15723 โดยม่ขอบเขต่ของงานท่�จ้างดังต่่อไปน่� 
1)  การ้เจาะร้ะเบิดหน้าผ่าหินในเขต่ปร้ะทานบัต่ร้เพ่�อให้ได้ซึ่ึ�งหินใหญ่ (การ้ผ่ล้ิต่หินใหญ่) 
2)  การ้ขุดขนหินใหญ่ออกจากบริ้เวณพ่�นท่�เขต่ปร้ะทานบัต่ร้ ไปยังโร้งงานผ่ลิ้ต่-แปร้ร้้ปหินของ 
 ผ่้้ร้ับจ้าง
3)  การ้ผ่ล้ิต่-แปร้ร้้ปเป็นหินผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ (โม่หิน)
4)  การ้กำหนดร้าคาขายแล้ะจำหน่ายหินผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ (ต่ัวแทนจำหน่าย)
5)  การ้จัดการ้ด้แล้ควบคุมคล้ังผ่ล้ผ่ล้ิต่ท่�ได้จากการ้ทำงานท่�จ้าง (ด้แล้คล้ังสินค้า)
6) การ้จัดทำร้ายงานข้อม้ล้

5 ปี ต่ั�งแต่่วันท่� 1 มกร้าคม 2565 จนถึงวันท่� 31 ธันวาคม 2569
การ้ต่่ออายุสญัญาเปน็สทิธขิองผ่้ว้า่จา้ง แล้ะผ้้่วา่จา้งมส่ทิธปิร้บัอตั่ร้าคา่ต่อบแทนให้เปน็ไปต่ามความ
เหมาะสมของสภาพต่ล้าด ณ ช้่วงเวล้านั�น ๆ

อตั่ร้าร้อ้ยล้ะ 80 ของร้ายไดจ้ากการ้ขายหนิผ่ล้ติ่ภณัฑ์ใ์นแต่ล่้ะเดอ่น โดยผ่้ว้า่จา้งมส่ทิธิหกัคา่ใช้จ้า่ย
ต่ามจร้ิงท่�ผ่้้ว่าจ้างช้ำร้ะไปเก่�ยวกับการ้ดำเนินการ้ทำเหม่องต่ามร้ายการ้ท่�ต่กล้งกันไว้แล้ะร้ะบุไว้ใน
สัญญาออกจากยอดค่าจ้างท่�ผ่้้ว่าจ้างต่้องช้ำร้ะแก่ผ่้้ร้ับจ้างได้

ผ้้ว่าจ้าง

ผ้้รับจ้าง

วัตถุประสงค์แล้ะ
ขื่อบเขื่ตขื่อง
สัญญา

อายุสัญญา

ค่าจ้าง
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•  ผ่้้ว่าจ้างเป็นเจ้าของกร้ร้มสิทธิในผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ทั�งหมดจากการ้ทำงานภายใต่้สัญญาน่�
•  ผ่้้ว่าจ้างจะจัดให้ม่วิศวกร้ควบคุมเหม่องแร่้ แล้ะวิศวกร้เหม่องแร่้ผ่้้ได้ร้ับอนุญาต่ต่ามท่�กฎิหมาย

กำหนด เป็นผ่้้ม่อำนาจกำกับด้แล้ ต่ร้วจสอบแผ่นการ้ทำงาน แล้ะควบคุม การ้ร้ะเบิดหน้าผ่าหิน
ของผ่้ร้้บัจา้ง ต่ร้วจสอบการ้ขุดขนหนิ, การ้ผ่ล้ติ่, การ้ขาย ต่ล้อดจนควบคมุดแ้ล้ในดา้นอ่�นใดต่าม
ท่�ปร้ะทานบัต่ร้ กฎิหมายข้อกำหนดท่�เก่�ยวกับการ้ทำเหม่องแร้่ แล้ะสัญญาน่�ได้กำหนดไว้ 

•  ผ่้ว่้าจ้างเป็นผ่้ร้้บัผ่ดิช้อบค่าใช้้จ่ายเก่�ยวกับการ้ได้มา หร้อ่การ้ร้กัษัาไว้ซึ่ึ�งปร้ะทานบตั่ร้ ซึ่ึ�งปร้ะกอบด้วย 
คา่ใช้จ้า่ยท่�ได้ช้ำร้ะเพ่�อใหไ้ดป้ร้ะทานบตั่ร้ แล้ะดำร้งไวซ้ึ่ึ�งปร้ะทานบตั่ร้ แล้ะเงนิช้ว่ยเหล้อ่ร้าษัฎิร้
บา้นหนองโอง่ อาท ิเงนิช้ดเช้ยผ่ล้กร้ะทบดา้นจติ่ใจ, เงนิพฒันาคณุภาพช้ว่ติ่แล้ะสขุภาพช้าวบา้น

•  ผ่้้ว่าจ้างเป็นผ่้้จัดหาวัต่ถุร้ะเบิดให้แก่ผ่้้ร้ับจ้าง
•  ผ่้ร้้บัจ้างจะดำเนนิการ้งานท่�จา้งใหถ้ก้ต่อ้งคร้บถ้วนแล้ะเป็นไปต่ามขอ้กำหนด เง่�อนไข แล้ะหน้าท่�

ของผ้้่ว่าจ้างต่ามข้อกำหนดของปร้ะทานบัต่ร้ แล้ะกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับการ้ทำเหม่องแร่้ทุก
ปร้ะการ้

•  ผ่้รั้้บจ้างเป็นผ้้่รั้บผิ่ดช้อบดำเนนิการ้เจาะร้ะเบดิหน้าผ่าหนิเพ่�อให้ได้ซึึ่�งหนิใหญ่ โดยต้่องดำเนินการ้
ต่่อปีไม่น้อยกว่า 120 วัน หร้่อต่ามจำนวนวันขั�นต่�ำซึ่ึ�งผ่้้ว่าจ้างม่หน้าท่�ในการ้ทำเหม่องต่าม
ปร้ะทานบัต่ร้ต่ามท่�กฎิหมายกำหนด

•  หากเกิดเหตุ่สุดวิสัย ภัยธร้ร้มช้าต่ิ หร้่อเหตุ่ใด ๆ  อันไม่ใช้่ความผ่ิดของผ่้้ร้ับจ้าง จนทำให้ผ่้้ร้ับจ้าง
ไมส่ามาร้ถปฏิบัิต่ติ่ามเง่�อนไขของสัญญาได้ ค้ส่ญัญาทั�งสองฝ่า่ยต่กล้งจะร่้วมกนัพจิาร้ณาเพ่�อหา
ข้อต่กล้งร้่วมกันอย่างเป็นธร้ร้มทั�งสองฝ่่าย 

•  ผ่้้ร้ับจ้างเป็นผ่้้จัดหาเงินทุน แร้งงานท่�ม่ความช้ำนาญ วัสดุ เคร้่�องม่อ เคร้่�องใช้้ เคร้่�องจักร้ ต่ล้อด
จนอุปกร้ณ์ต่่าง ๆ อันม่คุณภาพต่ามมาต่ร้ฐานเพ่�อปฏิิบัต่ิงานต่ามสัญญา

•  ในการ้เป็นต่ัวแทนจำหน่าย ผ่้้ร้ับจ้างต่้องออกเอกสาร้ทางบัญช้่ในนามผ่้้ว่าจ้าง เร้่ยกเก็บเงินจาก
ล้้กหน่�การ้ค้า ต่ล้อดจนเป็นผ่้้ร้ับผ่ิดช้อบในหน่�ส้ญท่�อาจจะเกิดขึ�น

•  ผ่้รั้้บจ้างต้่องร้บัผ่ดิช้อบแล้ะช้ดใช้้ค่าเสย่หายต่่อบร้ร้ดาอบัุต่เิหต่ ุความเสย่หาย หร้อ่ภยันต่ร้ายใด ๆ  
อันเกิดจากการ้ปฏิิบัต่ิงานของผ่้้ร้ับจ้าง ต่่อผ่้้ว่าจ้างหร้่อบุคคล้อ่�นท่�ม่สิทธิได้ร้ับค่าเส่ยหาย

•  ผ่้้ร้ับจ้างต่้องร้ับผ่ิดช้อบในค่าเส่ยหาย ค่าขาดผ่ล้ปร้ะโยช้น์ แล้ะค่าใช้้ต่่าง ๆ หากต่นเป็นเหตุ่ให้
ปร้ะทานบัต่ร้ของผ่้้ว่าจ้างต่้องถ้กยกเล้ิก เพิกถอน หร้่อถ้กพักการ้อนุญาต่ปร้ะกอบกิจการ้

•  ผ่้้ร้ับจ้างจะต้่องจำหน่ายหินผ่ลิ้ต่ภัณฑ์์โดยร้วมทุกปร้ะเภท ให้ได้ยอดขายร้วมไม่น้อยกว่า 300 
ล้้านบาท ต่ล้อดร้ะยะเวล้า 3 ปีแร้กนับแต่่วันท่�เร้ิ�มสัญญา แล้ะไม่น้อยกว่า 500 ล้้านบาทต่ล้อด
อายุสัญญาน่� หากผ่้้ร้ับจ้างไม่สามาร้ถทำยอดขายดังกล้่าวได้ ผ่้้ร้ับจ้างจะต่้องช้ำร้ะเงินค่าปร้ับ 
ให้แก่ผ่้้ว่าจ้าง ในอัต่ร้าร้้อยล้ะ 20 ของยอดขายขั�นต่�ำส่วนท่�ขาด แล้ะผ่้้ว่าจ้างม่สิทธิล้ดอัต่ร้า 
ค่าจ้าง แล้ะ/หร้่อเปล้่�ยนต่ัวผ่้้ร้ับจ้างได้ต่ามท่�เห็นสมควร้

•  ผ่้ร้้บัจา้งจะต่อ้งไมเ่อางานทั�งหมดหร้อ่บางสว่นแหง่สญัญาน่�ไปจา้งหร้อ่ใหส้ทิธชิ้ว่งอก่ต่อ่หนึ�ง เวน้
แต่่ได้ร้ับความยินยอมเป็นหนังส่อจากผ่้้ว่าจ้าง

•  ผ่้้ร้ับจ้างจะต่้องจัดให้ม่การ้ปร้ะกันภัยต่ามท่�กฎิหมายกำหนด

• หากผ่้้ว่าจ้างต่ร้วจสอบพบว่าผ่้้ร้ับจ้างบิดเบ่อนยอดขาย หร้่อกร้ะทำการ้ใด ๆ เพ่�อให้ผ่้้ว่าจ้างได้
ร้ับความเส่ยหาย หร้่อได้ร้ับผ่ล้ต่อบแทนน้อยล้งกว่าความเป็นจร้ิง หร้่อกร้ะทำผ่ิดข้อต่กล้งใน
สัญญาน่�ไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใด แล้ะผ่้้ว่าจ้างได้บอกกล้่าวให้ผ่้้ร้ับจ้างได้แก้ไขการ้กร้ะทำนั�นแล้้วเป็น
หนังสอ่ภายใน 30 วนั หร้อ่ กำหนดร้ะยะเวล้าใดร้ะยะเวล้าหนึ�ง แต่่ผ้้่ร้บัจ้างยังคงไม่ได้ดำเนินการ้
แก้ไขให้ถ้กต้่อง ผ่้้ว่าจ้างม่สิทธิบอกเลิ้กสัญญาฉบับน่� แล้ะเร้่ยกร้้องค่าเส่ยหายจากผ้้่ร้ับจ้างอัน
เกิดจากการ้ไม่ปฏิิบัต่ิต่ามสัญญาได้ในทันท่

• ในกร้ณ่ท่�ผ่้้ว่าจ้างบอกเลิ้กสัญญา ผ่้้ว่าจ้างอาจจะเข้าดำเนินการ้ทำงานท่�จ้างได้เอง หร่้อให้สิทธิ 
หร้่อว่าจ้างให้ผ่้้อ่�นเข้าทำงานแทน โดยผ่้้ว่าจ้างแล้ะผ่้้ร้ับจ้างร้ายอ่�นม่สิทธิใช้้เคร้่�องจักร้, อุปกร้ณ์
เคร่้�องใช้้ในการ้ปร้ะกอบกิจการ้, สิ�งท่�สร้้างขึ�นชั้�วคร้าวสำหรั้บใช้้ในการ้ดำเนินการ้ ร้วมถึงวัสดุ
ต่่าง ๆ ซึ่ึ�งเห็นว่าจะต่้องสงวนเอาไว้เพ่�อการ้ปฏิิบัต่ิงานต่ามท่�ผ่้้ว่าจ้างจะเห็นสมควร้

สาระสำาคัญ
ขื่องสัญญา

การสิ�นสุด้ขื่อง
สัญญาแล้ะการ
เล้ิกสัญญา
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5.3  ข้อพิพาททางกฎหมาย

กลุ้ม่บร้ษัิัทฯ เป็นค้ก่ร้ณใ่นขอ้พพิาทท่�เกดิจากการ้ปร้ะกอบธรุ้กจิ
ต่ามปกต่อิย้เ่ปน็ครั้�งคร้าว อยา่งไร้กด่็ ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564 
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่ม่ คด่ความ คด่อนุญาโต่ตุ่ล้าการ้ หร้่อกร้ะบวน
พจิาร้ณาคดอ่่�นใดท่� (1) มน่ยัสำคัญแล้ะเก่�ยวข้องโดยต่ร้งกับกลุ้ม่
บร้ิษััทฯ ซึึ่�งเช้่�อว่าจะส่งผ่ล้กร้ะทบในทางล้บอย่างร้้ายแร้งต่่อ
สินทร้ัพย์ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ท่�ม่จำนวนส้งกว่าร้้อยล้ะ 5.00 ของ
สว่นของผ่้ถ้อ่หุน้ หร้อ่สง่ผ่ล้กร้ะทบต่่อสถานะทางการ้เงนิ ผ่ล้การ้
ดำเนินการ้ การ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััทฯ อย่างม่นัยสำคัญ แล้ะ
แนวโน้มการ้ดำเนินการ้ในอนาคต่ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ (2) กร้ะทบ
ต่อ่การ้ดำเนนิธรุ้กจิของบร้ษัิัทฯ หร้อ่บร้ษิัทัยอ่ยอยา่งมน่ยัสำคญั
แต่่ไม่สามาร้ถปร้ะเมินผ่ล้กร้ะทบเป็นต่ัวเล้ขได้ แล้ะ (3) มิได้เกิด
จากการ้ปร้ะกอบธุร้กิจโดยปกติ่ของบริ้ษััทฯ หร้่อบริ้ษััทย่อย 
อย่างไร้ก็ต่าม กลุ้่มบริ้ษััทฯ เป็นค้่ความในคด่ท่�เก่�ยวข้อง ซึึ่�งม่ 
ร้ายล้ะเอ่ยดดังน่�

1. คด้่ความท่�บริษัทย่อยถ้กฟอ้งร้องโด้ยสถาบันการ
เงินแห่งหนึ�ง

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ปร้ะมาณการ้หน่�สิน
จากคด่ความจำนวน 45.04 ล้้านบาท (ต่ัวเล้ขต่ามงบการ้เงิน
สำหร้บัป ี2564 สิ�นสดุวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564) ซึ่ึ�งเปน็ปร้ะมาณ
การ้หน่�สินสำหร้ับคด่ความท่� CCSP ถ้กฟื้้องร้้องโดยสถาบันการ้
เงินแห่งหนึ�งในฐานะผ่้้ร้่วมค้าของกิจการ้ร้่วมค้าแห่งหนึ�งในอด่ต่ 
(ท่�ได้สิ�นสภาพกจิการ้ร้ว่มคา้ไปแล้ว้) ซึ่ึ�งกจิการ้ร้ว่มค้าดงักล้า่วผ่ดิ
สญัญาในการ้จา่ยช้ำร้ะหน่�ต่ามตั่�วสญัญาใช้เ้งนิจำนวน 1.48 ล้า้น
เหร้่ยญสหร้ัฐอเมร้ิกาให้แก่สถาบันการ้เงิน โดยในปี 2559 ศาล้
อุทธร้ณ์ได้ม่คำพิพากษัาให้ผ่้้ร่้วมค้าแล้ะผ่้้ค�ำปร้ะกันทั�งหมดร้่วม
กนัจ่ายช้ำร้ะเฉพาะดอกเบ่�ยในอัต่ร้าร้อ้ยล้ะ 15.00 ต่อ่ปีของเงิน
ต่้นจำนวน 1.48 ล้้านเหร้่ยญสหรั้ฐอเมริ้กา คิดเป็นจำนวนเงิน
ปร้ะมาณ 1.43 ล้้านเหร้่ยญสหร้ัฐอเมร้ิกา หร้่อปร้ะมาณ 45.04 
ล้้านบาท (ต่ัวเล้ขต่ามงบการ้เงินสำหร้ับปี 2564 สิ�นสุดวันท่� 31 
ธนัวาคม 2564) ให้แก่สถาบันการ้เงนิ อยา่งไร้ก็ต่าม ผ่้ร้้ว่มคา้อก่
ร้ายหนึ�งได้ย่�นฎิ่กาคำพิพากษัาของศาล้อุทธร้ณ์ โดยปัจจุบัน คด่
ดงักล้า่วอย้ร่้ะหว่างการ้พจิาร้ณาของศาล้ฎิก่า ฝ่า่ยบริ้หาร้เช่้�อวา่ 
CCSP จะม่ภาร้ะหน่�สินท่�เป็นสาร้ะสำคัญจากผ่ล้ของคด่ความ 
ดังกล่้าว จึงได้ม่การ้ต่ั�งสำร้องหน่�สินสำหรั้บคด่ความไว้ในบัญช่้
แล้ว้ทั�งจำนวน (โปร้ดพจิาร้ณาร้ายล้ะเอย่ดเพิ�มเต่มิต่ามหมายเหตุ่
ปร้ะกอบงบการ้เงินสำหรั้บปี 2564 สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 
2564)

2. ขื่้อพิพาทกับบริษัทประกันภัย

CCSP แล้ะบร้ิษััทผ่้้ร้ับทำปร้ะกันภัยให้ CCSP ถ้กฟื้้องร้้องโดย
บริ้ษััทปร้ะกันภัยอ่กแห่งหนึ�ง ให้ช้ำร้ะค่าความเส่ยหายต่่อ

ทร้ัพย์สินเป็นจำนวนเงินปร้ะมาณ 0.61 ล้้านบาท อันเน่�อง 
มาจาก CCSP ดำเนินการ้โคร้งการ้ก่อสร้้างแห่งหนึ�ง แล้้วทำให้
ทร้ัพย์สินของผ้้่อ่�นเส่ยหาย ทำให้บริ้ษััทปร้ะกันภัยดังกล่้าวใน
ฐานะผ้้่ร้บัทำปร้ะกันภัยของผ้้่อ่�น ฟื้อ้งร้อ้ง CCSP แล้ะบริ้ษัทัผ้้่ร้บั
ทำปร้ะกันภัยของ CCSP โดยเม่�อวันท่� 21 ม่นาคม 2562 ศาล้
ช้ั�นต่้นพิพากษัายกฟื้้อง ต่่อมาในวันท่� 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศาล้
อุทธร้ณ์ได้ม่คำพิพากษัากล้ับคำพิพากษัาของศาล้ช้ั�นต่้น โดยให้ 
CCSP ช้ำร้ะค่าความเส่ยหายต่่อทร้ัพย์สิน อย่างไร้ก็ต่าม CCSP 
ได้ดำเนินการ้ย่�นฎิ่กาคำพิพากษัาของศาล้อุทธร้ณ์ โดยปัจจุบัน
คด่ดังกล้่าวอย้่ในร้ะหว่างการ้พิจาร้ณาของศาล้ฎิ่กา ฝ่่ายบร้ิหาร้
เช้่�อว่า CCSP จะไม่ม่ภาร้ะหน่�สินท่�เป็นสาร้ะสำคัญจากผ่ล้ของ
คด่ความดังกล่้าวจึงยังไม่ม่การ้ต่ั�งสำร้องหน่�สินสำหรั้บคด่ความ
ไว้ในบัญช่้ (โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิมต่ามหมายเหตุ่
ปร้ะกอบงบการ้เงินสำหรั้บปี 2564 สิ�นสดุวนัท่� 31 ธนัวาคม 2564)

3. ขื่้อพิพาทโครงการก่อสร้างทางหล้วงหมายเล้ขื่ 
3701 

ในปี 2562 กร้มทางหล้วงได้ว่าจ้าง CCSP เพ่�อทำงานก่อสร้้าง
สว่นหนึ�งของโคร้งการ้ทางหล้วงหมายเล้ข 3701 สายทางค้ข่นาน
ทางหล้วงพิเศษัร้ะหว่างเม่องสายช้ล้บุร้่-พัทยา โดย CCSP ได้ว่า
จ้างให้ผ่้้ร้ับเหมาก่อสร้้างร้ายหนึ�ง (“ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 1”) 
ดำเนนิงานบางสว่นของโคร้งการ้ดงักล้า่ว ซึ่ึ�งผ่้ร้้บัเหมาช่้วงร้ายท่� 
1 ได้นำงานดังกล่้าวบางส่วนไปว่าจ้างให้ผ่้้ร้ับเหมาก่อสร้้างอ่ก
ร้ายหนึ�ง (“ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 2”) ดำเนินงาน อย่างไร้ก็ด่  
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 1 ไม่ได้ช้ำร้ะเงินค่าจ้างให้แก่ผ่้้ร้ับเหมาช้่วง
ร้ายท่� 2 ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงร้ายท่� 2 จึงได้ส่งหนังส่อทวงถามให้แก่ 
ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงร้ายท่� 1 แต่่กลั้บไม่ได้ร้ับช้ำร้ะเงินค่าจ้างต่ามท่�
ทวงถาม ต่่อมาเม่�อวันท่� 15 เมษัายน 2563 ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 
2 จึงได้ส่งหนังส่อทวงถามให้ CCSP แล้ะผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 1 
ร้วมถึงบคุคล้ท่�เก่�ยวขอ้งอ่�น ๆ  ร้ว่มกนัช้ำร้ะเงินคา่จา้งท่�ผ่้ร้้บัเหมา
ช้่วงร้ายท่� 1 ค้างช้ำร้ะผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 2 โดย CCSP เห็นว่า
บร้ิษััทไม่ม่นิต่ิสัมพันธ์ แล้ะไม่ม่หน่�ใด ๆ ท่�จะต่้องช้ำร้ะต่่อ 
ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 2 จึงได้ปฏิิเสธท่�จะช้ำร้ะหน่� หร้่อช้ำร้ะหน่�
แทนผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 1 

เม่�อวันท่� 25 พฤษัภาคม 2563 ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 2 ได้ย่�นฟื้้อง 
CCSP ในฐานะท่�เป็นผ่้้ว่าจ้างของผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 1 ร้วมถึง
บุคคล้อ่�น ๆ ท่�เก่�ยวข้องต่่อศาล้แพ่ง โดยผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 2 
กล้่าวอ้างว่าได้เข้าทำงานให้แก่ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 1 แต่่มิได้ร้ับ
ช้ำร้ะค่างานก่อสร้้างจากผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 1 อย่างคร้บถ้วน 
แล้ะร้้องขอให้ CCSP แล้ะจำเล้ยร้่วมร้ายอ่�นๆ ร้่วมกันหร้่อแทน
กันช้ำร้ะค่างานก่อสร้้างท่�ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายท่� 1 ค้างช้ำร้ะ เป็น
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เงินปร้ะมาณ 3.48 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบ่�ยในอัต่ร้าร้้อยล้ะ 
15.00 ต่่อปีนับแต่่วันฟื้้อง 

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 คด่ดังกล้่าวยังอย้่ในร้ะหว่างการ้
พิจาร้ณาของศาล้ช้ั�นต่้น ทั�งน่� ฝ่่ายบร้ิหาร้เช้่�อว่า CCSP จะไม่ม่
ภาร้ะหน่�สนิท่�เปน็สาร้ะสำคญัจากผ่ล้ของคดค่วามดงักล้า่วจงึยงั
ไม่ม่การ้ต่ั�งสำร้องหน่�สินสำหรั้บคด่ความไว้ในบัญช้่ (โปร้ด
พิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิมต่ามหมายเหตุ่ปร้ะกอบงบการ้เงิน
สำหร้ับปี 2564 สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2564) 

4. ขื่้อพิพาทโครงการก่อสร้างทางหล้วงหมายเล้ขื่ 
304 

ในปี 2562 กร้มทางหล้วงได้ว่าจ้างบร้ิษััทฯ เพ่�อทำงานก่อสร้้าง
โคร้งการ้ก่อสร้้างทางหล้วงหมายเล้ข 304 สาย อ. ปากเกร้็ด - 
ศ้นย์ร้าช้การ้ แจ้งวัฒนะ ร้ะหว่าง กม.2+123.204 (ทางหล้วง
หมายเล้ข 304 ) - กม.12+532.470 (ทางหล้วงหมายเล้ข 306) 
ร้ะยะทางยาวปร้ะมาณ 10.409 กิโล้เมต่ร้ โดยบร้ิษััทฯ ได้ว่าจ้าง
ผ่้้รั้บเหมาช้่วงร้ายหนึ�งเพ่�อทำงานก่อสร้้างบางส่วนของโคร้งการ้
ดังกล้่าว (“สัญญาว่าจ้างช้่วง”) อย่างไร้ก็ด่ นับต่ั�งแต่่ได้ต่กล้ง 
ทำสัญญาว่าจ้างช่้วง ผ่้้รั้บเหมาช่้วงร้ายดังกล่้าวไม่ดำเนินงาน
ก่อสร้้างต่ามแผ่นงานต่ามท่�ได้ต่กล้งกัน ซึ่ึ�งส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้
ดำเนินงานต่ามแผ่นงานหล้ักของบร้ิษััทฯ อ่กทั�งยังเป็นปัจจัยท่�
บร้ิษััทฯ พิจาร้ณาแล้้วเห็นว่าผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายดังกล้่าวอาจไม่ม่
ความพร้้อมเพ่ยงพอท่�จะสามาร้ถปฏิิบัต่ิงานได้ ซึ่ึ�งบร้ิษััทฯ ได้ส่ง
หนงัส่อแจง้เต่อ่นผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งร้ายดงักล้า่วหล้ายคร้าว แต่ม่ไิดม้่
การ้ปรั้บปรุ้ง แก้ไข หร้อ่เร่้งรั้ดการ้ดำเนินงานแต่ป่ร้ะการ้ใด ดว้ย
ปจัจยัดงักล้า่ว บร้ษัิัทฯ จงึพจิาร้ณาไมจ่า่ยเงนิคา่จา้งล้ว่งหนา้ให้
แก่ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงร้ายดังกล่้าว แล้ะได้ส่งหนังส่อแจ้งเต่่อน 
ซึ่ึ�งบร้ษิัทัฯ ช้่�แจงในหนงัสอ่แจง้เต่่อนใหผ้่้รั้้บเหมาช้ว่งร้ายดงักล้า่ว
ทร้าบว่าบร้ิษััทฯ จะขอใช้้สิทธิยึดหน่วงไม่ช้ำร้ะเงินล้่วงหน้า
จนกว่าจะม่การ้แก้ไขข้อบกพร้่องในการ้ดำเนินงานดังกล้่าว 

ต่่อมาเม่�อวันท่� 22 พฤษัภาคม 2563 ผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายดังกล้่าว
ได้ม่การ้ส่งหนังส่อทวงถามเงินค่าจ้างล้่วงหน้า ร้วมถึงได้ร้ะบุถึง
เจต่นาร้มณใ์นการ้บอกเล้กิสญัญาวา่จา้งกบับร้ษิัทัฯ หล้งัจากนั�น
ในวันท่� 29 พฤษัภาคม 2563 บร้ิษััทฯ จึงได้ส่งหนังส่อบอกเล้ิก
สัญญาจ้างกับผ่้้ร้ับเหมาช้่วงร้ายดังกล้่าว โดยได้ร้ะบุเง่�อนไขใน
การ้เล้ิกสัญญาว่าบร้ิษััทฯ จะจ่ายช้ำร้ะเงินค่าจ้างก่อสร้้างพร้้อม
กบัการ้สง่มอบหลั้กปร้ะกนัต่ามสญัญาท่�ผ่้ร้้บัเหมาช่้วงเคยส่งมอบ
ให้แก่บร้ิษััทฯ เพ่�อปร้ะกอบการ้เข้าทำสัญญาว่าจ้างช้่วง ค่นให้
แก่ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงร้ายดังกล้่าวเม่�อผ้้่ร้ับเหมาช่้วงร้ายดังกล้่าวได้ม่
การ้ส่งมอบงานก่อสร้้างต่ามท่�ร้ะบุในเอกสาร้แนบท้ายหนังส่อ
บอกเล้ิกสัญญาคร้บถ้วน 

เม่�อวนัท่� 28 มกร้าคม 2564 ผ่้ร้้บัเหมาช้ว่งร้ายดงักล้า่วไดย้่�นฟื้อ้ง 
บร้ิษััทฯ ในฐานะผ่้้ว่าจ้างต่่อศาล้แพ่ง โดยกล้่าวอ้างว่าผ่้้ร้ับเหมา
ช้ว่งร้ายดงักล้า่วไดด้ำเนนิการ้กอ่สร้า้งต่ามโคร้งการ้ดงักล้า่วบาง
ส่วนแล้ะกร้มทางหล้วงได้ต่ร้วจรั้บผ่ล้งานท่�ผ่้้ร้ับเหมาช่้วงร้าย 
ดงักล้า่วไดก้อ่สร้า้งแล้ว้ แต่บ่ริ้ษััทฯ มไิดช้้ำร้ะเงนิคา่จา้งล้ว่งหนา้
ต่ามสัญญา โดยร้้องขอให้บร้ิษััทฯ ช้ำร้ะค่าใช้้จ่ายสำหรั้บช้่วง
เต่ร้่ยมการ้ ค่าใช้้จ่ายสำหร้ับช้่วงร้ะหว่างก่อสร้้าง แล้ะค่าใช้้จ่าย
สำหร้ับการ้ผ่ลิ้ต่ช้ิ�นงานแล้ะเข้าสำร้วจพ่�นท่� เป็นเงินปร้ะมาณ 
15.07 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบ่�ยในอัต่ร้าร้้อยล้ะ 7.5 ต่่อปีนับ 
ถดัจากวันฟื้อ้ง แล้ะต่อ่มาเม่�อวนัท่� 27 พฤษัภาคม 2564 บริ้ษัทัฯ 
ได้ย่�นคำให้การ้ต่่อศาล้ช้ั�นต่้น 

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 คด่ดังกล้่าวยังอย้่ในร้ะหว่างการ้
พจิาร้ณาของศาล้ช้ั�นต่น้ ฝ่า่ยบร้หิาร้เช้่�อวา่บร้ษิัทัฯ จะไมม่ภ่าร้ะ
หน่�สินท่�เป็นสาร้ะสำคัญจากผ่ล้ของคด่ความดังกล้่าวยังไม่ม่การ้
ต่ั�งสำร้องหน่�สินสำหรั้บคด่ความไว้ในบัญช้่ (โปร้ดพิจาร้ณา 
ร้ายล้ะเอ่ยดเพิ�มเติ่มต่ามหมายเหตุ่ปร้ะกอบงบการ้เงินสำหรั้บ 
ปี 2564 สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2564) 
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บร้ิษััทฯ ม่ความเช้่�อมั�นว่า กร้ะบวนการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่จะ
ช้่วยให้ม่การ้บริ้หาร้จัดการ้ท่�ด่ ม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะปร้ะสิทธิผ่ล้ 
มค่วามรั้ดกมุ โปร่้งใส ต่ร้วจสอบได ้สร้า้งความเช้่�อมั�น แล้ะความ
มั�นใจต่่อผ่้้ถ่อหุ้น ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย แล้ะผ่้้ท่�เก่�ยวข้องทุกฝ่่าย  ต่ล้อด
ทั�งช้ว่ยใหบ้ร้ษิัทัฯ บร้ร้ล้ตุ่ามกล้ยทุธ ์วตั่ถปุร้ะสงคแ์ล้ะเปา้หมาย 
ม่ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ท่�ด่ สามาร้ถปรั้บต่ัวได้เหมาะสมกับการ้
เปล้่�ยนแปล้ง แล้ะสร้า้งคณุคา่ใหก้จิการ้เต่บิโต่ไดอ้ยา่งมั�นคง แล้ะ
ยั�งย่นในร้ะยะยาว ดังนั�น บร้ิษััทฯ จึงกำหนดนโยบายการ้กำกับ
ดแ้ล้กจิการ้ ซึ่ึ�งสอดคล้อ้งต่ามหล้กัการ้กำกบัด้แล้กจิการ้ท่�ด ่หร้อ่ 
Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงาน
คณะกร้ร้มการ้กำกับหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ (ก.ล้.ต่.) 
เพ่�อใช้เ้ป็นหล้กัปฏิบิตั่แิล้ะแนวปฏิบัิต่ใิหผ้่้เ้ก่�ยวขอ้งนำไปปรั้บใช้้
ปฏิิบัต่ิ แล้ะกำหนดให้ม่การ้ทบทวนนโยบายการ้กำกับด้แล้
กิจการ้ดังกล้่าวเป็นปร้ะจำอย่างน้อยปีล้ะคร้ั�ง เพ่�อให้นโยบายม่
ความเหมาะสมกับสถานการ้ณ์แล้ะการ้เปล่้�ยนแปล้งของสภาพ
ธุร้กิจ

6. นโยบายการกำากับด้้แล้กิจการ 

ทั�งน่� นโยบายการ้กำกับด้แล้กิจการ้ของบร้ิษััท ได้เผ่ยแพร้่ไว้บน
เว็บไซึ่ต์่ของบริ้ษััทฯ (www.civilengineering.co.th) ภายใต้่
หัวข้อ บร้ร้ษััทภิบาล้ แล้ะปร้ากฎิต่ามเอกสาร้แนบ 5 ของ 56-1 
One Report น่� ซึึ่�งปร้ะกอบด้วยหลั้กปฏิิบัต่ิแล้ะแนวปฏิิบัต่ิ 
เก่�ยวกับการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ จำนวน 8 หล้ักปฏิิบัต่ิ ดังน่� 

1. ต่ร้ะหนักถึงบทบาทแล้ะความรั้บผิ่ดช้อบของคณะกร้ร้มการ้ 
ในฐานะผ่้้นำองค์กร้ท่�สร้้างคุณค่าให้แก่บร้ิษััทอย่างยั�งย่น

2. กำหนดวัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหลั้กของบร้ิษััทท่�เป็นไป
เพ่�อความยั�งย่น

3. เสร้ิมสร้้างคณะกร้ร้มการ้ท่�ม่ปร้ะสิทธิผ่ล้
4. สร้ร้หาแล้ะพฒันาผ่้บ้ร้หิาร้ร้ะดบัสง้แล้ะการ้บร้หิาร้บคุล้ากร้
5. ส่งเสร้ิมนวัต่กร้ร้มแล้ะการ้ปร้ะกอบธุร้กิจอย่างม่ความ 

ร้ับผ่ิดช้อบ
6. ดแ้ล้ใหม้ร่้ะบบการ้บร้หิาร้ความเส่�ยงแล้ะการ้ควบคมุภายใน

ท่�เหมาะสม
7. ร้ักษัาความน่าเช้่�อถ่อทางการ้เงินแล้ะการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้
8. สนับสนุนการ้ม่ส่วนร้่วมแล้ะการ้ส่�อสาร้กับผ่้้ถ่อหุ้น 
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6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับด้แลกิจการ

6.1.1 นโยบายแล้ะแนวปฏิบัติเก่่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกร้ร้มการ้ไดก้ำหนดกฎิบตั่ร้คณะกร้ร้มการ้บร้ษัิัท แล้ะคณะ
กร้ร้มการ้ชุ้ดย่อยต่่าง ๆ เพ่�อให้กร้ร้มการ้ใช้้เป็นหล้ักแล้ะแนว
ปฏิิบตั่ใินการ้ปฏิิบตั่หินา้ท่�ของต่นดว้ยความร้ะมดัร้ะวงั ร้อบคอบ 
ซึ่่�อสตั่ย์สจุร้ติ่ โปร่้งใส โดยคำนงึถงึผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของบร้ษิัทัฯ เป็น
สำคัญ เพ่�อสร้้างม้ล้ค่าเพิ�มให้กิจการ้แล้ะผ่้้ถ่อหุ้น 

นอกจากน่� คณะกร้ร้มการ้ยังได้กำหนดนโยบายแล้ะแนวปฏิิบัต่ิ
ท่�เก่�ยวกับคณะกร้ร้มการ้ ในเร้่�องดังต่่อไปน่�

1. การสรรหากรรมการแล้ะผ้้บริหารระด้ับส้ง

กิารสรรหากิรรมกิาร
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทจะกำกับด้แล้ให้การ้สร้ร้หาแล้ะคัดเล้่อก
กร้ร้มการ้ม่กร้ะบวนการ้ท่�โปร่้งใสแล้ะชั้ดเจน เพ่�อให้ได้ 
คณะกร้ร้มการ้ท่�มค่ณุสมบติั่สอดคล้อ้งกบัองคป์ร้ะกอบท่�กำหนด
ไว้ โดยคณะกร้ร้มการ้จะจัดให้ม่การ้พิจาร้ณาหล้ักเกณฑ์์แล้ะวิธ่
การ้สร้ร้หาบุคคล้ เพ่�อให้ได้กร้ร้มการ้ท่�ม่คุณสมบัติ่ท่�จะทำให้
คณะกร้ร้มการ้ม่องค์ปร้ะกอบความร้้้ ความช้ำนาญท่�เหมาะสม 
ร้วมทั�งม่การ้พจิาร้ณาปร้ะวติั่ของบคุคล้ดงักล้า่ว กอ่นจะนำเสนอ
ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นให้เป็นผ่้้แต่่งต่ั�งกร้ร้มการ้

 คุ้ณ์สมบัตุิขอ็งกิรรมกิาร
1) กร้ร้มการ้บริ้ษััทจะต่้องเป็นบุคคล้ธร้ร้มดาแล้ะบร้ร้ลุ้

นิต่ิภาวะ เป็นผ่้้ม่คุณสมบัต่ิคร้บถ้วนแล้ะไม่ม่ล้ักษัณะต่้อง
ห้ามต่ามท่�พร้ะร้าช้บัญญัต่ิบร้ิษััทมหาช้นจำกัด พ.ศ. 2535 
(ร้วมทั�งท่�ม่การ้แก้ไขเพิ�มเติ่ม) (“พ.ร้.บ.บริ้ษััทมหาช้น”) 
พร้ะร้าช้บัญญตั่หิล้กัทรั้พย์แล้ะต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ พ.ศ. 2535 
(ร้วมทั�งท่�มก่าร้แกไ้ขเพิ�มเต่มิ) (“พ.ร้.บ. หล้กัทร้พัยฯ์”) ร้วม
ถงึปร้ะกาศ ขอ้บงัคบั แล้ะ/หร้อ่ร้ะเบย่บท่�เก่�ยวขอ้งกำหนด 
ร้วมทั�งต่้องไม่ม่ล้ักษัณะท่�แสดงถึงการ้ขาดความเหมาะสม
ท่�จะได้ร้ับความไว้วางใจให้เป็นกร้ร้มการ้หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ต่าม
ท่�คณะกร้ร้มการ้กำกับหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ 
แล้ะ/หร้่อคณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุนปร้ะกาศกำหนด 

2) กร้ร้มการ้ต่้องเป็นบุคคล้ท่�ม่ความร้้้ความสามาร้ถแล้ะ
ปร้ะสบการ้ณท์่�จะเปน็ปร้ะโยช้นต่์่อการ้ดำเนนิธรุ้กจิ มค่วาม
ซึ่่�อสัต่ย์ สุจร้ิต่ ม่จร้ิยธร้ร้มในการ้ดำเนินธุร้กิจแล้ะม่เวล้า
เพ่ยงพอท่�จะอุทิศความร้้้ ความสามาร้ถแล้ะปฏิิบัต่ิหน้าท่�
ให้แก่บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อยได้อย่างเต่็มท่�

3) กร้ร้มการ้ควร้ดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้ของบริ้ษัทัจดทะเบย่น
ในต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ ไม่เกิน 5 แห่ง (นับร้วมกร้ณ่ท่�ได้ร้ับ
อนุมัต่ิแต่่งต่ั�งเป็นกร้ร้มการ้บร้ิษััทฯ ด้วย) กร้ร้มการ้บร้ิษััท
สามาร้ถดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้ในบร้ิษััทอ่�นได้ แต่่ทั�งน่�ใน
การ้เป็นกร้ร้มการ้ดงักล้า่วต่อ้งไมเ่ปน็อปุสร้ร้คต่อ่การ้ปฏิบิตั่ิ
หนา้ท่�กร้ร้มการ้ของบร้ษิัทัแล้ะต่อ้งเปน็ไปต่ามแนวทางของ
สำนกังานคณะกร้ร้มการ้กำกบัหล้กัทร้พัย์แล้ะต่ล้าดหล้กัทร้พัย์ 
แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทย

 คุ้ณ์สมบัตุิขอ็งกิรรมกิารอ็ิสระ
1) มค่ณุสมบัต่ติ่ามท่�กฎิหมาย ปร้ะกาศ แล้ะเกณฑ์ท่์�เก่�ยวขอ้ง

กำหนด โดยเฉพาะกฎิหมายวา่ดว้ยบร้ษิัทัมหาช้นจำกดั แล้ะ
กฎิหมายว่าด้วยหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์

2) ถ่อหุ้นไม่เกินร้้อยล้ะ 1 ของจำนวนหุ้นท่�ม่สิทธิออกเส่ยง
ทั�งหมดของบร้ิษััท บร้ิษััทใหญ่ บร้ิษััทย่อย บร้ิษััทร้่วม  
ผ่้ถ้อ่หุน้ร้ายใหญ ่หร้อ่ผ่้ม้อ่ำนาจควบคมุของบร้ษิัทั ทั�งน่� ให้
นับร้วมการ้ถ่อหุ้นของผ่้้ท่�เก่�ยวข้องของกร้ร้มการ้อิสร้ะร้าย
นั�น ๆ ด้วย

3) ไมเ่ปน็หร้อ่เคยเป็นกร้ร้มการ้ท่�มส่ว่นร้ว่มบร้หิาร้งาน ล้้กจา้ง 
พนักงาน ท่�ปร้ึกษัาท่�ได้เงินเด่อนปร้ะจำ หร้่อผ่้้ม่อำนาจ
ควบคมุของบร้ษิัทั บร้ษิัทัใหญ ่บร้ษิัทัยอ่ย บร้ษิัทัร้ว่ม บร้ษิัทั
ยอ่ยล้ำดับเดย่วกัน ผ่้ถ้อ่หุน้ร้ายใหญ่ หร้อ่ผ้้่มอ่ำนาจควบคุม
ของบร้ิษััท เว้นแต่่จะได้พ้นจากการ้ม่ล้ักษัณะดังกล้่าวมา
แล้ว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปกีอ่นเขา้ร้บัต่ำแหน่ง ทั�งน่� ล้กัษัณะต่อ้ง
ห้ามดังกล้่าว ไม่ร้วมถึงกร้ณ่ท่�กร้ร้มการ้อิสร้ะเคยเป็น
ข้าร้าช้การ้ หร้่อท่�ปร้ึกษัา ของส่วนร้าช้การ้ซึ่ึ�งเป็นผ่้้ถ่อหุ้น
ร้ายใหญ่ หร้่อผ่้้ม่อำนาจควบคุมของบร้ิษััท

4) ไม่เป็นบุคคล้ท่�ม่ความสัมพันธ์ทางสายโล้หิต่ หร้่อโดยการ้
จดทะเบ่ยนต่ามกฎิหมายในล้ักษัณะท่�เป็น บิดามาร้ดา  
ค้่สมร้ส พ่�น้อง แล้ะบุต่ร้ ร้วมทั�งค้่สมร้สของบุต่ร้ ของ
กร้ร้มการ้ร้ายอ่�น ผ่้้บร้ิหาร้ ผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ ผ่้้ม่อำนาจ
ควบคุม หร้่อบุคคล้ท่�จะได้ร้ับการ้เสนอให้เป็นกร้ร้มการ้  
ผ่้้บร้ิหาร้ หร้่อผ่้้ม่อำนาจควบคุมของบร้ิษััทหร้่อบร้ิษััทย่อย

5) ไมม่ห่ร้อ่เคยมค่วามสัมพันธ์ทางธุร้กิจกบับริ้ษัทั บริ้ษัทัใหญ่ 
บร้ิษััทย่อย บร้ิษััทร้่วม ผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ หร้่อผ่้้ม่อำนาจ
ควบคุมของบริ้ษัทั ในลั้กษัณะท่�อาจเป็นการ้ขัดขวางการ้ใช้้
วิจาร้ณญาณอย่างอิสร้ะของต่น ร้วมทั�งไม่เป็นหร้่อเคยเป็น
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ผ่้ถ้อ่หุน้ท่�มน่ยั หร้อ่ผ่้ม้อ่ำนาจควบคมุของผ่้ท้่�มค่วามสมัพนัธ์
ทางธุร้กิจกับบร้ิษััท บร้ิษััทใหญ่ บร้ิษััทย่อย บร้ิษััทร่้วม  
ผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ หร้่อผ่้้ม่อำนาจควบคุมของบร้ิษััท เว้นแต่่
จะได้พ้นจากการ้ม่ล้ักษัณะดังกล้่าวมาแล้้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนเข้าร้ับต่ำแหน่ง

 ความสัมพันธ์ทางธุร้กิจดังกล้่าว ร้วมถึงการ้ทำร้ายการ้
ทางการ้ค้าท่�กร้ะทำเป็นปกต่ิเพ่�อปร้ะกอบกิจการ้ การ้เช้่า
หร้่อให้เช้่าอสังหาร้ิมทร้ัพย์ ร้ายการ้เก่�ยวกับสินทร้ัพย์หร้่อ
บร้ิการ้ หร้่อการ้ให้หร้่อร้ับความช้่วยเหล้่อทางการ้เงินด้วย
การ้ร้ับหร้่อให้ก้้ย่ม ค�ำปร้ะกัน การ้ให้สินทร้ัพย์เป็นหล้ัก
ปร้ะกนัหน่�สนิ ร้วมถงึพฤต่กิาร้ณอ์่�นทำนองเด่ยวกนั ซึ่ึ�งเปน็
ผ่ล้ทำให้บริ้ษััท หร้่อค้่สัญญาม่ภาร้ะหน่�ท่�ต่้องช้ำร้ะต่่ออ่ก
ฝ่่ายหนึ�ง ต่ั�งแต่่ร้้อยล้ะสามของสินทร้ัพย์ท่�ม่ต่ัวต่นสุทธิของ
บร้ิษััท หร้่อต่ั�งแต่่ย่�สิบล้้านบาทขึ�นไป แล้้วแต่่จำนวนใดจะ
ต่�ำกวา่ ทั�งน่� การ้คำนวณภาร้ะหน่�ดงักล้า่วใหเ้ปน็ไปต่ามวธิ่
การ้คำนวณม้ล้ค่าของร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกันต่ามปร้ะกาศ
คณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุนว่าด้วยหลั้กเกณฑ์์ในการ้ทำ
ร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกนั โดยอนโุล้ม แต่ใ่นการ้พจิาร้ณาภาร้ะ
หน่�ดังกล้่าว ให้นับร้วมภาร้ะหน่�ท่�เกิดขึ�นในร้ะหว่างหนึ�งปี
ก่อนวันท่�ม่ความสัมพันธ์ทางธุร้กิจกับบุคคล้เด่ยวกัน

6) ไมเ่ปน็หร้อ่เคยเป็นผ่้ส้อบบัญช้ข่องบริ้ษััท บริ้ษัทัใหญ่ บร้ษิัทั
ย่อย บร้ิษััทร้่วม ผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ หร้่อผ่้้ม่อำนาจควบคุม
ของบริ้ษััท แล้ะไม่เป็นผ้้่ถ่อหุ้นท่�ม่นัย ผ่้้ม่อำนาจควบคุม 
หร้่อหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญช้่ ซึึ่�งม่ผ่้้สอบบัญช้่ของ
บร้ิษััท บร้ิษััทใหญ่ บร้ิษััทย่อย บร้ิษััทร้่วม ผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ 
หร้่อผ่้้ม่อำนาจควบคุมของบร้ิษััทสังกัดอย้่ เว้นแต่่จะได้พ้น
จากการ้ม่ล้ักษัณะดังกล้่าวมาแล้้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้า
ร้ับต่ำแหน่ง

7) ไม่เป็นหร้่อเคยเป็นผ่้้ให้บร้ิการ้ทางวิช้าช้่พใดๆ ซึึ่�งร้วมถึง
การ้ให้บร้ิการ้เป็นท่�ปร้ึกษัากฎิหมายหร้่อท่�ปร้ึกษัาทางการ้
เงิน ซึึ่�งได้รั้บค่าบริ้การ้เกินกว่าสองล้า้นบาทต่่อปีจากบริ้ษัทั 
บร้ิษััทใหญ่ บร้ิษััทย่อย บร้ิษััทร้่วม ผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ หร้่อ 
ผ่้้ม่อำนาจควบคุมของบร้ิษััท แล้ะไม่เป็นผ่้้ถ่อหุ้นท่�ม่นัย  
ผ่้้ม่อำนาจควบคุม หร้่อหุ้นส่วนของผ่้้ให้บร้ิการ้ทางวิช้าช้่พ
นั�นด้วย เว้นแต่่จะได้พ้นจากการ้ม่ล้ักษัณะดังกล้่าวมาแล้้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าร้ับต่ำแหน่ง

8) ไม่เป็นกร้ร้มการ้ท่�ได้ร้ับการ้แต่่งต่ั�งขึ�นเป็นต่ัวแทนของ
กร้ร้มการ้ของบร้ิษััท ผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ หร้่อผ่้้ถ่อหุ้นซึ่ึ�งเป็น
ผ่้้ท่�เก่�ยวข้องกับผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ของบร้ิษััท

9) ไม่ปร้ะกอบกิจการ้ท่�ม่สภาพอย่างเด่ยวกันแล้ะเป็นการ้
แข่งขันท่�ม่นัยกับกิจการ้ของบร้ิษััท หร้่อบร้ิษััทย่อยหร้่อไม่
เป็นหุ้นส่วนท่�ม่นัยในห้างหุ้นส่วน หร้่อเป็นกร้ร้มการ้ท่�ม่ 
ส่วนร้่วมบร้ิหาร้งาน ล้้กจ้าง พนักงาน ท่�ปร้ึกษัาท่�ร้ับเงิน
เด่อนปร้ะจำ หร้่อถ่อหุ้นเกินร้้อยล้ะหนึ�งของจำนวนหุ้นท่�ม่
สิทธิออกเส่ยงทั�งหมดของบร้ิษััทอ่�น ซึ่ึ�งปร้ะกอบกิจการ้ท่�ม่
สภาพอย่างเด่ยวกันแล้ะเป็นการ้แข่งขันท่�ม่นัยกับกิจการ้
ของบร้ิษััท หร้่อบร้ิษััทย่อย

10) ไมม่ล่้กัษัณะอ่�นใดท่�ทำใหไ้มส่ามาร้ถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็
อิสร้ะเก่�ยวกับการ้ดำเนินงานของบร้ิษััท

11) ไม่เป็นกร้ร้มการ้ท่�ได้ร้ับมอบหมายจากคณะกร้ร้มการ้ ให้
ต่ดัสนิใจในการ้ดำเนินกจิการ้ของบริ้ษัทั บริ้ษัทัใหญ่ บริ้ษัทั
ยอ่ย บริ้ษัทัร่้วม บริ้ษัทัย่อยล้ำดับเดย่วกัน ผ่้ถ้อ่หุน้ร้ายใหญ่ 
หร้่อผ่้้ม่อำนาจควบคุมของบร้ิษััท แล้ะ

12) ไมเ่ปน็กร้ร้มการ้ของบริ้ษัทัใหญ่ บร้ษิัทัยอ่ย หร้อ่บริ้ษัทัยอ่ย
ล้ำดับเด่ยวกันเฉพาะท่�เป็นบร้ิษััทจดทะเบ่ยน

 นอกจากน่� บริ้ษััทจะพิจาร้ณาคุณสมบัต่ิในด้านอ่�นๆ 
ปร้ะกอบด้วย เช้่น ปร้ะสบการ้ณ์ในธุร้กิจ ความเช้่�ยวช้าญ
เฉพาะทางท่�เก่�ยวข้องกับธุร้กิจ แล้ะความม่จริ้ยธร้ร้ม 
เป็นต่้น
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กิารสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกร้ร้มการ้ได้กำหนดนโยบายการ้วางแผ่นการ้ส่บทอด
ต่ำแหน่งปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ ผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้ง แล้ะ
ต่ำแหน่งสำคัญในสายงานหล้ัก เพ่�อให้มั�นใจได้ว่าบร้ิษััทฯ ม่การ้
สร้ร้หาแล้ะพัฒนาปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับ
ส้งใหม้ค่วามร้้ ้ทกัษัะ ปร้ะสบการ้ณ ์แล้ะคุณล้กัษัณะท่�จำเป็นต่อ่
การ้ขับเคล้่�อนองค์กร้ไปส้่เป้าหมาย โดยจัดให้ม่หล้ักเกณฑ์์แล้ะ
วิธ่การ้ในการ้คัดเล้่อกผ่้้ส่บทอดต่ำแหน่ง การ้พิจาร้ณาคัดเล้่อก
แล้ะปร้ะเมินผ่ล้การ้ปฏิิบัติ่งาน ศักยภาพ แล้ะคุณสมบัต่ิจาก
บุคล้ากร้ของบริ้ษััทฯ ร้วมถึงนำเสนอแผ่นส่บทอดต่ำแหน่ง 
ดังกล่้าวเพ่�อให้คณะกร้ร้มการ้บริ้หาร้พิจาร้ณาอนุมัติ่ (ร้วมถึง 
ทกุคร้ั�งท่�มก่าร้เปล้่�ยนแปล้ง) แล้ะร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนนิงานต่าม
แผ่นส่บทอดต่ำแหนง่ท่�สำคญัต่อ่คณะกร้ร้มการ้บร้ษัิัท เพ่�อทร้าบ
อย่างน้อยปีล้ะคร้ั�ง

2. การกำาหนด้ค่าตอบแทนกรรมการแล้ะผ้้บริหารระด้ับส้ง 

กิารกิำหนดค้่าตุอ็บแที่นกิรรมกิาร
คณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณาให้โคร้งสร้้างแล้ะอัต่ร้าค่าต่อบแทน
คณะกร้ร้มการ้ มค่วามเหมาะสมกบัความร้บัผ่ดิช้อบแล้ะจง้ใจให้
คณะกร้ร้มการ้นำพาองคก์ร้ใหด้ำเนนิงานต่ามเปา้หมายทั�งร้ะยะ
สั�นแล้ะร้ะยะยาว โดยการ้กำหนดค่าต่อบแทนของกร้ร้มการ้ทั�ง
ร้้ปแบบท่�เป็นต่ัวเงินแล้ะไม่ใช้่ต่ัวเงิน จะต่้องม่ความเหมาะสม 
เช้่�อมโยงกับม้ล้ค่าท่�บร้ิษััทฯ สร้้างให้กับผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะสอดคล้้อง
กับกล้ยุทธ์แล้ะเป้าหมายร้ะยะยาวของบริ้ษััทฯ ปร้ะสบการ้ณ์ 
ภาร้ะหน้าท่�  ขอบเขต่ของบทบาทแล้ะความร้ับผ่ิดช้อบ  
(accountability and responsibility) ร้วมถึงปร้ะโยช้น์ท่�คาด
ว่าจะได้ร้ับจากกร้ร้มการ้แต่่ล้ะคน กร้ร้มการ้ท่�ได้ร้ับมอบหมาย
หน้าท่�แล้ะความรั้บผิ่ดช้อบเพิ�มขึ�น เช่้น เป็นสมาชิ้กของ 
คณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย

กิารกิำหนดค้่าตุอ็บแที่นผู้บริหารระดับสูง
คณะกร้ร้มการ้จะกำหนดโคร้งสร้้างคา่ต่อบแทนท่�เป็นเคร้่�องจง้ใจ
ให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ ผ่้้บริ้หาร้ร้ะดับส้ง แล้ะบุคล้ากร้ 
อ่�น ๆ ทุกร้ะดับปฏิิบัต่ิงานให้สอดคล้้องกับวัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะ 
เป้าหมายหลั้กขององค์กร้แล้ะสอดคล้้องกับผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของ 
บร้ิษััทฯ ในร้ะยะยาวซึ่ึ�งร้วมถึง

(1) การ้พิจาร้ณาความเหมาะสมของสดัสว่นคา่ต่อบแทนท่�เปน็
เงินเด่อน ผ่ล้การ้ดำเนินงานร้ะยะสั�น เช้่น โบนัส แล้ะ 
ผ่ล้การ้ดำเนินงานร้ะยะยาว เช่้น Employee Stock  
Ownership Plan

(2) การ้กำหนดนโยบายเก่�ยวกับการ้จ่ายค่าต่อบแทน โดยคำนึง
ถึงปัจจัย เช้่น ร้ะดับ ค่าต่อบแทนเปร้่ยบเท่ยบกับร้ะดับ 

ค่าต่อบแทนในอุต่สาหกร้ร้มโดยปร้ะมาณ แล้ะผ่ล้การ้
ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ เป็นต่้น

(3) การ้กำหนดนโยบายเก่�ยวกับเกณฑ์ก์าร้ปร้ะเมินผ่ล้ แล้ะการ้
ส่�อสาร้ให้เป็นท่�ร้ับทร้าบ

 โดยคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทจะเปน็ผ่้อ้นมุตั่คิา่ต่อบแทนปร้ะจำ
ปีของปร้ะธานเจ้าหน้าเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ แล้ะพิจาร้ณา 
ผ่ล้ปร้ะเมินการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้ 
แล้ะปัจจัยอ่�น ๆ ปร้ะกอบด้วย 

3. ความเป็นอิสระขื่องคณะกรรมการจากฝ่่ายจัด้การ

คณะกร้ร้มการ้จัดทำกฎิบัต่ร้คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท กฎิบัต่ร้คณะ
กร้ร้มการ้บร้หิาร้ แล้ะค้ม่อ่ปร้ะธานเจ้าหนา้ท่�บร้หิาร้ ท่�ร้ะบหุนา้ท่�
แล้ะความร้ับผ่ิดช้อบของแต่่ล้ะฝ่่ายให้ชั้ดเจน เพ่�อใช้้อ้างอิงใน
การ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่� แล้ะม่การ้ทบทวนกฎิบัต่ร้ดังกล้่าวเป็นปร้ะจำ
อย่างน้อยปีล้ะคร้ั�ง ร้วมทั�งทบทวนการ้แบ่งบทบาทหน้าท่� 
คณะกร้ร้มการ้ ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ แล้ะฝ่่ายจัดการ้ อย่าง
สม�ำเสมอเพ่�อให้สอดคล้้องกับทิศทางขององค์กร้ ซึ่ึ�งคณะ
กร้ร้มการ้ม่ความเข้าใจขอบเขต่หน้าท่�ของต่น แล้ะมอบหมาย
อำนาจการ้จัดการ้กิจการ้ให้แก่ฝ่่ายจัดการ้เป็นล้ายล้ักษัณ์อักษัร้ 
ทั�งน่� การ้มอบหมายดงักล้า่วไมไ่ดเ้ปน็การ้ปล้ดเปล้่�องหนา้ท่�ความ
ร้บัผ่ดิช้อบของคณะกร้ร้มการ้  โดยคณะกร้ร้มการ้จะต่ดิต่ามดแ้ล้
ฝ่า่ยจดัการ้ให้ปฏิบิตั่หินา้ท่�ต่ามท่�ไดร้้บัมอบหมายอย่างสม�ำเสมอ 
ดังน่�

เร่�อ็งที่่�ค้ณ์ะกิรรมกิารดูแลให้ม่กิารดำเนินกิาร
(1) การ้กำหนดกล้ยุทธ์ วัต่ถุปร้ะสงค์ เป้าหมายหล้ักในการ้

ปร้ะกอบธุร้กิจ

(2) การ้สร้้างวัฒนธร้ร้มองค์กร้ท่�ยึดมั�นในจร้ิยธร้ร้มแล้ะ 
จร้ร้ยาบร้ร้ณ ร้วมทั�งปร้ะพฤต่ิปฏิิบัต่ิต่นเป็นแบบอย่าง

(3) การ้ด้แล้โคร้งสร้้าง แล้ะการ้ปฏิิบัต่ิของคณะกร้ร้มการ้ ให้
เหมาะสมต่อ่การ้บร้ร้ลุ้กล้ยุทธ ์วตั่ถปุร้ะสงค์ แล้ะเป้าหมาย
หล้ักในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ

(4) การ้สร้ร้หา พฒันา กำหนดค่าต่อบแทนแล้ะปร้ะเมินผ่ล้งาน
ของปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

เร่�อ็งที่่�ค้ณ์ะกิรรมกิารดำเนินกิารร่วมกิับฝ่่ายจัดกิาร
(1) การ้กำหนดแล้ะทบทวนกล้ยทุธ์ เป้าหมาย แผ่นงานปร้ะจำปี

(2) การ้ด้แล้ความเพ่ยงพอ เหมาะสมของร้ะบบบริ้หาร้ความ
เส่�ยงแล้ะการ้ควบคุมภายใน
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(3) การ้กำหนดอำนาจดำเนินการ้ท่� เหมาะสมกับความ 
ร้ับผ่ิดช้อบของฝ่่ายจัดการ้

(4) การ้กำหนดกร้อบการ้จัดสร้ร้ทรั้พยากร้ การ้พัฒนาแล้ะ 
งบปร้ะมาณ เช่้น นโยบายแล้ะแผ่นการ้บริ้หาร้จัดการ้บุคคล้ 
แล้ะนโยบายด้านเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ เป็นต่้น

(5) การ้ต่ิดต่ามแล้ะปร้ะเมินผ่ล้การ้ดำเนินงาน

(6) การ้ด้แล้ให้การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ทางการ้เงินแล้ะไม่ใช้่การ้เงิน
ม่ความน่าเช้่�อถ่อ

เร่�อ็งที่่�ค้ณ์ะกิรรมกิารไม่ดำเนินกิาร
(1) การ้จัดการ้ (execution) ให้เป็นไปต่ามกล้ยุทธ์ นโยบาย 

แผ่นงานท่�คณะกร้ร้มการ้อนมุติั่แล้ว้ กล้า่วค่อคณะกร้ร้มการ้
ใหอ้สิร้ะฝ่า่ยจัดการ้รั้บผ่ดิช้อบการ้ตั่ดสนิใจดำเนินงาน การ้
จัดซึ่่�อจัดจ้าง การ้ร้ับบุคล้ากร้เข้าทำงาน ฯล้ฯ ต่ามกร้อบ
นโยบายท่�กำหนดไว้แล้ะต่ิดต่ามด้แล้ผ่ล้ โดยไม่แทร้กแซึ่ง
การ้ต่ัดสินใจ เว้นแต่่ม่เหตุ่จำเป็น

(2)  เร้่�องท่�ขอ้กำหนดหา้มไว ้เช้น่ การ้อนมุติั่ร้ายการ้ท่�กร้ร้มการ้
ม่ส่วนได้เส่ย เป็นต่้น

4. การพัฒนากรรมการ

คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้คณะกร้ร้มการ้แล้ะกร้ร้มการ้
แต่ล่้ะคนมค่วามร้้้ความเข้าใจเก่�ยวกบับทบาทหน้าท่� ล้กัษัณะการ้
ปร้ะกอบธุร้กิจ กฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ แล้ะ
วัต่ถุปร้ะสงค์ เป้าหมายหลั้ก วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ะค่านิยม
องคก์ร้ โดยมก่าร้จัดปฐมนเิทศกร้ร้มการ้ใหม ่ต่ล้อดจนสนบัสนนุ 
ให้กร้ร้มการ้ทุกคนได้ร้ับการ้อบร้มแล้ะพัฒนาความร้้้ท่�จำเป็น
อย่างต่่อเน่�องสำหร้ับการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�กร้ร้มการ้อย่างสม�ำเสมอ 
เพ่�อเสร้ิมสร้้างทักษัะแล้ะความร้้้ความเข้าใจเก่�ยวกับกฎิหมาย  
กฎิเกณฑ์์ มาต่ร้ฐาน ความเส่�ยง แล้ะสภาพแวดล้้อมท่�เก่�ยวข้อง
กับการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ ร้วมทั�งได้ร้ับทร้าบข้อม้ล้ท่�เป็นปัจจุบัน
อย่างสม�ำเสมอ 

5. การประเมินผล้การปฏิบัติหน้าท่�ขื่องกรรมการ

คณะกร้ร้มการ้จะจัดให้มก่าร้ปร้ะเมินผ่ล้การ้ปฏิบัิติ่หน้าท่�ปร้ะจำ
ปีของคณะกร้ร้มการ้ คณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย แล้ะกร้ร้มการ้ร้าย
บุคคล้ เพ่�อใช้้เป็นกร้อบในการ้ต่ร้วจสอบการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของ 
คณะกร้ร้มการ้บร้ษัิัทวา่ไดด้ำเนนิการ้ต่ามแนวปฏิบิตั่ทิ่�ด ่(Good 
Pract ices)  หร้่อไม่  เพ่�อปร้ับปรุ้ งการ้ปฏิิบัต่ิ งานของ 
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท แล้ะเพ่�อทบทวนปัญหาแล้ะอุปสร้ร้คท่� 

เกิดขึ�นในร้อบปีท่�ผ่่านมา โดยผ่ล้ปร้ะเมินถ้กนำไปใช้้สำหรั้บการ้
พฒันาการ้ปฏิบิตั่หิน้าท่�ต่่อไปด้วย

6. การกำากับด้้แล้บริษัทย่อยแล้ะบริษัทร่วม

คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้ม่กร้อบแล้ะกล้ไกในการ้กำกับ
ดแ้ล้นโยบายแล้ะการ้ดำเนินงานของบริ้ษัทัย่อยแล้ะกิจการ้อ่�นท่�
บร้ษิัทัฯ ไปล้งทนุอยา่งมน่ยัสำคญั ในร้ะดบัท่�เหมาะสมกบักจิการ้
แต่่ล้ะแห่ง โดยบร้ิษััทฯ ได้กำหนดนโยบายการ้กำกับด้แล้การ้
ดำเนินงานในบร้ิษััทย่อยแล้ะบร้ิษััทร้่วมของบร้ิษััท (โปร้ด
พจิาร้ณาร้ายล้ะเอย่ดของนโยบายเพิ�มเติ่มในส่วนท่� 2 การ้กำกับ
ด้แล้กิจการ้ ข้อ 8.1.3 การ้กำกับด้แล้บร้ิษััทย่อยแล้ะบร้ิษััทร้่วม) 
เพ่�อให้ผ่้้บร้ิหาร้ พนักงาน แล้ะผ่้้เก่�ยวข้องถ่อปฏิิบัต่ิ เพ่�อให้
บร้ษิัทัฯ สามาร้ถกำกับดแ้ล้แล้ะบริ้หาร้จัดการ้กิจการ้ของบริ้ษัทั
ย่อยแล้ะบร้ิษััทร้่วม ร้วมถึงการ้ติ่ดต่ามด้แล้ให้บร้ิษััทย่อยแล้ะ
บร้ิษััทร้่วมม่การ้ปฏิิบัต่ิต่ามมาต่ร้การ้แล้ะกล้ไกต่่าง ๆ ท่�กำหนด
ไว้ได้เสม่อนเป็นหน่วยงานของบร้ิษััทฯ เอง แล้ะเป็นไปต่าม
นโยบายของบร้ิษััทฯ ร้วมถึงกฎิหมายบร้ิษััทมหาช้น ปร้ะมวล้
กฎิหมายแพ่งแล้ะพาณิช้ย์ กฎิหมายหล้ักทร้ัพย์ แล้ะกฎิหมายท่�
เก่�ยวข้องต่ล้อดจนปร้ะกาศ ข้อบังคับแล้ะหล้ักเกณฑ์์ต่่าง ๆ  
ท่�เก่�ยวข้อง  ของสำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับหล้ักทร้ัพย์แล้ะ
ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ (“สำนักงาน ก.ล้.ต่.”) แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์
แห่งปร้ะเทศไทย (“ต่.ล้.ท.”) ทั�งน่� เพ่�อร้ักษัาผ่ล้ปร้ะโยช้น์ในเงิน
ล้งทุนของบร้ิษััทในบร้ิษััทย่อยแล้ะบร้ิษััทร้่วมดังกล้่าว 

1.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบัตุิที่่�เกิ่�ยวกิับผู้ถุ่อ็หุ้นและผู้ม่ 
ส่วนได้เส่ย
บร้ิษััทฯ ต่ร้ะหนักถึงความสำคัญของการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่  
ซึ่ึ�งเป็นปัจจัยหล้ักในการ้สร้้างความเป็นธร้ร้มแก่ผ่้้ม่ส่วนได้ส่วน
เส่ย เสร้ิมสร้้างการ้ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ ให้บร้ร้ลุ้ต่ามกล้ยุทธ์ 
วัต่ถุปร้ะสงค์ สร้้างม้ล้ค่าให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะส่งผ่ล้ให้บร้ิษััทฯ 
เจร้ิญเต่ิบโต่อย่างมั�นคงแล้ะยั�งย่น โดยได้กำหนดนโยบายแล้ะ
แนวปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับผ่้้ถ่อหุ้นแล้ะผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยไว้ ดังน่�

1. กิารดูแลผู้ถุ่อ็หุ้น กิารปฏิิบัติุตุ่อ็ผู้ถุ่อ็หุ้นโดยเที่่าเที่่ยมกิัน 
และกิารส่งเสริมกิารใช้้สิที่ธุิขอ็งผู้ถุ่อ็หุ้น

 คณะกร้ร้มการ้ต่ร้ะหนักแล้ะให้ความสำคัญถึงสิทธิของ 
ผ่้้ถ่อหุ้น โดยจะด้แล้ให้มั�นใจว่า ผ่้้ถ่อหุ้นม่ส่วนร่้วมในการ้
ต่ัดสินใจในเร้่�องสำคัญของบร้ิษััทฯ แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นทุกร้ายจะ
ได้ร้ับการ้ปฏิิบัต่ิท่�เท่าเท่ยมกันแล้ะเป็นธร้ร้ม ดังน่�

o คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้เร่้�องสำคัญ ทั�งปร้ะเด็นท่�
กำหนดในกฎิหมายแล้ะปร้ะเด็นท่�อาจมผ่่ล้กร้ะทบต่อ่
ทิศทางการ้ดำเนินงานของบริ้ษััทฯ จะต้่องผ่่านการ้
พิจาร้ณาแล้ะ/หร้่อการ้อนุมัต่ิจากผ่้้ถ่อหุ้น โดยเร้่�อง



128  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

สำคัญดังกล้่าวจะถ้กบร้ร้จุเป็นวาร้ะการ้ปร้ะชุ้ม 
ผ่้้ถ่อหุ้น

o คณะกร้ร้มการ้จะสนบัสนุนการ้มส่่วนร้ว่มของผ้้่ถอ่หุน้ 
โดยม่การ้กำหนดหลั้กเกณฑ์์การ้ให้ผ่้้ถ่อหุ้นส่วนน้อย
สามาร้ถเสนอเพิ�มวาร้ะการ้ปร้ะช้มุ แล้ะเสนอช้่�อบคุคล้
เพ่�อเข้าดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้ล้่วงหน้าก่อนวัน
ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น โดยม่การ้เปิดเผ่ยหล้ักเกณฑ์์ดังกล้่าว
ให้ผ่้้ถ่อหุ้นทร้าบล้่วงหน้า

o คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้ม่การ้ส่งหนังส่อนัดปร้ะชุ้ม 
ผ่้้ถ่อหุ้น เอกสาร้การ้มอบฉันทะ พร้้อมเอกสาร้ท่�
เก่�ยวข้อง โดยข้อม้ล้ดังกล้่าวม่ความถ้กต่้อง คร้บถ้วน 
แล้ะเพ่ยงพอ ต่่อการ้ใช้้สิทธิของผ่้้ถ่อหุ้นแล้ะเผ่ยแพร้่
บน website ของบร้ิษััทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวัน
ปร้ะชุ้ม

o คณะกร้ร้มการ้จะเปิดโอกาสให้ผ่้้ถ่อหุ้นส่งคำถาม 
ล้ว่งหน้าก่อนวนัปร้ะชุ้ม โดยกำหนดหลั้กเกณฑ์ก์าร้สง่
คำถามล้ว่งหนา้ แล้ะเผ่ยแพร่้หล้กัเกณฑ์ด์งักล้า่วไวบ้น 
website ของบร้ิษััทฯ

o คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้การ้ดำเนินการ้ในวันปร้ะชุ้ม
ผ่้้ถ่อหุ้นเป็นไปด้วยความเร้่ยบร้้อย โปร้่งใส ม่
ปร้ะสิทธิภาพ แล้ะเอ่�อให้ผ่้้ถ่อหุ้นสามาร้ถใช้้สิทธิของ
ต่น ดังน่�

• การ้กำหนดวนั เวล้า แล้ะสถานท่�ในการ้ปร้ะช้มุให้
สะดวกในการ้เข้าร้่วมปร้ะชุ้มของผ่้้ถ่อหุ้น 

• ไม่ให้ม่การ้กร้ะทำใด ๆ เป็นการ้จำกัดโอกาสการ้
เข้าปร้ะชุ้มหร้่อสร้้างภาร้ะให้ผ่้้ถ่อหุ้นจนเกินไป

• ส่งเสร้ิมการ้นำเทคโนโล้ย่มาใช้้กับการ้ปร้ะชุ้ม 
ผ่้ถ้อ่หุน้ ทั�งการ้ล้งทะเบย่นผ้้่ถอ่หุน้ การ้นับคะแนน
แล้ะแสดงผ่ล้ เพ่�อให้การ้ดำเนินการ้ปร้ะชุ้ม
สามาร้ถกร้ะทำได้ร้วดเร้็ว ถ้กต่้อง แม่นยำ

• เปิดโอกาสให้ผ่้้ถ่อหุ้นแสดงความเห็นแล้ะต่ั�ง
คำถามต่่อท่�ปร้ะชุ้มในเร่้�องท่�เก่�ยวข้องกับบร้ิษััทฯ 
ได้ โดยกร้ร้มการ้ทุกคนแล้ะผ้้่บริ้หาร้ท่�เก่�ยวข้อง
ควร้เข้าร้่วมการ้ปร้ะชุ้มเพ่�อให้ผ่้้ถ่อหุ้นสามาร้ถ 
ซึ่ักถามในปร้ะเด็นต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องได้

• ก่อนเร้ิ�มการ้ปร้ะชุ้ม ผ่้้ถ่อหุ้นควร้ได้ร้ับทร้าบ
จำนวนแล้ะสัดส่วนของผ่้้ถ่อหุ้นท่�เข้าร้่วมปร้ะชุ้ม
ด้วยต่นเองแล้ะของผ้้่ถ่อหุ้นท่�มอบฉันทะ วิธ่การ้
ปร้ะชุ้ม การ้ล้งคะแนนเส่ยงแล้ะการ้นับคะแนน
เส่ยง

• สนบัสนุนให้มก่าร้ใช้บ้ตั่ร้ล้งคะแนนเสย่งในวาร้ะท่�
สำคัญ แล้ะส่งเสริ้มให้ม่บุคคล้ท่�เป็นอิสร้ะเป็นผ่้้
ต่ร้วจนบัหร้อ่ต่ร้วจสอบคะแนนเสย่งในการ้ปร้ะช้มุ 
แล้ะเปิดเผ่ยผ่ล้การ้ล้งคะแนนท่�เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย แล้ะงดออกเส่ยง ในแต่่ล้ะวาร้ะให้ท่�ปร้ะชุ้ม
ทร้าบพร้้อมทั�งบันทึกไว้ในร้ายงานการ้ปร้ะชุ้ม

o คณะกร้ร้มการ้จะดแ้ล้ให้การ้เปิดเผ่ยมต่ทิ่�ปร้ะช้มุ แล้ะ
การ้จัดทำร้ายงานการ้ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นเป็นไปอย่าง 
ถ้กต่้องแล้ะคร้บถ้วน โดยบร้ิษััทฯ จะเปิดเผ่ยมต่ิท่�
ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นพร้้อมผ่ล้การ้ล้งคะแนนเส่ยง ภายใน
วันทำการ้ถัดไป ผ่่านร้ะบบข่าวของต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ 
แล้ะบน website ของบริ้ษััทฯ แล้ะจัดส่งสำเนา
ร้ายงานการ้ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นให้ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ 
ภายใน 14 วันนับจากวันปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น 

o คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้ฝ่่ายจัดการ้จัดให้ม่
หน่วยงานหร้่อผ่้้ร้ับผ่ิดช้อบงานนักล้งทุนสัมพันธ์ท่�ทำ
หนา้ท่�ในการ้ส่�อสาร้กับผ้้่ถอ่หุน้ แล้ะผ้้่มส่่วนได้เสย่อ่�น 
เช้่น นักล้งทุน นักวิเคร้าะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เท่าเท่ยมกัน แล้ะทันเวล้า โดยม่นโยบายการ้ส่�อสาร้ 
(communication policy) แล้ะนโยบายการ้เปดิเผ่ย
ข้อม้ล้ (disclosure policy) เพ่�อให้มั�นใจได้ว่า การ้
ส่�อสาร้แล้ะการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ต่่อบุคคล้ภายนอกเป็น
ไปอย่างเหมาะสม เท่าเท่ยมกัน ทันเวล้า ใช้้ช้่องทางท่�
เหมาะสม ปกป้องข้อม้ล้ล้ับแล้ะข้อม้ล้ท่�ม่ผ่ล้ต่่อร้าคา
หล้ักทร้ัพย์ ร้วมทั�งม่การ้ส่�อสาร้ให้เข้าใจต่ร้งกันทั�ง
องค์กร้ในการ้ปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายดังกล้่าว

o คณะกร้ร้มการ้ส่งเสร้ิมให้ม่การ้นำเทคโนโล้ย่
สาร้สนเทศมาใช้้ในการ้เผ่ยแพร่้ข้อมล้้ ซึ่ึ�งนอกจากการ้
เผ่ยแพร่้ข้อม้ล้ต่ามเกณฑ์์ท่�กำหนดแล้ะผ่่านช่้องทาง
ของต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ แล้้ว คณะกร้ร้มการ้จะจัดให้ม่
การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ทั�งภาษัาไทยแล้ะภาษัาอังกฤษัผ่่าน
ช้่องทางอ่�นด้วย เช้่น website ของบร้ิษััทฯ

2. กิารป้อ็งกิันกิารใช้้ข้อ็มูลภายใน
 กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะพนักงานของบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััท

ในกลุ้่ม สามาร้ถล้งทุนในหลั้กทรั้พย์ต่่าง ๆ ของบริ้ษััทฯ  
ท่�จดทะเบ่ยนเป็นหล้ักทร้ัพย์ในต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่ง
ปร้ะเทศไทยได ้ แต่ต่่อ้งไมใ่ช้ข้อ้มล้้ภายในของบร้ษิัทัฯ ท่�ยงั
มิได้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ในต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ในการ้ต่ัดสินใจซึ่่�อ
ขายหลั้กทรั้พย์นั�น หร้่อเพ่�อแสวงหาปร้ะโยช้น์ส่วนต่น  
ซึ่ึ�งจะเป็นการ้เอาเปร้่ยบผ้้่ล้งทุนทั�วไป แล้ะอาจเข้าข่าย
เปน็การ้กร้ะทำผ่ดิกฎิหมายดว้ย บร้ษิัทัฯ จงึกำหนดนโยบาย
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การ้ซึ่่�อขายหล้ักทร้ัพย์ แล้ะการ้ใช้้ข้อม้ล้ภายใน เพ่�อให้
กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ พนักงาน แล้ะผ่้้เก่�ยวข้องของบร้ิษััทฯ 
ใช้ย้ดึถอ่เปน็กร้อบแล้ะแนวปฏิบิตั่ ิเพ่�อเปน็การ้ปอ้งกนัการ้
ใช้้ข้อม้ล้ภายในของบร้ิษััทฯ ไปแสวงหาผ่ล้ปร้ะโยช้น์แก่
ต่นเองหร้่อบุคคล้อ่�นในทางมิช้อบ ดังน่�

o หา้มมใิห้กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ร้หิาร้ พนักงาน แล้ะล้ก้จา้งของ 
บร้ิษััทฯ ซึ่ึ�งร้้้หร้่อคร้อบคร้องข้อม้ล้ภายใน หร้่ออย้่ใน
ต่ำแหน่งหร้่อสายงานท่�ร้ับผ่ิดช้อบข้อม้ล้ภายใน หร้่อ
ท่�สามาร้ถเข้าถึงข้อม้ล้ภายใน ซึ่่�อหร้่อขายหล้ักทร้ัพย์
ของบร้ิษััทฯ ไม่ว่าเพ่�อต่นเองหร่้อบุคคล้อ่�น ร้วมถึง
ห้ามเปิดเผ่ยข้อม้ล้ภายในแก่บุคคล้อ่�น ไม่ว่าโดยทาง
ต่ร้งหร้่อทางอ้อม แล้ะไม่ว่าด้วยวิธ่ใด โดยร้้้หร้่อควร้ร้้้
วา่ผ่้ร้้บัขอ้ม้ล้อาจนำข้อม้ล้นั�นไปใช้ป้ร้ะโยช้น์ในการ้ซ่ึ่�อ
หร้่อขายหล้ักทร้ัพย์ ในช้่วงเวล้าก่อนท่�จะเผ่ยแพร้่ 
งบการ้เงนิร้ายปี หร่้อร้ายไต่ร้มาสต่่อต่ล้าดหล้กัทร้พัย์ฯ 
เป็นเวล้าอย่างน้อย 30 วัน แล้ะควร้ร้ออย่างน้อย 24 
ช้ั�วโมง ภายหล้งัการ้เปดิเผ่ยขอ้มล้้ดังกล้า่วกอ่นทำการ้
ซึ่่�อหร้่อขายหล้ักทร้ัพย์ของบร้ิษััทฯ

o ในกร้ณท่่�บริ้ษััทฯ มข่อ้มล้้ภายในซึึ่�งอย้ใ่นช่้วงเวล้าท่�ยงั
ไม่สามาร้ถเปิดเผ่ยได้ ด้วยเหตุ่ท่�ยังไม่อาจสรุ้ปผ่ล้ได้
หร้อ่มค่วามไมแ่นน่อนสง้ กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ร้หิาร้ พนกังาน 
แล้ะล้้กจ้างของบร้ิษััทฯ ท่�เก่�ยวข้องม่หน้าท่�ด้แล้ 
จัดการ้ร้ักษัาความล้ับของข้อม้ล้ดังกล้่าว เพ่�อป้องกัน
มิให้ผ่้้ใดนำไปแสวงหาปร้ะโยช้น์ หร้่อเปิดเผ่ยโดย 
มิช้อบ

o กร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ต้่องจัดทำแล้ะนำส่งร้ายงาน
การ้ถ่อหล้ักทร้ัพย์ของต่น ค้่สมร้ส หร้่อผ่้้ท่�อย้่กินด้วย
กันฉันสาม่ภร้ิยา บุต่ร้ท่�ยังไม่บร้ร้ลุ้นิต่ิภาวะ ร้วมถึง
นิต่ิบุคคล้ท่�กร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ ค้่สมร้สหร้่อผ่้้ท่�อย้่
กินกันฉันสาม่ภริ้ยา แล้ะบุต่ร้ท่�ยังไม่บร้ร้ลุ้นิต่ิภาวะ
ของกร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ดังกล้่าวเป็นผ่้้ถ่อหุ้นเกิน
ร้้อยล้ะ 30 ของจำนวนสิทธิออกเส่ยงทั�งหมดของ
นิต่ิบุคคล้ดังกล้่าวส่งต่่อสำนักงาน ก.ล้.ต่. แล้ะส่ง
สำเนาร้ายงานน่�ให้แก่บร้ิษััทฯ

o บร้ิษััทฯ กำหนดบทล้งโทษัทางวินัยสำหร้ับผ่้้บร้ิหาร้
แล้ะผ่้ป้ฏิบิตั่งิานท่�เก่�ยวขอ้ง หากมก่าร้ฝ่า่ฝ่น้นำขอ้มล้้
ภายในไปใช้้หาปร้ะโยช้น์ส่วนต่นซึ่ึ�งเร้ิ�มต่ั�งแต่่การ้ 
ต่ักเต่่อนเป็นหนังส่อ ต่ัดค่าจ้าง พักงานช้ั�วคร้าวโดย 
ไม่ได้ร้ับค่าจ้าง หร้่อให้ออกจากงาน ซึ่ึ�งการ้ล้งโทษัจะ
พจิาร้ณาจากเจต่นาของการ้กร้ะทำแล้ะความร้า้ยแร้ง
ของความผ่ิดนั�น ๆ

3. กิารป้อ็งกิันค้วามขัดแย้งที่างผลประโยช้น์
 บร้ษิัทัฯ ต่ร้ะหนกัถงึความสำคญัของการ้ปร้ะกอบธุร้กจิดว้ย

ความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ โปร้่งใส แล้ะต่ร้วจสอบได้  ซึ่ึ�งเป็นหล้ัก
การ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ แล้ะเสริ้มสร้้างองค์กร้ให้ม่
ปร้ะสทิธภิาพ  บริ้ษัทัฯ จงึกำหนดเปน็นโยบายใหก้ร้ร้มการ้ 
ผ่้บ้ริ้หาร้ แล้ะพนักงานพึงหล้ก่เล่้�ยงการ้กร้ะทำการ้ใด ๆ  อนั
อาจเป็นการ้ขัดต่่อผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของบริ้ษััทฯ โดยคณะ
กร้ร้มการ้จะด้แล้ให้ม่การ้จัดการ้แล้ะต่ิดต่ามร้ายการ้ท่�อาจ
ม่ความขัดแย้งของผ่ล้ปร้ะโยช้น์ ร้วมทั�งด้แล้ให้ม่แนวทาง
แล้ะวิธ่ปฏิิบัต่ิ เพ่�อให้การ้ทำร้ายการ้ดังกล้่าวเป็นไปต่าม 
ขั�นต่อนการ้ดำเนินการ้แล้ะการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ต่ามท่�
กฎิหมายกำหนดแล้ะเป็นไปเพ่�อผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของบร้ิษััทฯ 
แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นโดยร้วมเป็นสำคัญ โดยท่�ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยไม่ม่ 
ส่วนร้่วมในการ้ต่ัดสินใจ ดังน่�

o บร้ิษััทฯ ต่้องไม่ให้ก้้ย่ม หร้่อค�ำปร้ะกันแก่กร้ร้มการ้
หร้อ่ผ่้บ้ร้หิาร้ หร้อ่กิจการ้ท่�กร้ร้มการ้หร้อ่ผ้้่บริ้หาร้ถอ่หุ้น
เกนิ 50% เว้นแต่่เป็นส่วนหนึ�งของสวสัดกิาร้ของบร้ษิัทัฯ

o กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะพนักงานต้่องไม่ปร้ะกอบ
กิจการ้อันม่สภาพเด่ยวกัน แล้ะเป็นการ้แข่งขันกับ
กิจการ้ของบร้ิษััทฯ หร้่อเข้าเป็นหุ้นส่วน ผ่้้ถ่อหุ้นท่�ม่
อำนาจต่ัดสินใจ กร้ร้มการ้ หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ในกิจการ้อัน
ม่สภาพเด่ยวกัน แล้ะเป็นการ้แข่งขันกับกิจการ้ของ 
บร้ิษััทฯ เว้นแต่่จะแจ้งต่่อท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นก่อนท่�จะ
ได้ร้ับการ้แต่่งต่ั�งเป็นกร้ร้มการ้

o กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ร้หิาร้ แล้ะพนกังานทกุคนควร้จะเปดิเผ่ย
ร้ายการ้ธุร้กิจหร้่อกิจการ้ท่�ปร้ะกอบขึ�นเป็นส่วนต่ัว 
หร้่อกับคร้อบคร้ัว หร้่อญาต่ิพ่�น้อง หร้่อผ่้้อย่้ใน
อุปการ้ะ ท่�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผ่ล้ปร้ะโยช้น์
ทางธุร้กิจกับบร้ิษััทฯ ได้ เช้่น

• การ้ร้่วมล้งทุนหร้่อม่ผ่ล้ปร้ะโยช้น์กับผ่้้ค้าท่�
ปร้ะกอบธุร้กิจกับบร้ิษััทฯ หร้่อล้้กค้าของบร้ิษััทฯ

• การ้ดำร้งต่ำแหน่งใด ๆ หร้่อแม้แต่่การ้เป็น 
ท่�ปร้กึษัาของผ้้่คา้ท่�ปร้ะกอบธรุ้กจิกับบร้ษัิัทฯ หร้อ่
ล้้กค้าของบร้ิษััทฯ

• การ้ทำการ้ค้าสินค้าหร้่อการ้ให้บร้ิการ้กับบร้ิษััทฯ 
โดยต่ร้ง หร้่อทำการ้ผ่่านผ่้้อ่�น

o กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ร้หิาร้ แล้ะพนกังานต่อ้งไมใ่ช้โ้อกาสหร้อ่
ขอ้มล้้ของบร้ษิัทัฯ เพ่�อเอ่�อปร้ะโยช้น์ใหก้บัต่นเองหร้อ่
ผ่้้อ่�น ร้วมถึงการ้ทำธุร้กิจท่�แข่งกับบริ้ษััทฯ หร่้อทำ
ธุร้กิจท่�เก่�ยวเน่�อง
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o กร้ร้มการ้ แล้ะผ้้่บริ้หาร้ ต่อ้งไม่เข้าร่้วมปร้ะชุ้มหร้อ่งด 
ออกเส่ยงร้ายการ้ท่�เก่�ยวข้องกับต่นเอง ท่�อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์กับบริ้ษััทฯ หาก
จำเป็นต่้องทำเพ่�อปร้ะโยช้น์ของบร้ิษััทฯ ให้กร้ะทำ
ร้ายการ้นั�นเสม่อนเป็นร้ายการ้ท่�กร้ะทำกับบุคคล้
ภายนอก (Arm’s Length Basis) แล้ะในการ้พิจาร้ณา
เร้่�องความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ แล้ะในการ้ทำ
ร้ายการ้ท่�อาจมก่าร้ขัดแยง้ทางผ่ล้ปร้ะโยช้น ์จะต่อ้งม่
กร้ร้มการ้อิสร้ะร้่วมปร้ะชุ้มแล้ะพิจาร้ณาทุกคร้ั�ง

o กร้ร้มการ้ แล้ะผ้้่บร้ิหาร้ต่้องแจ้งการ้ม่ส่วนได้เส่ยใน
สัญญาต่่าง ๆ ท่�บร้ิษััทฯ ทำขึ�นให้บร้ิษััทฯ ทร้าบ

o กร้ร้มการ้ แล้ะผ่้บ้ร้หิาร้ ต่อ้งจดัทำร้ายงานการ้เปดิเผ่ย
ความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ เป็นปร้ะจำทุกปีหร้่อ
เม่�อเกิดเหตุ่การ้ณ์

o กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะบุคล้ากร้ของบร้ิษััทฯ ท่�ร้ับ
ทร้าบข้อม้ล้ภายใน พึงหล้่กเล่้�ยงการ้ใช้้ข้อม้ล้ภายใน
เพ่�อปร้ะโยช้น์ของต่นเองหร้่อให้ข้อม้ล้ภายในเพ่�อ
ปร้ะโยช้น์แก่บุคคล้อ่�นในทางมิช้อบ ร้วมถึงจะต่้อง
ปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายการ้ใช้้ข้อม้ล้ภายในของบร้ิษััทฯ 
โดยเคร้่งคร้ัด

4. ค้วามรับผิดช้อ็บตุ่อ็ผู้ม่ส่วนได้เส่ย
 คณะกร้ร้มการ้บร้ษัิัทไดก้ำหนดแนวปฏิิบัต่ต่ิ่อผ่้ม้ส่ว่นไดเ้สย่

ต่า่ง ๆ  ไวเ้ปน็สว่นหนึ�งในนโยบายความร้บัผ่ดิช้อบต่อ่สงัคม 
(CSR) แล้ะจร้ร้ยาบร้ร้ณ (Code of Conduct) แล้ะจะ 
เปดิเผ่ยขอ้มล้้สำคญัท่�เก่�ยวขอ้งแล้ะจำเปน็แกผ่่้ม้ส่ว่นไดเ้สย่
เหล้่านั�นได้ร้ับทร้าบอย่างเพ่ยงพอ เช้่�อถ่อได้ แล้ะทันเวล้า 
ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทต้่องต่ร้ะหนักถึงความสำคัญของ
ผ่้ม้ส่่วนได้เสย่แล้ะปฏิบิติั่ต่่อผ่้ม้ส่่วนได้เสย่ทุกกลุ้ม่ ซึึ่�งร้วมถงึ
ผ่้้ถ่อหุ้น พนักงาน ผ่้้ว่าจ้าง ค้่ค้า สาธาร้ณะแล้ะสังคมโดย
ร้วมอย่างโปร่้งใส เหมาะสม เสมอภาคแล้ะเป็นธร้ร้ม  
ซึ่ึ�งคร้อบคลุ้มเร้่�องดังน่�

o ค้วามรับผิดช้อ็บตุ่อ็พีนักิงานและลูกิจ้าง โดยปฏิิบัต่ิ
ให้เป็นไปต่ามกฎิหมายแล้ะมาต่ร้ฐานท่�เก่�ยวข้องแล้ะ
ปฏิิบัต่ิต่่อพนักงานแล้ะล้้กจ้างอย่างเป็นธร้ร้มแล้ะ
เคาร้พสิทธิมนุษัยช้น ได้แก่ การ้กำหนดค่าต่อบแทน
แล้ะผ่ล้ปร้ะโยช้น์อ่�น ๆ ท่�เป็นธร้ร้ม การ้จัดสวัสดิการ้
ท่�ไมน่อ้ยกว่าท่�กฎิหมายกำหนดหร่้อมากกว่าต่ามความ
เหมาะสม การ้ด้แล้สุขภาพอนามัยแล้ะความปล้อดภัย
ในการ้ทำงาน การ้อบร้มให้ความร้้้ พัฒนาศักยภาพ

แล้ะส่งเสร้ิมความก้าวหน้า ร้วมถึงเปิดโอกาสให้
พนกังานมโ่อกาสพฒันาทักษัะการ้ทำงานในด้านอ่�น ๆ

o ค้วามรบัผดิช้อ็บตุอ่็ผูว้า่จา้ง โดยปฏิบัิต่ใิห้เป็นไปต่าม
กฎิหมายแล้ะมาต่ร้ฐานท่�เก่�ยวข้องแล้ะคำนึงถึง
สขุภาพ ความปล้อดภยั ความเปน็ธร้ร้ม การ้เกบ็ร้กัษัา
ข้อม้ล้ผ้้่ว่าจ้าง การ้ต่ิดต่ามวัดผ่ล้ความพึงพอใจของ 
ผ่้ว้า่จา้ง เพ่�อการ้พัฒนาปรั้บปรุ้งผ่ลิ้ต่ภณัฑ์แ์ล้ะบริ้การ้ 
ร้วมทั�งการ้โฆษัณาปร้ะช้าสัมพันธ์ต่้องกร้ะทำอย่างม่
ความร้ับผ่ิดช้อบไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผ่ิด หร้่อใช้้
ปร้ะโยช้น์จากความเข้าใจผ่ิดของผ่้้ว่าจ้าง

o ค้วามรับผิดช้อ็บตุ่อ็คู้่ค้้า โดยม่กร้ะบวนการ้จัดซึ่่�อ 
จัดจ้างแล้ะเง่�อนไขสัญญาหร้่อข้อต่กล้งท่�เป็นธร้ร้ม 
การ้ช่้วยใหค้วามร้้ ้พฒันาศกัยภาพ แล้ะยกร้ะดบัความ
สามาร้ถในการ้ให้บร้ิการ้ให้ได้มาต่ร้ฐาน ช้่�แจงแล้ะ
ดแ้ล้ใหค้้ค่า้เคาร้พสทิธมินษุัยช้นแล้ะปฏิบิตั่ติ่อ่แร้งงาน
ต่นเองอย่างเป็นธร้ร้ม ร้ับผ่ิดช้อบต่่อสังคมแล้ะ 
สิ�งแวดล้้อม ร้วมถึงม่ร้ะเบ่ยบในการ้ปร้ะเมินแล้ะ 
คดัเล้อ่กค้ค้่า เพ่�อพฒันาการ้ปร้ะกอบธุร้กจิร้ะหว่างกนั
อย่างยั�งย่น

o ค้วามรับผิดช้อ็บตุ่อ็ชุ้มช้น โดยนำความร้้้แล้ะ
ปร้ะสบการ้ณ์ทางธุร้กิจมาพัฒนาโคร้งการ้ท่�สามาร้ถ
สร้้างเสร้ิมปร้ะโยช้น์ต่่อชุ้มช้นได้อย่างเป็นร้้ปธร้ร้ม  
มก่าร้ต่ดิต่ามแล้ะวัดผ่ล้ความคบ่หน้าแล้ะความสำเร็้จ
ในร้ะยะยาว

o ค้วามรับผิดช้อ็บตุ่อ็สิ�งแวดล้อ็ม โดยป้องกัน ล้ด 
จัดการ้แล้ะด้แล้ให้มั�นใจว่าบร้ิษััทฯ จะไม่สร้้างหร้่อ 
ก่อให้ เกิดผ่ล้กร้ะทบในทางล้บต่่อสิ� งแวดล้้อม  
ซึ่ึ�งคร้อบคลุ้มการ้ใช้้พลั้งงาน การ้ใช้้น�ำ การ้ใช้้
ทร้ัพยากร้หมุนเว่ยน การ้ปล้่อยแล้ะจัดการ้ของเส่ย
จากการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ แล้ะการ้ปล่้อยก๊าซึ่เร่้อน
กร้ะจก เป็นต่้น

o กิารแข่งขันอ็ย่างเป็นธุรรม โดยการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ
อย่างเปิดเผ่ยโปร่้งใสแล้ะไม่สร้้างความได้เปร้่ยบ
ทางการ้แข่งขันอย่างไม่เป็นธร้ร้ม

5. กิารตุ่อ็ตุ้านกิารทีุ่จริตุและค้อ็ร์รัปช้ั�น 
 บร้ษิัทัฯ ให้ความสำคัญต่อ่การ้ดำเนินธรุ้กจิ อย่างร้ะมัดร้ะวัง

ในเร้่�องการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ั�น โดยยึดถ่อปฏิิบัต่ิต่ามหล้ักการ้
กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ เพ่�อปร้ะโยช้น์ส้งสุดของผ่้้ถ่อหุ้น  
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ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย แล้ะผ่้้เก่�ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่่อต่้าน
การ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ั�น เพ่�อใช้้ถ่อเป็นแนวปฏิิบัต่ิ ดังน่�

5.1 กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ริ้หาร้ แล้ะพนักงานของบริ้ษัทัฯ ต่อ้งไม่กร้ะทำ
การ้ทจุร้ติ่คอร์้ร้ปัช้ั�น ทั�งโดยทางต่ร้งแล้ะทางอ้อม ซึ่ึ�งหมายถึง
การ้ใช้้อำนาจท่�ได้มาหร้่อทรั้พย์สินท่�ม่อย้่ในทางมิช้อบ  
เพ่�อปร้ะโยช้น์ของต่นเองหร่้อผ้้่อ่�น หร่้อเพ่�อให้เกิดความ 
เส่ยหายต่่อปร้ะโยช้น์ของผ้้่อ่�น เช่้น การ้นำเสนอ การ้ให้
คำมั�นสัญญา การ้ขอ การ้เร้่ยกร้้อง การ้เร้่ยกหร้่อรั้บ 
ผ่ล้ปร้ะโยช้น์ การ้ให้ผ่ล้ปร้ะโยช้น์ การ้ช้ักจ้งส้่การ้กร้ะทำท่�
ผ่ดิต่อ่กฎิหมาย หร้อ่การ้ทำล้ายความไว้ใจ หร้อ่การ้กร้ะทำ
อ่�นใดท่�เป็นการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ั�น เป็นต่้น

5.2 กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะพนักงานของบร้ิษััทฯ ต่้องปฏิิบัต่ิ
ต่ามนโยบายแล้ะมาต่ร้การ้ต่่อต่้านการ้ทุจริ้ต่คอร้์ร้ัปช้ั�น 
แล้ะปฏิบิตั่ติ่ามกฎิหมายของปร้ะเทศไทยในการ้ต่อ่ต่า้นการ้
ทจุริ้ต่คอร์้รั้ปช้ั�น หากฝ่า่ฝ่น้ไม่ปฏิบิติั่ต่ามนโยบายน่� จะต่อ้ง
ถ้กพิจาร้ณาโทษัทางวินัย แล้ะดำเนินคด่ต่ามกฎิหมายต่าม
แต่่กร้ณ่

5.3 กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะพนักงานของบร้ิษััทฯ ม่หน้าท่�เฝ่้า
ร้ะวัง แล้ะป้องกันการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ั�น หากพบเห็นการ้ 
กร้ะทำทจุร้ติ่คอร้ร์้ปัช้ั�นหร้อ่การ้กร้ะทำท่�อาจกอ่ใหเ้กดิการ้
ทจุริ้ต่คอร้รั์้ปช้ั�น ต่อ้งแจง้เหตุ่หร้อ่ร้ายงานต่อ่ผ้้่บังคบับญัช้า
หร้่อบุคคล้ท่�ร้ับผ่ิดช้อบทันท่ ต่ามท่�กำหนดไว้ในนโยบาย
การ้แจ้งเบาะแสแล้ะข้อร้อ้งเร้ย่นแล้ะให้ความร่้วมมอ่ในการ้
ต่ร้วจสอบข้อเท็จจร้ิงต่่าง ๆ

5.4 กำหนดช้่องทางการ้แจ้งเบาะแสไว้ในนโยบายการ้แจ้ง
เบาะแสแล้ะข้อร้้องเร้่ยน โดยส่งเสริ้มให้ม่การ้ส่�อสาร้ท่�
หล้ากหล้ายช้่องทาง เพ่�อให้พนักงานแล้ะผ่้้ม่ส่วนเก่�ยวข้อง
สามาร้ถแจ้งเบาะแสอันควร้สงสัย ทั�งน่� 

 บร้ิษััทฯ จะเก็บร้ักษัาร้ายล้ะเอ่ยดของผ่้้แจ้งข้อม้ล้ไว้เป็น
ความลั้บ ผ่้้แจ้งข้อม้ล้ท่�กร้ะทำด้วยเจต่นาท่�ด่ต่่อบริ้ษััทฯ 
แล้ะม่ความบร้ิสุทธิ�ใจ ร้วมถึงผ่้้ท่�ปฏิิเสธการ้กร้ะทำทุจร้ิต่
คอร้รั์้ปช้ั�นจะไดร้้บัการ้ปกปอ้งคุ้มคร้องจากบร้ษิัทัฯ แล้ะจะ
ไม่ได้ร้ับผ่ล้กร้ะทบใดๆ จากการ้กร้ะทำดังกล้่าว

5.5 บร้ิษััทฯ เล้็งเห็นถึงความสำคัญของการ้สร้้างความสัมพันธ์
ทางธรุ้กจิท่�ดก่บัผ่้ว้า่จา้งแล้ะค้ค่า้ต่า่งๆ นโยบายน่�จงึไมห้่าม
การ้กร้ะทำใด ๆ  ท่�โปร่้งใสแล้ะเปน็สว่นหนึ�งของการ้ดำเนนิ
ธรุ้กิจต่ามปกติ่ ซึึ่�งมก่ฎิหมาย ขอ้บังคับ ธร้ร้มเนย่มปร้ะเพณ่
ทอ้งถิ�นหร้อ่หล้กัปฏิบัิต่ทิางการ้คา้ใหก้ร้ะทำได ้เช่้น การ้ให้
ความบันเทิง การ้เล้่�ยงร้ับร้อง การ้ให้หร้่อร้ับของขวัญใน
โอกาสพิเศษัต่ามสมควร้แล้ะได้กร้ะทำอย่างสมเหตุ่สมผ่ล้
ต่ามแนวทางจร้ร้ยาบร้ร้ณในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ

5.6 บร้ษิัทัฯ มน่โยบายเปน็กล้างทางการ้เมอ่ง ไมม่น่โยบายช้ว่ย
เหล้่อทางการ้เม่องหร้่อกร้ะทำการ้อันเป็นการ้ฝ่ักใฝ่่ฝ่่ายใด

5.7 การ้บร้จิาคเพ่�อการ้กศุล้แล้ะการ้ใหเ้งนิสนบัสนนุ จะต่อ้งไม่
เป็นการ้ปิดบังการ้ติ่ดสินบน โดยจะต้่องผ่่านกร้ะบวนการ้
พิจาร้ณาท่�โปร่้งใสแล้ะเป็นไปต่ามกฎิหมายหร้่อร้ะเบ่ยบท่�
เก่�ยวข้อง

5.8 การ้จัดซึ่่�อจัดจ้าง ต่้องดำเนินการ้อย่างโปร่้งใส ไม่ขัดต่่อ
กฎิหมาย ร้ะเบย่บงาน แล้ะขั�นต่อนปฏิบิตั่ทิ่�บร้ษิัทัฯ กำหนด
ไว ้ร้วมทั�งจดัใหม้ก่าร้ต่ร้วจสอบการ้ปฏิบิตั่งิานจดัซึ่่�อจดัจา้ง 
อย่างสม�ำเสมอ

5.9 จัดให้ม่ร้ะบบการ้ควบคุมภายในท่�เพ่ยงพอ แล้ะเหมาะสม 
เพ่�อป้องกันการ้ทุจร้ิต่คอร์้ร้ัปช้ั�น แล้ะการ้ดำเนินงานท่� 
ไม่เป็นไปต่ามหล้ักการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่

5.10 จัดให้ม่ช้่องทางการ้ส่�อสาร้ให้พนักงาน แล้ะผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย
ทร้าบถงึนโยบายต่อ่ต่า้นการ้ทุจร้ติ่คอร้ร์้ปัช้ั�น แล้ะสามาร้ถ
แจ้งเบาะแส ขอ้ร้อ้งเร้ย่น ขอ้เสนอแนะให้บริ้ษัทัฯ ได้ทร้าบ 
เพ่�อสบ่สวนหาขอ้เท็จจริ้งต่ามกร้ะบวนการ้ แล้ะนำไปแก้ไข
ปร้ับปรุ้ง

 ทั�งน่� บร้ิษััทฯ ม่แผ่นท่�จะเข้าร้่วมเป็นภาค่เคร้่อข่ายต่่อต่้าน
การ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ั�น ร้วมถึงสนับสนุนให้บร้ิษััทอ่�น ๆ แล้ะ
ค้่ค้าปร้ะกาศนโยบายการ้ต่่อต่้านการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ั�นด้วย
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บร้ษิัทัฯ เช้่�อมั�นวา่การ้ปฏิิบติั่ต่ามหล้กัจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ยิธร้ร้ม
ธุร้กิจ ซึึ่�งเป็นพ่�นฐานสำคัญในการ้เสริ้มสร้้างแล้ะยกร้ะดับการ้
กำกบัดแ้ล้กิจการ้ท่�ด ่แล้ะเปน็ร้ากฐานสำคญัของการ้เจร้ญิเต่บิโต่
ท่�มั�นคงแล้ะยั�งย่น ร้วมทั�งเป็นสิ�งท่�ช้่วยสนับสนุนให้บร้ิษััท
สามาร้ถบร้ร้ลุ้ต่ามกล้ยุทธ์แล้ะวัต่ถุปร้ะสงค์ท่�กำหนดไว้ ดังนั�น 
บร้ษิัทัฯ จงึสง่เสร้มิใหก้าร้ดำเนนิธรุ้กิจแล้ะการ้ปฏิบิตั่หินา้ท่�ของ
ผ่้้ท่�เก่�ยวข้องให้เป็นไปต่ามหล้ักปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะ
จร้ิยธร้ร้มธุร้กิจของบร้ิษััทฯ โดยยึดหล้ักการ้พ่�นฐาน ดังน่�

- ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ด้วยความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ ม่คุณธร้ร้ม แล้ะความ
ร้ับผ่ิดช้อบ

- เกบ็ร้กัษัาความล้บั แล้ะไมใ่ช้ข้อ้มล้้ภายในหร้อ่ขอ้มล้้อนัเปน็
ความลั้บเพ่�อแสวงหาปร้ะโยช้น์แก่ต่นเองหร้่อผ้้่อ่�นในทางท่� 
มิช้อบ

- ป้องกัน หร้่อหล้่กเล้่�ยงการ้กร้ะทำใด ๆ ท่�อาจนำมาซึ่ึ�งความ
ขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์

- ปฏิิบัต่ิต่นเย่�ยงผ่้้ปร้ะกอบวิช้าช้่พท่�ม่ความร้้้ ความช้ำนาญ 
แล้ะความร้ะมัดร้ะวังร้อบคอบ

ทั�งน่� ผ่้้ม่หน้าท่�ปฏิิบัต่ิต่ามหล้ักปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะ
จร้ิยธร้ร้มธุร้กิจน่� ได้แก่ บร้ิษััท ซึ่ึ�งร้วมถึง กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ 
พนักงาน ล้้กจ้าง ท่�ปร้ึกษัา ค้่สัญญา ต่ล้อดจนผ่้้กร้ะทำการ้แทน

หร้่อผ่้้ได้ร้ับมอบหมายให้กร้ะทำหน้าท่�ในนามบร้ิษััทฯ หร้่อแทน
บุคคล้ท่�กล้่าวถึงข้างต่้น โดยจะยึดมั�นในหล้ักปฏิิบัต่ิ ดังน่�

1. ความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ 
2. การ้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมายแล้ะข้อกำหนด
3. การ้ใช้้ความร้้้ ความสามาร้ถ ความเช้่�ยวช้าญ ความ

ร้ะมัดร้ะวังแล้ะเอาใจใส่
4. การ้บร้หิาร้จดัการ้ท่�ด่แล้ะการ้ควบคมุภายในท่�ม่ปร้ะสทิธิภาพ

แล้ะร้ัดกุม
5. มาต่ร้ฐานท่�กำหนดสำหร้ับการ้ปร้ะกอบการ้
6. การ้ปฏิิบัต่ิต่่อผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยกลุ้่มต่่าง ๆ
7. การ้ควบคุมด้แล้ความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์
8. การ้ร้ักษัาความล้ับของผ่้้ว่าจ้าง
9. การ้ส่�อสาร้ข้อม้ล้เก่�ยวกับบร้ิการ้กับผ่้้ว่าจ้าง
10. การ้ร้ักษัาสัมพันธภาพท่�ด่กับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง
11. การ้ให้บร้ิการ้แล้ะการ้ปฏิิบัต่ิงาน
12. การ้ดำร้งไว้ซึ่ึ�งช้่�อเส่ยงอันด่งาม
13. สิทธิของบุคคล้แล้ะกิจกร้ร้มภายนอก 

สำหร้ับร้ายล้ะเอ่ยดของหล้ักปฏิิบัต่ิแต่่ล้ะข้อได้เผ่ยแพร้่ไว้บน
เว็บไซึ่ต์่ของบริ้ษััทฯ (www.civilengineering.co.th) ภายใต้่
หัวข้อ บร้ร้ษััทภิบาล้ ไว้ในเอกสาร้แนบ 5 จร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะ
จร้ิยธร้ร้มของบร้ิษััทฯ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับด้แลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 ขื่้อม้ล้การเปล้่่ยนแปล้งแล้ะพัฒนาการท่่สำาคัญ
ด้้านการกำากับด้้แล้กิจการ 

ในปี 2564 บร้ิษััทฯ ม่การ้ดำเนินการ้เพ่�อพัฒนาด้านการ้กำกับ
ด้แล้กิจการ้ ดังน่�

o ปร้บัปร้งุกฎิบตั่ร้ของคณะกร้ร้มการ้บร้ษัิัท ในเร้่�องโคร้งสร้า้ง
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทั คณุสมบัติ่ของคณะกร้ร้มการ้ การ้ดำร้ง
ต่ำแหนง่แล้ะการ้พน้จากต่ำแหนง่ หนา้ท่�แล้ะความร้บัผ่ดิช้อบ
ของคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท แล้ะการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้
บร้ิษััท เพ่�อให้เหมาะสมกับสถานการ้ณ์ปัจจุบัน เป็นไปต่าม
หล้กัการ้กำกบัดแ้ล้กจิการ้ท่�ด ่แล้ะสอดคล้้องกบันโยบายอ่�น ๆ  
ของบร้ิษััทฯ

o แกไ้ขร้ะเบย่บอำนาจอนมุตั่แิล้ะดำเนนิการ้ของบร้ษิัทัฯ เร้่�อง
การ้ร้่วมทุน เพ่�อให้เกิดความคล่้องต่ัวในการ้ดำเนินงาน ใน
ขณะท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทยังคงสามาร้ถกำกับด้แล้การ้
ดำเนินงานของฝ่่ายบร้ิหาร้ได้อย่างเพ่ยงพอ แล้ะเหมาะสม

o คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทได้อนุมัต่ิหลั้กเกณฑ์์การ้เข้าทำร้ายการ้
ร้ะหว่างกนักบับุคคล้ท่�อาจมค่วามขัดแย้ง เร่้�องปร้ะทานบัต่ร้
เหม่องหิน เพ่�อให้เป็นไปต่ามข้อกำหนดของพร้ะร้าช้บัญญัต่ิ
หล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ะหล้ักเกณฑ์์
ท่�เก่�ยวข้องของหน่วยงานกำกับด้แล้ ร้วมถึงสอดคล้้องกับ
นโยบายการ้ทำร้ายการ้ร้ะหว่างกันหร้อ่ร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกัน 
ซึ่ึ�งร้ายการ้ดังกล้่าวเป็นร้ายการ้ท่�ม่ความสมเหตุ่สมผ่ล้  
ม่กร้ะบวนการ้ในการ้พิส้จน์ม้ล้ค่ายุต่ิธร้ร้มอย่างช้ัดเจน  
แล้ะเป็นร้ายการ้ท่�เป็นไปเพ่�อปร้ะโยช้น์ท่�ด่ท่�สุดของบริ้ษััทฯ 
โดยผ่่านความเห็นช้อบจากคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
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จัดให้ม่หน่วยงานหร้่อผ่้้ร้ับผ่ิดช้อบงานนักล้งทุนสัมพันธ์ท่� 
ทำหน้าท่�ในการ้ส่�อสาร้กับผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยอ่�น

เน่�องจากในปี 2564 บริ้ษััทฯ ยังไม่ได้เข้าเป็นบร้ิษััท 
จดทะเบ่ยนในต่ล้าดหลั้กทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทย จึงยังไม่ม่
หน่วยงานนักล้งทุนสัมพันธ์ โดยคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทได้ 
มอบหมายให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ แล้ะปร้ะธาน 
เจ้าหน้าท่�สายงานบัญช้่แล้ะการ้เงิน เป็นผ่้้ทำหน้าท่�ใน 
การ้ส่�อสาร้กับบุคคล้ภายนอก แล้ะผ้้่ม่ส่วนได้เส่ยอ่�น ๆ  
อย่างไร้ก็ต่าม ในปี 2565 บร้ิษััทฯ อย้่ร้ะหว่างการ้สร้ร้หา 
ผ่้้ร้ับผ่ิดช้อบงานนักล้งทุนสัมพันธ์ แล้ะจัดต่ั�งเป็นหน่วยงาน
ต่่อไป

6.3.2 หล้ักการกำากับด้้แล้กิจการท่่ด้่สำาหรับบริษัทจด้ทะเบ่ยนป่ 2560 (CG Code) ท่่บริษัทยังไม่ได้้ปฏิบัติ

คณะกร้ร้มการ้ร้ับทร้าบหล้ักปฏิิบัต่ิต่าม CG Code แล้ะต่ร้ะหนักถึงบทบาทหน้าท่�ในฐานะผ่้้นำในการ้สร้้างคุณค่าให้แก่กิจการ้อย่าง
ยั�งย่น  แล้ะได้ปร้ะเมินการ้ปฏิิบัต่ิต่าม CG Code ในภาพร้วมแล้้ว ยังม่บางหัวข้อท่�บร้ิษััทฯ ยังไม่ได้ปฏิิบัต่ิต่าม ดังน่�

ประเด้็นท่�บริษัทฯ ยังไม่ได้้ปฏิบัติ เหตุผล้/คำาช่�แจง

คณะกร้ร้มการ้แต่่งต่ั�งคณะกร้ร้มการ้สร้ร้หา ซึึ่�งสมาชิ้ก 
ส่วนใหญ่แล้ะปร้ะธานเป็นกร้ร้มการ้อิสร้ะ

คณะกร้ร้มการ้แต่่งตั่�งคณะกร้ร้มการ้พิจาร้ณาค่าต่อบแทน  
ซึ่ึ� งสมาช้ิกส่วนใหญ่แล้ะปร้ะธานเป็นกร้ร้มการ้อิสร้ะ  
เพ่�อทำหนา้ท่�พิจาร้ณานโยบายแล้ะหล้กัเกณฑ์ใ์นการ้กำหนด 
ค่าต่อบแทน

บร้ิษััทฯ ม่การ้กำหนดให้คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทกำกับด้แล้
ให้การ้สร้ร้หาแล้ะคัดเล้่อกกร้ร้มการ้ม่ความโปร้่งใส  
ม่หล้ักเกณฑ์์แล้ะม่กร้ะบวนการ้ท่�ช้ัดเจนโดยต่้องพิจาร้ณา
ปร้ะวัต่กิาร้ศึกษัาแล้ะปร้ะสบการ้ณ์การ้ปร้ะกอบวิช้าช้พ่ของ
บุคคล้นั�น ๆ ร้วมถึงคุณสมบัต่ิแล้ะการ้ไม่ม่ล้ักษัณะต่้องห้าม 
พร้้อมทั�งมร่้ายล้ะเอย่ดปร้ะกอบการ้พจิาร้ณาท่�เพย่งพอ 

บร้ิษััทฯ ม่การ้กำหนดให้คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทกำกับด้แล้
ให้การ้พิจาร้ณาค่าต่อบแทนเป็นไปต่ามหลั้กเกณฑ์์แล้ะ
แนวทางในการ้กำหนดค่าต่อบแทนท่�เป็นธร้ร้มแล้ะสมเหตุ่
สมผ่ล้ โดยการ้พจิาร้ณาคา่ต่อบแทนของคณะกร้ร้มการ้ต่อ้ง
คำนึงถึงปัจจัยต่่างๆ อาทิความสอดคล้้องกับกล้ยุทธ์แล้ะ 
เป้าหมายร้ะยะยาวของบริ้ษััทฯ ปร้ะสบการ้ณ์ภาร้ะหน้าท่�
ขอบเขต่แล้ะบทบาทความร้ับผ่ิดช้อบ ร้วมถึงปร้ะโยช้น์ท่� 
คาดว่าจะได้ร้ับจากกร้ร้มการ้แต่่ล้ะท่าน เพ่�อเสนอต่่อท่�
ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นเพ่�อพิจาร้ณาอนุมัต่ิ
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7. โครงสร้างการกำากับด้แลกิจการ และข้อม้ลสำาคัญเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุ่ดย่อย ผ้้บริหาร พนักงาน และอ่่น ๆ 

7.1 โครงสร้างการกำากับด้แลกิจการ
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 โคร้งสร้้างการ้จัดการ้ของบร้ิษััทฯ ปร้ะกอบด้วย คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท แล้ะคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย
จำนวน 2 ชุ้ด (ซึ่ึ�งได้แก่ คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ แล้ะคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้) โดยแผ่นภาพโคร้งสร้้างการ้จัดการ้ของบร้ิษััทฯ 
สามาร้ถแสดงได้ดังแผ่นภาพ

คุณะกรรมการตั้รวจุสอบ
(Audit Committee)

ผู้ตั้รวจุสอบภายใน
(Internal Audit)

สำานักพัฒนาธุรกิจุ

สำานักงานเลขึ้านุการบริษััท

ห้น่วยงานคุวามปลอดภัย
อาชี่วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

คุณะทำางานบริห้าร
คุวามเส่่ยง

ประธัานเจ้าหน้าท่่สายงานบัญช่ 
แล้ะการเงิน (CFO)

(นายโกวิท เน่่องสุข)

ประธัานเจ้าหน้าท่่อาวุโส
สายงานบริหารงานทัว่ไป (CAO)
(นายพันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล)

ประธัานเจ้าหน้าท่่อาวุโส
สายงานวิศวกรรม (COO)
(นายอนุวัช่ เลิศช่ัยวรกุล)

ประธัานเจ้าหน้าท่่สายงาน
เคร่่องจักรแล้ะโรงงาน (CMO) 

(รักษาการ)
(นายกิติศักดิ์ โตตลิ่งช่ัน)

คุณะกรรมการบริห้าร
(Executive Committee)

คุณะกรรมการบริษััท
(Board of Directors)

ประธานเจุ้าห้น้าท่่บริห้าร
(CEO)

(นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข)
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7.2 ข้อม้ลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบขื่องคณะกรรมการ

คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทปร้ะกอบด้วยกร้ร้มการ้ผ้้่ทร้งคุณวุฒิท่�ม่
ความร้้้ความสามาร้ถในด้านทักษัะวิช้าช่้พท่�หล้ากหล้าย ม่
ปร้ะสบการ้ณ์ แล้ะความเช้่�ยวช้าญเฉพาะด้าน ท่�เป็นปร้ะโยช้น์
ต่่อการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย ร้วมถึง 
เป็นผ่้้ม่คุณสมบัต่ิคร้บถ้วนแล้ะไม่ม่ล้ักษัณะต้่องห้ามต่ามท่� 
พร้ะร้าช้บัญญัต่ิบร้ิษััทมหาช้นจำกัด พ.ศ. 2535 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้
แก้ไขเพิ�มเต่ิม) (“พ.ร้.บ.บริ้ษััทมหาช้น”) พร้ะร้าช้บัญญัต่ิหลั้ก
ทร้พัยแ์ล้ะต่ล้าดหล้กัทร้พัย์ พ.ศ. 2535 (ร้วมทั�งท่�มก่าร้แกไ้ขเพิ�ม
เต่ิม) (“พ.ร้.บ. หล้ักทร้ัพย์ฯ”) ร้วมถึงปร้ะกาศ ข้อบังคับ แล้ะ/
หร้่อร้ะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องกำหนด ร้วมทั�งต่้องไม่ม่ล้ักษัณะท่�แสดง
ถึงการ้ขาดความเหมาะสมท่�จะได้ร้ับความไว้วางใจให้เป็น
กร้ร้มการ้หร้อ่ผ่้บ้ร้หิาร้ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้กำกบัหลั้กทรั้พยแ์ล้ะ
ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ แล้ะ/หร้่อคณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุน
ปร้ะกาศกำหนด

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท ม่จำนวน 8 
ท่าน ปร้ะกอบด้วย
o กร้ร้มการ้ท่�ไม่เป็นผ่้้บร้ิหาร้ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน

ร้้อยล้ะ 62.50 ของจำนวนกร้ร้มการ้ทั�งหมด 
o กร้ร้มการ้อิสร้ะ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้้อยล้ะ 50 

ของจำนวนกร้ร้มการ้ทั�งหมด
o กร้ร้มการ้ท่�เป็นผ่้้บร้ิหาร้ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้้อย

ล้ะ 37.50 ของจำนวนกร้ร้มการ้ทั�งหมด
o กร้ร้มการ้ท่�เป็นผ่้้ช้ายจำนวน 7 ท่าน แล้ะผ่้้หญิงจำนวน 1 

ท่าน
o กร้ร้มการ้ม่ความร้้้ ความเช้่�ยวช้าญหล้ากหล้าย ซึ่ึ�งปร้ะกอบ

ด้วย ด้านวิศวกร้ร้ม การ้บัญช้่แล้ะการ้เงิน การ้ธนาคาร้ การ้
วางแผ่นกล้ยทุธ ์กฎิหมาย การ้บร้หิาร้จดัการ้ทร้พัยากร้บคุคล้ 
ร้วมถึงม่ปร้ะสบการ้ณ์ด้านการ้กำกับด้แล้กิจการ้ แล้ะการ้
ดำเนินธรุ้กจิโดยคำนึงถงึสิ�งแวดล้้อม สงัคม แล้ะบร้ร้ษัทัภบิาล้

 ทั�งน่� ปร้ะธานกร้ร้มการ้เป็นกร้ร้มการ้อิสร้ะ แล้ะไม่ใช้่บุคคล้
เด่ยวกับปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ โดยม่การ้แบ่งแยกหน้าท่�
แล้ะความร้ับผ่ิดช้อบร้ะหว่างกันอย่างช้ัดเจน 

รายช่�อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. นายช้ัยวัฒน์ อุทัยวร้ร้ณ์

2. นายว่ร้ศักดิ� โฆสิต่ไพศาล้

3. นางยุพิน  กาญจนวิกัย

4. นายช้ัยณร้งค์  โช้ไช้ย

5. ร้ศ.ดร้.ธนิต่  ธงทอง

6. นายปิยะดิษัฐ์  อัศวศิร้ิสุข

7. นายพันธนนท์  เล้ิศวัฒนศศิกุล้

8. นายโกวิท  เน่�องสุข

ปร้ะธานกร้ร้มการ้ แล้ะกร้ร้มการ้อิสร้ะ 

กร้ร้มการ้ / กร้ร้มการ้อิสร้ะ / ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้ / กร้ร้มการ้อิสร้ะ / กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้ / กร้ร้มการ้อิสร้ะ / กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้1 

กร้ร้มการ้ / กร้ร้มการ้บร้ิหาร้ / ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ / ปร้ะธาน
เจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้ / กร้ร้มการ้บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้ / กร้ร้มการ้บร้ิหาร้

1 ร้ศ.ดร้.ธนิต่ ธงทอง เป็นกร้ร้มการ้ท่�ไม่ได้เป็นผ่้้บร้ิหาร้แล้ะไม่เป็นกร้ร้มการ้อิสร้ะ

7.2.2 ขื่้อม้ล้เก่่ยวกับคณะกรรมการ

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท ปร้ะกอบด้วยกร้ร้มการ้จำนวน 8 ท่าน ดังน่�



136  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

กิรรมกิารผู้ม่อ็ำนาจลงนามผูกิพีันบริษััที่

กร้ร้มการ้ผ้้่ม่อำนาจกร้ะทำการ้แทนบริ้ษััท ค่อ นายปิยะดิษัฐ์  
อัศวศิร้ิสุข ล้งล้ายม่อช่้�อร่้วมกับนายพันธนนท์ เลิ้ศวัฒนศศิกุล้ 
แล้ะปร้ะทับต่ร้าสำคัญของบร้ิษััทฯ

7.2.3 บทบาทหน้าท่่ขื่องคณะกรรมการ

คณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทัในฐานะผ้้่นำหร้อ่ผ้้่ร้บัผ่ดิช้อบสง้สุดของบริ้ษัทัฯ 
แล้ะเป็นต่วัแทนของผ้้่ถ่อหุน้ มห่นา้ท่�แล้ะความรั้บผ่ดิช้อบในการ้
กำกับด้แล้กิจการ้ให้บร้ิษััทฯ ดำเนินกิจการ้เป็นไปต่าม
วัต่ถุปร้ะสงค์ แล้ะเป้าหมายของบริ้ษััทฯ ร้วมถึงรั้กษัา 
ผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะการ้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมายแล้ะ 
ข้อกำหนดของหน่วยงานท่�กำกับด้แล้ คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทจึง
ต่้องทำหน้าท่�ของต่นด้วยความร้ะมัดร้ะวัง ร้อบคอบ ซึ่่�อสัต่ย์
สุจร้ิต่ โปร้่งใส โดยคำนึงถึงผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของบร้ิษััทฯ เป็นสำคัญ 
เพ่�อสร้้างม้ล้ค่าเพิ�มให้กิจการ้แล้ะผ่้้ถ่อหุ้น ดังน่�

1.  คณะกร้ร้มการ้ต่้องจัดให้ม่แผ่นกล้ยุทธ์ร้ะยะสั�นแล้ะร้ะยะ
ยาวแสดงถึงวิสัยทัศน์แล้ะแนวคิดในการ้ดำเนินธุร้กิจโดย
ร้วมแล้ะอนาคต่ของบริ้ษัทัฯ ร้วมทั�งให้ฝ่่ายบร้หิาร้ปร้ะเมนิผ่ล้
การ้ปฏิิบัต่ิงานอย่างสม�ำเสมอ แล้ะนำผ่ล้การ้ดำเนินงาน 
ท่�เบ่�ยงเบนนำเสนอต่่อคณะกร้ร้มการ้ แล้ะกำหนดให้ฝ่่าย
บริ้หาร้จัดหาข้อม้ล้อ่�นท่�เป็นปร้ะโยช้น์ในการ้วางแผ่นแล้ะ
กำหนดนโยบายแก่คณะกร้ร้มการ้ เพ่�อใช้้วิเคร้าะห์ปัญหา 
สาเหตุ่ แล้ะพิจาร้ณาต่ัดสินใจปร้ับปรุ้งกล้ยุทธ์หร้่อแผ่น
ธุร้กิจให้เหมาะสมต่่อไป

2.  คณะกร้ร้มการ้ต้่องกำหนดนโยบายแล้ะแนวทางปฏิบัิต่ ิเพ่�อ
ให้ฝ่่ายบร้ิหาร้นำแผ่นกล้ยุทธ์ทั�งร้ะยะสั�นแล้ะร้ะยะยาวไป
ปฏิบิตั่ ิสร้้างความช้ดัเจนเก่�ยวกบัทศิทางในดา้นการ้ดำเนนิ
กิจการ้ แล้ะใช้้เป็นเคร่้�องม่อในการ้ส่�อสาร้ร้ะหว่าง 
คณะกร้ร้มการ้แล้ะฝ่่ายบร้ิหาร้ นโยบายควร้ย่ดหยุ่นแล้ะ
สามาร้ถปร้ับปรุ้งให้สอดคล้้องกับสถานการ้ณ์ทางธุร้กิจได้ 
คร้อบคลุ้มงานธุร้กิจ เม่�อคณะกร้ร้มการ้กำหนดนโยบาย
สำหร้ับบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อยแล้้ว ควร้จัดให้ม่การ้ช้่�แจง
หร้่อม่ร้ะบบการ้ถ่ายทอดข้อม้ล้ให้บุคล้ากร้ทุกร้ะดับของ
องค์กร้ เพ่�อสร้้างความเข้าใจให้ต่ร้งกันแล้ะทำให้การ้ 
ดำเนินงานสอดคล้้องกับนโยบายท่�กำหนด ทั�งน่� จะต่้องม่
การ้ทบทวนปร้ับปรุ้งนโยบายเป็นคร้ั�งคร้าว เพ่�อให้ทันกับ
เหตุ่การ้ณ์ท่�เปล้่�ยนแปล้งไป

3.  คณะกร้ร้มการ้ควร้กำหนดหล้ักเกณฑ์์แล้ะวิธ่การ้ในการ้ 
คัดเล้่อกฝ่่ายบร้ิหาร้ เพ่�อให้ได้บุคล้ากร้ท่�ม่ความร้้้ความ
สามาร้ถเข้ามาทำงาน เพ่�อให้การ้ดำเนินงานเป็นไปต่าม

นโยบายแล้ะเป้าหมายท่�กำหนด ในการ้พิจาร้ณาคัดเล้่อก
ฝ่่ายบริ้หาร้ คณะกร้ร้มการ้อาจแต่่งต่ั�งคณะกร้ร้มการ้ 
ชุ้ดย่อยเพ่�อทำหน้าท่�ดังกล้่าว

 นอกจากการ้คัดเล้่อกฝ่่ายบริ้หาร้แล้้ว คณะกร้ร้มการ้ยังม่
บทบาทหน้าท่�ในการ้กำหนดขอบเขต่ของหน้าท่�แล้ะอำนาจ
ของฝ่่ายบริ้หาร้ให้ช้ัดเจน แล้ะปร้ะเมินผ่ล้การ้ปฏิิบัต่ิงาน
ของฝ่่ายบร้ิหาร้ ซึึ่�งควร้กำหนดเป็นหล้ักเกณฑ์์แล้ะปัจจัย 
ช่้�วดัท่�ช้ดัเจนแล้ะเปน็ร้ป้ธร้ร้ม คณะกร้ร้มการ้ควร้ส่�อสาร้ให้
ฝ่่ายบร้ิหาร้ทร้าบถึงความคาดหวัง พร้้อมแจ้งให้ทร้าบถึง
ผ่ล้ล้ัพธ์อย่างช้ัดเจนต่ร้งไปต่ร้งมา

4. คณะกร้ร้มการ้อาจพิจาร้ณาแต่่งต่ั�งคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย
ต่ามความเหมาะสม โดยพจิาร้ณาจากขนาดแล้ะสภาพธรุ้กจิ
ขององค์กร้ เพ่�อช่้วยแบ่งเบาภาร้ะของคณะกร้ร้มการ้ใน
ส่วนท่�ต่้องม่การ้สอบทานหร้่อการ้พิจาร้ณาศึกษัาใน 
ร้ายล้ะเอ่ยด ในการ้แต่่งต่ั� งคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย 
คณะกร้ร้มการ้ควร้กำหนดวัต่ถุปร้ะสงค์ หน้าท่� ความ 
ร้บัผ่ดิช้อบ แล้ะอำนาจของคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดยอ่ยใหช้้ดัเจน 
แล้ะเพ่�อใหก้าร้ปฏิบัิต่งิานของคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดยอ่ยเปน็ไป
อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะปร้ะสิทธิผ่ล้ คณะกร้ร้มการ้ควร้
กำหนดให้ฝ่่ายบร้ิหาร้ให้การ้สนับสนุนทั�งด้านข้อม้ล้แล้ะ
บคุล้ากร้แกค่ณะกร้ร้มการ้ช้ดุยอ่ย ร้วมทั�งอนญุาต่ให้ทำการ้
ต่ิดต่่อหร้่อขอคำปรึ้กษัาจากบุคล้ากร้ภายนอกต่ามสมควร้
โดยบร้ิษััทฯ เป็นผ่้้ออกค่าใช้้จ่าย

 ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้ควร้กำหนดให้ม่การ้จัดทำร้ายงาน 
ผ่ล้การ้ดำเนนิการ้ของคณะกร้ร้มการ้ช้ดุยอ่ยทกุคณะเสนอ
ต่่อคณะกร้ร้มการ้เป็นปร้ะจำ เพ่�อต่ิดต่ามการ้ดำเนินงานท่�
ได้มอบหมายอย่างสม�ำเสมอ

5. คณะกร้ร้มการ้ไดม้อบหมายหนา้ท่�การ้จดัการ้งานปร้ะจำวนั
แก่ฝ่่ายบร้ิหาร้ แต่่คณะกร้ร้มการ้ยังม่ความร้ับผ่ิดช้อบท่�จะ
ต่้องกำกับด้แล้ แล้ะต่ิดต่ามการ้ดำเนินงานโดยทั�วไปของ 
บร้ษิัทัฯ บริ้ษัทัย่อย บริ้ษัทัร่้วม แล้ะกิจการ้ร่้วมค้าให้ดำเนิน
ไปภายใต้่กฎิหมาย วตั่ถุปร้ะสงค์ ข้อบังคบั กฎิร้ะเบ่ยบต่่าง ๆ 
ท่�เก่�ยวขอ้ง ร้วมถึงมต่ทิ่�ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทั ต่ล้อด
จนมต่ิของท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น เพ่�อให้สามาร้ถต่ิดต่ามด้แล้ได้
อย่างม่ปร้ะสิทธิผ่ล้ คณะกร้ร้มการ้ควร้ทร้าบถึงสภาวะการ้
ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ บร้ิษััทย่อย บร้ิษััทร้่วม แล้ะกิจการ้
ร้่วมค้าอย้่ต่ล้อดเวล้า ร้วมทั�งปัจจัยต่่าง ๆ ทั�งภายในแล้ะ
ภายนอกท่�อาจม่ผ่ล้กร้ะทบต่่อองค์กร้ แล้ะควร้หาความร้้้
เก่�ยวกับแนวโน้มธรุ้กจิ เพ่�อใหส้ามาร้ถปรั้บเปล่้�ยนนโยบาย
หร้่อกล้ยุทธ์ให้สอดคล้้องกับสภาพแวดล้้อมท่�เปล้่�ยนไป
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 นอกจากน่� คณะกร้ร้มการ้ควร้กำหนดให้ฝ่่ายบร้ิหาร้จัดส่ง
ร้ายงานเก่�ยวกับการ้ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ บร้ิษััทย่อย 
บร้ิษััทร้่วม แล้ะกิจการ้ร้่วมค้าเป็นปร้ะจำ ร้วมทั�งแนวโน้ม
ทางการ้ต่ล้าด การ้เปล่้�ยนแปล้งทางด้านกฎิแล้ะร้ะเบ่ยบ
ต่า่ง ๆ  แล้ะข้อมล้้อ่�น ๆ  ท่�ช้ว่ยคณะกร้ร้มการ้ในการ้วางแผ่น 
กำหนดนโยบาย หร้่อกำกับด้แล้กิจการ้ 

6. คณะกร้ร้มการ้ควร้กำกับด้แล้การ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง ให้
แน่ใจว่าฝ่า่ยบริ้หาร้ทร้าบถึงความเส่�ยงต่่าง ๆ  ท่�อาจจะมข่ึ�น 
ร้วมทั�งจัดการ้ให้ม่ร้ะบบแล้ะเคร้่�องม่อในการ้บร้ิหาร้ความ
เส่�ยงท่�เพ่ยงพอแล้ะเหมาะสม คณะกร้ร้มการ้ควร้ให้ความ
เห็นช้อบแผ่นปฏิิบัต่ิการ้ในการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ท่�ฝ่่ายบร้ิหาร้จัดทำขึ�น ร้วมทั�งกำหนดให้ฝ่่าย
บร้ิหาร้นำไปปฏิิบัต่ิ ทำการ้วิเคร้าะห์ แล้ะปร้ะเมินความ
เหมาะสมของแผ่นปฏิบิตั่กิาร้เปน็ปร้ะจำ ซึ่ึ�งคณะกร้ร้มการ้
อาจมอบหมายให้ฝ่่ายบริ้หาร้หร้่อคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย 
ทำหน้าท่�ดังกล้่าว

7. คณะกร้ร้มการ้ควร้ดำเนินการ้ให้มั�นใจได้ว่าบร้ิษััทฯ แล้ะ
บริ้ษััทย่อยได้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมายแล้ะร้ะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง
กับธุร้กิจของบร้ิษััทฯ ร้วมถึงนโยบาย แล้ะร้ะเบ่ยบปฏิิบัต่ิ
ภายในของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 

8. เพ่�อความโปร้ง่ใสในการ้ดำเนนิงานต่า่ง ๆ  ของกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ 
คณะกร้ร้มการ้ควร้ด้แล้ให้ม่การ้ส่�อสาร้กันร้ะหว่างบร้ิษััทฯ 
ผ่้ถ้อ่หุน้ แล้ะผ้้่มส่่วนได้เสย่อ่�น ๆ  อย่างสม�ำเสมอ โดยให้ฝ่า่ย
บร้ิหาร้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ในเร้่�องสำคัญ ๆ  อย่างถ้กต่้องแล้ะทัน
ต่่อเหตุ่การ้ณ์ ดังนั�น คณะกร้ร้มการ้ต่้องจัดให้ม่ร้ะบบท่�
ทำให้เช้่�อมั�นได้ว่าข้อม้ล้ต่่าง ๆ ท่�เปิดเผ่ยนั�นถ้กต่้อง  
คร้บถ้วน ทันต่่อเหตุ่การ้ณ์ เป็นไปต่ามกฏิหมายแล้ะ 
หล้ักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง

9. ในการ้ปฏิบัิต่หิน้าท่�ของกร้ร้มการ้ จะต้่องปฏิบัิต่หินา้ท่�ดว้ย
ความรั้บผิ่ดช้อบแล้ะความร้ะมัดร้ะวัง เย่�ยงวิญญู้ช้น 
ผ่้้ปร้ะกอบธุร้กิจเช้่นนั�นพึงกร้ะทำภายใต้่สถานการ้ณ์
เด่ยวกัน เพ่�อปร้ะโยช้น์ส้งสุดของบร้ิษััทฯ แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นเป็น
สำคัญ

10.  ดำเนินการ้ใหบ้ริ้ษััทนำร้ะบบงานบญัช้ ่การ้ร้ายงานทางการ้
เงิน แล้ะการ้สอบบัญช้ท่่�เหมาะสมแล้ะมป่ร้ะสิทธภิาพมาใช้้ 
ร้วมทั�งจัดให้ม่ร้ะบบควบคุมภายใน แล้ะร้ะบบการ้ต่ร้วจ
สอบภายในท่�เพ่ยงพอแล้ะม่ปร้ะสิทธิผ่ล้ ร้วมทั�งจัดให้ม่
กร้ะบวนการ้ปร้ะเมินความเหมาะสมของร้ะบบควบคุม
ภายในของบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อยอย่างสม�ำเสมอ

11.  พิจาร้ณาให้ความเห็นช้อบการ้คัดเล้่อกแล้ะเสนอแต่่งต่ั�ง 
ผ่้้สอบบัญช่้ แล้ะพิจาร้ณาค่าต่อบแทนท่�เหมาะสมต่ามท่�
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบนำเสนอ กอ่นนำเสนอต่อ่ท่�ปร้ะช้มุ
ผ่้้ถ่อหุ้นในการ้ปร้ะชุ้มสามัญปร้ะจำปีเพ่�อพิจาร้ณาอนุมัต่ิ 
แล้ะจะต่้องไม่แทร้กแซึ่งการ้ปฏิิบัต่ิงานทางวิช้าช้่พของ 
ผ่้้สอบบัญช่้ของบร้ิษััท กร้ณ่ท่�ผ่้้สอบบัญช่้ของบร้ิษััทฯ  
ถอนต่ัวหร้่อถ้กถอน ควร้แจ้งเหตุ่ผ่ล้ต่่อสำนักงาน ก.ล้.ต่. 
แล้ะต่ล้ท. ต่ามกฎิหมายแล้ะหล้ักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง

12.  พิจาร้ณาทบทวน ต่ร้วจสอบ แล้ะอนุมัต่ิวิสัยทัศน์ นโยบาย 
ทศิทาง กล้ยทุธ ์แผ่นงานการ้ดำเนนิธรุ้กจิของบร้ษิัทัฯ ต่าม
ท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้แล้ะฝ่่ายจัดการ้จัดทำ อย่างน้อย
ปีล้ะ 1 คร้ั�ง เพ่�อให้เหมาะสมกับสภาพเศร้ษัฐกิจ การ้ต่ล้าด 
แล้ะสภาพการ้แข่งขันท่�เปล้่�ยนแปล้งไป

13.  จัดให้ม่แล้ะปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายเก่�ยวกับการ้กำกับด้แล้
กจิการ้ของบร้ษิัทัฯ ต่ามหล้กัธร้ร้มาภบิาล้ท่�เปน็ล้ายลั้กษัณ์
อักษัร้ แล้ะสนับสนุนให้ม่การ้ส่�อสาร้ไปส้่ทุกคนในบริ้ษััทฯ 
ให้ได้ร้ับทร้าบยึดถ่อปฏิิบัต่ิอย่างจร้ิงจัง เช้่น นโยบายการ้
ต่่อต่้านคอร้์ร้ัปช้ั�น นโยบายการ้แจ้งเบาะแส แล้ะนโยบาย
การ้ใช้้ข้อม้ล้ภายใน เป็นต่้น แล้ะการ้ปร้ับใช้้นโยบาย 
ดังกล่้าวอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ เพ่�อให้เช่้�อมั�นได้ว่าบริ้ษััทฯ  
ม่ความร้ับผ่ิดช้อบต่่อผ่้้ม่ส่วนเก่�ยวข้องทุกกลุ้่มด้วยความ
เป็นธร้ร้ม

14.  แต่ง่ต่ั�งเล้ขานุการ้บริ้ษัทั แล้ะกำหนดขอบเขต่อำนาจหน้าท่�
ของเล้ขานุการ้บร้ิษััทเพ่�อร้ับผ่ิดช้อบการ้ดำเนินการ้ในด้าน
ต่่าง ๆ ในนามของบร้ิษััทฯ หร้่อคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท เช้่น 
การ้จัดทำแล้ะเก็บร้ักษัาทะเบ่ยนกร้ร้มการ้ หนังส่อนัด
ปร้ะช้มุกร้ร้มการ้แล้ะร้ายงานการ้ปร้ะช้มุกร้ร้มการ้ หนงัสอ่
นดัปร้ะช้มุผ่้ถ่้อหุน้แล้ะร้ายงานการ้ปร้ะช้มุผ่้ถ่้อหุ้น แล้ะเกบ็
ร้ักษัาร้ายงานการ้ม่ส่วนได้เส่ย เป็นต่้น

15.  พิจาร้ณา แล้ะ/หร้่อให้ความเห็นเก่�ยวกับการ้ทําร้ายการ้ 
ท่�เก่�ยวโยงกันร้ะหว่างบริ้ษััทฯ บริ้ษััทย่อย บริ้ษััทร่้วม  
กบับคุคล้ท่�เก่�ยวโยงกนัต่ามท่�กำหนดใน พ.ร้.บ. หล้กัทร้พัย์ 
ร้วมทั�งกฎิร้ะเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องของต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ฯ แล้ะ
คณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุน

16.  กร้ร้มการ้ แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ของบร้ิษััทฯ ม่หน้าท่�แจ้งให้บร้ิษััท
ทร้าบถึงความสัมพนัธ ์การ้ถอ่หุน้หร้อ่หุน้ก้้ในบร้ษิัทั บร้ษิัทั
ยอ่ย หร้อ่บร้ษิัทัร้ว่ม แล้ะการ้ทำธรุ้กร้ร้มของกร้ร้มการ้ แล้ะ
ผ่้บ้ร้หิาร้ของบร้ษิัทัฯ ร้วมถงึบคุคล้ท่�เก่�ยวขอ้งของกร้ร้มการ้
แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ดังกล้่าวกับบร้ิษััทฯ หร่้อบร้ิษััทย่อย  
ในล้ักษัณะท่�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ 
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อยา่งถก้ต่อ้ง คร้บถว้น เหมาะสม แล้ะต่ร้งต่่อเวล้า แล้ะหล้ก่
เล้่�ยงการ้ทำร้ายการ้ท่�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผ่ล้ปร้ะโยช้น์กับบร้ิษััทฯ หร้่อบร้ิษััทย่อย

17.  จดัใหม้ก่ฎิบตั่ร้ของคณะกร้ร้มการ้บร้ษัิัท แล้ะคณะกร้ร้มการ้
ช้ดุยอ่ย ต่ล้อดจนแกไ้ขกฎิบตั่ร้คณะกร้ร้มการ้บร้ษัิัทแล้ะให้
ความเห็นช้อบข้อเสนอของกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อยในการ้ปร้ับ
เปล้่�ยนเน่�อหาในกฎิบัต่ร้ให้มค่วามเป็นปัจจบุนัแล้ะเหมาะสม
กับร้ะเบ่ยบ ข้อบังคับ แล้ะสถานการ้ณ์ท่�เปล้่�ยนแปล้งไป

18.  จดัใหม้ก่าร้กำหนดแผ่นการ้สบ่ทอดต่ำแหนง่ผ่้บ้ร้หิาร้ร้ะดบั
ส้งของบร้ิษััทฯ

19.  ปฏิิบัต่ิหน้าท่�อ่�นใดเก่�ยวกับกิจการ้ของบร้ิษััทฯ ต่ามท่� 
ผ่้้ถ่อหุ้นมอบหมาย

7.2.4 บทบาทหน้าท่่ขื่องประธัานกรรมการ

ต่ามนโยบายการ้กำกับด้แล้กิจการ้ของบริ้ษััทฯ ได้กำหนด
บทบาทหน้าท่�ของปร้ะธานกร้ร้มการ้ ไว้ดังน่�

1.  กำกบั ต่ดิต่าม แล้ะด้แล้ใหม้ั�นใจไดว้า่ การ้ปฏิบิติั่หนา้ท่�ของ
คณะกร้ร้มการ้เป็นไปอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะบร้ร้ลุ้ต่าม
วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหล้ักขององค์กร้

2.  ด้แล้ให้มั�นใจว่า กร้ร้มการ้ทุกคนม่ส่วนร้่วมในการ้ส่งเสร้ิม
ให้เกิดวัฒนธร้ร้มองค์กร้ท่�ม่จริ้ยธร้ร้มแล้ะการ้กำกับด้แล้
กิจการ้ท่�ด่

3. กำหนดวาร้ะการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้โดยหาร่้อร่้วมกับ
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้ แล้ะม่มาต่ร้การ้ท่�ด้แล้ให้เร้่�อง
สำคัญได้ถ้กบร้ร้จุเป็นวาร้ะการ้ปร้ะชุ้ม

4.  จดัสร้ร้เวล้าไว้อยา่งเพย่งพอท่�ฝ่า่ยจัดการ้จะเสนอเร่้�องแล้ะ
มากพอท่�กร้ร้มการ้จะอภิปร้ายปร้ะเด็นสำคัญกันอย่าง
ร้อบคอบโดยทั�วกัน การ้ส่งเสร้ิมให้กร้ร้มการ้ม่การ้ใช้้
ดุล้ยพินิจท่�ร้อบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสร้ะ

5. เสริ้มสร้้างความสัมพันธ์อันด่ร้ะหว่างกร้ร้มการ้ท่�เป็น 
ผ่้้บร้ิหาร้แล้ะกร้ร้มการ้ท่�ไม่เป็นผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะร้ะหว่าง 
คณะกร้ร้มการ้แล้ะฝ่่ายจัดการ้

7.2.5 หน้าท่่ขื่องประธัานเจ้าหน้าท่่บริหาร

คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทแต่่งต่ั�งปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้ เพ่�อ 
ทำหนา้ท่�ดแ้ล้การ้ปฏิบัิต่งิานของบริ้ษัทัฯ แล้ะบริ้ษัทัในกลุ้ม่ แล้ะ
บร้ิหาร้จัดการ้ในการ้ดำเนินกิจการ้ของบร้ิษััทฯ โดยได้กำหนด
บทบาทหนา้ท่�แล้ะความร้บัผ่ดิช้อบของปร้ะธานเจา้หนา้ท่�บร้หิาร้
ไว้ดังน่�

1.  ด้แล้ให้ม่การ้กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการ้ดำเนินธุร้กิจ 
นโยบาย กล้ยุทธ์ทางธุร้กิจ เป้าหมาย แผ่นการ้ดำเนินงาน 
แล้ะแผ่นงบปร้ะมาณปร้ะจำปขีองบร้ษิัทัฯ เพ่�อนำเสนอต่อ่
คณะกร้ร้มการ้บร้หิาร้ แล้ะ/หร้อ่ คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทั เพ่�อ
พิจาร้ณาอนุมัต่ิต่่อไป

2.  ส่�อสาร้วิสัยทัศน์ ทิศทางการ้ดำเนินธุร้กิจ นโยบาย กล้ยุทธ์
ของบริ้ษััทฯ ท่�ได้ร้ับการ้อนุมัต่ิจากคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท  
ให้ผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้งของบร้ิษััทฯ ใช้้เป็นกร้อบในการ้จัดทำ 
แผ่นงานแล้ะบร้ิหาร้จัดการ้ธุร้กิจของแต่่ล้ะหน่วยงาน

3. ดแ้ล้การ้ปฏิบัิต่งิานของบริ้ษัทัฯ ให้เปน็ไปต่ามแผ่นงานต่า่งๆ 
ท่�วางไว้ ร้วมทั�งให้เป็นไปต่ามกฎิหมาย กฎิร้ะเบ่ยบ แล้ะ 
ข้อกำหนดของหน่วยงานต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง ต่ล้อดจนกฎิ
ร้ะเบย่บ ขอ้บงัคบัของบร้ษิัทั แล้ะนำมาซึ่ึ�งผ่ล้ปร้ะกอบการ้
ท่�ไดต้่ั�งเป้าหมาย ทั�งในสว่นท่�เปน็เป้าหมายทางการ้เงนิ แล้ะ
มิใช้่การ้เงิน

4. สอบทานร้ายงาน แผ่นงานการ้ดำเนินกิจการ้ของบร้ิษััทฯ

5.  อนุมัต่ิร้ายจ่ายต่่างๆ ร้วมทั�งค่าต่อบแทนใด ๆ ภายใต่้ 
งบปร้ะมาณ แผ่นงาน หร้อ่กร้อบการ้ดำเนินงานท่�ไดร้้บัการ้
อนุมัต่ิโดยคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ แล้ะ/หร้่อ คณะกร้ร้มการ้
บร้ิษััท แล้ะต่ามอำนาจท่�ได้ร้ับมอบหมาย 

6. ด้แล้ให้บร้ิษััทฯ ม่ร้ะบบปฏิิบัต่ิการ้ควบคุมภายในท่�เหมาะ
สมต่ามแนวทางท่�ได้ร้ับมอบหมายจากคณะคณะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ แล้ะ/หร้่อคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ แล้ะ/หร้่อ  
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท 

7. ด้แล้ให้บร้ิษััทฯ ม่ร้ะบบการ้จัดการ้แล้ะควบคุมความเส่�ยง
ท่�เหมาะสม แล้ะเปน็ไปต่ามแนวทางท่�ไดร้้บัมอบหมายจาก
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ แล้ะ/หร้่อคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ 
แล้ะ/หร้่อ คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท 
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8. แสวงหาโอกาสทางธุร้กิจแล้ะการ้ล้งทุนใหม่ ๆ ท่�เก่�ยวข้อง
กับธุร้กิจหล้ักของบร้ิษััทฯ เพ่�อเพิ�มร้ายได้ ให้แก่บร้ิษััทฯ

9. ด้แล้เก่�ยวกับการ้บริ้หาร้จัดการ้ด้านทร้ัพยากร้บุคคล้ของ 
บร้ิษััทฯ ในภาพร้วม

10. อนมุตั่กิาร้แต่ง่ตั่�งท่�ปร้กึษัาดา้นต่่างๆ ท่�จำเปน็ต่่อการ้ดำเนนิ
งานของกิจการ้ แล้ะเพ่�อให้สอดคล้้องกับข้อกำหนดของ
สำนกังานคณะกร้ร้มการ้กำกบัหล้กัทร้พัย์แล้ะต่ล้าดหล้กัทร้พัย์ 
แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทย

11. เป็นต่ัวแทนของบริ้ษััทฯ ในการ้ปร้ะช้าสัมพันธ์องค์กร้ต่่อ
สาธาร้ณะ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสว่นของการ้สร้า้งเคร้อ่ข่าย
ความสัมพันธ์แล้ะภาพล้ักษัณ์ท่� ด่ขององค์กร้ในร้ะดับ
ปร้ะเทศแล้ะร้ะดับสากล้

12. เป็นต่ัวแทนของบร้ิษััทฯ ในการ้ต่ิดต่่อส่�อสาร้กับผ่้้ถ่อหุ้น

13. สนับสนุนคณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทัในการ้จัดให้มช่่้องทางในการ้
ส่�อสาร้กับผ่้้ถ่อหุ้นอย่างเหมาะสม สม�ำเสมอ แล้ะจัดให้ม่
การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้อย่างเป็นมาต่ร้ฐานแล้ะโปร้่งใส

14. ม่อำนาจในการ้มอบอำนาจช่้วง แล้ะ/หร้่อ มอบหมายให้
บุคคล้อ่�นปฏิิบัต่ิงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการ้มอบ
อำนาจช่้วง แล้ะ/หร้่อการ้มอบหมายดังกล่้าวให้อย้่ภายใต้่
ขอบเขต่แหง่การ้มอบอำนาจต่ามหนงัสอ่มอบอำนาจ แล้ะ/
หร่้อให้เป็นไปต่ามร้ะเบ่ยบ ข้อกำหนด หร้่อคำสั�งท่� 
คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทั แล้ะ/หร้อ่ คณะกร้ร้มการ้ช้ดุย่อยต่่าง ๆ 
แล้ะ/หร้่อบร้ิษััทฯ ได้กำหนดไว้

 ทั�งน่� การ้มอบหมายอำนาจหนา้ท่�แล้ะความร้บัผ่ดิช้อบของ
ปร้ะธานเจา้หนา้ท่�บร้หิาร้หร้อ่ผ่้ร้้บัมอบอำนาจจากปร้ะธาน
เจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้นั�น จะไม่ม่ล้ักษัณะเป็นการ้มอบอำนาจ 
หร้่อมอบอำนาจช้่วงท่�ทำให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้หร้่อ
ผ่้้ร้ับมอบอำนาจจากปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้สามาร้ถ
อนุมัต่ิร้ายการ้ท่�ต่นหร้่อบุคคล้ท่�อาจม่ความขัดแย้ง (ต่าม
นิยามท่�ปร้ะกาศคณะกร้ร้มการ้กำกับหลั้กทรั้พย์แล้ะ
ต่ล้าดหลั้กทร้ัพย์ แล้ะ/หร้่อปร้ะกาศคณะกร้ร้มการ้กำกับ
ต่ล้าดทนุ แล้ะ/หร้อ่ต่ล้าดหลั้กทรั้พยแ์หง่ปร้ะเทศไทย แล้ะ/
หร้่อหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องกำหนด) อาจม่ส่วนได้เส่ย หร่้อ
อาจได้ร้บัปร้ะโยช้นใ์นลั้กษัณะใด ๆ  หร้อ่อาจมค่วามขัดแย้ง
ทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์อ่�นใดกบับร้ษิัทัฯ หร้อ่บร้ษิัทัย่อยของบร้ษัิัทฯ 
ยกเว้นเป็นการ้อนุมัต่ิร้ายการ้ท่�เป็นไปต่ามนโยบาย แล้ะ
หล้ักเกณฑ์์ท่�ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นหร่้อคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท
พิจาร้ณาอนุมัต่ิไว้ แล้ะเป็นการ้อนุมัต่ิร้ายการ้ท่�เป็นไปต่าม
ธุร้กิจปกต่ิแล้ะเง่�อนไขการ้ค้าปกต่ิ ซึ่ึ�งเป็นไปต่ามปร้ะกาศ
คณะกร้ร้มการ้กำกับหล้กัทร้พัยแ์ล้ะต่ล้าดหลั้กทร้พัย ์แล้ะ/
หร้่อปร้ะกาศของคณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุน แล้ะ/หร้่อ
ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทย แล้ะ/หร้่อหน่วยงานท่�
เก่�ยวข้องกำหนด

15. ดำเนินการ้อ่�นๆ ต่ามท่�ได้ร้ับมอบหมายจากคณะกร้ร้มการ้
บร้ษิัทั แล้ะ/หร้อ่คณะกร้ร้มการ้ชุ้ดยอ่ยต่า่ง ๆ  ซึึ่�งอย้ภ่ายใต้่
กฎิร้ะเบ่ยบแล้ะข้อบังคับของบร้ิษััทฯ กฎิหมายหล้ักทร้ัพย์ 
ต่ล้อดจนปร้ะกาศ ข้อบังคับแล้ะหลั้กเกณฑ์์ต่่าง ๆ  
ท่�เก่�ยวข้องของคณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุน สำนักงาน
คณะกร้ร้มการ้กำกับหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ แล้ะ
ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทย
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7.3 ข้อม้ลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุ่ดย่อย

คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทได้พิจาร้ณาแต่่งต่ั�งคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย
ทั�งหมด 2 คณะ ได้แก ่1) คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ แล้ะ 2) คณะ
กร้ร้มการ้บร้ิหาร้ โดยม่บทบาทหน้าท่�แล้ะความร้ับผ่ิดช้อบต่าม
ท่�กำหนดไว้ในกฎิบัต่ร้คณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อยแต่่ล้ะคณะ ดังน่�

1) ค้ณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอ็บ 
 ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบของ 

บร้ิษััทฯ ปร้ะกอบด้วยกร้ร้มการ้อิสร้ะ จำนวน 3 ท่าน  
ซึ่ึ�งเป็นผ้้่ม่คุณสมบัติ่คร้บถ้วนต่ามท่�กำหนดไว้ในกฎิบัต่ร้
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ แล้ะเป็นไปต่ามหลั้กเกณฑ์์ของ
คณะกร้ร้มการ้ต่ล้าดทุน ดังน่�

1. นายว่ร้ศักดิ� โฆสิต่ไพศาล้ ปร้ะธาน
2. นางยุพิน  กาญจนวิกัย  กร้ร้มการ้
3. นายช้ัยณร้งค์ โช้ไช้ย กร้ร้มการ้

ทั�งน่� นางยุพิน กาญจนวิกัย เป็นผ่้้ม่ความร้้้แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ 
เพ่ยงพอท่�จะทำหน้าท่�ในการ้สอบทานความน่าเช่้�อถ่อของ 
งบการ้เงินของบร้ิษััทฯ

โดยม่นางกาญจนวร้ร้ณ สายเช้่�อ เป็นร้ักษัาการ้เล้ขานุการ้ 
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ 

นอกจากน่� บร้ิษััทฯ ได้ว่าจ้างให้ บร้ิษััท ต่ร้วจสอบภายใน 
ธร้ร้มนิต่ิ จำกัด ในฐานะหน่วยงานภายนอก (Outsource)  
ให้เป็นผ้้่ต่ร้วจสอบภายในของบริ้ษััทฯ แล้ะร้ายงานต่ร้งต่่อ 
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

ขอ็บเขตุ อ็ำนาจ หน้าที่่� และค้วามรับผิดช้อ็บขอ็งค้ณ์ะ
กิรรมกิารตุรวจสอ็บ 
1) สอบทานใหบ้ร้ษิัทัฯ มก่าร้ร้ายงานทางการ้เงนิท่�ถก้ต่อ้ง แล้ะ

เพ่ยงพอต่ามมาต่ร้ฐานการ้ร้ายงานทางการ้เงินโดย 
การ้ปร้ะสานงานกับผ้้่สอบบัญช้่ภายนอก แล้ะผ้้่บริ้หาร้ท่� 
ร้ับผ่ิดช้อบจัดทำร้ายงานทางการ้เงินทั�งร้ายไต่ร้มาสแล้ะ
ปร้ะจำปี โดยคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบอาจเสนอแนะให้ 
ผ่้้สอบบัญช้่สอบทานหร้่อต่ร้วจสอบร้ายการ้ใด ๆ ท่�เห็นว่า
เป็นเร้่�องสำคัญแล้ะจำเป็นในร้ะหว่างการ้ต่ร้วจสอบบัญช่้
ของบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย

2) สอบทานให้บร้ิษััทฯ ม่ร้ะบบการ้ควบคุมภายใน (Internal 
control) แล้ะร้ะบบการ้ต่ร้วจสอบภายใน (Internal audit) 
ท่�เหมาะสมแล้ะมป่ร้ะสทิธผิ่ล้ แล้ะพจิาร้ณาความเปน็อสิร้ะ

ของหนว่ยงานต่ร้วจสอบภายใน ต่ล้อดจนใหค้วามเหน็ช้อบ
ในการ้พิจาร้ณาแต่่งต่ั�ง โยกย้าย เล้ิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ต่ร้วจสอบภายใน หร้อ่หนว่ยงานอ่�นใดท่�ร้บัผ่ดิช้อบเก่�ยวกบั
การ้ต่ร้วจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริ้ษัทัฯ ปฏิบัิต่ติ่ามกฎิหมายว่าด้วยหลั้กทรั้พย์
แล้ะต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ ข้อกำหนดของต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ฯ 
แล้ะคณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุน แล้ะกฎิหมายท่�เก่�ยวขอ้ง
กับธุร้กิจของบร้ิษััทฯ

4) พิจาร้ณา คัดเล้่อก เสนอแต่่งต่ั�งบุคคล้ซึ่ึ�งม่ความเป็นอิสร้ะ
เพ่�อทำหน้าท่� เป็นผ่้้สอบบัญช่้ของบร้ิษััทฯ แล้ะเสนอ 
ค่าต่อบแทนของบุคคล้ดังกล่้าว ร้วมทั�งเข้าร้่วมปร้ะชุ้มกับ
ผ่้้สอบบัญช้่โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการ้เข้าร้่วมปร้ะชุ้มด้วยอย่าง
น้อยปีล้ะ 1 คร้ั�ง

5) พิจาร้ณาแล้ะให้ความเห็นร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกันหร่้อ
ร้ายการ้ท่�อาจมค่วามขดัแยง้ทางผ่ล้ปร้ะโยช้น ์แล้ะพจิาร้ณา
ร้ายการ้ได้มาหร้่อจำหน่ายไปของบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย
ให้เป็นไปต่ามกฎิหมายแล้ะข้อกำหนดของต่ล้าดหลั้ก
ทร้ัพย์ฯ ทั�งน่� เพ่�อให้มั�นใจว่าร้ายการ้ดังกล้่าวสมเหตุ่สมผ่ล้
แล้ะเป็นปร้ะโยช้น์ส้งสุดต่่อบร้ิษััทฯ

6) จัดทำร้ายงานของคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบโดยเปิดเผ่ยไว้
ในร้ายงานปร้ะจำปีของบร้ิษััทฯ ซึ่ึ�งร้ายงานดังกล้่าวต่้อง 
ล้งนามโดยปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบแล้ะต่้อง
ปร้ะกอบด้วยข้อม้ล้ ดังต่่อไปน่�

1) ความเห็นเก่�ยวกับความถ้กต่้อง คร้บถ้วน เป็นท่� 
เช้่�อถ่อได้ของร้ายงานทางการ้เงินของบร้ิษััทฯ

2) ความเห็นเก่�ยวกับความเพ่ยงพอของร้ะบบควบคุม
ภายในของบร้ิษััทฯ

3) ความเห็นเก่�ยวกับการ้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมายว่าด้วย 
หล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ ข้อกำหนดของ 
ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ หร้่อกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุร้กิจ
ของบร้ิษััทฯ

4) ความเห็นเก่�ยวกับความเหมาะสมของผ่้้สอบบัญช้่
5) ความเห็นเก่�ยวกับร้ายการ้ท่�อาจม่ความขัดแย้งทาง 

ผ่ล้ปร้ะโยช้น์
6) จำนวนการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ แล้ะการ้

เข้าร้่วมปร้ะชุ้มของกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบแต่่ล้ะท่าน
7) ความเหน็หร้อ่ขอ้สงัเกต่โดยร้วมท่�คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจ

สอบไดร้้บัจากการ้ปฏิบัิต่หินา้ท่�ต่ามกฎิบัต่ร้ (Charter)
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8) ร้ายการ้อ่�นท่�เห็นว่าผ่้้ถ่อหุ้นแล้ะผ่้้ล้งทุนทั�วไปควร้
ทร้าบ ภายใต้่ขอบเขต่หนา้ท่�แล้ะความร้บัผิ่ดช้อบท่�ได้
ร้ับมอบหมายจากคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท

7) สอบทานความถก้ต่อ้งของเอกสาร้อา้งองิแล้ะแบบปร้ะเมนิ
ต่นเองเก่�ยวกับมาต่ร้การ้ต่่อต้่านการ้คอร์้ร้ปัช้ั�นของบริ้ษัทัฯ 
ในกร้ณท่่�บริ้ษัทัฯ เข้าร่้วมโคร้งการ้แนวร่้วมปฏิบัิต่ขิองภาค
เอกช้นไทยในการ้ต่่อต่้านทุจร้ิต่

8) สอบทานแล้ะต่ิดต่ามผ่ล้การ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง ร้วมทั�ง
ปร้ะเมินผ่ล้การ้จัดการ้ความเส่�ยงจากคณะทำงาน แล้ะ/
หร้่อ หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

9) ปฏิบัิต่กิาร้อ่�นใดต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้ของบริ้ษััทมอบหมาย
ด้วยความเห็นช้อบจากคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

 ในการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ต่ามข้อ 1) – 8) ข้างต่้น คณะกร้ร้มการ้ 
ต่ร้วจสอบม่ความรั้บผิ่ดช้อบต่่อคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทโดย 
ต่ร้ง แล้ะคณะกร้ร้มการ้ของบร้ิษััทยังคงม่ความร้ับผ่ิดช้อบ
ในการ้ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ ต่่อบุคคล้ภายนอก

10) ในการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ หากพบ
หร้่อม่ข้อสงสัยว่าม่ร้ายการ้หร่้อการ้กร้ะทำดังต่่อไปน่�  
ซึ่ึ�งอาจม่ผ่ล้กร้ะทบอย่างม่นัยสำคัญต่่อฐานะการ้เงินแล้ะ 
ผ่ล้การ้ดำเนินงานของบริ้ษััทฯ ใหค้ณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
ร้ายงานต่่อคณะกร้ร้มการ้ของบร้ิษััทเพ่�อดำเนินการ้
ปร้ับปรุ้งแก้ไขภายในเวล้าท่�คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเห็น
สมควร้

1) ร้ายการ้ท่�เกิดความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์
2) การ้ทุจร้ิต่ หร้่อม่สิ�งผ่ิดปกติ่หร้่อม่ความบกพร่้องท่�

สำคัญในร้ะบบควบคุมภายใน
3) การ้ฝ่่าฝ้่นกฎิหมายว่าด้วยหลั้กทร้พัย์แล้ะต่ล้าดหล้กัทร้พัย์ 

ข้อกำหนดของต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ฯ หร้่อกฎิหมายท่�
เก่�ยวข้องกับธุร้กิจของบร้ิษััทฯ

 หากคณะกร้ร้มการ้ของบร้ษิัทัฯ หร้อ่ผ่้บ้ร้หิาร้ไมด่ำเนนิการ้
ให้ม่การ้ปร้ับปรุ้งแก้ไขภายในเวล้าต่ามท่�กล้่าวข้างต่้น 
กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบร้ายใดร้ายหนึ�งอาจร้ายงานวา่มร่้ายการ้
หร้่อการ้กร้ะทำดังกล่้าวต่่อสำนักงาน ก.ล้.ต่. หร้่อต่ล้าด 
หล้ักทร้ัพย์ฯ

11) ม่อำนาจเข้าถึงข้อม้ล้ได้ทุกร้ะดับของบร้ิษััทฯ ร้วมถึงการ้
เช้ญิผ่้บ้ร้หิาร้ ฝ่า่ยจดัการ้ หวัหนา้งาน พนกังาน หร้อ่บคุคล้
ท่�เก่�ยวขอ้งเขา้ร้ว่มปร้ะช้มุเพ่�อช้่�แจงขอ้มล้้ ร้วมทั�งจดัสง่แล้ะ

ให้ข้อม้ล้ท่�เก่�ยวข้อง ภายใต่้การ้ปฏิิบัต่ิงานต่ามขอบเขต่
อำนาจหน้าท่�ท่�ได้ร้ับมอบหมายจากคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท

12) พิจาร้ณาในปร้ะเด็นเร้่�องความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ ใน
การ้ต่อบร้ับหร้่อปฏิิเสธข้อเสนอภายใต่้สัญญาให้สิทธิ ต่าม
ท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้เสนอ เพ่�อให้มั�นใจว่าการ้ต่อบรั้บ
หร้่อปฏิิ เสธข้อเสนอดังกล่้าวสมเหตุ่สมผ่ล้แล้ะเป็น
ปร้ะโยช้น์ส้งสุดกับบร้ิษััทฯ

  
ทั�งน่� ในกร้ณท่่�คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบจะม่มต่ไิมเ่ขา้ดำเนนิการ้
งานโคร้งการ้ต่ามวาร้ะท่�เสนอโดยคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ มต่ิ 
ดังกล้่าวจะต่้องปร้ะกอบด้วยคะแนนเส่ยงทั�งหมดของจำนวน
สมาช้ิกคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ  แล้ะในการ้ปร้ะชุ้มวาร้ะ 
ดงักล้า่วจะต่อ้งมก่ร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบทกุร้ายเขา้ร้ว่มปร้ะช้มุ หาก
กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบผ่้ใ้ดไมส่ามาร้ถเขา้ร้ว่มปร้ะช้มุดว้ยต่นเองได้ 
ให้กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบร้ายดังกล้่าวสามาร้ถเข้าร้่วมปร้ะชุ้มแล้ะ
ออกเส่ยงล้งคะแนนผ่่านส่�ออิเล้็กทร้อนิกส์ได้

วาระกิารดำรงตุำแหน่ง
1) กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบม่วาร้ะการ้ดำร้งต่ำแหน่งคร้าวล้ะ 3 ปี 

ต่ามวาร้ะการ้ดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้บริ้ษััท แล้ะเม่�อคร้บ
วาร้ะดำร้งต่ำแหน่งอาจได้ร้ับการ้พิจาร้ณาแต่่งต่ั�งให้ดำร้ง
ต่ำแหนง่ใหมไ่ดต้่ามท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัเหน็วา่เหมาะสม 
โดยกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบไมค่วร้มว่าร้ะการ้ดำร้งต่ำแหนง่ต่อ่
เน่�องเกนิ 9 ปนีบัจากวนัท่�ไดร้้บัการ้แต่ง่ต่ั�งใหด้ำร้งต่ำแหนง่
กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบคร้ั�งแร้ก (เว้นแต่่คณะกร้ร้มการ้จะได้
พจิาร้ณาแล้ว้เห็นว่ามค่วามจำเป็นท่�จะให้ดำร้งต่ำแหน่งต่อ่
เน่�องเกิน 9 ปี) แล้ะให้กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบท่�พ้นต่ำแหน่ง
ต่ามวาร้ะอย้่ร้ักษัาการ้ในต่ำแหน่งเพ่�อปฏิิบัต่ิหน้าท่�ต่่อไป
จนกว่าจะม่การ้แต่่งต่ั�งกร้ร้มการ้มาแทนต่ำแหน่ง เว้นแต่่ 
กร้ณ่ท่�คร้บวาร้ะการ้ดำร้งต่ำแหนง่กร้ร้มการ้บร้ษิัทัแล้ว้ แต่่
ไม่ได้ร้ับเล้่อกให้กล้ับเข้ามาดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้บร้ิษััท
อ่ก

2) นอกเหนอ่จากการ้พน้จากต่ำแหนง่ต่ามวาร้ะ กร้ร้มการ้พน้
จากต่ำแหน่งเม่�อ
(1) เส่ยช้่วิต่ 
(2) ล้าออกจากการ้เป็นกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ โดยจะต่้อง

แจ้งความจำนงในการ้ล้าออกต่่อปร้ะธานกร้ร้มการ้
บร้ิษััทเป็นหนังส่อล้่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้้อม
เหตุ่ผ่ล้ เพ่�อให้คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท แล้ะ/หร้่อท่�
ปร้ะช้มุผ่้ถ่้อหุน้ของบร้ษิัทัฯ พจิาร้ณาแต่ง่ต่ั�งกร้ร้มการ้
อ่�นท่�ม่คุณสมบัต่ิคร้บถ้วนขึ�นเป็นกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
แทน (แล้้วแต่่กร้ณ่)
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(3) ขาดคุณสมบัต่ิการ้เป็นกร้ร้มการ้บร้ิษััทต่ามกฎิหมาย
วา่ดว้ยบริ้ษัทัมหาช้นจำกัด กฎิหมายว่าด้วยหลั้กทรั้พย์
แล้ะต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ หร้่อหลั้กเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง  
ร้วมทั�งค้่ม่อกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบน่�

(4) ท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทมม่ติ่ใหพ้น้จากต่ำแหน่ง

3) ในกร้ณ่ท่�กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบพ้นจากต่ำแหน่ง ทำให้ม่
กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบจำนวนน้อยกว่าท่�กฎิหมายกำหนด ให้ 
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทแต่่งต่ั�งบุคคล้ท่�ม่คุณสมบัต่ิคร้บถ้วน
เป็นกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบแทนต่ำแหน่งท่�ว่าง เพ่�อให้คณะ
กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบม่จำนวนคร้บต่ามท่�กฎิหมายหร้่อ 
กฎิเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้องกำหนดภายใน 3 เด่อน นับจากวันท่�
จำนวนคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบไม่คร้บถ้วน เพ่�อให้เกิด
ความต่่อเน่�องในการ้ดำเนินงานของคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจ
สอบ โดยกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบท่�ได้ร้ับการ้แต่่งต่ั�งใหม่ จะอย้่
ในต่ำแหน่งเป็นร้ะยะเวล้าเท่าท่�ยังเหล้่ออย้่ของกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบผ่้้ออกจากต่ำแหน่ง

2) ค้ณ์ะกิรรมกิารบริหาร 
 ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ของ 

บร้ิษััทฯ ม่จำนวน 4 ท่าน ดังน่�

1. นายปิยะดิษัฐ์   อัศวศิร้ิสุข  ปร้ะธาน
2. นายพันธนนท์  เล้ิศวัฒนศศิกุล้ กร้ร้มการ้
3. นายอนุวัช้  เล้ิศช้ัยวร้กุล้  กร้ร้มการ้1 
4. นายโกวิท  เน่�องสุข  กร้ร้มการ้

โดยม่นางกาญจนวร้ร้ณ สายเช้่�อ เป็นเล้ขานุการ้คณะกร้ร้มการ้
บร้ิหาร้

ขอ็บเขตุ อ็ำนาจ หน้าที่่� และค้วามรับผิดช้อ็บขอ็งค้ณ์ะ
กิรรมกิารบริหาร
1) ดำเนินกิจการ้แล้ะบร้ิหาร้จัดการ้กิจการ้ของบร้ิษััทฯ ต่าม

วัต่ถุปร้ะสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ร้ะเบ่ยบ ข้อกำหนด คำสั�ง 
แล้ะมต่ขิองท่�ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้ แล้ะ/หร้อ่มติ่ท่�ปร้ะช้มุ
ผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ

2) กำหนดกล้ยุทธ์ แผ่นงานดำเนินธุร้กิจ งบปร้ะมาณ 
ปร้ะจำปีแล้ะการ้ล้งทุนของบริ้ษััท ร้วมถึงโคร้งสร้้างการ้ 
บร้หิาร้งาน อำนาจการ้อนุมติั่แล้ะบริ้หาร้ของบริ้ษัทัฯ เสนอ 
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทพิจาร้ณาอนุมัต่ิ

3) พิจาร้ณากล้ั�นกร้องงานทุกปร้ะเภท ข้อเสนอของสายงาน/
ฝ่า่ยต่า่ง ๆ  แล้ะนโยบาย เป้าหมาย กล้ยุทธ์ การ้ดำเนินธุร้กิจ
ของบร้ิษััทฯ การ้ล้งทุน การ้ขยายกิจการ้ แล้ะงบปร้ะมาณ 
เพ่�อนำเสนอคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทพิจาร้ณาแล้ะอนุมัต่ิ 
ยกเวน้งานท่�อย้ภ่ายใต่ห้นา้ท่�ความร้บัผ่ดิช้อบแล้ะ/หร่้อ เปน็
อำนาจของคณะกร้ร้มการ้ช้ดุยอ่ยอ่�นของบร้ษิัทัฯ ท่�จะเปน็
ผ่้พ้จิาร้ณากล้ั�นกร้องนำเสนอคณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัโดยต่ร้ง

4) ต่ร้วจสอบ ต่ิดต่าม แล้ะดำเนินนโยบายแล้ะแนวทางการ้
บร้ิหาร้งานด้านต่่าง ๆ ของบร้ิษััทฯ ท่�กำหนดไว้ ให้เป็นไป
ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทมอบหมาย

5) กำกับด้แล้ แล้ะให้คำแนะนำ คำปรึ้กษัาแนวนโยบาย 
กล้ยุทธ์ เป้าหมาย แผ่นการ้ดำเนินงาน งบปร้ะมาณปร้ะจำ
ปีแก่ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงานของบริ้ษััทฯ 
แล้ะบร้ิษััทย่อยให้คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทร้ับทร้าบ

6) พิจาร้ณาอนุมัต่ิแล้ะดำเนินการ้เร่้�องต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับ
กิจการ้ของบร้ิษััทฯ ต่ามต่าร้างกำหนดอำนาจอนุมัต่ิ  
(Delegation of Authority) ท่�คณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทักำหนด

7) พิจาร้ณาแล้ะอนุมัต่ิการ้เข้าทำธุร้กร้ร้มทางการ้เงินกับ
สถาบันการ้เงินในการ้เปิดบัญช่้ ก้้ย่ม ขอสินเช้่�อ จำนำ 
จำนอง ค�ำปร้ะกันแล้ะการ้อ่�น ร้วมถึงการ้ซึ่่�อขายแล้ะ 
จดทะเบ่ยนกร้ร้มสิทธิ�ท่�ดินใด ๆ ต่ามวัต่ถุปร้ะสงค์เพ่�อ
ปร้ะโยช้นใ์นการ้ดำเนนิกจิการ้ปกต่ขิองบร้ษิัทัฯ แล้ะบริ้ษัทั
ย่อย ต่ล้อดจนถึงการ้เข้าทำนิต่ิกร้ร้มสัญญา ย่�นคำขอ 
คำเสนอ ต่ดิต่อ่ ทำนติ่กิร้ร้มกบัสว่นร้าช้การ้ เพ่�อใหไ้ดม้าซึึ่�ง
สิทธิต่่าง ๆ ของบริ้ษััทฯ แล้ะบริ้ษััทย่อย แล้ะ/หร่้อ การ้
ดำเนินการ้ใด ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับเร่้�องดังกล่้าวจนเสร็้จการ้
ต่ามวงเงินท่�ได้กำหนดไว้ แล้ะ/หร้่อ ท่�กฎิหมายแล้ะ 
กฎิเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง หร้่อข้อบังคับของบร้ิษััทฯ อย่างไร้
กต็่าม คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัยงัมอ่ำนาจพจิาร้ณาแล้ะอนมุตั่ิ
การ้เขา้ทำธรุ้กร้ร้มทางการ้เงนิกบัสถาบนัการ้เงนิในการ้เปดิ
บัญช้่ หากม่ความจำเป็น

8) ร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงาน แล้ะภายในกำหนดเวล้า ให้ 
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััททร้าบ ดังน่�

1) ร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ ร้ายไต่ร้มาส
ภายในกร้อบร้ะยะ เวล้าท่� ก ำหนดโดยต่ล้าด 
หล้ักทร้ัพย์ฯ

1  โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยดเก่�ยวกับสัญญาให้สิทธิกับนายอนุวัช้ เล้ิศช้ัยวร้กุล้ แล้ะบร้ิษััท นิมิต่ 317 จำกัด เพิ�มเต่ิมในส่วนท่� 2.2.8 ข้อม้ล้สำคัญอ่�น 



143One Report 2564

2) ร้ายงานของผ่้้ต่ร้วจสอบบัญช้่เก่�ยวกับงบการ้เงินของ 
บร้ิษััทฯ ซึ่ึ�งร้วมถึงงบการ้เงินปร้ะจำปีแล้ะงบการ้เงิน
ร้ายไต่ร้มาส ภายในกร้อบร้ะยะเวล้าท่�กำหนดโดย
ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ

3) ร้ายงานอ่�น ๆ ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้พิจาร้ณา
เห็นสมควร้

9) ปฏิบัิต่งิานเร่้�องอ่�น ๆ  ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทมอบหมาย

วาระกิารดำรงตุำแหน่ง
1) กร้ร้มการ้บร้ิหาร้ให้ม่วาร้ะการ้ดำร้งต่ำแหน่งต่ามวาร้ะท่�

ดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ของบร้ิษััทฯ (แล้้วแต่่
กร้ณ่) เว้นแต่่คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทจะม่มต่ิเป็นปร้ะการ้อ่�น 
โดยกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ซึ่ึ�งพ้นจากต่ำแหน่งต่ามวาร้ะอาจถ้ก
เล้่อกเข้ามาดำร้งต่ำแหน่งใหม่ก็ได้

2) นอกเหน่อจากการ้พ้นจากต่ำแหน่งต่ามวาร้ะ กร้ร้มการ้
บร้ิหาร้พ้นจากต่ำแหน่งเม่�อ
(1) เส่ยช้่วิต่
(2) ล้าออกจากการ้เป็นกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ โดยจะต่้องแจ้ง

ความจำนงในการ้ล้าออกต่่อปร้ะธานกร้ร้มการ้บร้ิษััท
เป็นหนังส่อล้่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้้อมเหตุ่ผ่ล้ 
เพ่�อให้คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท แล้ะ/หร้่อท่�ปร้ะชุ้ม 
ผ่้้ถ่อหุ้น พิจาร้ณาแต่่งต่ั�งบุคคล้อ่�นท่�ม่คุณสมบัต่ิคร้บ
ถ้วนขึ�นเป็นกร้ร้มการ้บร้ิหาร้แทน (แล้้วแต่่กร้ณ่)

(3) ขาดคุณสมบัต่ิการ้เป็นกร้ร้มการ้ หร้่อม่ลั้กษัณะต่้อง
หา้มต่ามกฎิหมายวา่ดว้ยบร้ษิัทัมหาช้นจำกดั กฎิหมาย
ว่าด้วยหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหลั้กทร้ัพย์ หร้่อข้อ
กำหนดของต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ แล้ะสำนักงาน ก.ล้.ต่. 
หร้่อท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทม่มต่ิให้พ้นจาก
ต่ำแหน่ง
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7.4  ข้อม้ลเกี่ยวกับผ้้บริหาร

7.4.1 รายช่่อผ้้บริหาร

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 บร้ิษััทฯ ม่ผ่้้บร้ิหาร้จำนวน 6 ท่าน ดังน่�

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผ้้บริหาร

บร้ิษััทฯ ม่การ้กำหนดนโยบายการ้จ่ายค่าต่อบแทนให้แก่ผ่้้บร้ิหาร้ โดยพิจาร้ณาจากผ่ล้การ้ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ ความเหมาะสม
กบัหน้าท่�ความร้บัผ่ดิช้อบ แล้ะผ่ล้การ้ปร้ะเมินการ้ปฎิบิติั่งานร้ายบคุคล้ อย่างไร้ก็ต่าม ค่าต่อบแทนดงักล่้าวต้่องอย้ใ่นร้ะดับท่�เหมาะสม
แล้ะเท่ยบเค่ยงกับกลุ้่มอุต่สาหกร้ร้มเด่ยวกัน ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทจะเป็นผ่้้พิจาร้ณาอนุมัต่ิเกณฑ์์การ้กำหนดค่าต่อบแทนของ
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

7.4.3 ค่าตอบแทนผ้้บริหาร

(1) ค้่าตุอ็บแที่นที่่�เป็นตุัวเงิน
ค่าต่อบแทนผ่้้บร้ิหาร้ในฐานะผ่้้บร้ิหาร้ (ไม่ร้วมค่าเบ่�ยปร้ะชุ้มปี 2564) ปร้ะกอบด้วย เงินเด่อน แล้ะโบนัส ดังน่�

(2) ค้่าตุอ็บแที่นอ็่�น
บริ้ษััทฯ ได้จัดให้ม่กองทุนสำร้องเล้่�ยงช้่พให้แก่ผ่้้บร้ิหาร้ โดยบริ้ษััทได้จ่ายเงินสมทบในอัต่ร้าส่วนร้้อยล้ะ 2 ของเงินเด่อน ซึึ่�งใน 
ปี 2564 บร้ิษััทฯ ได้จ่ายเงินสบทบกองทุนสำร้องเล้่�ยงช้่พ สำหร้ับผ่้้บร้ิหาร้จำนวน 5 ร้าย ร้วมเป็นจำนวนเท่ากับ 307,314 บาท 
นอกจากน่� บร้ิษััทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนปร้ะกันสังคมในส่วนของนายจ้าง จำนวน 25,500 บาท

ทั�งน่� ปร้ะธานกร้ร้มการ้บร้ิษััทแล้ะปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ ม่สิทธิได้ร้ับร้ถปร้ะจำต่ำแหน่งด้วย

หมายเหตุุ : 1 เป็นผ่้้ได้ร้ับมอบหมายให้ร้ับผ่ิดช้อบโดยต่ร้งในการ้ควบคุมด้แล้การ้ทำบัญช้่

ล้ำาด้ับ รายช่�อ ตำาแหน่ง

นายปิยะดิษัฐ์  อัศวศิร้ิสุข

นายพันธนนท์ เล้ิศวัฒนศศิกุล้

นายอนุวัช้ เล้ิศช้ัยวร้กุล้

นายโกวิท เน่�องสุข

นายกิต่ิศักดิ� โต่ต่ล้ิ�งช้ัน

นายก่ร้ต่ิ ไช้ยะกุล้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโสสายงานบร้ิหาร้งานทั�วไป

ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโสสายงานวิศวกร้ร้ม

ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�สายงานบัญช้่แล้ะการ้เงิน

ร้ักษัาการ้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�สายงานเคร้่�องจักร้แล้ะโร้งงาน

ผ่้้อำนวยการ้สายงานบัญช้่แล้ะการ้เงิน1 

หมายเหตุุ:  
- นายกิต่ิศักดิ� โต่ต่ล้ิ�งช้ัน  ได้ร้ับการ้แต่่งต่ั�งเป็นร้ักษัาการ้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�สายงานเคร้่�องจักร้แล้ะโร้งงานเม่�อวันท่� 3 ธันวาคม 2562
- ค่าต่อบแทนผ่้้บร้ิหาร้ ไม่ร้วมนายก่ร้ต่ิ ไช้ยะกุล้ ผ่้้อำนวยการ้สายงานบัญช้่แล้ะการ้เงิน เน่�องจากไม่ได้อย้่ในร้ะดับเด่ยวกันกับผ่้้บร้ิหาร้ร้ายท่�ส่�

รายการ ปี 2563 ปี 2564

จำนวนคน

ค่าต่อบแทน (ล้้านบาท)

5

16.34

5

18.84
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7.5  ข้อม้ลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพีนักิงาน
ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อยม่จำนวนพนักงานทั�งหมด 1,090 คน โดยสามาร้ถแบ่งต่ามปร้ะเภทการ้จ้างงาน
แล้ะสายงานหล้ักๆ ได้ดังน่�

ค้่าตุอ็บแที่นพีนักิงานขอ็งบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อ็ย (ไม่รวมผู้บริหาร 5 ราย)
ในปี 2564 บริ้ษััทฯ แล้ะบริ้ษััทย่อยได้จ่ายค่าต่อบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่ร้วมผ้้่บริ้หาร้) จำนวนทั�งสิ�น 312.60 ล้้านบาท  
ซึ่ึ�งผ่ล้ต่อบแทน ได้แก่ เงินเด่อน โบนัส เบ่�ยเล้่�ยง เงินช้่วยเหล้่อค่าเดินทาง ค่าอาหาร้กล้างวัน กองทุนสำร้องเล้่�ยงช้่พ แล้ะเงินสมทบ
กองทุนปร้ะกันสังคม เป็นต่้น โดยม่ร้ายล้ะเอ่ยดดังน่�

กิอ็งทีุ่นสำรอ็งเล่้ยงช้่พี
บร้ิษััทฯ ม่นโยบายสนับสนุนให้คณะกร้ร้มการ้กองทุนสำร้อง 
เล้่�ยงช้่พของบร้ิษััทฯ คัดเล้่อกผ่้้จัดการ้กองทุนท่�ปฏิิบัต่ิต่ามหล้ัก 
ธร้ร้มาภิบาล้การ้ล้งทุนสำหรั้บผ่้้ล้งทุนสถาบัน (Investment 
Governance Code: “I Code”) แล้ะเป็นผ่้้จัดการ้กองทุนท่�
บร้ิหาร้การ้ล้งทุนอย่างรั้บผิ่ดช้อบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ�งแวดล้้อม 
สังคม แล้ะธร้ร้มาภิบาล้ (Environmental, Social, and  
Governance: “ESG”) อันจะนำไปส้่การ้บร้ิหาร้การ้ล้งทุนท่�
คำนึงถึงปร้ะโยช้น์ส้งสุดของสมาช้ิกกองทุนสำร้องเล้่�ยงช้่พของ 
บร้ษิัทัฯ ในร้ะยะยาว โดยบริ้ษััทฯ ได้จดัตั่�งกองทนุสำร้องเล่้�ยงช่้พ

หมายเหตุุ:  
1 สายงานบร้ิหาร้งานทั�วไป ปร้ะกอบด้วย ฝ่่ายทร้ัพยากร้บุคคล้ แผ่นกจัดซึ่่�อจัดจ้าง แผ่นกเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ แผ่นกกฎิหมาย แล้ะแผ่นกธุร้การ้
2 อ่�นๆ ปร้ะกอบด้วย สำนักงานเล้ขานุการ้บร้ิษััท สำนักปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ แล้ะหน่วยงานความปล้อดภัย อาช้่วอนามัยแล้ะสภาพแวดล้้อมในการ้ทำงาน

รายการ

รายการ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

CIVIL

CIVIL

ประจำา ประจำา ประจำา ประจำาชั�วคราว ชั�วคราว ชั�วคราว ชั�วคราว

CCSP

CCSP

THE

THE

รวม

รวม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

- สายงานบัญช้่แล้ะการ้เงิน

- สายงานบร้ิหาร้งานทั�วไป1

- สายงานวิศวกร้ร้ม

- สายงานเคร้่�องจักร้แล้ะโร้งงาน

- อ่�นๆ2

ค่าต่อบแทน (ล้้านบาท)

12

26

212

92

6

150.69

-

-

175

6

9

-

1

134

4

11

-

1

26

2

-

10.61

18

49

465

204

13

312.60

6

22

227

110

7

151.30

-

-

1

 -

-

-

1

310

10 

20

รวม 348 150 372 190 29 1 749 341

ของบร้ิษััทฯ ต่ามพร้ะร้าช้บัญญัต่ิกองทุนสำร้องเล้่�ยงช้่พ พ.ศ. 
2530 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้แก้ไขเพิ�มเติ่ม) เม่�อวันท่� 15 กุมภาพันธ์ 
2563 แล้ะได้มอบหมายให้บริ้ษััทหลั้กทรั้พย์จัดการ้กองทุน  
กรุ้งไทย จำกัด (มหาช้น) ทำหน้าท่�บร้ิหาร้จัดการ้กองทุนสำร้อง
เล้่�ยงช้่พ ภายใต่้ช้่�อ กองทุนสำร้องเล้่�ยงช้่พ ไทยมั�นคง มาสเต่อร้์ 
พ้ล้ ฟื้ันด์ ซึ่ึ�งจดทะเบ่ยนแล้้ว

ข้อ็พีิพีาที่ด้านแรงงานในช้่วง 3 ปีที่่�ผ่านมา
-ไม่ม่-
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นโยบายในกิารพีัฒนาบุค้ลากิร 
บร้ษิัทัฯ ต่ร้ะหนักถึงความสำคัญของบุคล้ากร้ ซึึ่�งเป็นปัจจัยสำคญั
ในการ้ขับเคล่้�อนการ้ดำเนินธุร้กิจของบริ้ษััทฯ ให้บร้ร้ลุ้ต่าม
กล้ยุทธ์ วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมาย บร้ิษััทฯ จึงมุ่งมั�นในการ้
สร้ร้หา แล้ะส่งเสร้ิมการ้พัฒนาบุคล้ากร้อย่างต่่อเน่�อง เพ่�อให้ม่
ความร้้้ ม่ศักยภาพแล้ะความสามาร้ถเย่�ยงม่ออาช้่พ เสริ้มสร้้าง
บร้ร้ยากาศการ้ทำงานแล้ะวัฒนธร้ร้มท่�ด่ ต่ล้อดถึงการ้ด้แล้ผ่ล้
ปร้ะโยช้นแ์ล้ะจดัใหม้ส่วสัดกิาร้ต่่างๆ ต่ามท่�กฎิหมายกำหนด เพ่�อ
ร้ักษัาบุคล้ากร้ ดังน่�

1. บร้ิษััทฯ จะสร้ร้หาแล้ะจัดร้ับบุคล้ากร้เข้าทำงาน โดย
พิจาร้ณาจากความเหมาะสมด้านความร้้้ ความสามาร้ถ 
ปร้ะสบการ้ณ์ ปร้ะวัต่ิพฤต่ิกร้ร้ม

2. บร้ิษััทฯ จะกำหนดอัต่ร้าค่าจ้างขั�นต่�ำต่ามท่�กฎิหมาย
กำหนด ร้วมทั�งพิจาร้ณาต่ามค่าของงาน ความร้้้ ความ
สามาร้ถ แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ ซึ่ึ�งเป็นอัต่ร้าค่าจ้างท่�สามาร้ถ
แข่งขันกับธุร้กิจในปร้ะเภทเด่ยวกันได้

3. บร้ิษััทฯ จะส่งเสร้ิมพัฒนาบุคล้ากร้ทุกร้ะดับอย่างต่่อเน่�อง 
ให้ม่ความร้้้ ความสามาร้ถ เพ่�อความก้าวหน้าในหน้าท่� 
การ้งาน

4. บร้ิษััทฯ จะส่งเสร้ิมให้บุคล้ากร้ได้ใช้้ความร้้้ แล้ะแสดงออก
ถงึความสามาร้ถ ทกัษัะของต่นในงานของบร้ษัิัทฯ ไดอ้ยา่ง
เต่็มท่�

5. บร้ิษััทฯ จะจัดให้ม่สภาพการ้จ้างแล้ะสภาพแวดล้้อมใน 
การ้ทำงานท่�ด่ ม่ความปล้อดภัย ถ้กสุขล้ักษัณะอนามัย  
โดยปฏิบิตั่ติ่ามกฎิหมายแร้งงานแล้ะกฎิหมายอ่�นท่�เก่�ยวขอ้ง

6. บร้ษัิัทฯ จะจดัใหม้ร่้ะบบการ้บร้หิาร้คา่ต่อบแทนท่�สร้า้งแร้ง
จ้งใจ แล้ะผ่ล้ต่อบแทนต่ามคุณค่าความสำเร้็จของงาน

7. บร้ิษััทฯ จะจัดให้สวัสดิการ้ แล้ะกิจกร้ร้มในหม้่พนักงาน/
บคุล้ากร้ เพ่�อสร้า้งความสมัพนัธ ์สามคัคแ่ล้ะวฒันธร้ร้มท่�ด่
ในองค์กร้

8. บร้ษิัทัฯ จะปฏิบิตั่ติ่อ่พนกังาน/บคุล้ากร้ดว้ยความยตุ่ธิร้ร้ม 
เท่าเท่ยมกัน โปร้่งใส แล้ะให้เก่ยร้ต่ิซึ่ึ�งกันแล้ะกัน

9. บร้ิษััทฯ เคาร้พแล้ะคำนึงถึงสิทธิขั�นพ่�นฐานในการ้จ้างงาน 
โดยจะไม่บังคับใช้้แร้งงาน จ้างแร้งงานเด็กหร้่อบุคคล้ท่�
ม่อายุต่�ำกว่ากฎิหมายกำหนด

10. บร้ิษััทฯ กำหนดเวล้าแจ้งล้าออกล้่วงหน้าของพนักงาน ให้
ม่เวล้าแจ้งล้่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน (สำหร้ับพนักงาน
ปร้ะจำ) หร้่ออย่างน้อย 60 วันในต่ำแหน่งผ่้้บร้ิหาร้ เพ่�อให้
ทางบร้ิษััทฯ ม่เวล้าเพ่ยงพอในการ้หากำล้ังคนมาทดแทน

11. บร้ิษััทฯ จัดทำแผ่นพัฒนาบุคล้ากร้ในแผ่นกเพ่�อให้พร้้อม
ร้ับม่อหร้่อร้ับหน้าท่�แทนในกร้ณ่พนักงานในต่ำแหน่งนั�น ๆ  
ล้าออก โดยเฉพาะในต่ำแหน่งบร้ิหาร้สำคัญ จะม่การ้
วางแผ่นเต่ร่้ยมพร้้อมในการ้คัดเล้่อกบุคล้ากร้ท่�ม่ความ
สามาร้ถในแต่่ล้ะแผ่นกมาฝ่ึกอบร้มเพ่�อให้ร้ับต่ำแหน่ง
บร้ิหาร้ต่่อไปได้ในอนาคต่

แนวที่างกิารพีัฒนาบุค้ลากิร
บร้ิษััทฯ ม่แนวทางในการ้พัฒนาบุคล้ากร้ ทั�งในด้านทักษัะด้าน
ความร้้้ต่า่งๆ (Hard Skill) แล้ะทักษัะ Soft skill ในหล้ายร้ป้แบบ 
ทั�งการ้พฒันาในร้ป้แบบการ้พฒันาในร้ะหวา่งการ้ปฏิบิตั่งิานจร้งิ 
(On-the-job Training) การ้จัดอบร้มให้ความร้้้พนักงานภายใน 
แล้ะการ้สง่พนกังานไปอบร้มภายนอกองคก์ร้ ทั�งน่� ต่วัอยา่งแผ่น
ในการ้พัฒนาบุคล้ากร้ในอนาคต่ สำหร้ับปี 2565 ม่ดังน่�

• โคร้งการ้พัฒนาศกัยภาพผ่้บ้ร้หิาร้ร้ะดบักล้างในทกัษัะดา้น
การ้ด้แล้ ถ่ายทอดความร้้้ แล้ะเป็นท่�ปร้ึกษัาให้แก่บุคล้ากร้
ท่�ออ่นปร้ะสบการ้ณก์วา่ (Mentoring) เพ่�อช้ว่ยพฒันาความ
ร้้้ความสามาร้ถของท่มงาน พัฒนาความสัมพันธ์ภายใน
องค์กร้ แล้ะขับเคล้่�อนผ่ล้การ้ดำเนินงานให้เป็นไปต่าม 
เป้าหมายของบร้ิษััทฯ

• จัดทำแผ่นส่บทอดต่ำแหน่งท่�สำคัญ (Key Position)  
เพ่�อช้่วยในการ้บร้ิหาร้จัดการ้ความเส่�ยงในการ้บร้ิหาร้งาน
ขององคก์ร้ ใหส้ามาร้ถดำเนนิธรุ้กจิไดอ้ยา่งต่อ่เน่�อง โดยใน
ช้ว่งแร้กจะจัดทำแผ่นงานให้คร้อบคลุ้มในต่ำแหน่งท่�สำคัญ 
(Key Position) แล้ะจะม่การ้ขยายแผ่นงานในต่ำแหน่ง
ต่่างๆ ต่่อไป

• โคร้งการ้พัฒนาศักยภาพในการ้ดำเนินงาน (Job Analysis 
& Competencies) เพ่�อปร้ะเมนิศกัยภาพของพนกังานใน
ปัจจุบัน แล้ะนำไปพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่่อไป 

• บร้ิหาร้จัดการ้องค์ความร้้้ (โคร้งการ้ Train The Trainer) 
เพ่�อพัฒนาพนักงานให้ม่ความร้้้ความสามาร้ถในการ้
ถา่ยทอดองคค์วามร้้ ้ปร้ะสบการ้ณใ์หแ้กพ่นกังาน ไปจนถงึ
สร้้างร้ะบบการ้เร้่ยนร้้้ให้กับพนักงาน (Knowledge  
Management)

• จดัทำแผ่นสบ่ทอดต่ำแหน่งสำหรั้บผ้้่บริ้หาร้ในต่ำแหน่งงาน
ท่�สำคัญ (Key Position) เพ่�อบร้ิหาร้ความเส่�ยงในด้านการ้
ดำเนนิงานอยา่งต่อ่เน่�อง ในกร้ณท่่�ผ่้บ้ร้หิาร้ในต่ำแหนง่งาน
ท่�สำคัญม่การ้เกษั่ยณอายุหร้่อล้าออก เป็นต่้น

• โคร้งการ้พัฒนาความก้าวหน้าในอาช้พ่ (สายงานวิศวกร้ร้ม) 
เพ่�อกำหนดต่ำแหน่งงานแล้ะความก้าวหน้าในอาช่้พท่�
ช้ัดเจน เพ่�อส่งเสร้ิมการ้ดำเนินงานอย่างเป็นร้ะบบแล้ะ
ร้ักษัาบุคล้ากร้ท่�ม่ความร้้้ความสามาร้ถ

• โคร้งการ้บร้หิาร้จดัการ้พนกังานผ่้ม้ศ่กัยภาพสง้ เพ่�อพฒันา
บคุล้ากร้ท่�มศ่กัยภาพมค่วามพร้อ้มสำหรั้บการ้ปฏิบัิต่งิานใน
ต่ำแหน่งปัจจุบันร้วมถึงต่ำแหน่งงานท่�ส้งขึ�นไปในอนาคต่ 
แล้ะเพ่�อสง่เสร้มิผ่ล้การ้ดำเนนิงานใหเ้กดิปร้ะสทิธภิาพแล้ะ
ปร้ะสิทธิผ่ล้มากยิ�งขึ�น



147One Report 2564

7.6  ข้อม้ลสำาคัญอ่่น ๆ

7.6.1 รายล้ะเอ่ยด้เก่่ยวกับผ้้ท่่ได้้รับมอบหมายให้ 
รับผิด้ชอบโด้ยตรงในตำาแหน่งต่อไปน่้

ผู้ค้วบคุ้มดูแลกิารที่ำบัญช้่
บร้ิษััทฯ มอบหมายให้นายก่ร้ต่ิ ไช้ยะกุล้ ผ่้้อำนวยการ้สายงาน
บญัช้แ่ล้ะการ้เงิน เปน็ผ่้ร้้บัผ่ดิช้อบโดยต่ร้งในการ้ควบคมุดแ้ล้การ้
ทำบัญช้่ของบริ้ษััท โดยคุณสมบัติ่ของผ่้้ท่�ได้ร้ับมอบหมายให้ 
ร้ับผ่ิดช้อบโดยต่ร้งในการ้ควบคุมด้แล้การ้ทำบัญช้่ ปร้ากฎิต่าม
เอกสาร้แนบ 1

เลขานุกิารบริษััที่
ท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท ครั้�งท่� 2/2563 เม่�อวันท่� 11 
ม่นาคม 2563 ได้แต่่งตั่�งนางกาญจนวร้ร้ณ สายเช้่�อ เป็น
เล้ขานุการ้บร้ิษััท  เพ่� อ ให้ เป็ น ไปต่ามข้อกำหนดของ 
พร้ะร้าช้บัญญัต่ิหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ พ.ศ. 2535  
(ร้วมทั�งท่�ได้ม่การ้แก้ไขเพิ�มเต่ิม) โดยคุณสมบัต่ิของผ้้่ดำร้ง
ต่ำแหน่งเป็นเล้ขานุการ้บร้ิษััทปร้ากฏิในเอกสาร้แนบ 1

ขอ็บเขตุ อ็ำนาจ หน้าที่่� และค้วามรับผิดช้อ็บ ขอ็งเลขานุกิาร
บริษััที่ 
(1) จัดทำแล้ะเก็บร้ักษัาเอกสาร้ดังต่่อไปน่�

(ก) ทะเบ่ยนกร้ร้มการ้
(ข) หนังส่อนัดปร้ะชุ้มกร้ร้มการ้ ร้ายงานการ้ปร้ะชุ้ม 

คณะกร้ร้มการ้ แล้ะร้ายงานปร้ะจำปีของบร้ิษััทฯ
(ค) หนังส่อนัดปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะร้ายงานการ้ปร้ะชุ้ม 

ผ่้้ถ่อหุ้น
(2) เก็บร้ักษัาร้ายงานการ้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยท่�ร้ายงานโดย

กร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้
(3) ดำเนินการ้อ่�น ๆ ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุน

ปร้ะกาศกำหนด
(4) จัดส่งสำเนาร้ายงานการ้ม่ส่วนได้เส่ยต่ามมาต่ร้า 89/14  

ซึ่ึ�งจัดทำโดยกร้ร้มการ้ แล้ะผ่้้บริ้หาร้ของบร้ิษััทฯ ให้กับ
ปร้ะธานกร้ร้มการ้ แล้ะปร้ะธานกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบทร้าบ
ภายใน 7 วันทำการ้นับแต่่วันท่�บร้ิษััทฯ ได้ร้ับร้ายงานนั�น

(5) ให้คำแนะนำเบ่�องต่้นแก่กร้ร้มการ้ในข้อกฎิหมาย ร้ะเบ่ยบ
ขอ้บงัคบัต่่าง ๆ  ของบริ้ษัทัฯ ท่�คณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทัต่อ้งการ้
ทร้าบแล้ะต่ดิต่ามใหม้ก่าร้ปฏิบิติั่ต่ามอยา่งถก้ต่อ้งสม�ำเสมอ 
ร้วมถงึการ้ร้ายงานการ้เปล้่�ยนแปล้งในขอ้กำหนด กฎิหมาย
ท่�ม่นัยสำคัญแก่คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท

(6) จดัปร้ะชุ้มผ้้่ถอ่หุน้แล้ะปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทัให้เป็นไป
ต่ามกฎิหมาย ขอ้บังคับของบริ้ษัทัฯ แล้ะข้อพึงปฏิบัิต่ติ่า่ง ๆ

(7) บันทึกร้ายงานการ้ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะการ้ปร้ะชุ้มของ 
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทั ร้วมทั�งต่ดิต่ามใหม้ก่าร้ปฏิบัิต่ติ่ามมติ่
ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท

(8) ด้แล้ให้ม่การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้แล้ะร้ายงานสาร้สนเทศในส่วน
ท่�ร้บัผ่ดิช้อบต่อ่หนว่ยงานท่�กำกบับร้ษัิัทฯ ต่ามร้ะเบย่บแล้ะ
ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ้

ทั�งน่� เล้ขานุการ้บร้ิษััทต่้องปฏิิบัต่ิหน้าท่�ข้างต่้นด้วยความ 
ร้ับผิ่ดช้อบ ความร้ะมัดร้ะวัง แล้ะความซึ่่�อสัต่ย์สุจริ้ต่ ร้วมทั�ง
ปฏิบิตั่ใิห้เป็นไปต่ามกฎิหมาย วตั่ถปุร้ะสงค์ ขอ้บังคับของบริ้ษัทัฯ 
มต่ิของคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท ต่ล้อดจนมต่ิท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น

หัวหน้างานตุรวจสอ็บภายใน
บร้ิษััทฯ แต่่งต่ั�งสำนักงานต่ร้วจสอบภายในซึ่ึ�งขึ�นต่ร้งต่่อ 
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบของบร้ิษััทฯ เพ่�อร้องร้ับการ้กำกับด้แล้
การ้ปฏิิบัต่ิงานด้านการ้ต่ร้วจสอบภายในให้ม่ความเป็นอิสร้ะ  
ม่ปร้ะสิทธิภาพ แล้ะปร้ะสิทธิผ่ล้ โดยท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบแล้ะคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท ในการ้ปร้ะชุ้มคณะ
กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ คร้ั�งท่� 1/2564 เม่�อวันท่� 25 กุมภาพันธ์ 
2564 แล้ะการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท คร้ั�งท่� 2/2564  
เม่�อวันท่� 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ม่มติ่อนุมัต่ิแต่่งต่ั�ง บริ้ษััท  
ต่ร้วจสอบภายในธร้ร้มนิต่ิ จำกัด ทำหน้าท่�ต่ร้วจสอบแล้ะ
ปร้ะเมินร้ะบบควบคุมภายในของบร้ิษััทฯ โดยธร้ร้มนิต่ิได้มอบ
หมายให้ นางสาวศมจร้่ย์ แก้วขอมด่ ต่ำแหน่งกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ 
ดำร้งต่ำแหน่งหัวหน้างานต่ร้วจสอบภายในของบริ้ษััทฯ โดย 
นางสาวศมจร้่ย์ แก้วขอมด่ ม่คุณสมบัต่ิ วุฒิการ้ศึกษัา แล้ะ
ปร้ะสบการ้ณก์าร้อบร้มท่�เหมาะสม เพย่งพอต่อ่การ้เปน็ผ่้ค้วบคมุ
การ้ปฏิิบัต่ิงานดังกล้่าว ร้ายล้ะเอ่ยดปร้ากฏิต่ามเอกสาร้แนบ 3 

โดยคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบจะเป็นผ่้้พิจาร้ณาคัดเล้่อกผ่้้ดำร้ง
ต่ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ร้วจสอบภายใน โดยพิจาร้ณาจาก
คุณวุฒิ ความร้้้ ความสามาร้ถ แล้ะปร้ะสบการ้ณ์แล้ะปร้ะเมิน 
ผ่ล้งานของหัวหน้าหน่วยงานต่ร้วจสอบภายในปร้ะจำทุกปี 
นอกจากน่� การ้โยกยา้ยแล้ะการ้ถอดถอน หวัหนา้หนว่ยงานต่ร้วจ
สอบภายในจะต่้องได้ร้ับอนุมัต่ิจากคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

ทั�งน่� ในอนาคต่ บร้ษิัทัฯ อาจมก่าร้พจิาร้ณาจดัต่ั�งหนว่ยงานต่ร้วจ
สอบภายในของบร้ิษััทฯ เพ่�อดำเนินการ้ต่ร้วจสอบแล้ะปร้ะเมิน
ร้ะบบควบคมุภายในของบร้ษิัทัฯ แทนการ้วา่จา้งบคุคล้ภายนอก
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7.6.2 หัวหน้างานนักล้งทุนสัมพันธั์ แล้ะขื่้อม้ล้เพ่่อ
การติด้ต่อ

เน่�องจากในปี 2564 บร้ิษััทฯ ยังไม่ได้เข้าเป็นบร้ิษััทจดทะเบ่ยน
ในต่ล้าดหล้ักทรั้พย์แห่งปร้ะเทศไทย จึงยังไม่ม่ฝ่่ายนักล้งทุน
สัมพันธ์ อย่างไร้ก็ต่าม บร้ิษััทฯ ได้มอบหมายให้นายโกวิท เน่�อง
สขุ ปร้ะธานเจา้หน้าท่�สายงานบญัช้แ่ล้ะการ้เงนิ เป็นผ่้ร้้บัผิ่ดช้อบ
งานด้านนักล้งทุนสัมพันธ์ โดยม่ข้อม้ล้เพ่�อการ้ต่ิดต่่อ ดังน่�

ท่�อย้่ : 68/12 อาคาร้ซึ่อ่ซ่ึ่ ่ช้ั�น 7 ถนนกำแพงเพช้ร้ 6 แขวง 
  ล้าดยาว เขต่จตุ่จักร้ กรุ้งเทพมหานคร้ 10900
โทร้ศัพท์ : 02-589-8888 
อ่เมล้ :  ir@civilengineering.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนผ้้สอบบัญช่

ค้่าตุอ็บแที่นจากิกิารสอ็บบัญช้่ (Audit Fee) 
สำหร้ับงวดปีบัญช้่สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2564 บร้ิษััทฯ แล้ะ
บร้ิษััทย่อยม่การ้จ่ายค่าต่อบแทนเป็นค่าสอบบัญช้่ (Audit Fee) 
ให้แก่ บริ้ษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด (“EY”) ร้วมทั�งสิ�น 
2,100,000 บาท ปร้ะกอบด้วย ค่าสอบทานงบการ้เงินร้าย
ไต่ร้มาส แล้ะค่าสอบบัญช้่ร้ายปี 

ค้่าบริกิารอ็่�น (Non-audit Fee)
ในร้อบปีบัญช้่ 2564 บริ้ษััทฯ แล้ะบริ้ษััทย่อย ไม่ม่การ้จ่าย 
ค่าต่อบแทนสำหร้ับงานบร้ิการ้อ่�นให้แก่สำนักงานสอบบัญช้่
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับด้แลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทได้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ต่ามกฎิบัต่ร้คณะกร้ร้มการ้
บร้ษิัทัด้วยความร้อบคอบแล้ะร้ะมัดร้ะวัง (Duty of Care) ความ
ซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ (Duty of Loyalty) ต่ล้อดจนปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมาย 
วัต่ถุปร้ะสงค์ ข้อบังคับ แล้ะมติ่ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น (Duty of 
Obedience) แล้ะเปิดเผ่ยข้อมล้้ต่่อผ้้่ถอ่หุน้อย่างถก้ต้่องคร้บถ้วน
แล้ะโปร่้งใส (Duty of Disclosure) เพ่�อปร้ะโยช้น์ส้งสุดของ 
ผ่้้ถ่อหุ้น ภายใต่้กร้อบของหล้ักการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ โดยใน 
ปี 2564 คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทได้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�คร้อบคลุ้มในเร้่�อง
ต่่าง ๆ ดังต่่อไปน่�
- อนุมัต่ิแผ่นธุร้กิจแล้ะงบปร้ะมาณปร้ะจำปี
- กำกับด้แล้ให้ฝ่่ายจัดการ้ดำเนินงานให้เป็นไปต่ามนโยบาย 

กล้ยุทธ์ แล้ะแผ่นงานท่�กำหนดไว้ 
- กำกับด้แล้เร้่�องการ้ร้่วมทุนของบร้ิษััทฯ ให้เป็นไปต่าม

ร้ะเบ่ยบอำนาจอนุมัต่ิ เพ่�อเพิ�มข่ดความสามาร้ถในการ้
แข่งขันของบร้ิษััทฯ 

- ต่ิดต่ามผ่ล้การ้ดำเนินงานของบริ้ษััทฯ อย่างสม�ำเสมอ ทุก
ไต่ร้มาส แล้ะให้ข้อเสนอแนะท่�เป็นปร้ะโยช้น์ต่่อการ้ดำเนิน
งานของบร้ิษััทฯ

- กำกับด้แล้ให้บร้ิษััทฯ ม่การ้บร้ิหาร้จัดการ้ความเส่�ยงอย่างม่
ปร้ะสิทธิภาพ ร้วมถึงต่ิดต่ามผ่ล้การ้ปร้ะเมินความเพ่ยงพอ
ของร้ะบบควบคุมภายในของบร้ิษััทฯ อย่างสม�ำเสมอ

- ให้คำแนะนำแล้ะข้อเสนอแนะสำหร้ับการ้จัดทำแผ่นแล้ะ
กร้ะบวนการ้ส่บทอดต่ำแหน่งของผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้ง

- เน้นย�ำแล้ะให้คำแนะนำกับฝ่่ายจัดการ้ในการ้ดำเนินธุร้กิจ
อย่างยั�งย่น ต่ามหล้ักธร้ร้มาภิบาล้ แล้ะคำนึงถึงสิ�งแวดล้้อม 
แล้ะสังคม

8.1.1 การสรรหา พัฒนา แล้ะประเมินผล้ 
การปฏิบัติหน้าท่่ขื่องคณะกรรมการ

1. กิารสรรหาและแตุ่งตุั้งกิรรมกิาร
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทกำกับด้แล้ให้การ้สร้ร้หาแล้ะคัดเล้่อก
กร้ร้มการ้ม่กร้ะบวนการ้ท่�โปร่้งใสแล้ะชั้ดเจนเพ่�อให้ได้คณะ
กร้ร้มการ้ท่�ม่คุณสมบัต่ิสอดคล้้องกับองค์ปร้ะกอบท่�กำหนดไว้ 
โดยคณะกร้ร้มการ้จัดให้ม่การ้ปร้ะชุ้ม เพ่�อพิจาร้ณาหล้ักเกณฑ์์
แล้ะวิธ่การ้สร้ร้หาบุคคล้ เพ่�อให้ได้กร้ร้มการ้ท่�ม่คุณสมบัต่ิท่�จะ
ทำใหค้ณะกร้ร้มการ้มอ่งคป์ร้ะกอบความร้้ ้ความช้ำนาญท่�เหมาะ
สม ทั�งน่� คุณสมบัติ่เบ่�องต่้นของกร้ร้มการ้จะต่้องเป็นไปต่าม
กฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง ข้อบังคับของบร้ิษััท แล้ะหล้ักเกณฑ์์ของ
สำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ 
ร้วมทั�งม่การ้พจิาร้ณาปร้ะวติั่ของบคุคล้ดงักล้า่ว กอ่นจะนำเสนอ
ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นให้เป็นผ่้้แต่่งต่ั�งกร้ร้มการ้ โดยจัดให้ผ่้้ถ่อหุ้นได้

ร้ับข้อม้ล้อย่างเพ่ยงพอเก่�ยวกับบุคคล้ท่�ได้ร้ับการ้เสนอช่้�อเพ่�อ
ปร้ะกอบการ้ต่ัดสินใจ 

สำหร้ับการ้คัดเล้่อกกร้ร้มการ้อิสร้ะ คณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณา
คุณสมบัต่ิของกร้ร้มการ้อิสร้ะ ต่ามข้อกำหนดคุณสมบัต่ิของ
กร้ร้มการ้อสิร้ะแล้ะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบของคณะกร้ร้มการ้กำกบั
หล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ ปร้ะกอบด้วย 

ทั�งน่� บร้ิษััทฯ ไม่ได้ใช้้วิธ่ Cumulative Voting (โดยได้กำหนด
ไว้ในข้อบังคับบร้ิษััทแล้้ว) ในการ้ล้งคะแนนเส่ยงเล้่อกต่ั�ง
กร้ร้มการ้ บริ้ษัทัฯ ให้ผ่้ถ่้อหุน้ใช้้บัต่ร้ล้งคะแนนเล้อ่กต่ั�งกร้ร้มการ้
เป็นร้ายบุคคล้ โดยให้ผ่้้ถ่อหุ้นล้งคะแนนเส่ยงทั�งหมดท่�ต่นม่อย้่
เล้่อกบุคคล้ท่�ได้ร้ับการ้เสนอช้่�อเป็นกร้ร้มการ้ท่ล้ะคน

2.   กิารสรรหาและแตุ่งตุั้งผู้บริหารระดับสูง
1) คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัเปน็ผ่้พ้จิาร้ณาหล้กัเกณฑ์ ์วธิก่าร้สร้ร้หา

บุคคล้ท่�ม่คุณสมบัต่ิเหมาะสม เพ่�อดำร้งต่ำแหน่งปร้ะธาน 
เจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

2) คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทจะต่ิดต่ามด้แล้ให้บร้ิษััทฯ ม่ผ้้่บริ้หาร้
ร้ะดับส้งท่�เหมาะสม โดยปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้แล้ะ 
ฝ่่ายทรั้พยากร้บุคคล้จะพิจาร้ณาหลั้กเกณฑ์์ แล้ะวิธ่การ้ใน
การ้สร้ร้หาแล้ะแต่ง่ต่ั�งบุคคล้เพ่�อดำร้งต่ำแหนง่ผ่้บ้ร้หิาร้ร้ะดบั
ส้งในแต่่ล้ะสายงาน  

นอกจากน่�  เพ่�อให้การ้ดำเนินธุร้กิจเป็นไปอย่างต่่อเน่�อง  
คณะกร้ร้มการ้ไดก้ำกบัดแ้ล้ใหม้แ่ผ่นสบ่ทอดต่ำแหนง่ (succes-
sion plan) ผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้ง แล้ะให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้
ร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงานต่ามแผ่นส่บทอดต่ำแหน่งต่่อคณะ
กร้ร้มการ้ เพ่�อทร้าบเป็นร้ะยะ อย่างน้อยปีล้ะ 1 คร้ั�ง

3. กิารพีัฒนากิรรมกิารและผู้บริหาร
บร้ิษััทฯ ม่การ้ปฐมนิเทศกร้ร้มการ้แล้ะผ้้่บร้ิหาร้ท่�ได้รั้บการ้ 
แต่่งต่ั�งใหม่ทุกคร้ั�ง โดยจัดให้ม่การ้บร้ร้ยายสรุ้ปข้อม้ล้ท่�เป็น
ปร้ะโยช้น์ต่่อการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่� เช้่น ข้อม้ล้เก่�ยวกับธุร้กิจ ภาร้ะ
หน้าท่�แล้ะความรั้บผิ่ดช้อบของกร้ร้มการ้ นโยบายแล้ะแนว
ปฏิิบัต่ิต่่าง ๆ ของบร้ิษััทฯ เป็นต่้น
 
นอกจากน่� บร้ษิัทัฯ มน่โยบายสนบัสนนุใหก้ร้ร้มการ้แล้ะผ่้บ้ร้หิาร้
ของบร้ิษััทฯ เข้าร้่วมสัมมนาแล้ะอบร้มหล้ักส้ต่ร้ท่�เป็นปร้ะโยช้น์
ต่่อการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�อย่างสม�ำเสมอ โดยในปี 2564 ม่กร้ร้มการ้
ของบร้ิษััทฯ เข้าร้่วมอบร้มหล้ักส้ต่ร้ต่่าง ๆ ของสมาคมส่งเสร้ิม
สถาบันกร้ร้มการ้บร้ิษััทไทย (IOD) ดังน่�
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4. กิารประเมินผลกิารปฏิิบัตุิงานขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิาร
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทจัดให้ม่การ้ปร้ะเมินผ่ล้การ้ปฏิิบัต่ิงานของ
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท คณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย แล้ะกร้ร้มการ้ร้าย
บุคคล้เป็นปร้ะจำทุกปี เพ่�อใช้้เป็นกร้อบในการ้ต่ร้วจสอบการ้
ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทว่าได้ดำเนินการ้ต่ามแนว
ปฏิิบัต่ิท่�ด่หร้่อไม่ แล้ะนำผ่ล้การ้ปร้ะเมินไปพัฒนาการ้ปฏิิบัต่ิ
หนา้ท่�ต่อ่ไป โดยแบบปร้ะเมนิต่นเองของคณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัได้
อา้งอิงจากต่วัอยา่งแบบปร้ะเมินต่นเองของคณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทั
ของต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทย ซึ่ึ�งบร้ิษััทฯ ได้นำมาปร้ับ
ใช้้ให้เหมาะสมกับธุร้กิจของบร้ิษััทฯ

ในป ี2564 คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัมก่าร้ปร้ะเมนิผ่ล้การ้ปฏิบิตั่งิาน
ในเด่อนธันวาคม ซึึ่�งคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทได้มอบหมายให้
เล้ขานกุาร้บร้ษิัทัเปน็ผ่้ร้้วบร้วมผ่ล้การ้ปร้ะเมนิ แล้ะแจง้ใหค้ณะ
กร้ร้มการ้บร้ิษััทร้ับทร้าบในเด่อนกุมภาพันธ์ 2565 โดยม่หัวข้อ
การ้ปร้ะเมนิแล้ะผ่ล้การ้ปร้ะเมนิจากคะแนนเต่ม็ 5 คะแนน ดงัน่� 

• ผ่ล้การ้ปร้ะเมินต่นเองของคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััททั�งคณะ ม่
ร้ะดับคะแนนเฉล่้�ยโดยร้วม 4.97 คะแนน คร้อบคลุ้มการ้
ปร้ะเมนิ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก ่1) โคร้งสร้า้งแล้ะคุณสมบติั่ของคณะ
กร้ร้มการ้ 2) บทบาทหน้าท่�แล้ะความรั้บผ่ิดช้อบของคณะ
กร้ร้มการ้ 3) การ้ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้ 4) การ้ทำหนา้ท่�ของ
กร้ร้มการ้ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่่ายจัดการ้ 6) การ้พัฒนา
ต่นเองของกร้ร้มการ้ แล้ะการ้พัฒนาผ่้้บร้ิหาร้

• ผ่ล้การ้ปร้ะเมินต่นเองของคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย จำนวน 2 
คณะ ดังน่�
o คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ มผ่่ล้การ้ปร้ะเมินต่นเองท่�ร้ะดับ

คะแนนเฉล้่�ยโดยร้วม 5.00 คะแนน

ช่�อ-สกุล้ ตำาแหน่ง หล้ักส้ตรอบรม

1. นายช้ัยวัฒน์ อุทัยวร้ร้ณ์

2. นายว่ร้ศักดิ� โฆสิต่ไพศาล้

3.  นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข

ปร้ะธานกร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้อิสร้ะ แล้ะปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้ ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ 
แล้ะปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

- Advance Audit Committee Program 
(AACP 40/2021) 

- Director Leadership Certification 
Program (DLCP 1/2021)

Director Leadership Certification 
Program (DLCP 0/2021)

Director Leadership Certification 
Program (DLCP 1/2021)

o คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ ม่ผ่ล้การ้ปร้ะเมินต่นเองท่�ร้ะดับ
คะแนนเฉล้่�ยโดยร้วม 4.57 คะแนน

ทั�งน่� แบบปร้ะเมินต่นเองของคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดยอ่ยจะคร้อบคลุ้ม
การ้ปร้ะเมิน 3 หวัขอ้ ได้แก ่1) โคร้งสร้า้งแล้ะคณุสมบัต่ขิองคณะ
กร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย 2) การ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย 3) 
บทบาทหน้าท่�ของคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย 

• ผ่ล้การ้ปร้ะเมินต่นเองของคณะกร้ร้มการ้เป็นร้ายบุคคล้  ม่
ร้ะดับคะแนนเฉล่้�ยโดยร้วม 4.89 คะแนน คร้อบคลุ้มการ้
ปร้ะเมิน 3 หัวข้อ ได้แก่ โคร้งสร้้างแล้ะคุณสมบัต่ิของ
กร้ร้มการ้ 2) การ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ของกร้ร้มการ้ 3) 
บทบาทหน้าท่�แล้ะความร้ับผ่ิดช้อบของกร้ร้มการ้

5. กิารประเมนิผลกิารปฏิบิตัุงิานขอ็งประธุานเจา้หนา้ที่่�บรหิาร
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท เป็นผ่้้ปร้ะเมินผ่ล้การ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของ
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้ เพ่�อนำไปใช้้ในการ้พิจาร้ณากำหนดค่า
ต่อบแทนของปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้ โดยการ้ปร้ะเมินจะ
พิจาร้ณาจากต่ัวช้่�วัดผ่ล้การ้ดำเนินงานของปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
บร้ิหาร้ (KPI) ซึ่ึ�งเป็นหล้ักเกณฑ์์ท่�ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้แล้ะ
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทเห็นช้อบต่ร้งกันแล้้ว แล้ะสอดคล้้องกับผ่ล้
การ้ดำเนินงานของบร้ิษััท ปร้ะกอบด้วย 1) Backlog 2) ร้ายได้ 
3) อัต่ร้ากำไร้ขั�นต่้น แล้ะ 4) กำไร้สุทธิ 

ทั�งน่� ฝ่่ายทร้ัพยากร้บุคคล้จะเป็นผ่้้ร้วบร้วมแล้ะร้ายงานสรุ้ปผ่ล้
การ้ปร้ะเมนิให้คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัให้ความเหน็ช้อบ เพ่�อส่�อสาร้
ผ่ล้การ้พิจาร้ณาให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ร้ับทร้าบต่่อไป



151One Report 2564

8.1.2 การเขื่้าร่วมประชุมแล้ะการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล้

กิารเข้าร่วมประชุ้มขอ็งกิรรมกิาร
คณะกร้ร้มการ้ได้กำหนดให้ม่การ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท อย่างน้อยไต่ร้มาสล้ะ 1 คร้ั�ง โดยม่การ้กำหนดต่าร้างการ้ปร้ะชุ้ม 
ล้่วงหน้าทั�งปี เพ่�อให้กร้ร้มการ้สามาร้ถวางแผ่นแล้ะจัดสร้ร้เวล้ามาร้่วมปร้ะชุ้มได้อย่างพร้้อมเพร้่ยงกัน

ในปี 2564 คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทม่การ้ปร้ะชุ้มทั�งหมด 7 คร้ั�ง แล้ะการ้ปร้ะชุ้มสามัญผ่้้ถ่อหุ้น จำนวน 1 คร้ั�ง โดยการ้เข้าร้่วมปร้ะชุ้ม
ของกร้ร้มการ้แต่่ล้ะท่าน สรุ้ปได้ดังน่�

กิารจ่ายค้่าตุอ็บแที่นกิรรมกิาร
บร้ิษััทฯ ม่การ้จ่ายค่าต่อบแทนให้แก่คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทแล้ะคณะกร้ร้มต่ร้วจสอบ โดยไม่ได้ม่การ้จ่ายค่าต่อบแทนให้ 
คณะกร้ร้มการ้บริ้หาร้ โดยค่าต่อบแทนกร้ร้มการ้ถ้กพิจาร้ณาจากความเหมาะสมกับหน้าท่�ความรั้บผิ่ดช้อบของกร้ร้มการ้  
แผ่นธุร้กิจ แล้ะผ่ล้การ้ดำเนินงานของบร้ิษััทฯ โดยร้วม ร้วมทั�งเปร้่ยบเท่ยบกับบร้ิษััทอ่�นท่�อย่้ในอุต่สาหกร้ร้มเด่ยวกัน แล้ะ 
ม่ขนาดใกล้้เค่ยงกัน

ท่�ปร้ะชุ้มสามัญผ่้้ถ่อหุ้นปร้ะจำปี 2564 เม่�อวันท่� 26 ม่นาคม 2564 ได้ม่มต่ิอนุมัต่ิค่าต่อบแทนกร้ร้มการ้ แล้ะคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย 
ปร้ะจำปี 2564 โดยปร้ะกอบด้วยค่าต่อบแทนท่�เป็นต่ัวเงิน แล้ะค่าต่อบแทนอ่�น ดังน่�

ล้ำาด้ับ รายช่�อ

ประเภทค่าตอบแทน

ตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท

จำานวนครั�งท่�เขื่้าร่วมประชุม/จำานวนครั�ง 
ขื่องการประชุม

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บริหาร

ประธัานประธัาน กรรมการ ประธัาน

คณะกรรมการชุด้ย่อย

กรรมการ กรรมการ

การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญ 
ผ้้ถ่อหุ้น ประจำาปี 2564

นายช้ัยวัฒน์ อุทัยวร้ร้ณ์

นายว่ร้ศักดิ� โฆสิต่ไพศาล้ 

นางยุพิน กาญจนวิกัย

นายช้ัยณร้งค์ โช้ไช้ย

ร้ศ.ดร้.ธนิต่ ธงทอง

นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข

นายพันธนนท์ เล้ิศวัฒนศศิกุล้

นายโกวิท เน่�องสุข

1. ค่าต่อบแทนปร้ะจำ  
(บาท/คน/เด่อน)

2. ค่าเบ่�ยปร้ะชุ้ม 

(บาท/คน/คร้ั�ง)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ปร้ะธานกร้ร้มการ้ แล้ะกร้ร้มการ้อิสร้ะ

กร้ร้มการ้ ปร้ะธานกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ 
แล้ะกร้ร้มการ้อิสร้ะ

กร้ร้มการ้ กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ แล้ะ
กร้ร้มการ้อิสร้ะ

กร้ร้มการ้ กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ แล้ะ
กร้ร้มการ้อิสร้ะ

กร้ร้มการ้ท่�ไม่ได้เป็นผ่้้บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้

30,000 
แล้ะร้ถยนต่์ปร้ะจำต่ำแหน่ง

30,000

-

20,000

-

10,000

-

-

-

-

20,000 

20,000

(เฉพาะกร้ร้มการ้ท่�ไม่ได้
เป็นผ่้้บร้ิหาร้)

7/7 

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1
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รวม

8.1.3  การกำากับด้้แล้บริษัทย่อยแล้ะบริษัทร่วม

บร้ษิัทัฯ มบ่ริ้ษัทัย่อย จำนวน 2 บริ้ษัทั แล้ะกิจการ้ร่้วมค้า จำนวน 
3 กจิการ้ร้ว่มคา้ โดยคณะกร้ร้มการ้บร้ษัิัทไดจ้ดัใหม้น่โยบายการ้
ล้งทนุแล้ะการ้กำกบัดแ้ล้การ้ดำเนนิงานในบร้ษัิัทยอ่ย แล้ะบร้ษิัทั
ร้่วม เพ่�อด้แล้ร้ักษัาผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของบร้ิษััทฯ ดังน่�

(1) แต่ง่ตั่�งตั่วแทนของบริ้ษัทัเข้าไปดำร้งต่ำแหน่งเป็นกร้ร้มการ้ 
หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ในบร้ิษััทย่อยแล้ะบร้ิษััทร้่วมต่ามสัดส่วนการ้
ถอ่หุน้ในแต่ล่้ะบร้ษิัทัยอ่ยหร้อ่บร้ษิัทัร้ว่ม เพ่�อมส่่วนร้ว่มใน
การ้กำกับดแ้ล้การ้ดำเนนิงานของบร้ษัิัทย่อยหร้อ่บริ้ษัทัร่้วม
นั�น ใหเ้ปน็ไปต่ามนโยบายการ้กำกับดแ้ล้กิจการ้ท่�ด ่ร้วมทั�ง
นโยบายอ่�นๆ ของบร้ิษััทแล้ะกฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง อย่างไร้
ก็ด่ การ้ส่งตั่วแทนของบริ้ษััทเข้าไปเป็นกร้ร้มการ้หร้่อผ้้่
บริ้หาร้ในแต่ล่้ะบริ้ษััทย่อยแล้ะ/หร้อ่บริ้ษัทัร่้วมจะต้่องได้ร้บั
การ้พิจาร้ณาแล้ะเห็นช้อบโดยท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้
บร้ิษััทหร้่อเป็นไปต่ามนโยบายท่�คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท
กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่่ล้ะบร้ิษััท

ในป ี2564 คา่ต่อบแทนร้วมของกร้ร้มการ้บร้ษิัทั มจ่ำนวนทั�งสิ�น 2,970,000 บาท โดยสามาร้ถแสดงร้ายล้ะเอย่ดคา่ต่อบแทนกร้ร้มการ้
ร้ายบุคคล้ต่ามท่�จ่ายจร้ิง ได้ดังต่าร้างน่�

ทั�งน่� ปร้ะธานกร้ร้มการ้บร้ิษััทจะได้ร้ับร้ถยนต่์ปร้ะจำต่ำแหน่งด้วย

ล้ำาด้ับ รายช่�อ ตำาแหน่ง
กรรมการ 

บริษัท
(บาท)

กรรมการ 
ตรวจสอบ

(บาท)

รวม
(บาท)

นายช้ัยวัฒน์ อุทัยวร้ร้ณ์

นายว่ร้ศักดิ� โฆสิต่ไพศาล้

นางยุพิน กาญจนวิกัย

นายช้ัยณร้งค์ โช้ไช้ย

ร้ศ.ดร้. ธนิต่ ธงทอง

นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข

นายพันธนนท์ เล้ิศวัฒนศศิกุล้

นายโกวิท เน่�องสุข

นายอนุวัช้ เล้ิศช้ัยวร้กุล้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ปร้ะธานกร้ร้มการ้ แล้ะกร้ร้มการ้อิสร้ะ

กร้ร้มการ้อิสร้ะแล้ะปร้ะธานกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้อิสร้ะ แล้ะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้อิสร้ะ แล้ะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้ท่�ไม่ได้เป็นผ่้้บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้ ปร้ะธานกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ แล้ะ
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้ แล้ะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้ แล้ะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้บร้ิหาร้

570,000

380,000

380,000

380,000

380,000

240,000

240,000

240,000

-

2,810,000 160,000 2,970,000

-

80,000 

40,000

40,000

-

-

-

-

-

570,000

460,000 

420,000

420,000

380,000

240,000

240,000

240,000

-

(2) กำหนดขอบเขต่หน้าท่�แล้ะความรั้บผิ่ดช้อบของกร้ร้มการ้
แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ท่�แต่่งต่ั�งต่ามข้อ (1) ไว้เป็นล้ายล้ักษัณ์อักษัร้ 
ซึ่ึ�งร้วมถึง

1) การ้กำหนดขอบเขต่อำนาจในการ้ใช้้ดลุ้พนิจิท่�ช้ดัเจน 
แล้ะท่�มผ่่ล้ใหก้าร้พิจาร้ณาของกร้ร้มการ้แล้ะผ่้บ้ร้หิาร้
ดงักล่้าวในการ้ออกเสย่งในการ้ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้
ของบร้ิษััทย่อยแล้ะบร้ิษััทร้่วม กร้ณ่ในเร้่�องท่�ม่ 
นยัสำคญัต่อ้งไดร้้บัความเหน็ช้อบจากคณะกร้ร้มการ้
ของบร้ิษััทก่อน

2) การ้ติ่ดต่ามด้แล้ให้บริ้ษััทย่อยแล้ะบริ้ษััทร่้วม ม่การ้
เปิดเผ่ยข้อม้ล้เก่�ยวกับฐานะการ้เงินแล้ะผ่ล้การ้
ดำเนนิงาน การ้ทำร้ายการ้ร้ะหวา่งกนั แล้ะการ้ไดม้า
หร้อ่จำหน่ายไปซึ่ึ�งทร้พัยส์นิท่�มน่ยัสำคญัใหค้ร้บถว้น
ถ้กต่้องต่ามกฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง
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 หากในการ้เขา้ทำร้ายการ้หร้อ่การ้เกดิเหต่กุาร้ณบ์าง
กร้ณ่ของบร้ิษััทย่อย อันทำให้บร้ิษััทม่หน้าท่�ต่้องเปิด
เผ่ยสาร้สนเทศต่่อ ต่.ล้.ท. ต่ามหลั้กเกณฑ์์ท่�กำหนด
ปร้ะกาศท่�เก่�ยวข้องคณะกร้ร้มการ้ต่ล้าดหลั้กทรั้พยฯ์ 
กร้ร้มการ้ผ่้้แทนของบร้ิษััทย่อยดังกล้่าวม่หน้าท่�ต่้อง
แจ้งมายังฝ่่ายจัดการ้ของบริ้ษััทในทันท่ท่�ทร้าบว่า
บร้ษัิัทยอ่ยมแ่ผ่นจะเขา้ทำร้ายการ้หร้อ่เกดิเหต่กุาร้ณ์
ดังกล้่าว

3) การ้ติ่ดต่ามด้แล้ให้กร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บริ้หาร้ของบริ้ษััท
ย่อยแล้ะบร้ิษััทร่้วม ปฏิิบัต่ิให้เป็นไปต่ามหน้าท่�แล้ะ
ความรั้บผิ่ดช้อบต่ามท่�กฎิหมายกำหนด เช่้น เปิดเผ่ย
ข้อมล้้เก่�ยวกบัฐานะทางการ้เงนิแล้ะผ่ล้การ้ดำเนนิงาน
ให้แก่บร้ิษััททร้าบ โดยนำปร้ะกาศท่�เก่�ยวข้องของ
คณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุนแล้ะปร้ะกาศคณะ
กร้ร้มการ้ต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ฯ มาใช้้บังคับโดยอนุโล้ม 
ร้วมทั�งเปดิเผ่ยแล้ะนำสง่ขอ้มล้้สว่นไดเ้สย่ของต่นแล้ะ
บุคคล้ท่�ม่ความเก่�ยวข้องต่่อบร้ิษััทเพ่�อให้ทร้าบถึง
ความสัมพันธ์ แล้ะการ้ทำธุร้กร้ร้มกับบร้ิษััท บร้ิษััท
ย่อยแล้ะ/หร้่อบร้ิษััทร้่วมในล้ักษัณะท่�อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ แล้ะหล้่กเล้่�ยงการ้ทำ
ร้ายการ้ท่�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ 

(3) กำหนดให้ม่กร้ะบวนการ้กำกับด้แล้ในการ้ทำร้ายการ้
ร้ะหว่างบร้ิษััทย่อยกับบุคคล้ท่�เก่�ยวโยง การ้ได้มาหร้่อ
จำหน่ายไปซึึ่�งทรั้พยส์นิ หร้อ่การ้ทำร้ายการ้สำคัญอ่�นใดของ
บร้ษิัทัยอ่ย ต่อ้งไดร้้บัมต่จิากท่�ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทั
หร้่อท่�ปร้ะชุ้มผ้้่ถ่อหุ้นของบริ้ษััท (แล้้วแต่่กร้ณ่) หร้่อ 
ขออนุมัต่ิจากหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องต่ามกฎิหมายก่อนการ้

ทำร้ายการ้  โดยให้พิจาร้ณาการ้ทำร้ายการ้ดังกล้่าวของ
บร้ิษััทย่อยทำนองเด่ยวกับการ้ทำร้ายการ้ในลั้กษัณะแล้ะ
ขนาดเด่ยวกันกับท่�บร้ิษััทต่้องได้ร้ับมต่ิจากท่�ปร้ะชุ้ม 
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทหร้่อท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััท

(4) กำหนดให้ม่การ้ต่ิดต่ามผ่ล้การ้ดำเนินงานของบร้ิษััทย่อย
หร้อ่บร้ษิัทัร้ว่มอยา่งสม�ำเสมอ เพ่�อกำหนดกล้ยทุธ ์วางแผ่น
งาน เป้าหมายในการ้ดำเนนิงาน แล้ะการ้กำกับด้แล้กจิการ้ 
ร้วมทั�งมก่าร้กำหนดแนวทางใหบ้คุคล้ท่�บร้ษิัทัแต่ง่ต่ั�งให้เปน็
กร้ร้มการ้หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ในบร้ิษััทดังกล้่าวถ่อปฏิิบัต่ิ

(5) กำหนดใหม้ก่าร้ควบคมุดแ้ล้การ้ดำเนนิธรุ้กจิของบร้ษิัทัยอ่ย
แล้ะบร้ิษััทร้่วม ให้เป็นไปต่ามนโยบายทางธุร้กิจ เป้าหมาย 
แผ่นการ้ดำเนินงาน กล้ยุทธ์ แล้ะงบปร้ะมาณ ต่ามท่�ม่การ้
พิจาร้ณาอนุมัต่ิไว้

(6) กำหนดให้ม่การ้พิจาร้ณาโคร้งสร้้างองค์กร้แล้ะการ้บร้ิหาร้
จดัการ้ของบร้ษิัทัยอ่ยแล้ะบร้ษิัทัร้ว่ม ใหม้ป่ร้ะสทิธภิาพแล้ะ
เอ่�อต่่อสภาพการ้ดำเนินธรุ้กจิ พจิาร้ณาอนุมตั่กิาร้ใช้้จ่ายเงิน
เพ่�อการ้ล้งทนุหร้อ่การ้ดำเนนิงานต่า่ง ๆ  การ้ทำร้ายการ้การ้
ได้มาหร้่อจำหน่ายไปซึ่ึ�งทร้ัพย์สิน  การ้เพิ�มทุน การ้ล้ดทุน 
การ้เลิ้กบร้ิษััท หร้่อการ้ดำเนินงานต่่าง ๆ ท่�ม่ผ่ล้ต่่อการ้
ดำเนนิธรุ้กจิอยา่งมนั่ยสำคัญของบริ้ษัทัยอ่ยแล้ะบริ้ษัทัร้ว่ม

(7) มอบหมายให้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบพิจาร้ณาสอบทาน
ความถ้กต้่องเช่้�อถ่อได้ของร้ายงานทางการ้เงิน ร้ะบบการ้
ควบคมุภายใน  การ้ต่ร้วจสอบภายใน  การ้ทำร้ายการ้เก่�ยวโยง
กัน การ้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมายแล้ะร้ะเบ่ยบข้อบังคับท่�
เก่�ยวข้อง ร้วมถึงการ้กำกับด้แล้การ้ปฏิิบัต่ิงานของบริ้ษััท
ย่อยแล้ะบร้ิษััทร้่วม
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8.1.4 การติด้ตามให้ม่การปฏิบัติตามนโยบายแล้ะแนวปฏิบัติในการกำากับด้้แล้กิจการ

กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มค่วามเช้่�อมั�นว่า กร้ะบวนการ้กำกบัด้แล้กจิการ้ท่�ด่
จะช่้วยให้มก่าร้บริ้หาร้จัดการ้ท่�ด่ มป่ร้ะสทิธิภาพแล้ะปร้ะสิทธิผ่ล้ 
มค่วามรั้ดกุม โปร่้งใส ต่ร้วจสอบได้ สร้า้งความเช่้�อมั�น แล้ะความ
มั�นใจต่อ่ผ่้ถ้อ่หุน้ ผ่้ม้ส่ว่นไดเ้สย่ แล้ะผ่้ท้่�เก่�ยวขอ้งทกุฝ่า่ย  ต่ล้อด
ทั�งช่้วยให้บร้ษิัทัฯ บร้ร้ลุ้ต่ามกล้ยุทธ ์วตั่ถปุร้ะสงค์แล้ะเป้าหมาย  
ม่ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ท่�ด่ สามาร้ถปร้ับต่ัวได้เหมาะสมกับการ้
เปล้่�ยนแปล้ง แล้ะสร้า้งคณุคา่ใหก้จิการ้เต่บิโต่ไดอ้ยา่งมั�นคง แล้ะ
ยั�งย่นในร้ะยะยาว

บร้ิษััทฯ จึงกำหนดนโยบายการ้กำกับด้แล้กิจการ้ แล้ะนโยบาย
อ่�น ๆ ท่�เก่�ยวข้อง เพ่�อใช้้เป็นหล้ักปฏิิบัติ่แล้ะแนวปฏิิบัต่ิให้ 
ผ่้้เก่�ยวข้องนำไปปร้ับใช้้ปฏิิบัติ่ แล้ะกำหนดให้ม่การ้ทบทวน
นโยบายดังกล้่าวเป็นปร้ะจำอย่างน้อยปีล้ะคร้ั�ง เพ่�อให้นโยบาย
มค่วามเหมาะสมกับสถานการ้ณแ์ล้ะการ้เปล้่�ยนแปล้งของสภาพ
ธุร้กิจ

ในป ี2564 บริ้ษัทัฯ ได้ติ่ดต่ามให้เกดิการ้ปฏิิบัติ่ต่ามนโยบายการ้
กำกับด้แล้กิจการ้แล้ะจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ิยธร้ร้มธุร้กิจของ
บร้ิษััท คร้อบคลุ้มปร้ะเด็นท่�สำคัญ อาทิ การ้ด้แล้พนักงานแล้ะ
การ้ไม่เล้่อกปฏิิบัต่ิ การ้ปฏิิบัต่ิต่่อผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยอย่างเป็นธร้ร้ม 
การ้ส่งเสริ้มความปล้อดภัยแล้ะอาช้่วอนามัย การ้ปฏิิบัต่ิต่าม
กฎิหมายแล้ะข้อกำหนด แล้ะการ้กำกับด้แล้ในด้านต่่าง ๆ 
นอกจากน่� บร้ิษััทฯ ม่การ้ต่ิดต่ามการ้ดำเนินงาน เพ่�อให้เกิดการ้
ปฏิิบัต่ิต่ามหล้ักการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่อ่ก 4 ปร้ะเด็น ดังน่�

1. กิารป้อ็งกิันค้วามขัดแย้งที่างผลประโยช้น์ 
บร้ิษััทฯ ต่ร้ะหนักถึงความสำคัญของการ้ปร้ะกอบธุร้กิจด้วย
ความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ โปร้่งใส แล้ะต่ร้วจสอบได้  ซึ่ึ�งเป็นหล้ักการ้
กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ แล้ะเสริ้มสร้้างองค์กร้ให้ม่ปร้ะสิทธิภาพ  
บร้ิษััทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ 
เพ่�อให้กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ร้หิาร้ แล้ะพนักงานพึงหล้ก่เล่้�ยงการ้กร้ะทำ
การ้ใดๆ อนัอาจเปน็การ้ขดัต่อ่ผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของบร้ษิัทัฯ  ซึ่ึ�งอาจ
เกิดจาก
- การ้ต่ดิต่อ่กับผ่้เ้ก่�ยวขอ้งทางการ้คา้ของบร้ษัิัทฯ เช้น่ ผ่้ว้า่จา้ง 

ค้่ค้า เป็นต่้น
- การ้ใช้้โอกาสหร้่อข้อม้ล้ภายในของบร้ิษััทฯ แสวงหา 

ผ่ล้ปร้ะโยช้น์ส่วนต่น
- การ้ทำร้ายการ้กับบร้ิษััทฯ
- การ้ทำธุร้กิจท่�แข่งกับบร้ิษััทฯ
- ฯล้ฯ  

ซึ่ึ�งสง่ผ่ล้ให้บริ้ษัทัฯ เส่ยผ่ล้ปร้ะโยช้น์ ในกร้ณท่่�จำเป็นไม่สามาร้ถ
หล่้กเล้่�ยงได้ ต่้องทำร้ายการ้นั�น บริ้ษััทฯ จะด้แล้ให้การ้ทำ 

ร้ายการ้นั�นๆ ม่ความโปร้่งใส เท่�ยงธร้ร้ม เหม่อนการ้ทำร้ายการ้
กับบุคคล้ภายนอกทั�วไป (Arm’s Length Basis) โดยคำนึงถึง
ปร้ะโยช้น์ส้งสุดของบร้ิษััทฯ แล้ะเป็นธร้ร้มต่่อผ่้้เก่�ยวข้อง

นอกจากน่� ต่ั�งแต่ปี่ 2563 กร้ร้มการ้แล้ะผ่้บ้ริ้หาร้ของบริ้ษัทัฯ ได้
แจ้งแบบร้ายงานการ้ม่ส่วนได้เส่ยของต่นแล้ะบุคคล้ท่�ม่ความ
เก่�ยวข้องมายังเล้ขานุการ้บริ้ษััททุกไต่ร้มาส เพ่�อให้บริ้ษััทฯ  
ม่ข้อม้ล้ปร้ะกอบการ้ดำเนินการ้ต่ามข้อกำหนดเก่�ยวกับการ้ทำ
ร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกนัซึ่ึ�งเปน็ร้ายการ้ท่�อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์แล้ะอาจนำไปส้่การ้ถ่ายเทผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของ 
บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อยได้

ทั�งน่� ในปีท่�ผ่่านมา บร้ิษััทฯ ม่กร้ณ่ท่�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ ดังน่�

1) ผ่้้บริ้หาร้ปร้ะกอบกิจการ้อันม่สภาพเด่ยวกันกับบริ้ษััทฯ :  
นายอนุวัช้ เล้ิศช้ัยวร้กุล้ ดำร้งต่ำแหน่งปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
อาวุโสสายงานวิศวกร้ร้มในบริ้ษััท แล้ะเป็นผ้้่ถ่อหุ้นแล้ะ
กร้ร้มการ้ของบร้ิษััท นิมิต่ 317 จำกัด (“นิมิต่ 317”) ซึ่ึ�งเป็น
บร้ิษััทท่�ปร้ะกอบธุร้กิจคล้้ายคล้ึงกับบร้ิษััทฯ โดยได้แจ้งให้
คณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัร้บัทร้าบแล้ว้ แล้ะเพ่�อปอ้งกนัความขดั
แย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ท่�อาจจะเกิดขึ�น บร้ิษััทฯ ได้เข้าทำ
สัญญาให้สิทธิกับนายอนุวัช้แล้ะนิมิต่ 317 โดยนายอนุวัช้ 
แล้ะนิมิต่ 317 ต่กล้งให้สิทธิในการ้ปฎิิเสธก่อน (Right of 
First Refusal) แกบ่ร้ษิัทัฯ ในการ้เขา้ดำเนนิการ้ในโคร้งการ้
ร้ับเหมาก่อสร้้างทุกปร้ะเภท (โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยด
สัญญาให้สิทธิเพิ�มเต่ิมในส่วนท่� 1 การ้ปร้ะกอบธุร้กิจแล้ะ 
ผ่ล้การ้ดำเนินงาน ข้อ 5.2 ข้อม้ล้สำคัญอ่�น ข้อย่อยท่� 5) 
ซึ่ึ�งคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทได้มอบหมายให้คณะกร้ร้มการ้ 
ต่ร้วจสอบให้ความเห็นในปร้ะเด็นเร้่�องความขัดแย้งทาง 
ผ่ล้ปร้ะโยช้น์ ในการ้ต่อบร้ับหร้่อปฏิิเสธข้อเสนอภายใต้่
สญัญาใหส้ทิธ ิต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้บริ้หาร้เสนอ เพ่�อใหม้ั�นใจ
วา่การ้ต่อบรั้บหร้อ่ปฏิเิสธข้อเสนอดังกล่้าวสมเหตุ่สมผ่ล้แล้ะ
เป็นปร้ะโยช้น์ส้งสุดกับบร้ิษััท

 ทั�งน่� ในกร้ณท่่�คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบจะมม่ติ่ไม่เข้าดำเนิน
การ้งานโคร้งการ้ต่ามวาร้ะท่�เสนอโดยคณะกร้ร้มการ้บร้หิาร้ 
มต่ิดังกล่้าวจะต่้องปร้ะกอบด้วยคะแนนเส่ยงทั�งหมดของ
จำนวนสมาช้ิกคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ  แล้ะในการ้ปร้ะชุ้ม
วาร้ะดังกล้่าวจะต่้องม่กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบทุกร้ายเข้าร้่วม
ปร้ะชุ้ม หากกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบร้ายใดไม่สามาร้ถเข้าร้่วม
ปร้ะชุ้มด้วยต่นเองได้ ให้กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบร้ายดังกล้่าว
สามาร้ถเข้าร้่วมปร้ะชุ้มแล้ะออกเส่ยงล้งคะแนนผ่่านส่�อ
อิเล้็กทร้อนิกส์ได้
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2) การ้ทำร้ายการ้กับบุคคล้ท่�อาจมค่วามขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ 
: กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างผ่ล้ิต่แล้ะบร้ิหาร้กับบร้ิษััท 
ศิล้าสากล้ (สร้ะบุร้่) จำกัด ซึ่ึ�งเป็นบร้ิษััทท่�ม่นายปิยะดิษัฐ์  
อัศวศิร้ิสุข กร้ร้มการ้ของบร้ิษััทฯ เป็นผ่้้ถ่อหุ้น เพ่�อดำเนิน
กิจการ้ทำเหม่องหินอุต่สาหกร้ร้มในส่วนธุร้กิจต่ามปร้ะทาน
บตั่ร้ โดยท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ ได้มก่าร้พิจาร้ณา
การ้เข้าทำร้ายการ้ดังกล่้าวแล้ะให้ความเห็นว่าร้ายการ้
ร้ะหว่างกันดังกล้่าวเป็นร้ายการ้ท่�ม่ความสมเหตุ่สมผ่ล้ แล้ะ
เป็นร้ายการ้ท่�เป็นไปเพ่�อปร้ะโยช้น์ท่�ด่ท่�สุดของกลุ้่มบริ้ษััทฯ 
แล้ะท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ของบร้ิษััทฯ ได้ม่มต่ิอนุมัต่ิการ้
เข้าทำร้ายการ้ดังกล้่าว ทั�งน่� ภายหล้ังจากศิล้าสากล้สร้ะบุร้่
เริ้�มดำเนินกิจการ้ทำเหม่องหินอุต่สาหกร้ร้มต่ามสัญญา 
ดงักล่้าว กลุ้ม่บริ้ษััทฯ ยงัมแ่นวโน้มท่�จะมร่้ายการ้ร้ะหวา่งกัน
กับศิล้าสากล้สร้ะบุร้่เพิ�มเติ่ม ซึึ่�งได้แก่ ร้ายการ้ซึ่่�อหิน
ผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ท่�ได้จากการ้ทำเหม่องหินอุต่สาหกร้ร้มดังกล้่าว  
ซึ่ึ�งเป็นหนึ�งในวัสดุก่อสร้้างเพ่�อใช้้ในการ้ดำเนินงานก่อสร้้าง
ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ร้วมถึงร้ายการ้ขายวัสดุก่อสร้้างให้แก่ศิล้า
สากล้สร้ะบุร่้ ทั�งน่� ในการ้เข้าทำร้ายการ้ดังกล้า่วกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ 
จะกำหนดหลั้กเกณฑ์์ แล้ะแนวทางในการ้ปฏิิบัต่ิให้เป็นไป
ต่ามล้กัษัณะการ้ค้าโดยทั�วไป โดยอ้างองิกบัร้าคาแล้ะเง่�อนไข
ท่�เหมาะสมแล้ะยตุ่ธิร้ร้ม สมเหต่สุมผ่ล้ สามาร้ถต่ร้วจสอบได้ 
แล้ะนำเสนอให้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบให้ความเห็นแล้ะ
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทเป็นผ่้้พิจาร้ณาอนุมัต่ิกร้อบการ้ทำ
ร้ายการ้ดังกล้่าว

2. กิารใช้้ข้อ็มูลภายในเพี่�อ็แสวงหาผลประโยช้น์
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทม่ความมุ่งมั�นให้บร้ิษััทฯ ม่การ้กำกับด้แล้
กจิการ้ท่�ด ่มค่วามโปร้ง่ใส แล้ะสร้า้งความเปน็ธร้ร้มแกผ่่้ม้ส่ว่นได้
ส่วนเส่ยทุกฝ่่าย ดังนั�น กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้หร้่อพนักงานของ 
บร้ษิัทัฯ ควร้หล่้กเล้่�ยงการ้ซึ่่�อขายหล้กัทร้พัยข์องบร้ษิัทัท่�ต่นเปน็
กร้ร้มการ้หร้อ่ผ่้บ้ร้หิาร้ของบร้ษิัทัฯ นั�น  แต่่หากจะทำการ้ซึ่่�อขาย
หล้ักทรั้พย์ของบริ้ษััทฯ ก็ควร้กร้ะทำด้วยความร้ะมัดร้ะวัง โดย
ไมใ่ช้ข้อ้มล้้ภายในท่�ยงัมไิดม้ก่าร้เปดิเผ่ยในต่ล้าดหล้กัทร้พัยแ์หง่
ปร้ะเทศไทย (“ต่.ล้.ท.”) ในการ้ซึ่่�อขาย ซึ่ึ�งจะเปน็การ้เอาเปร้ย่บ
ผ่้้ล้งทุนทั�วไป แล้ะอาจเข้าข่ายเป็นการ้กร้ะทำผ่ิดกฎิหมายด้วย 
เม่�อทำการ้ซึ่่�อขายแล้้วก็ควร้ร้ายงานการ้ซึ่่�อขายหล้ักทร้ัพย์นั�น 
โดยถ่อปฏิิบัต่ิต่ามกฎิร้ะเบ่ยบของต่.ล้.ท. แล้ะสำนักงาน 
คณะกร้ร้มการ้กำกับหลั้กทรั้พยแ์ล้ะต่ล้าดหลั้กทรั้พย ์(“สำนักงาน 
ก.ล้.ต่.”)
  
เพ่�อเป็นการ้ป้องกันการ้ใช้้ข้อม้ล้ภายในของบร้ิษััทฯ ไปแสวงหา
ผ่ล้ปร้ะโยช้น์แก่ต่นเองหร้่อบุคคล้อ่�นในทางมิช้อบ บริ้ษััทฯ  
จึงกำหนดนโยบายการ้ซึ่่�อขายหล้ักทร้ัพย์ แล้ะการ้ใช้้ข้อม้ล้
ภายใน โดยม่หล้ักแล้ะแนวปฏิิบัติ่เพ่�อให้กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ 
พนักงาน แล้ะผ่้้เก่�ยวข้องกับบร้ิษััทฯ ถ่อปฏิิบัต่ิ ดังน่�

- การ้ใช้้ข้อม้ล้ภายใน : กร้ร้มการ้ ผ่้้บริ้หาร้ พนักงาน แล้ะ
ล้ก้จ้างของบร้ษิัทัฯ ซึ่ึ�งร้้ห้ร้อ่คร้อบคร้องข้อมล้้ภายใน หร้อ่อย้่
ในต่ำแหน่งหร้่อสายงานท่�ร้ับผิ่ดช้อบข้อม้ล้ภายใน หร่้อท่�
สามาร้ถเข้าถงึขอ้มล้้ภายใน ต่อ้งไม่เปดิเผ่ยข้อมล้้ทางการ้เงิน
แกบ่คุคล้อ่�น ไม่วา่โดยทางต่ร้งหร้อ่ทางออ้ม ร้วมถึงไมซ่ึ่่�อหร่้อ
ขายหล้ักทรั้พย์ของบริ้ษััทฯ ในช่้วงเวล้าก่อนท่�จะเผ่ยแพร้่ 
งบการ้เงินร้ายปี หร้อ่ร้ายไต่ร้มาส เป็นเวล้าอย่างน้อย 30 วนั 
กอ่นท่�บริ้ษัทัฯ จะได้เปิดเผ่ยข้อมล้้ดังกล่้าวต่อ่ต่.ล้.ท. แล้ะควร้
ร้ออย่างน้อย 24 ช้ั�วโมง ภายหล้ังการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ดังกล้่าว
ก่อนทำการ้ซึ่่�อหร้่อขายหล้ักทร้ัพย์ของบร้ิษััทฯ

- การ้ร้ายงานการ้ถอ่คร้องหล้กัทร้พัย์ : กร้ร้มการ้แล้ะผ่้บ้ร้หิาร้
ต่้องจัดทำแล้ะนำส่งร้ายงานการ้ถ่อคร้องหลั้กทร้ัพย์ของต่น 
ค้่สมร้ส หร้่อผ่้้ท่�อย้่กินกันฉันสาม่ภร้ิยา บุต่ร้ท่�ยังไม่บร้ร้ลุ้
นิต่ิภาวะ ร้วมถึงนิต่ิบุคคล้ท่�กร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ ค่้สมร้ส
หร้อ่ผ่้ท่้�อย้ก่นิกนัฉนัสามภ่ร้ยิา แล้ะบตุ่ร้ท่�ยงัไม่บร้ร้ลุ้นติ่ภิาวะ
ของกร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ดังกล้่าวเป็นผ่้้ถ่อหุ้นเกินร้้อยล้ะ 
30 ของจำนวนสิทธิออกเส่ยงทั�งหมดของนิต่ิบุคคล้ดังกล่้าว
ต่ามแบบร้ายงานการ้ถ่อคร้องหล้ักทร้ัพย์ท่�กำหนดมายัง
เล้ขานุการ้บร้ิษััท ก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล้.ต่.ทุกคร้ั�ง โดยให้
จัดทำแล้ะนำส่งภายใน 7 วันนับแต่่วันท่�ได้ร้ับการ้แต่่งต่ั�งให้
ดำร้งต่ำแหน่งเป็นกร้ร้มการ้แล้ะ/หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ หร้่อร้ายงาน
การ้เปล้่�ยนแปล้งการ้ถ่อคร้องหลั้กทร้พัย์ต่ามการ้เปล่้�ยนแปล้ง
การ้ถ่อคร้องหล้ักทร้ัพย์ท่�กำหนด ภายใน 3 วันทำการ้นบัแต่่
วนัท่�มก่าร้ซ่ึ่�อ ขาย โอน หร้อ่รั้บโอนหลั้กทร้พัย์นั�น

 ทั�งน่� ในปี 2564 ไม่ม่กร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ท่�ไม่ปฏิิบัต่ิต่าม
นโยบายการ้ซึ่่�อขายหล้ักทร้ัพย์ แล้ะใช้้ข้อม้ล้ภายใน

3. กิารตุ่อ็ตุ้านทีุ่จริตุค้อ็ร์รัปช้ัน
บร้ิษััทฯ ให้ความสำคัญต่่อการ้ดำเนินธุร้กิจ อย่างร้ะมัดร้ะวังใน
เร้่�องการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปชั้น โดยยึดถ่อปฏิิบัต่ิต่ามหล้ักการ้กำกับ
ด้แล้กิจการ้ท่�ด่ แล้ะหล้ักปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับจร้ร้ยาบร้ร้ร้แล้ะ
จร้ิยธร้ร้มธุร้กิจของบร้ิษััทฯ เพ่�อปร้ะโยช้น์ส้งสุดของผ่้้ถ่อหุ้น  
ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย แล้ะผ่้้เก่�ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่่อต่้านการ้
ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปชั้น เพ่�อใช้้ถ่อเป็นแนวปฏิิบัต่ิสำหร้ับกร้ร้มการ้  
ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะพนักงาน (โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยดของนโยบาย
ต่่อต่้านการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปชั้นในส่วนท่� 2 การ้กำกับด้แล้กิจการ้  
ข้อ 6.1.2 ข้อย่อยท่� 5) 

ในปีท่�ผ่่านมา บร้ิษััทฯ ได้ดำเนินการ้เก่�ยวกับการ้ป้องกันแล้ะ 
ต่่อต่้านการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ัน ดังน่�
- คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ ทำหน้าท่�ในการ้ให้ความเห็นช้อบ

การ้ต่ร้วจสอบร้ะบบการ้ควบคุมภายในของบร้ิษััทฯ 
ทุกไต่ร้มาส แล้ะร้ายงานปร้ะเด็นสำคัญให้คณะกร้ร้มการ้
บร้ิษััทร้ับทร้าบ
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- คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ ทำหน้าท่�กำกับด้แล้แล้ะต่ดิต่ามการ้
บร้ิหาร้ความเส่�ยงของบร้ิษััทอย่างน้อยปีล้ะ 1 คร้ั�ง ร้วมถึงให้
ข้อเสนอแนะในการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงเพ่�อป้องกันการ้ทุจร้ิต่
คอร้์ร้ัปช้ันในบร้ิษััท

- เผ่ยแพร้่นโยบายต่่อต้่านการ้ทุจร้ิต่คอร้์รั้ปชั้นแล้ะนโนบาย
การ้แจ้งเบาะแส แล้ะข้อร้้องเร้่ยน ร้วมถึงม่ช้่องทางการ้แจ้ง
เบาะแสหร้่อข้อร้้องเร้่ยนบนเว็บไซึ่ต่์ของบร้ิษััท 

- พัฒนากร้ะบวนการ้ในการ้จัดซึ่่�อจัดจ้าง โดยม่การ้ต่ร้วจสอบ
ร้ายการ้กบับคุคล้ท่�อาจมค่วามเก่�ยวโยงกนักอ่นดำเนนิการ้จดั
ซ่ึ่�อจัดจ้าง แล้ะม่การ้ต่ร้วจสอบการ้ปฏิิบัต่ิงานจัดซึ่่�อจัดจ้าง 
โดยผ่้้ต่ร้วจสอบภายในอย่างสม�ำเสมอ

- บร้ษิัทัฯ ไดล้้งนามในข้อต่กล้งคณุธร้ร้มทุกคร้ั�งเม่�อเขา้ล้งนาม
ในสัญญาก่อสร้้างกับหน่วยงานภาคร้ัฐ สำหร้ับโคร้งการ้ท่�ม่
มล้้คา่มากกว่า 1,000 ล้า้นบาทขึ�นไป เพ่�อเปน็การ้ร่้วมมอ่กนั
ในการ้ป้องกันแล้ะต่่อต่้านทุจร้ิต่ในการ้จัดซึ่่�อจัดจ้างภาคร้ัฐ 
แล้ะให้การ้ดำเนินงานม่ความโปร้่งใสแล้ะเป็นธร้ร้ม

 ทั�งน่� ในปีท่�ผ่่านมา บริ้ษัทัฯ ไม่พบการ้กร้ะทำท่�กอ่ให้เกิดการ้
ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ัน

4. กิารแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บร้ิษััทฯ กำหนดนโยบายการ้แจ้งเบาะแส แล้ะข้อร้้องเร้่ยน เพ่�อ
ให้ผ่้้ม่ส่วนร้่วมในการ้ต่่อต่้านการ้ทุจร้ิต่คอร้์ร้ัปช้ั�นมั�นใจว่า 
บร้ิษััทฯ ม่ช้่องทางแล้ะกร้ะบวนการ้ในการ้แจ้งเบาะแส แล้ะ 
ข้อร้้องเร้่ยนท่�โปร้่งใส ปล้อดภัย แล้ะเป็นธร้ร้มต่่อผ่้้แจ้งหร้่อร้้อง
เร้่ยน โดยนโยบายน่�คร้อบคลุ้มกร้ณ่ท่�ม่ข้อสงสัย หร้่อม่เหตุ่อัน
ควร้เช่้�อโดยสุจริ้ต่ว่า กร้ร้มการ้ พนักงาน หร้่อบุคคล้ใด ๆ ท่�
กร้ะทำการ้แทนบริ้ษััทฯ ม่การ้กร้ะทำท่�ไม่สุจร้ิต่หร้่อไม่โปร่้งใส 
การ้ปร้ะพฤต่ิอันมิช้อบในร้้ปแบบต่่างๆ ซึ่ึ�งร้วมถึงแต่่ไม่จำกัด
เฉพาะเหตุ่การ้ณ์ดังต่่อไปน่� 

- การ้กร้ะทำท่�สุ่มเส่�ยงใดๆ ซึ่ึ�งร้วมถึงการ้ทุจร้ิต่ การ้ให้สินบน 
แล้ะการ้ข้่กร้ร้โช้ก

- การ้ไม่ปฏิิบัต่ิหน้าท่�หร้่อแนวทางปฏิิบัต่ิในด้านกฎิหมายหร้่อ
การ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ จร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ิยธร้ร้มธุร้กิจ
ของบร้ิษััท

- การ้กร้ะทำ ความปร้ะพฤต่ ิหร้อ่การ้ล้ะเวน้การ้กร้ะทำในทาง
บญัช้ ่ร้ายงาน บนัทกึร้ายการ้ แล้ะแนวทางปฏิบิตั่ ิแล้ะ/หร้อ่
การ้ร้ายงานทางการ้เงินหร้่อการ้ควบคุมภายในท่�ม่พิรุ้ธหร้่อ
ไม่เป็นไปต่ามมาต่ร้ฐานหร้่อแนวทางการ้ปฏิิบัต่ิทั�วไป

- การ้กร้ะทำท่�เป็นการ้กร้ะทำผ่ิดร้้ายแร้ง
- การ้กร้ะทำโดยเจต่นาให้บร้ิษััทฯ เส่ยหายหร้่อเส่ยปร้ะโยช้น์

ทั�งน่� บร้ิษััทฯ ได้กำหนดช้่องทางในการ้แจ้งเบาะแส แล้ะข้อร้้อง
เร้่ยน ดังน่�

1) การ้แจ้งเบาะแส แล้ะข้อร้้องเร้่ยนโดยต่ร้งถึง
o ผ่้้บังคับบัญช้าท่�ต่นเองไว้วางใจทุกร้ะดับ
o ผ่้้จัดการ้ฝ่่ายทร้ัพยากร้บุคคล้
o เล้ขานุการ้บร้ิษััท
o กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
o กร้ร้มการ้บร้ิษััท

2) อ่เมล้์ :  ส่งโดยต่ร้งถึงคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ ได้ท่� 
 company_secretary@civilengineering co.th

3) ทางไปร้ษัณ่ย์ : ส่งโดยต่ร้งถึงคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท หร้่อ 
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

 บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น)
 68/12 อาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ ช้ั�น 7 ถนนกำแพงเพช้ร้ 6
 แขวงล้าดยาว เขต่จตุ่จักร้
 กรุ้งเทพมหานคร้  10900

อนึ�ง ทุกช่้องทางการ้แจ้งเบาะแส แล้ะข้อร้้องเร้่ยน เล้ขานุการ้
บร้ษิัทัจะทำหน้าท่�ในการ้ปร้ะสานงานรั้บ-ส่งเร่้�อง ต่ดิต่ามผ่ล้การ้
สอบสวน แล้ะร้วบร้วมเร้่�อง

แนวที่างกิารจัดกิารข้อ็ร้อ็งเร่ยน
บร้ิษััทฯ ได้มอบหมายให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ หร่้อ 
คณะกร้ร้มการ้ ในกร้ณ่ท่�ผ่้้ถ้กร้้องเร้่ยนเป็นฝ่่ายจัดการ้  
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คณะกร้ร้มการ้ หร้่อคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย หร้่อกร้ณ่ท่�เป็นการ้
กร้ะทำผ่ดิร้้ายแร้ง เปน็ผ่้พ้จิาร้ณาแต่่งตั่�งคณะกร้ร้มการ้สอบสวน
แล้ะต่ร้วจสอบข้อเท็จจร้ิง เพ่�อทำหน้าท่�ร้วบร้วมพยานหล้ักฐาน 
แล้ะดำเนนิการ้ใดๆ ในการ้สบ่สวนหาขอ้เทจ็จร้งิของเบาะแสหร้อ่
ข้อร้้องเร้่ยน ซึ่ึ�งร้วมถึงการ้ต่ร้วจสอบเอกสาร้ ข้อม้ล้ E-mail 
ต่ล้อดจนข้อม้ล้อ่�นใด แล้ะสอบถามข้อม้ล้กับผ่้้ให้ข้อม้ล้ได้ โดย
กร้ะบวนการ้สอบสวนต้่องเป็นไปอย่างโปร้่งใส แล้ะเท่�ยงธร้ร้ม 
โดยจะดำเนินการ้ภายใน 1 เด่อน นับแต่่วันท่�ได้ร้ับข้อกล้่าวหา/
ขอ้ร้อ้งเร้ย่น ทั�งน่� กร้ร้มการ้สอบสวนฯ จะแจ้งผ่ล้การ้ดำเนินการ้
ให้ผ้้่ร้้องเร้่ยนทร้าบ แล้ะสรุ้ปแนวทางการ้แก้ไขปรั้บปรุ้งเสนอ
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้
  
คณะกร้ร้มการ้สอบสวนแล้ะต่ร้วจสอบข้อเท็จจร้ิง ปร้ะกอบด้วย
ต่ัวแทนจากหน่วยงานของบร้ิษััทฯ 3 หน่วยงาน ค่อ

1. ฝ่่ายทร้ัพยากร้บุคคล้
2. ฝ่่ายต่้นสังกัดของผ่้้ถ้กแจ้งเบาะแสหร้่อข้อร้้องเร้่ยน
3. ฝ่า่ยหร้อ่หน่วยงานอ่�นท่�มค่วามเป็นอสิร้ะ เช่้น ฝ่า่ยบัญช่้ ฯล้ฯ 

เป็นต่้น

ผลกิารสอ็บสวนกิารแจ้งเบาะแส และข้อ็ร้อ็งเร่ยน
(1) กร้ณผ่่้ถ้ก้ร้อ้งเร้ย่นไมม่ค่วามผ่ดิ หร้อ่เปน็เร้่�องท่�เกดิจากความ

เข้าใจผิ่ดหร่้อได้ให้ข้อแนะนำแก่ผ่้้ถ้กร้้องเร้่ยนหร้่อผ้้่ท่�
เก่�ยวข้องได้ม่การ้ปร้ะพฤต่ิหร้่อปฏิิบัต่ิท่�เหมาะสมแล้้ว แล้ะ
ไมม่ก่าร้ล้งโทษัใดๆ ใหค้ณะกร้ร้มการ้สอบสวนฯ สร้ปุผ่ล้แจง้
ต่่อปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้แล้ะ/หร้่อ คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจ
สอบ (แล้้วแต่่กร้ณ่)

(2) กร้ณ่ผ่้้ถ้กร้้องเร้่ยนม่ความผ่ิด แล้ะม่การ้ล้งโทษัทางวินัยแล้ะ
หร้่อดำเนินคด่ทางกฎิหมาย (ถ้าม่) ให้คณะกร้ร้มการ้สอบ
สวนฯ เสนอความเห็นแล้ะข้อเสนอแนะต่่อปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
บร้ิหาร้ แล้ะ/หร้่อ คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ (แล้้วแต่่กร้ณ่) 
เพ่�อพิจาร้ณาให้ความเห็นช้อบ เม่�อได้ข้อสรุ้ปแล้้ว ให้ 
คณะกร้ร้มการ้สอบสวนฯ สรุ้ปผ่ล้การ้สอบสวนแจ้งเล้ขานุการ้
บร้ิษััทแล้ะคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

(3) กร้ณ่เป็นข้อร้้องเร้่ยนจากผ่้้ท่�ไม่ร้ะบุช้่�อแล้ะไม่สามาร้ถหา
ข้อม้ล้เพิ�มเติ่มได้เพ่ยงพอ ให้ร้ายงานปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
บร้ิหาร้แล้ะ/หร้่อ คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ (แล้้วแต่่กร้ณ่) 
เพ่�อพิจาร้ณาสั�งการ้

กิารให้ค้วามคุ้้มค้รอ็งผู้แจ้งเบาะแส และข้อ็ร้อ็งเร่ยน
1.  ผ่้ร้้อ้งเร้ย่น หร้อ่ผ่้แ้จง้เบาะแสสามาร้ถใหข้อ้มล้้โดยไมต่่อ้งเปดิ

เผ่ยต่วัต่นได ้บร้ษัิัทฯ จะเกบ็ร้กัษัาขอ้มล้้แล้ะร้ายล้ะเอย่ดของ
ผ่้ร้้อ้งเร้ย่นหร้อ่ผ่้แ้จง้เบาะแสไวเ้ปน็ความล้บั หร้อ่อาจเปดิเผ่ย
เฉพาะผ้้่ท่�เก่�ยวขอ้งกบัการ้สอบสวน หร้อ่บุคคล้ท่�เก่�ยวขอ้งใน
วงจำกัด ทั�งน่�การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ใดๆ บร้ิษััทฯ จะพิจาร้ณา
อยา่งร้อบคอบ โดยคำนงึถงึความปล้อดภยัแล้ะความเส่ยหาย
ของผ่้้ร้้องเร้่ยนหร้่อผ่้้แจ้งเบาะแส แหล้่งท่�มาของข้อม้ล้ หร้่อ
บคุคล้ท่�เก่�ยวขอ้ง เว้นแต่ก่ร้ณท่่�มค่วามจำเป็นในขั�นต่อนการ้
ดำเนินงานต่ามร้ะเบ่ยบของบร้ิษััทฯ หร้่อต่ามท่�กฎิหมาย
กำหนด หากม่การ้จงใจฝ่่าฝ่้นนำข้อม้ล้ออกไปเปิดเผ่ย 
บร้ิษััทฯ จะดำเนินการ้ล้งโทษัทางวินัย แล้ะ/หร้่อดำเนินการ้
ทางกฎิหมายกับผ่้้ท่�ฝ่่าฝ่้น แล้้วแต่่กร้ณ่

2.  บร้ิษััทฯ จะไม่ยอมให้ม่การ้กร้ะทำใดๆ อันเป็นการ้ต่อบโต้่ 
ผ่้้ร้้องเร้่ยนหร้่อแจ้งเบาะแส แล้ะจะดำเนินการ้ทางวินัยต่่อ
บคุคล้ท่�พบวา่ไดก้ร้ะทำการ้ต่อบโต้่ดงักล่้าว กร้ณท่่�ผ้้่ร้อ้งเร้ย่น 
หร้่อผ่้้ท่�ให้ความร้่วมม่อในการ้ต่ร้วจสอบข้อเท็จจร้ิง เห็นว่า
ต่นอาจไม่ปล้อดภัย หร้่ออาจได้ร้ับความเด่อดร้้อน เส่ยหาย 
สามาร้ถร้้องขอให้ฝ่่ายจัดการ้หร้่อคณะกร้ร้มการ้สอบสวน
กำหนดมาต่ร้การ้ให้คุ้มคร้องท่�เหมาะสมได้

 สำหร้ับใน ปี 2564 ไม่ม่ผ่้้ใดแจ้งข้อร้้องเร้่ยนมายังช่้องทาง
ต่่างๆ ของบร้ิษััทฯ
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 บร้ิษััทฯ ม่การ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ ร้วมทั�งสิ�น 4 คร้ั�ง โดยม่กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเข้าปร้ะชุ้มคร้บองค์ปร้ะชุ้ม
ทุกคร้ั�ง ดังน่�

ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ต่ามขอบเขต่ แล้ะ
ความรั้บผิ่ดช้อบต่ามท่�กำหนดไว้ในกฎิบัต่ร้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจ
สอบอย่างคร้บถ้วน ซึ่ึ�งคร้อบคลุ้มในปร้ะเด็นดังต่่อไปน่�

1. สอบทานร้ายงานทางการ้เงนิของบริ้ษัทัฯ แล้ะบร้ษิัทัยอ่ย ทั�ง
งบการ้เงนิร้ายไต่ร้มาสแล้ะงบการ้เงนิปร้ะจำป ีนโยบายบญัช้่
ท่�สำคัญ แล้ะเร่้�องสำคัญในการ้ต่ร้วจสอบ (Key Audit  
Matters) ร้่วมกับฝ่่ายจัดการ้ แล้ะผ่้้สอบบัญช้่ เพ่�อให้มั�นใจ
ว่าการ้จัดทำงบการ้เงินของบริ้ษััทฯ เป็นไปต่ามข้อกำหนด
ของกฎิหมายแล้ะมาต่ร้ฐานการ้บัญช้่ ร้วมถึงม่การ้เปิดเผ่ย
ข้อม้ล้อย่างถ้กต่้อง คร้บถ้วน ซึ่ึ�งคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ  
ม่ความเห็นว่าร้ายงานทางการ้เงินของบร้ิษััทฯ ได้จัดทําขึ�น
อยา่งถก้ต่อ้ง เปน็ไปต่ามหล้กัการ้บญัช้ท่่�ร้บัร้องโดยทั�วไปแล้ะ
ม่การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ท่�สําคัญอย่างเพ่ยงพอในหมายเหตุ่
ปร้ะกอบงบการ้เงิน

2. สอบทานร้ะบบการ้ควบคุมภายใน (Internal control) แล้ะ
ร้ะบบการ้ต่ร้วจสอบภายใน (Internal audit) จากร้ายงาน
ผ่ล้การ้ต่ร้วจสอบของผ่้ต้่ร้วจสอบภายในแล้ะผ่้ส้อบบญัช้ ่แล้ะ
พจิาร้ณาอนุมตั่แิผ่นงานต่ร้วจสอบภายในปร้ะจำปีท่�จัดทำขึ�น
บนพ่�นฐานของการ้ปร้ะเมินความเส่�ยงในภาพร้วม เพ่�อให้
คร้อบคลุ้มทุกกร้ะบวนการ้ปฏิิบัต่ิงานของบร้ิษััทฯ พร้้อมทั�ง
ให้คำแนะนำแล้ะต่ิดต่ามผ่ล้การ้ปฏิิบัต่ิงานของผ่้้ต่ร้วจสอบ
ภายใน เพ่�อใหม้ั�นใจวา่ การ้ปฏิบิตั่งิานของผ่้ต้่ร้วจสอบภายใน
เป็นไปอย่างอิสร้ะ แล้ะม่ปร้ะสิทธิภาพ

รายช่�อล้ำาด้ับ ตำาแหน่ง การเขื่้าร่วมประชุม/การประชุมทั�งหมด้ (ครั�ง)

นายว่ร้ศักดิ� โฆสิต่ไพศาล้

นางยุพิน กาญจนวิกัย

นายช้ัยณร้งค์ โช้ไช้ย

1

2

3

ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

4/4

4/4

4/4

3. สอบทานให้บร้ิษััทฯ ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมายว่าด้วยหล้ักทร้ัพย์
แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ ข้อกำหนดของต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ แล้ะ
คณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุน แล้ะกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับ
ธุร้กิจของบร้ิษััทฯ

4. พจิาร้ณา คดัเล้อ่ก เสนอแต่ง่ต่ั�งบริ้ษัทั สำนักงานอว่าย จำกัด 
เพ่�อทำหนา้ท่�เปน็ผ่้ส้อบบญัช่้ของบร้ษิัทัฯ แล้ะบร้ษิัทัยอ่ย โดย
พิจาร้ณาจากความเป็นอิสร้ะ คุณสมบัต่ิ ความร้้้ ความ
สามาร้ถ ค่าสอบบัญช้่ท่�เหมาะสม แล้ะผ่ล้การ้ปฏิิบัต่ิงานใน
ปีท่�ผ่่านมา ร้วมถึงเสนอค่าต่อบแทนของผ้้่สอบบัญช้่ต่่อ 
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทั เพ่�อพจิาร้ณา แล้ะนำเสนอต่อ่ท่�ปร้ะช้มุ
ผ่้้ ถ่อหุ้นเพ่�อพิจาร้ณาอนุมัต่ิ ทั�งน่�  ในการ้ปร้ะชุ้มคณะ
กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบทุกคร้ั�ง จะม่วาร้ะท่�คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจ
สอบได้ปร้ะช้มุร้ว่มกบัผ้้่สอบบัญช้โ่ดยไม่มฝ่่า่ยจดัการ้เขา้ร่้วม

5. พจิาร้ณาแล้ะให้ความเหน็ร้ายการ้ร้ะหว่างกนั แล้ะร้ายการ้ท่�
เ ก่�ยวโยงกันหร้่อร้ายการ้ท่�อาจม่ความขัดแย้งทางผ่ล้
ปร้ะโยช้นข์องบร้ษิัทัฯ แล้ะบร้ษิัทัยอ่ย เปน็ปร้ะจำทกุไต่ร้มาส 
ให้เป็นไปต่ามกฎิหมายแล้ะข้อกำหนดของต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ 
ทั�งน่�เพ่�อให้มั�นใจว่าร้ายการ้ดังกล่้าวสมเหตุ่สมผ่ล้แล้ะเป็น
ปร้ะโยช้น์ส้งสุดต่่อบร้ิษััทฯ

6. สอบทานแล้ะต่ิดต่ามผ่ล้การ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง ร้วมทั�ง
ปร้ะเมินผ่ล้การ้จัดการ้ความเส่�ยงจากคณะทำงานบริ้หาร้
ความเส่�ยง เพ่�อให้มั�นใจว่าการ้ดำเนินธุร้กิจของบริ้ษััทฯ ม่
แนวทางแล้ะมาต่ร้การ้การ้บริ้หาร้ความเส่�ยงอย่างเหมาะสม 
สอดคล้้องกับการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััทฯ
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8.3  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 บร้ิษััทฯ ม่การ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ ร้วมทั�งสิ�น 21 คร้ั�ง โดยม่กร้ร้มการ้บร้ิหาร้เข้าปร้ะชุ้มคร้บองค์ปร้ะชุ้มทุก
คร้ั�ง ดังน่�

รายช่�อล้ำาด้ับ ตำาแหน่ง การเขื่้าร่วมประชุม/การประชุมทั�งหมด้ (ครั�ง)

นายปิยะดิษัฐ์  อัศวศิร้ิสุข

นายพันธนนท์ เล้ิศวัฒนศศิกุล้

นายอนุวัช้ เล้ิศช้ัยวร้กุล้

นายโกวิท เน่�องสุข

1

2

3

4

ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้บร้ิหาร้

กร้ร้มการ้บร้ิหาร้

21/21

21/21

21/21

21/21

คณะกร้ร้มการ้บร้หิาร้ไดป้ฏิบิติั่หนา้ท่�บร้หิาร้จดัการ้ในการ้ดำเนนิ
กจิการ้ของบริ้ษัทัฯ แล้ะต่ร้วจสอบ กล้ั�นกร้องเร่้�องต่่าง ๆ  ท่�สำคัญ
ก่อนนำเสนอให้คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทพิจาร้ณาต่่อไป ต่ล้อดทั�ง 
ทำหน้าท่�ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทมอบหมาย เพ่�อให้การ้
ดำเนนิกจิการ้เป็นไปต่ามวัต่ถปุร้ะสงค์ของบริ้ษััทฯ ซึึ่�งคร้อบคลุ้ม
ในปร้ะเด็นดังต่่อไปน่�

1. กำหนดกล้ยุทธ์ แผ่นงานดำเนินธุร้กิจ งบปร้ะมาณปร้ะจำปี
แล้ะการ้ล้งทุนของบร้ิษััทฯ ร้วมถึงโคร้งสร้้างการ้บร้ิหาร้งาน 
อำนาจการ้อนุมัต่ิแล้ะบร้ิหาร้ของบร้ิษััทฯ เสนอคณะ
กร้ร้มการ้บร้ิษััทพิจาร้ณาอนุมัต่ิ

2. พิจาร้ณากล้ั�นกร้องงานทุกปร้ะเภท ข้อเสนอของสายงาน/
ฝ่่ายต่่าง ๆ  แล้ะนโยบาย เป้าหมาย กล้ยุทธ์ การ้ดำเนินธุร้กิจ
ของบริ้ษััท การ้ล้งทุน การ้ร่้วมทุน การ้ขยายกิจการ้ แล้ะ 
งบปร้ะมาณ เพ่�อนำเสนอคณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัพิจาร้ณาแล้ะ
อนุมัต่ิ

3. ต่ร้วจสอบ ต่ิดต่าม แล้ะดำเนินนโยบายแล้ะแนวทางการ้
บร้ิหาร้งานด้านต่่าง ๆ ของบร้ิษััทฯ ท่�กำหนดไว้ ให้เป็นไป
ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทมอบหมาย

4. กำกบัดแ้ล้ แล้ะใหค้ำแนะนำ คำปร้กึษัาแนวนโยบาย กล้ยทุธ์ 
เป้าหมาย แผ่นการ้ดำเนินงาน งบปร้ะมาณปร้ะจำปีแก่ 
ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงานของบริ้ษััทฯ แล้ะ
บร้ิษััทย่อยให้คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทร้ับทร้าบ

5. พิจาร้ณาอนุมัต่ิแล้ะดำเนินการ้เร้่�องต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับ
กิจการ้ของบร้ิษััทฯ ต่ามต่าร้างกำหนดอำนาจอนุมัต่ิ  
(Delegation of Authority) ท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทกำหนด
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1  การควบคุมภายใน

ค้วามเห็นขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิารตุ่อ็กิารค้วบคุ้มภายใน 
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท ต่ร้ะหนักถึงความสำคัญของการ้ม่ร้ะบบ
การ้ควบคุมภายในท่�ด่ แล้ะถ่อเป็นหน้าท่�สำคัญท่�จะต้่อง 
ดำเนินการ้เพ่�อให้มั�นใจได้วา่ บริ้ษััทฯ มร่้ะบบการ้ควบคุมภายใน
ท่�เหมาะสมแล้ะเพ่ยงพอในการ้ด้แล้การ้ดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปต่าม
เป้าหมาย วัต่ถุปร้ะสงค์ กฎิหมาย แล้ะข้อกำหนดท่�เก่�ยวข้องได้
อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ สามาร้ถป้องกันทร้ัพย์สินจากการ้ทุจร้ิต่  
เส่ยหาย ร้วมทั�งม่การ้จัดทำบัญช้่แล้ะร้ายงานทางการ้เงินท่� 
ถ้กต่้อง น่าเช้่�อถ่อ แล้ะม่การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้อย่างคร้บถ้วน  
เพ่ยงพอ แล้ะในร้ะยะเวล้าท่�เหมาะสม

ในการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท คร้ั�งท่� 2/2565 เม่�อวันท่�  
25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ึ�งม่คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบทั�ง 3 ท่าน 
เข้าร้่วมปร้ะชุ้มด้วย คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทได้พิจาร้ณาแล้ะ
ปร้ะเมนิความเพ่ยงพอของร้ะบบควบคมุภายในของบร้ษัิัทฯ โดย
ใช้้แบบปร้ะเมินความเพ่ยงพอของร้ะบบการ้ควบคุมภายในของ
สำนักงาน ก.ล้.ต่. แล้ะการ้ซึ่ักถามข้อม้ล้จากฝ่่ายบร้ิหาร้ของ 
บริ้ษัทัฯ ร้วมถึงอ้างอิงจากร้ายงานการ้ต่ร้วจสอบภายในภาพร้วม
ของบร้ิษััทฯ ท่�ต่ร้วจสอบแล้ะจัดทำโดยบร้ิษััท ต่ร้วจสอบภายใน
ธร้ร้มนิต่ิ จำกัด (“ธร้ร้มนิต่ิ”) ฉบับล้งวันท่� 31 ธันวาคม 2564 
แล้้วสรุ้ปได้ว่า จากการ้ปร้ะเมินร้ะบบการ้ควบคุมภายในของ 
บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อยในด้านต่่าง ๆ 5 องค์ปร้ะกอบ ต่าม
แนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations 
of Treadway Commission (“COSO”) ได้แก่ 

(1) สภาพแวดล้้อมการ้ควบคุม (Control Environment) 
(2)  การ้ปร้ะเมินความเส่�ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกร้ร้มการ้ควบคุม (Control Activities)
(4)  สาร้สนเทศแล้ะการ้ส่�อสาร้ (Information and 
 Communication)
(5) กิจกร้ร้มการ้ต่ิดต่ามแล้ะปร้ะเมินผ่ล้ (Monitoring 
 Activities)

คณะกร้ร้มการ้ม่ความเห็นว่า บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย ม่ร้ะบบ
การ้ควบคมุภายในคร้บถว้นอย้ใ่นเกณฑ์ท์่�ด ่มค่วามเพย่งพอแล้ะ
เหมาะสมกับขนาดของกิจการ้แล้ะสภาวการ้ณ์ปัจจุบันของ 
บร้ษิัทัฯ โดยบร้ษิัทัฯ แล้ะบร้ษัิัทยอ่ยไดจั้ดใหม้บุ่คล้ากร้อยา่งเพย่ง

พอท่�จะดำเนินการ้ต่ามร้ะบบได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ ร้วมทั�ง
บร้ิษััทฯ ม่ร้ะบบควบคุมภายในในเร้่�องการ้ต่ิดต่ามควบคุมด้แล้
การ้ดำเนินงานของบริ้ษััทย่อยให้สามาร้ถป้องกันทรั้พย์สินของ 
บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อยจากการ้ท่�กร้ร้มการ้หร้่อผ่้้บร้ิหาร้นำไป
ใช้้โดยมชิ้อบหร้อ่โดยไมม่อ่ำนาจ ร้วมถงึการ้ทำธรุ้กร้ร้มกบับคุคล้
ท่�อาจม่ความขัดแย้งแล้ะบุคคล้ท่�เก่�ยวโยงกันอย่างเพ่ยงพอแล้้ว 
สำหร้ับการ้ควบคุมภายในในหัวข้ออ่�น คณะกร้ร้มการ้เห็นว่า
บร้ิษััทฯ ม่การ้ควบคุมภายในท่�เพ่ยงพอแล้้วเช้่นกัน

ทั�งน่� ธร้ร้มนิต่ไิด้จดัทำร้ายงานผ่ล้การ้ต่ร้วจสอบภายในของบริ้ษัทัฯ 
แล้ะบร้ิษััทย่อย แล้ะนำเสนอให้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบแล้ะ
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทัรั้บทร้าบเป็นปร้ะจำทุกไต่ร้มาส ซึึ่�งบริ้ษัทัฯ 
ได้ดำเนินการ้แก้ไขปร้ับปรุ้งร้ะบบการ้ปฏิิบัต่ิงานภายในของ 
บร้ษิัทัฯ ในด้านต่่าง ๆ ต่ามข้อเสนอแนะของผ้้่ต่ร้วจสอบ เพ่�อให้ 
ร้ะบบการ้ควบคุมภายในของกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ มป่ร้ะสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

บร้ษิัทั สำนกังาน อว่าย จำกดั ซึึ่�งเปน็ผ่้ส้อบบญัช้ข่องกลุ้ม่บร้ษิัทัฯ 
ไมพ่บขอ้บกพร้อ่งท่�เปน็สาร้ะสำคญัจากการ้ปร้ะเมนิแล้ะทดสอบ
การ้ควบคุมภายในท่�เก่�ยวข้องกับการ้ต่ร้วจสอบงบการ้เงิน แล้ะ
ไม่ได้ออกร้ายงานข้อสังเกต่เก่�ยวกับร้ะบบการ้ควบคุมภายใน
สำหร้ับปี 2564 ให้กับบร้ิษััทฯ โดยผ่้้สอบบัญช้่ได้ร้ายงานผ่ล้การ้
ปร้ะเมินแล้ะทดสอบการ้ควบคุมภายในท่�เก่�ยวข้องกับการ้ต่ร้วจ
สอบงบการ้เงินในท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบแล้ะคณะ
กร้ร้มการ้บร้ิษััท ในการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ คร้ั�งท่� 
1/2565 เม่�อวันท่� 24 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ะการ้ปร้ะชุ้มคณะ
กร้ร้มการ้บร้ิษััท คร้ั�งท่� 2/2565 เม่�อวันท่� 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 
บร้ิษััทฯ แต่่งต่ั�งสำนักงานต่ร้วจสอบภายในซึ่ึ�งขึ�นต่ร้งต่่อ 
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบของบร้ิษััทฯ เพ่�อร้องร้ับการ้กำกับด้แล้
การ้ปฏิิบัต่ิงานด้านการ้ต่ร้วจสอบภายในให้ม่ความเป็นอิสร้ะ  
ม่ปร้ะสิทธิภาพ แล้ะปร้ะสิทธิผ่ล้ โดยท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบแล้ะคณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทั ในการ้ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ คร้ั�งท่� 1/2564 เม่�อวันท่� 25 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ะ
การ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััท คร้ั�งท่� 2/2564 เม่�อวันท่� 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้ม่มต่ิอนุมัต่ิแต่่งต่ั�ง บร้ิษััท ต่ร้วจสอบภายใน
ธร้ร้มนิต่ิ จำกัด ทำหน้าท่�ต่ร้วจสอบแล้ะปร้ะเมินร้ะบบควบคุม
ภายในของบร้ษิัทัฯ โดยธร้ร้มนติ่ไิด้มอบหมายให้ นางสาวศมจร้ย์่ 
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แก้วขอมด่ ต่ำแหน่งกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ ดำร้งต่ำแหน่งหัวหน้างาน
ต่ร้วจสอบภายในของบริ้ษััทฯ โดยนางสาวศมจร้่ย์ แก้วขอมด ่ 
มค่ณุสมบตั่ ิวฒุกิาร้ศกึษัา แล้ะปร้ะสบการ้ณ์การ้อบร้มท่�เหมาะสม 
เพย่งพอต่อ่การ้เป็นผ่้ค้วบคุมการ้ปฏิบัิติ่งานดังกล่้าว ร้ายล้ะเอย่ด
ปร้ากฏิต่ามเอกสาร้แนบ 3
 
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบจะเป็นผ่้้พิจาร้ณาคัดเล้่อกผ่้้ดำร้ง
ต่ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ร้วจสอบภายใน โดยพิจาร้ณาจาก
คุณวุฒิ ความร้้้ ความสามาร้ถ แล้ะปร้ะสบการ้ณ์แล้ะปร้ะเมิน 

ผ่ล้งานของหัวหน้าหน่วยงานต่ร้วจสอบภายในปร้ะจำทุกปี 
นอกจากน่� การ้โยกยา้ยแล้ะการ้ถอดถอน หวัหนา้หนว่ยงานต่ร้วจ
สอบภายในจะต่้องได้ร้ับอนุมัต่ิจากคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

ทั�งน่� ในอนาคต่ บร้ษิัทัฯ อาจมก่าร้พจิาร้ณาจดัต่ั�งหนว่ยงานต่ร้วจ
สอบภายในของบริ้ษััทฯ เพ่�อดำเนินการ้ต่ร้วจสอบแล้ะปร้ะเมิน
ร้ะบบควบคมุภายในของบร้ษิัทัฯ แทนการ้วา่จา้งบคุคล้ภายนอก
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รายล้ะเอ่ยด้บุคคล้ท่่อาจม่ความขื่ัด้แย้งแล้ะความสัมพันธั์ ณ วันท่่ 31 ธัันวาคม 2564

9.2 รายการระหว่างกัน

บุคคล้ท่�อาจม่ความขื่ัด้แย้งแล้ะ
ล้ักษณะการประกอบธัุรกิจ

ความสัมพันธั์ 
ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2564

1. บร้ิษััท ศิล้าสากล้ สร้ะบุร้่ จำกัด  
(“ศิล้าสากล้สร้ะบุร้่”)  
ปร้ะกอบธุร้กิจโร้งโม่หิน

2. บร้ิษััท นายเหม่อง จำกัด  
(“นายเหม่อง”) ปร้ะกอบธุร้กิจโร้ง 
โม่หิน (ปัจจุบันไม่ได้ม่การ้ 
ดำเนินธุร้กิจ)

3. ร้้านจิบไถ่คาเฟื้่ (“ร้้านจิบไถ่คาเฟื้่”)
 ปร้ะกอบธุร้กิจร้้านจำหน่ายอาหาร้ 

แล้ะเคร้่�องด่�ม

• ม่ผ่้้ถ่อหุ้นร้่วมกัน ค่อ
• นายปยิะดษิัฐเ์ปน็กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ร้หิาร้ แล้ะผ่้ถ้อ่หุน้ของบร้ษิัทัฯ โดยเปน็การ้ 

ถ่อหุน้ทางต่ร้งในสดัส่วนร้้อยล้ะ 1.00 แล้ะถ่อหุน้ทางอ้อมผ่่านบร้ษัิัท อศัวศริ้สุิข 
โฮล้ดิ�ง จำกัด (“อัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�ง”) โดยนายปิยะดิษัฐ์ ถ่อหุ้นในอัศวศิร้ิสุข
โฮล้ดิ�งร้้อยล้ะ 48.89 แล้ะอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�งถ่อหุ้นในบร้ิษััทฯ ในสัดส่วน 
ร้้อยล้ะ 90.00 โดยนายปิยะดิษัฐ์เป็นกร้ร้มการ้แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นทางต่ร้งใน 
ศิล้าสากล้สร้ะบุร้่ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 80.00

• คร้อบครั้วอัศวศิร้สิขุ ซึึ่�งเป็นผ้้่ถอ่หุน้ของบริ้ษัทัฯ โดยเป็นการ้ถอ่หุน้ทางต่ร้ง
ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 8.00 แล้ะถ่อหุ้นทางอ้อมผ่่านอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�ง โดย
คร้อบคร้วัอศัวศริ้สิขุถ่อหุน้ในอศัวศริ้สิขุโฮล้ดิ�งร้้อยล้ะ 68.89 แล้ะอัศวศิร้สิขุ
โฮล้ดิ�งถ่อหุ้นในบร้ิษััทฯ ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 90.00 โดยคร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข 
เป็นผ่้้ถ่อหุ้นทางอ้อมในศิล้าสากล้สร้ะบุร้่ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 10.001   

• นายพนัธนนท ์เล้ศิวฒันศศกิลุ้ ซึึ่�งเปน็กร้ร้มการ้บร้ษิัทัฯ มก่าร้ถ่อหุน้ทางต่ร้ง
ในศิล้าสากล้สร้ะบุร้่ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 10.00

• ม่ผ่้้ถ่อหุ้นร้่วมกัน ค่อ 
• นายปิยะดิษัฐ์ ซึ่ึ�งเป็นกร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ โดย

เป็นการ้ถ่อหุ้นทางต่ร้งในสัดส่วนร้้อยล้ะ 1.00 แล้ะถ่อหุ้นทางอ้อมผ่่าน 
อศัวศริ้สิขุโฮล้ดิ�งโดยนายปยิะดษิัฐ ์ถอ่หุน้ในอศัวศริ้สิขุโฮล้ดิ�งร้อ้ยล้ะ 48.89 
แล้ะอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�งถ่อหุ้นในบร้ิษััทฯ ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 90.00 โดยนาย
ปิยะดิษัฐ์เป็นผ่้้ถ่อหุ้นทางต่ร้งในนายเหม่อง  ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 10.00

• คร้อบครั้วอัศวศิร้สิขุ ซึึ่�งเป็นผ้้่ถอ่หุน้ของบริ้ษัทัฯ โดยเป็นการ้ถอ่หุน้ทางต่ร้ง
ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 8.00 แล้ะถ่อหุ้นทางอ้อมผ่่านอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�ง โดย
คร้อบคร้วัอศัวศริ้สิขุถ่อหุน้ในอศัวศริ้สิขุโฮล้ดิ�งร้้อยล้ะ 68.89 แล้ะอัศวศิร้สิขุ
โฮล้ดิ�งถ่อหุ้นในบร้ิษััทฯ ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 90.00 โดยคร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุข 
เป็นผ่้้ถ่อหุ้นทางอ้อมในนายเหม่องในสัดส่วนร้้อยล้ะ 90.002  

• กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ เป็นเจ้าของร้้านจิบไถ่คาเฟื้่
• นายปยิะดษิัฐเ์ปน็กร้ร้มการ้ ผ่้บ้ร้หิาร้ แล้ะผ่้ถ้อ่หุน้ของบร้ษิัทัฯ โดยเปน็การ้ 

ถ่อหุ้นทางต่ร้งในสัดส่วนร้้อยล้ะ 1.00 แล้ะถ่อหุ้นทางอ้อมผ่่านอัศวศิร้ิสุข 
โฮล้ดิ�ง โดยนายปิยะดิษัฐ์ ถ่อหุ้นในอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�งร้้อยล้ะ 48.89 แล้ะ 
อัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�งถ่อหุ้นในบร้ิษััทฯ ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 90.00 

• นายปิยะดิษัฐ์เป็นเจ้าของร้้านจิบไถ่คาเฟื้่

1 ถ่อหุ้นผ่่านบุคคล้อ่�น ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 10.00 แล้ะคร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุขม่การ้ส่งบุคคล้อ่�นเป็นต่ัวแทนเข้าดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้
2 ถ่อหุ้นผ่่านบุคคล้อ่�น ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 90.00 แล้ะคร้อบคร้ัวอัศวศิร้ิสุขม่การ้ส่งบุคคล้อ่�นเป็นต่ัวแทนเข้าดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้
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บุคคล้ท่�อาจม่ความขื่ัด้แย้งแล้ะ
ล้ักษณะการประกอบธัุรกิจ

ความสัมพันธั์ 
ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2564

4. นายอาร้่ อัศวศิร้ิสุข (“นายอาร้่”)3

5. นางเนาวร้ัต่น์ วัฒนวร้ล้ักษัณ์  
(“นางเนาวร้ัต่น์”)

6. นางพิช้ช้าพร้ สุขสถาพร้พงศ์  
(“นางพิช้ช้าพร้”)

7. นายปิยะดิษัฐ์ อัศวศิร้ิสุข  
(“นายปิยะดิษัฐ์”)

• นายอาร้่ เป็นผ่้้ถ่อหุ้นทางอ้อมของบร้ิษััทฯ ผ่่านอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�ง โดยนายอาร้่ 
ถอ่หุน้ในอศัวศริ้สิขุโฮล้ดิ�งร้อ้ยล้ะ 11.11 แล้ะอศัวศริ้สิขุโฮล้ดิ�งถอ่หุน้ในบร้ษิัทัฯ 
ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 90.00 

• นายอาร้่เป็นบิดาของบิดาของนายปิยะดิษัฐ์

• นางเนาวร้ัต่น์ เป็นผ่้้ถ่อหุ้นทางต่ร้งของบร้ิษััทฯ ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 5.00 
• นางเนาวร้ัต่น์ เป็นมาร้ดาของนายปิยะดิษัฐ์

• นางพชิ้ช้าพร้ เปน็ผ่้ถ่้อหุน้ของบร้ษิัทัฯ โดยเปน็การ้ถ่อหุน้ทางต่ร้งในสดัสว่นร้อ้ย
ล้ะ 1.50 แล้ะถ่อหุ้นทางอ้อมผ่่านอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�ง โดยนายปิยะดิษัฐ์ ถ่อหุ้นใน
อัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�งร้้อยล้ะ 48.89 แล้ะอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�งถ่อหุ้นในบริ้ษััทฯ ใน
สัดส่วนร้้อยล้ะ 90.00 

• นางพิช้ช้าพร้ เป็นน้องสาวของบิดาของนายปิยะดิษัฐ์

• นายปิยะดิษัฐ์เป็นกร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นของบร้ิษััทฯ โดยเป็นการ้ 
ถอ่หุน้ทางต่ร้งในสดัสว่นร้อ้ยล้ะ 1.00 แล้ะถอ่หุน้ทางออ้มผ่า่นอศัวศริ้สุิขโฮล้ดิ�ง 
โดยนายปิยะดิษัฐ์ ถ่อหุ้นในอัศวศิร้ิสุขโฮล้ดิ�งร้้อยล้ะ 48.89 แล้ะอัศวศิร้ิสุข 
โฮล้ดิ�งถ่อหุ้นในบร้ิษััทฯ ในสัดส่วนร้้อยล้ะ 90.00 

3 นายอาร้่ อัศวศิร้ิสุขเส่ยช้่วิต่ในเด่อนกุมภาพันธ์ 2564
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รายล้ะเอ่ยด้รายการระหว่างกันท่่เกิด้ขื่ึ้นสำาหรับป่ส้ินสุด้ วันท่่ 31 ธัันวาคม 2563 แล้ะสำาหรับป่ส้ินสุด้ 
วันท่่ 31 ธัันวาคม 2564

9.2.1 รายการท่่จะยังคงเกิด้ขื่ึ้นอย่างต่อเน่่องในอนาคต

1) ร้ายการ้ให้เช้่าอาคาร้สำนักงาน

ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

CCSP ให้เช้่า
อาคาร้สำนักงาน
แก่ร้้านจิบไถ่
คาเฟื้่

• ร้ายได้
• ล้้กหน่�

CCSP เปน็เจา้ของอาคาร้ซึ่อ่ซ่ึ่ ่ซึ่ึ�งเปน็ท่�ต่ั�งสำนกังาน
ใหญ่ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ทั�งน่� เน่�องจาก CCSP ม่พ่�นท่�
อาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่บางส่วนท่�ไม่ได้ใช้้ปร้ะโยช้น์ CCSP จึง
ไดม้ก่าร้ใหเ้ช้า่พ่�นท่�ในอาคาร้ซึ่อ่ซ่ึ่ด่งักล้า่วแกบ่คุคล้
อ่�น ซึึ่�งร้วมถึงร้้านจิบไถ่คาเฟ่ื้ท่�ม่การ้เช่้าพ่�นท่�ใน
อาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ เพ่�อดำเนินธุร้กิจร้้านกาแฟื้แล้ะขาย
อาหาร้ ขนาด 93 ต่าร้างวา โดยม่อัต่ร้าค่าเช้่าเด่อน
ล้ะ 32,500 บาทต่่อเด่อน ทั�งน่� CCSP ม่การ้คิดค่า
เช้า่พ่�นท่�จากร้า้นจบิไถค่าเฟื้ใ่นอตั่ร้าท่�เทย่บเค่ยงได้
กับค่าเช้่าจากท่�คิดจากผ่้้เช้่าร้ายอ่�นซึ่ึ�งเป็นบุคคล้
ภายนอก ร้วมถึงม่การ้กำหนดเง่�อนไขทางการ้ค้าท่�
เท่ยบเค่ยงได้กับท่�ให้แก่ผ่้้เช้่าร้ายอ่�นซึ่ึ�งเป็นบุคคล้
ภายนอก 

ค้วามเห็นขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอ็บ
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเห็นว่า ร้ายการ้ดังกล้่าวม่
ความสมเหตุ่สมผ่ล้ โดยการ้ให้เช้่าพ่�นท่�ดังกล่้าว
เป็นการ้ช้่วยเพิ�มร้ายได้ให้แก่ CCSP จากพ่�นท่�ของ
อาคาร้ซ่ึ่อ่ซ่ึ่ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่ได้ม่การ้ใช้้ปร้ะโยช้น์ 
นอกจากน่� CCSP ยังม่การ้คิดค่าเช้่าพ่�นท่� ร้วมถึงม่
การ้กำหนดเง่�อนไขทางการ้ค้า ท่�เท่ยบเค่ยงได้กับท่�
ให้แก่ผ่้้เช้่าร้ายอ่�นซึ่ึ�งเป็นบุคคล้ภายนอก

0.39
-

0.39
-
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2) ร้ายการ้เช้่าท่�ดิน

ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

CCSP ม่การ้ 
เช้่าท่�ดินจาก 
นางเนาวร้ัต่น์ 
นายปิยะดิษัฐ์ 
นายอาร้่ ศิล้า
สากล้สร้ะบุร้่ 
แล้ะนายเหม่อง

1. นางเนาวร้ัต่น์ 
• ค่าใช้้จ่าย
• ค่าใช้้จ่ายค้างจ่าย

2. นายปิยะดิษัฐ์
• ค่าใช้้จ่าย
• เจ้าหน่�/ค่าใช้้จ่าย

ค้างจ่าย

3. นายอาร้่1

• ค่าใช้้จ่าย
• เจ้าหน่�/ค่าใช้้

จ่ายค้างจ่าย

CCSP ม่การ้เช้่าท่�ดินเล้ขท่�ดิน 2700 แขวงล้าดยาว 
เขต่บางเขน (บางซึ่่�อ) จงัหวดักร้งุเทพมหานคร้ โดยม่
ขนาดพ่�นท่�เท่ากบั 2 ไร่้ 85 ต่าร้างวา จากนางเนาวร้ตั่น์ 
ซึ่ึ�งเป็นท่�ต่ั�งของอาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ โดยสัญญาเช้่าม่อายุ  
25 ป ีโดยสัญญาเช่้าเร้ิ�มต่ั�งแต่วั่นท่� 1 มกร้าคม 2561 
แล้ะสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2585 โดยม่อัต่ร้าค่า
เช้่าเท่ากับ 4,067.8 บาทต่่อต่าร้างวาต่่อปี โดยม่
เง่�อนไขการ้จ่ายค่าเช่้าเป็นร้ายเด่อน ทั�งน่� กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ว่าจ้างผ้้่ปร้ะเมินภายนอกเพ่�อ
ปร้ะเมินอัต่ร้าค่าเช้่าท่�ดิน โดยอัต่ร้าค่าเช้่าท่�ดินท่� 
ดังกล้่าวเท่ยบเค่ยงได้กับอัต่ร้าค่าเช้่าของผ่้้ปร้ะเมิน
ภายนอก (โปร้ดพิจาร้ณาร้ายล้ะเอ่ยดของสัญญา
เพิ�มเต่ิมใน 4. ทร้ัพย์สินท่�ใช้้ในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ)

ค้วามเห็นขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอ็บ
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเห็นว่า ร้ายการ้ดังกล้่าวม่
ความสมเหตุ่สมผ่ล้ เป็นปร้ะโยช้น์ต่่อ CCSP โดย
การ้เช้่าท่�ดินจากนางเนาวร้ัต่น์ดังกล้่าว เพ่�อเป็นท่�
ต่ั�งอาคาร้ซึ่่อ่ซึ่่ ซึ่ึ�งเป็นท่�ต่ั�งสำนักงานใหญ่ของ 
บร้ษิัทัฯ โดยนางเนาวร้ตั่นม์ก่าร้คดิอตั่ร้าคา่เช้า่จาก 
CCSP ในร้ะดับท่�เท่ยบเค่ยงได้กับอัต่ร้าค่าเช้่าท่�ดิน
ท่�ปร้ะเมนิโดยผ่้ป้ร้ะเมนิภายนอก อก่ทั�ง ยงัมเ่ง่�อนไข
การ้ช้ำร้ะร้าคาสำหร้ับร้ายการ้ดังกล้่าวเป็นไปต่าม
ปกต่ิธุร้กิจ 

กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มก่าร้ใช้ท้่�ดนิในบร้เิวณต่ำบล้พุคำจาน 
อำเภอพร้ะพุทธบาท แล้ะต่ำบล้หน้าพร้ะล้าน 
อำเภอเฉล้ิมพร้ะเก่ยร้ต่ิสร้ะบุร้่ จังหวัดสร้ะบุร้่ ร้วม
ทั�งหมด 7 สัญญา โดยม่ขนาดพ่�นท่�ร้วมเท่ากับ 88 
ไร้่ 1 งาน 31.86 ต่าร้างวา จากนายปิยะดิษัฐ์  
นายอาร้่ แล้ะศิล้าสากล้สร้ะบุร้่ เพ่�อใช้้เป็นท่�ต่ั�งของ
โร้งงานสร้ะบุร้่ ในการ้ผ่ลิ้ต่คอนกร้่ต่ผ่สมเสร็้จ  
แอสฟื้ัล้ท์ต่ิกคอนกร้่ต่ ผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนคอนกร้่ต่
สำเร้็จร้้ป ร้วมถึงใช้้เป็นศ้นย์ซ่ึ่อมของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
ทั�งน่� ในอด่ต่จนถึงปี 2562 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่เคยม่
การ้จ่ายค่าต่อบแทนการ้ใช้้ท่�ดินให้แก่กลุ้่มบุคคล้ท่�
อาจม่ความขัดแย้งของบร้ิษััทฯ ดังกล้่าว 

3.60
-

0.20
-

0.08
 -

3.60
-

0.20
-

0.08
-

หมายเหตุุ: 1  นายอาร้่เส่ยช้่วิต่ในเด่อนกุมภาพันธ์ 2564
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ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

4. ศลิ้าสากล้สร้ะบุร้่ 
• ค่าใช้้จ่าย
• เจ้าหน่�/ค่าใช้้จ่าย

ค้างจ่าย

5. นายเหมอ่ง
• ค่าใช้้จ่าย
• เจ้าหน่�/ค่าใช้้จ่าย

ค้างจ่าย

กลุ้่มบริ้ษััทฯ ยังม่การ้ใช้้ท่�ดินในบริ้เวณต่ำบล้ทับ
ปร้ิก อำเภอเม่องกร้ะบ่� จังหวัดกร้ะบ่� ร้วมทั�งหมด 
4 สัญญา โดยม่ขนาดพ่�นท่�เช้่าร้วมเท่ากับ 17 ไร้่ 3 
งาน 87.45 ต่าร้างวา จากนายเหม่อง เพ่�อใช้้เป็นท่�
ต่ั�งของโร้งงานกร้ะบ่�เพ่�อใช้ใ้นการ้ผ่ล้ติ่คอนกร่้ต่ผ่สม
เสร้็จ ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ ทั�งน่� ในอด่ต่จนถึงปี 2562 
กลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่เคยม่การ้จ่ายค่าต่อบแทนการ้ใช้้
ท่�ดินให้แก่กลุ้่มบุคคล้ท่�อาจม่ความขัดแย้งของ 
บร้ิษััทฯ ดังกล้่าว

อย่างไร้ก็ด่ ต่่อมา กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ทำสัญญา
เช่้าท่�ดินดังก่ล้าว โดยสัญญาเช้่าม่อายุ 3 ปี โดย
สัญญาเช่้าเร้ิ�มต่ั�งแต่่วันท่� 1 มกร้าคม 2563 แล้ะ 
สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2565 โดยม่อัต่ร้าค่าเช้่า

0.07
-

0.52
-

0.08
-

0.52
-

อย่างไร้ก็ด่ ต่่อมา กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ม่การ้ทำสัญญา
เช่้าท่�ดินดังก่ล้าว โดยสัญญาเช่้าม่อายุ 3 ปี  
โดยสญัญาเช้า่เร้ิ�มต่ั�งแต่ว่นัท่� 1 มกร้าคม 2563 แล้ะ
สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2565 โดยม่อัต่ร้าค่าเช้่า
เท่ากับ 11.00 บาทต่่อต่าร้างวาต่่อปี โดยม่เง่�อนไข
การ้จ่ายค่าเช้่าเป็นร้ายปี โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้ว่า
จา้งผ่้ป้ร้ะเมนิภายนอกเพ่�อปร้ะเมนิอตั่ร้าคา่เช้า่ท่�ดนิ 
โดยอัต่ร้าค่าเช้่าท่�ดินท่�ดังกล้่าวเท่ยบเค่ยงได้กับ
อัต่ร้าค่าเช้่าของผ่้้ปร้ะเมินภายนอก

ทั�งน่� ผ่้้ให้เช้่าต่กล้งยินยอมให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่่ออายุ
สญัญาเช้า่ท่�ดนิดงักล้า่วคร้าวล้ะ 3 ป ีหร้อ่ต่ามร้ะยะ
เวล้าท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ร้้องขอ โดยต่กล้งเพิ�มค่าเช้่าใน
อตั่ร้าร้้อยล้ะ 3 ของค่าเช่้าปีล่้าสุดต่่อร้ะยะเวล้าทุก ๆ  
3 ปี

ค้วามเห็นขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอ็บ
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเห็นว่าร้ายการ้ดังกล้่าว
เป็นร้ายการ้ท่�ม่ความจำเป็นต่่อการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ
ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ โดยการ้ทำสัญญาเช้่าท่�ดินเป็น
ปร้ะโยช้น์ต่่อกลุ้่มบร้ิษััทฯ ปร้ะกอบกับอัต่ร้าค่าเช้่า
ท่�ดินสามาร้ถเท่ยบเค่ยงได้กับอัต่ร้าค่าเช้่าท่�ดินท่�
ปร้ะเมินโดยผ้้่ปร้ะเมินภายนอก โดยเง่�อนไขทางการ้
ค้าม่ความสมเหตุ่สมผ่ล้
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ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

6. นายปิยะดิษัฐ์ ต่ั�งแต่ใ่นเดอ่นสิงหาคม 2563 กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ มก่าร้ใช้้
ท่�ดินในบริ้เวณหลั้กกิโล้เมต่ร้ท่� 42 ต่ำบล้หันสัง 
อำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา ร้วมทั�งหมด 3 
แปล้ง โดยม่ขนาดพ่�นท่�ร้วมเท่ากับ 21 ไร้่ 3 งาน 
89.76 ต่าร้างวา (ไม่ร้วมส่วนท่�เป็นบ่อน�ำ) 

ทั�งน่� ในเด่อนสิงหาคม – กันยายน 2563 กลุ้่ม
บร้ษิัทัฯ ไมเ่คยมก่าร้จ่ายคา่ต่อบแทนการ้ใช้ท้่�ดนิให้
แกน่ายปยิะดษิัฐ ์อยา่งไร้กด็ ่กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ไดเ้ขา้ทำ
สัญญาเช่้าท่�ดินดังกล่้าวกับนายปิยะดิษัฐ์ในเด่อน
ตุ่ล้าคม 2563 โดยสัญญาเช้่าม่อายุ 2 ปี 3 เด่อน 
โดยสัญญาเช้่าเร้ิ�มต่ั�งแต่่วันท่� 1 ตุ่ล้าคม 2563 แล้ะ
สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2565 โดยม่อัต่ร้าค่าเช้่า
เทา่กบั 228 บาทต่อ่ต่าร้างวาต่่อป ีโดยมเ่ง่�อนไขการ้
จา่ยค่าเช่้าเป็นร้ายปีโดยกลุ้ม่บริ้ษัทัฯ คำนวณอัต่ร้า
ค่าเช้่า โดยอ้างอิงจากอัต่ร้าค่าเช้่าท่�ดินของ 
ผ่้้ปร้ะเมินภายนอก

0.50 0.50

เท่ากับ 75.00 บาทต่่อต่าร้างวาต่่อปี โดยม่เง่�อนไข
การ้จ่ายค่าเช้่าเป็นร้ายปี โดยกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้ 
ว่าจ้างผ้้่ปร้ะเมินภายนอกเพ่�อปร้ะเมินอัต่ร้าค่าเช่้า
ท่�ดิน โดยอัต่ร้าค่าเช่้าท่�ดินท่�ดังกล่้าวเท่ยบเค่ยงได้
กับอัต่ร้าค่าเช้่าของผ่้้ปร้ะเมินภายนอก

ทั�งน่� ผ่้้ให้เช้่าต่กล้งยินยอมให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่่ออายุ
สญัญาเช้า่ท่�ดนิดงักล้า่วคร้าวล้ะ 3 ป ีหร้อ่ต่ามร้ะยะ
เวล้าท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ร้้องขอ โดยต่กล้งเพิ�มค่าเช้่าใน
อตั่ร้าร้้อยล้ะ 3 ของค่าเช่้าปีล่้าสุดต่่อร้ะยะเวล้าทุก ๆ  
3 ปี 

ค้วามเห็นขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอ็บ
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเห็นว่าร้ายการ้ดังกล้่าว
เป็นร้ายการ้ท่�ม่ความจำเป็นต่่อการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ
ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ โดยการ้ทำสัญญาเช้่าท่�ดินเป็น
ปร้ะโยช้น์ต่่อกลุ้่มบร้ิษััทฯ ปร้ะกอบกับอัต่ร้าค่าเช้่า
ท่�ดินสามาร้ถเท่ยบเค่ยงได้กับอัต่ร้าค่าเช้่าท่�ดินท่�
ปร้ะเมินโดยผ่้้ปร้ะเมินภายนอก โดยเง่�อนไขทาง 
การ้ค้าม่ความสมเหตุ่สมผ่ล้
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ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

• ค่าใช้้จ่าย กลุ้่มบร้ิษััทฯ ได้ว่าจ้างนางพิช้ช้าพร้เป็นท่�ปร้ึกษัา
ของกลุ้่มบร้ิษััทฯ เพ่�อให้คำปร้ึกษัาเก่�ยวกับธุร้กิจ 
แล้ะอุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้าง ในเด่อนตุ่ล้าคม - 
ธันวาคม 2562 โดยม่อัต่ร้าค่าจ้างเป็นร้ายเด่อน 
เดอ่นล้ะ 200,000 บาท ได้ร้บัคา่ต่อบแทน สวัสดกิาร้ 
แล้ะสิทธิปร้ะโยช้น์ต่ามกฎิหมาย เช่้น ปร้ะกันสังคม 
โบนสั แล้ะปร้ะกนัสขุภาพกลุ้ม่ ซึ่ึ�งเปน็อตั่ร้าท่�เทย่บ
เค่ยงได้กับอัต่ร้าค่าจ้างเฉล้่�ยแล้ะสวัสดิการ้ของ 
ผ่้บ้ร้หิาร้แล้ะท่�ปร้กึษัาร้ายอ่�นของบร้ษิัทัฯ เน่�องจาก 
นางพิช้ช้าพร้ม่ปร้ะสบการ้ณ์ในการ้บริ้หาร้จัดการ้
กลุ้่มบริ้ษััทฯ แล้ะในธุร้กิจรั้บเหมาก่อสร้้างมาเป็น
ร้ะยะเวล้ากว่า 40 ปี ทั�งน่� ในอด่ต่ กลุ้่มบร้ิษััทฯ  
ไม่ได้ม่การ้ทำสัญญาท่�ปร้ึกษัากับนางพิช้ช้าพร้เป็น
ล้ายล้กัษัณอ์กัษัร้ อยา่งไร้กด็ ่ต่ั�งแต่ป่ ี2563 เปน็ต่น้
มา กลุ้ม่บริ้ษัทัฯ ได้มก่าร้ทำสัญญาท่�ปรึ้กษัากับนาง
พิช้ช้าพร้ โดยสัญญาฉบับปัจจุบัน ม่ล้ักษัณะเป็น
สัญญาร้ายปี ม่ร้ะยะเวล้าต่ั�งแต่่วันท่� 1 มกร้าคม 

2.604 2.505

ทั�งน่� ผ่้้ให้เช้่าต่กล้งยินยอมให้กลุ้่มบร้ิษััทฯ ต่่ออายุ
สญัญาเช้า่ท่�ดนิดงักล้า่วคร้าวล้ะ 3 ป ีหร้อ่ต่ามร้ะยะ
เวล้าท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ร้้องขอ โดยต่กล้งเพิ�มค่าเช้่าใน
อตั่ร้าร้้อยล้ะ 3 ของค่าเช่้าปีล่้าสุดต่่อร้ะยะเวล้าทุก ๆ  
3 ปี

ค้วามเห็นขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอ็บ
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเห็นว่าร้ายการ้ดังกล้่าว
เป็นร้ายการ้ท่�ม่ความจำเป็นต่่อการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ
ของกลุ้่มบริ้ษััทฯ โดยการ้ทำสัญญาเช้่าท่�ดินเป็น
ปร้ะโยช้น์ต่่อกลุ้่มบร้ิษััทฯ ปร้ะกอบกับอัต่ร้าค่าเช้่า
ท่�ดินสามาร้ถเท่ยบเค่ยงได้กับอัต่ร้าค่าเช้่าท่�ดินท่�
ปร้ะเมินโดยผ้้่ปร้ะเมินภายนอก โดยเง่�อนไขทางการ้
ค้าม่ความสมเหตุ่สมผ่ล้

ร้ายการ้ว่าจ้าง
นางพิช้ช้าพร้
เป็นท่�ปร้ึกษัา

4 ร้วมค่าต่อบแทนเงินโบนัสจำนวน 200,000 บาท
5 ร้วมค่าต่อบแทนเงินโบนัสจำนวน 100,000 บาท

ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

3) ร้ายการ้ว่าจ้างท่�ปร้ึกษัา
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ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

บุคคล้ท่�อาจม่
ความขัดแย้งโดย
นำทร้ัพย์สินส่วน
ต่ัวเข้าเป็นหล้ัก
ปร้ะกันวงเงินสิน
เช้่�อให้แก่กลุ้่ม
บร้ิษััทฯ

1. นางเนาวร้ตั่น์

2. นายปิยะดิษัฐ์

3. ศลิ้าสากล้สร้ะบรุ่้

กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มก่าร้เปดิวงเงนิสนิเช้่�อกบัสถาบนัการ้
เงิน 5 แห่ง ซึ่ึ�งกลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้ใช้้วงเงินสินเช้่�อ 
ดังกล้่าวเพ่�อวัต่ถุปร้ะสงค์ท่�ต่่างกัน เช้่น เป็นเงินทุน
ในการ้ซึ่่�อเคร่้�องจักร้ แล้ะเป็นเงินทุนหมุนเว่ยนใน
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ เป็นต้่น โดยนางเนาวร้ตั่น์ นายปิยะดษิัฐ์ 
แล้ะศลิ้าสากล้สร้ะบรุ้ ่ไดน้ำทร้พัยส์นิสว่นต่วัเขา้เปน็
หล้กัปร้ะกัน สำหรั้บวงเงินสนิเช่้�อกบัสถาบันการ้เงิน 
2 แห่ง โดยม่ม้ล้ค่าวงเงินท่�ค�ำปร้ะกันเท่ากับ 6,570 
ล้้านบาท แล้ะ 70 ล้้านบาท ต่ามล้ำดับ 

-

-

-

-

-

-

ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

2564 – วันท่� 31 ธันวาคม 2564 โดยม่อัต่ร้าค่าจ้าง
เป็นร้ายเด่อน เด่อนล้ะ 200,000 บาท

โดยทั�วไป นางพิช้ช้าพร้ม่การ้เข้าทำงานในเวล้า
ทำการ้ปกต่ิของบร้ิษััทฯ โดยตั่วอย่างขอบเขต่งาน
ของนางพิช้ช้าพร้ได้แก่ (1) การ้ให้คำแนะนำในเร่้�อง
ของภาษั่อากร้ การ้ขอค่นภาษั่เงินได้นิต่ิบุคคล้ แล้ะ
แนวทางการ้ติ่ดต่่อขอค่น (2) การ้ช่้วยเจร้จากับ
ธนาคาร้ในเร้่�องของเงินก้้ย่ม แล้ะการ้ให้คำแนะนำ
แนวทางการ้เจร้จาเง่�อนไขกับธนาคาร้ (3) แนวทาง
การ้ต่อ่ร้องร้าคาแล้ะเง่�อนไขการ้ช้ำร้ะเงินต่า่ง ๆ  กบั
ผ่้จ้ำหนา่ยวตั่ถดุบิบางร้าย (4) แนวทางการ้ปร้ะสาน
งานแล้ะบร้ิหาร้ความสัมพันธ์กับหน่วยงานร้าช้การ้ 
เป็นต่้น

ค้วามเห็นขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอ็บ
คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเห็นว่า ร้ายการ้ดังกล้่าวม่
ความสมเหตุ่สมผ่ล้ เป็นปร้ะโยช้น์ต่่อกลุ้่มบริ้ษััทฯ 
เน่�องจากร้ายการ้ดังกล้่าวเป็นร้ายการ้ท่�เป็นไปเพ่�อ
สนับสนุนการ้ดำเนินธุร้กิจให้ม่ปร้ะสิทธิภาพมาก 
ยิ�งขึ�น เน่�องจากนางพชิ้ช้าพร้มป่ร้ะสบการ้ณใ์นการ้
บร้ิหาร้จัดการ้กลุ้่มบริ้ษััทฯ แล้ะในธุร้กิจรั้บเหมา
ก่อสร้้างมาเป็นร้ะยะเวล้ากว่า 40 ปี

4) ร้ายการ้บุคคล้ท่�อาจม่ความขัดแย้งจำนองทร้ัพย์สินส่วนต่ัวเป็นหล้ักปร้ะกัน
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ล้ักษณะ 
รายการ

บุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขื่ัด้แย้ง / รายการ

ความจำาเป็นแล้ะความสมเหตุสมผล้ 
ขื่องรายการ

ม้ล้ค่ารายการ (ล้้านบาท)

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2563

สำาหรับปีสิ�นสุด้
วันท่� 31 ธั.ค.  

2564

ทั�งน่� อย่างไร้ก็ด่ เน่�องจากกลุ้่มบริ้ษััทฯ ได้ม่การ้
ยกเล้ิกวงเงินค�ำปร้ะกัน 70 ล้้านบาทดังกล่้าว  
คุณปิยะดิษัฐ์จึงได้ม่การ้ไถ่ถอนหลั้กปร้ะกันกับ
สถาบันการ้เงิน 1 แห่ง (ม้ล้ค่าวงเงินท่�ค�ำปร้ะกัน
เท่ากบั 70 ล้า้นบาท) แล้ว้ในเดอ่นกนัยายน ป ี2564  
อย่างไร้ก็ด่ สถาบันการ้เงินอ่ก 1 แห่ง มิได้ไถ่ถอน
หล้กัปร้ะกันซึึ่�งเป็นทร้พัย์สนิส่วนต่วัของนางเนาวรั้ต่น์ 
นายปิยะดิษัฐ์ แล้ะศิล้าสากล้สร้ะบุร้่ 

ทั�งน่� การ้นำทร้ัพย์สินส่วนต่ัวเข้าเป็นหล้ักปร้ะกัน
วงเงินสินเช้่�อดังกล้่าวเป็นไปต่ามเง่�อนไขท่�กำหนด
โดยสถาบันการ้เงิน แล้ะกลุ้่มบร้ิษััทฯ ไม่ม่การ้จ่าย
ค่าต่อบแทนหล้ักค�ำปร้ะกันดังกล้่าวแต่่อย่างใด

ค้วามเห็นขอ็งค้ณ์ะกิรรมกิารตุรวจสอ็บ
ร้ายการ้ดังกล้่าวเป็นร้ายการ้ท่�เกิดขึ�นต่ามความ
จำเป็นในการ้ขอร้ับการ้สนับสนุนวงเงินสินเช้่�อจาก
สถาบันการ้เงินเพ่�อใช้้ในการ้ดำเนินธุร้กิจของกลุ้่ม
บร้ิษััทฯ อ่กทั�ง กลุ้่มบร้ิษััทฯ ยังไม่ม่การ้จ่ายค่า
ต่อบแทนใด ๆ ในการ้เข้านำทร้ัพย์สินเข้าเป็นหล้ัก
ปร้ะกันดังกล้่าว 

คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบพิจาร้ณาแล้้วเห็นว่า
ร้ายการ้ดังกล้า่วเป็นร้ายการ้ท่�สมเหต่สุมผ่ล้แล้ะเป็น
ปร้ะโยช้น์ต่่อการ้ดำเนินธุร้กิจของกลุ้่มบร้ิษััทฯ 
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มาตุรกิารและขัน้ตุอ็นกิารอ็นมัุตุกิิารที่ำรายกิารระหวา่งกินัหรอ่็
รายกิารที่่�เกิ่�ยวโยงกิัน

การ้ทำร้ายการ้ร้ะหว่างกันหร้่อร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกัน ให้ 
ผ่้้ร้ับผิ่ดช้อบงานแล้ะเจ้าหน้าท่�ผ่้้เก่�ยวข้องถ่อปฏิิบัต่ิต่ามข้อ
กำหนดของพร้ะร้าช้บัญญติั่หล้กัทรั้พย์แล้ะต่ล้าดหลั้กทร้พัย ์พ.ศ. 
2535 (ร้วมทั�งท่�ม่การ้แก้ไขเพิ�มเต่ิม) แล้ะหล้ักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้อง
ของต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล้.ต่. ข้อกำหนดของหน่วย
งานท่�กำกับด้แล้ แล้ะข้อกำหนดของบร้ิษััทโดยเคร้่งคร้ัด ต่ล้อด
จนปฏิบิตั่ติ่ามข้อกำหนดเก่�ยวกบัการ้เปดิเผ่ยร้ายการ้ร้ะหวา่งกนั
หร้่อร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกันในหมายเหตุ่ปร้ะกอบงบการ้เงินท่�ได้
ร้ับการ้ต่ร้วจสอบจากผ้้่สอบบัญช้่ของบริ้ษััทฯ แล้ะแบบแสดง
ร้ายการ้ข้อม้ล้ปร้ะจำปี (56-1) ด้วย ทั�งน่� ในการ้ทำร้ายการ้ 
ดังกล้่าวบร้ิษััทจะทำการ้ต่ร้วจสอบแล้ะด้แล้ธุร้กร้ร้มท่�เกิดขึ�น  
โดยไม่ม่ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยท่�เก่�ยวข้องกับผ่ล้ปร้ะโยช้น์ดังกล้่าวม่ส่วน
ร้่วมในการ้ต่ัดสินใจเก่�ยวกับร้ายการ้ร้ะหว่างกันหร้่อร้ายการ้ท่� 
เก่�ยวโยงกัน คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทได้จัดให้ม่ขั�นต่อนการ้อนุมัต่ิ
ร้ายการ้ร้ะหว่างกันหร้่อร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกันอย้่ภายใต่้กร้อบ
จร้ิยธร้ร้มท่�ด่ แล้ะผ่่านการ้กล้ั�นกร้องจากคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจ
สอบโดยคำนึงถึงปร้ะโยช้น์ของบร้ิษััท แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นเป็นหล้ัก  
ซึ่ึ�งกำหนดให้คณะกร้ร้มการ้ด้แล้ให้การ้ปฏิิบัติ่เป็นไปต่าม 
หล้ักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้องของต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล้.ต่. 
ขอ้กำหนดของหนว่ยงานท่�กำกบัดแ้ล้ แล้ะข้อกำหนดของบร้ษิัทั 
โดยพจิาร้ณาเง่�อนไขต่่าง ๆ  ใหเ้ปน็ไปต่ามล้กัษัณะการ้ดำเนนิการ้
ค้าต่ามร้าคาต่ล้าดแล้ะเป็นไปต่ามธุร้กิจการ้ค้า (Fair and at 
Arm Length Basis) แล้ะม่การ้เปร้่ยบเท่ยบร้าคาต่ล้าด แล้ะ/
หร้่อ ม่ร้าคาหร้่อเง่�อนไขของการ้ทำร้ายการ้ดังกล้่าวในร้ะดับ
เดย่วกันกบับคุคล้ภายนอก ต่ล้อดจนพิจาร้ณาการ้เปดิเผ่ยขอ้มล้้
การ้ทำร้ายการ้ร้ะหว่างกันหร้่อร้ายการ้ท่� เก่�ยวโยงกันต่่อ
สาธาร้ณช้นให้ม่ความถ้กต่้องแล้ะคร้บถ้วน

ในกร้ณท่่�เปน็ร้ายการ้ธุร้กจิปกติ่หร้อ่ร้ายการ้สนับสนนุธรุ้กจิปกติ่
ของบริ้ษััทฯ แล้ะเป็นร้ายการ้ท่�อาจเกิดขึ�นต่่อเน่�องในอนาคต่ 
บร้ิษััทฯ ม่นโยบายในการ้กำหนดกร้อบของร้ายการ้ดังกล้่าว  
ซึ่ึ�งจะต่้องม่ข้อต่กล้งทางการ้ค้าในล้ักษัณะเด่ยวกับท่�วิญญู้ช้นจะ
พึงกร้ะทำกับค้่สัญญาทั�วไปในสถานการ้ณ์เด่ยวกัน ด้วยอำนาจ
ต่่อร้องทางการ้ค้าท่�ปร้าศจากอิทธิพล้ในการ้ท่�ต่นม่สถานะเป็น
กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ หร้่อบุคคล้ท่�ม่ความเก่�ยวข้อง แล้ะไม่ก่อให้
เกิดการ้ถ่ายเทผ่ล้ปร้ะโยช้น์ แล้ะ/หร้่อ สามาร้ถแสดงให้เห็นได้
ว่าการ้ทำร้ายการ้ดังกล่้าวม่การ้กำหนดร้าคาหร้่อเง่�อนไขท่� 

9.3 มาตรการหร่อขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าทำารายการระหว่างกัน  
และนโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

สมเหตุ่สมผ่ล้หร้่อเป็นธร้ร้ม แล้ะหากคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทม่มต่ิ
อนมุตั่กิร้อบการ้ทำร้ายการ้ข้างต้่นเป็นหลั้กการ้ทั�วไป ฝ่า่ยบริ้หาร้
ของบร้ิษััทฯ ย่อมสามาร้ถดำเนินการ้ทำร้ายการ้ท่�ม่ล้ักษัณะเป็น
ไปต่ามกร้อบท่�กำหนดไวไ้ดใ้นทันท่โดยไมต่่อ้งนำร้ายการ้ดงักล้า่ว
เสนอขออนุมัต่ิจากคณะกร้ร้มการ้อ่กคร้ั�ง แล้ะบร้ิษััทฯ จะจัดทำ
ร้ายงานสรุ้ปการ้ทำธุร้กร้ร้มร้ายการ้ร้ะหว่างกันหร้่อร้ายการ้ท่�
เก่�ยวโยงกนั เพ่�อร้ายงานในท่�ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบของ 
บร้ษิัทัฯ แล้ะการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทัในทุกไต่ร้มาส เพ่�อ
ให้เป็นไปต่ามกฎิหมายว่าด้วยหลั้กทรั้พย์แล้ะต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ 
ข้อบังคับ ปร้ะกาศ คำสั�ง หร้่อข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล้.ต่. 
คณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุน แล้ะ ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ

หากมก่าร้เขา้ทำร้ายการ้ร้ะหวา่งกนัหร้อ่ร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกนัท่�
เปน็ธรุ้กร้ร้มอ่�น บร้ษิัทัฯ จะต่อ้งเสนอใหค้ณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
ให้ความเห็นเก่�ยวกับความเหมาะสมของร้าคา ร้วมถึงความสม
เหตุ่สมผ่ล้ของร้ายการ้นั�น ๆ ในกร้ณ่ท่�คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
ไมม่ค่วามช้ำนาญในการ้พิจาร้ณาร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกันท่�เกิดขึ�น 
บร้ิษััทฯ จะจัดให้ม่บุคคล้ท่�ม่ความร้้้ ความช้ำนาญพิเศษั เช้่น  
ผ่้ส้อบบญัช้ห่ร้อ่ผ่้ป้ร้ะเมนิร้าคาทร้พัยส์นิท่�มค่วามเปน็อสิร้ะเปน็
ผ่้้ให้ความเห็นเก่�ยวกับร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกันดังกล้่าว เพ่�อ
ปร้ะกอบการ้พิจาร้ณาของคณะกร้ร้มการ้บริ้ษัทัหร้อ่ผ่้ถ้อ่หุน้ แล้ว้
แต่ก่ร้ณ ่โดยท่�ผ่้ท้่�อาจมค่วามขดัแยง้ทางผ่ล้ปร้ะโยช้นห์ร้อ่มส่ว่น
ไดส้ว่นเสย่ในการ้ทำร้ายการ้จะไมม่ส่ทิธอิอกเสย่งในการ้พิจาร้ณา
อนุมัต่ิการ้ทำร้ายการ้ เพ่�อให้ม่ความมั�นใจว่าการ้เข้าทำร้ายการ้
ดังกล้่าวจะไม่เป็นการ้โยกย้าย หร้่อถ่ายเทผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของ 
บร้ิษััทฯ แต่่เป็นการ้ทำร้ายการ้ท่�ได้คำนึงถึงปร้ะโยช้น์ส้งสุดของ 
บร้ิษััทฯ แล้ะผ่้้ถ่อหุ้นทุกร้ายเป็นสำคัญ

กิารที่ำรายกิารระหว่างกัินหรอ่็รายกิารที่่�เก่ิ�ยวโยงกัินในอ็นาค้ตุ

ร้ายการ้ร้ะหว่างกันหร้่อร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกันของบร้ิษััทฯ ท่� 
เกดิขึ�นแล้ะอาจจะเกิดขึ�นในอนาคต่ จะเป็นร้ายการ้ท่�ดำเนินการ้
ทางธรุ้กิจต่ามปกต่ ิซึ่ึ�งจะคำนงึถงึผ่ล้ปร้ะโยช้น์สง้สดุของบร้ษิัทัฯ 
เป็นหล้ัก เสม่อนกับการ้ทำร้ายการ้กับบุคคล้ภายนอกทั�วไป 
(Arm’s length basis) โดยจัดให้ม่ร้ะบบการ้ต่ิดต่ามแล้ะต่ร้วจ
สอบ เพ่�อให้มั�นใจได้ว่าการ้ทำร้ายการ้เป็นไปต่ามขั�นต่อนท่� 
ถ้กต่้อง แล้ะความสมเหตุ่สมผ่ล้ของการ้ทำร้ายการ้ ร้วมทั�ง 
เปิดเผ่ยการ้ทำร้ายการ้ต่ามหลั้กเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้องของต่ล้าด 
หล้ักทร้ัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล้.ต่. แล้ะหน่วยงานท่�ทำหน้าท่�กำกับ
ด้แล้โดยเคร้่งคร้ัด 
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ในกร้ณท่่�เปน็ร้ายการ้ธุร้กจิปกติ่หร้อ่ร้ายการ้สนับสนุนธรุ้กิจปกติ่ 
แล้ะเป็นร้ายการ้ท่�เกิดขึ�นต่่อเน่�องในอนาคต่ 

บร้ษิัทัฯ จะกำหนดหล้กัเกณฑ์ ์แล้ะแนวทางในการ้ปฏิบัิต่ใิหเ้ป็น
ไปต่ามล้กัษัณะการ้คา้โดยทั�วไป โดยอา้งองิกบัร้าคาแล้ะเง่�อนไข

ท่�เหมาะสมแล้ะยตุ่ธิร้ร้ม สมเหต่สุมผ่ล้ สามาร้ถต่ร้วจสอบได้ แล้ะ
นำเสนอให้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบให้ความเห็นแล้ะ 
คณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทเป็นผ้้่พิจาร้ณาอนุมัต่ิกร้อบการ้ทำร้ายการ้
ดังกล้่าว

บร้ิษััทฯ คาดว่าในอนาคต่ร้ายการ้ธุร้กิจปกต่ิหร่้อร้ายการ้
สนับสนุนธุร้กิจปกต่ิของบร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อย เช้่น ร้ายการ้
ขายวัสดุก่อสร้้าง ร้ายการ้ให้เช้่าอาคาร้สำนักงาน ร้ายการ้เช้่า
ท่�ดิน ร้ายการ้ว่าจา้งท่�ปรึ้กษัา (นางพิช้ช้าพร้) แล้ะร้ายการ้บุคคล้
ท่�อาจม่ความขัดแย้งจำนองทร้ัพย์สินส่วนตั่วเป็นหลั้กปร้ะกัน 
เป็นต่้น จะยังคงเกิดขึ�น โดยบร้ิษััทฯ จะดำเนินการ้ให้ร้าคาแล้ะ
เง่�อนไขการ้ช้ำร้ะร้าคาเป็นไปต่ามเง่�อนไขการ้ค้าปกต่ิ อย่างไร้
ก็ต่าม ร้ายการ้ค�ำปร้ะกันวงเงินสินเช้่�อโดยบุคคล้ท่�อาจม่ความ 
ขัดแย้ง แล้ะร้ายการ้ปร้ะกันภัยทร้ัพย์สิน คาดว่าจะไม่เกิดขึ�น 
ต่่อไปในอนาคต่ 

นอกจากน่� เม่�อวันท่� 25 พฤศจิกายน 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ เข้าได้
ทำสัญญาจ้างในส่วนธุร้กิจต่ามปร้ะทานบัต่ร้เพ่�อดำเนินกิจการ้
ทำเหมอ่งหินอุต่สาหกร้ร้ม โดยท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
ของบร้ิษััทฯ คร้ั�งท่� 4/2564 เม่�อวันท่� 15 พฤศจิกายน 2564 ได้
ม่การ้พิจาร้ณาข้อม้ล้ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่การ้วิเคร้าะห์ผ่ล้ต่อบแทน
ท่�กลุ้่มบร้ิษััทฯ คาดว่าจะได้ร้ับจากการ้ดำเนินธุร้กิจในแต่่ล้ะร้้ป
แบบธรุ้กิจ (Business Model) ปร้ะกอบกบัผ่ล้ปร้ะกอบการ้ของ
บร้ิษััทอ่�นท่�ม่การ้ดำเนินธุร้กิจเหม่องหินท่�ม่ข้อม้ล้สาธาร้ณะ 
(Public Information) โดยคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบพิจาร้ณา

9.4 แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

แล้้วว่าการ้เข้าทำร้ายการ้ดังกล้่าวแล้ะให้ความเห็นว่าร้ายการ้
ร้ะหว่างกันดังกล้่าวเป็นร้้ปแบบธุร้กิจท่�ให้ผ่ล้ต่อบแทนท่�เท่ยบ
เค่ยงได้กับบร้ิษััทอ่�นท่�ม่การ้ดำเนินธุร้กิจเหม่องหินท่�ม่ข้อม้ล้
สาธาร้ณะ (Public Information) แล้ะเง่�อนไขทางการ้ค้าท่�ม่
ความสมเหตุ่สมผ่ล้ แล้ะเป็นร้ายการ้ท่�เป็นไปเพ่�อปร้ะโยช้น์ท่�ด่
ท่�สุดของกลุ้่มบร้ิษััทฯ แล้ะท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ของบร้ิษััทฯ 
คร้ั�งท่� 7/2564 เม่�อวันท่� 15 พฤศจิกายน 2564 ได้ม่มต่ิอนุมัต่ิ
การ้เข้าทำร้ายการ้ดังกล้่าว ทั�งน่� ภายหล้ังจากศิล้าสากล้สร้ะบุร้่
เร้ิ�มดำเนินกิจการ้ทำเหม่องหินอุต่สาหกร้ร้มต่ามสัญญาดังกล่้าว 
กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ ยงัมแ่นวโนม้ท่�จะมร่้ายการ้ร้ะหวา่งกันกบัศลิ้าสากล้
สร้ะบุร้่เพิ�มเติ่ม ซึึ่�งได้แก่ ร้ายการ้ซึ่่�อหินผ่ลิ้ต่ภัณฑ์์ท่�ได้จากการ้
ทำเหม่องหินอุต่สาหกร้ร้มดังกล้่าว ซึ่ึ�งเป็นหนึ�งในวัสดุก่อสร้้าง
เพ่�อใช้้ในการ้ดำเนินงานก่อสร้้างของกลุ้่มบริ้ษััทฯ ทั�งน่� ในการ้
เข้าทำร้ายการ้ดังกล้่าว กลุ้่มบร้ิษััทฯ จะกำหนดหล้ักเกณฑ์์ แล้ะ
แนวทางในการ้ปฏิิบัต่ิให้เป็นไปต่ามล้ักษัณะการ้ค้าโดยทั�วไป  
โดยอ้างอิงกับร้าคาแล้ะเง่�อนไขท่�เหมาะสมแล้ะยุต่ิธร้ร้ม สมเหตุ่
สมผ่ล้ สามาร้ถต่ร้วจสอบได้ แล้ะนำเสนอให้คณะกร้ร้มการ้ 
ต่ร้วจสอบให้ความเห็นแล้ะคณะกร้ร้มการ้บริ้ษััทเป็นผ่้้พิจาร้ณา
อนุมัต่ิกร้อบการ้ทำร้ายการ้ดังกล้่าว
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งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) 

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั             

ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค              

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                              

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 

ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม         

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ               

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างจาํนวน 4,803 ลา้นบาท และ 2,127 ลา้นบาท                      

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมี

สาระสาํคญั โดยกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้งักล่าวตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบักระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้รายไดจ้าก    

การรับเหมาก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัของ

ผูบ้ริหารในการประเมินขั้นความสาํเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุนและ         

วดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดจ้าก          

การรับเหมาก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเร่ืองการรับรู้รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสาํรองเผือ่ผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้าง                    

โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีกลุ่มบริษทัไดก้าํหนดใหมี้ข้ึนเพื่อควบคุมกระบวนการ        

ในการจดัซ้ือจดัจา้ง การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการก่อสร้าง การบนัทึกรับรู้รายได ้และ             

การประมาณการขั้นความสาํเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง โดยการสอบถาม

ผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัไดอ้อกแบบไว ้

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านสญัญาก่อสร้างเพื่อพจิารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้สอบถามผูบ้ริหาร                      

ท่ีรับผดิชอบและทาํความเขา้ใจกระบวนการท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการประเมินขั้นความสาํเร็จของงานและการประมาณ

ตน้ทุนโครงการก่อสร้างตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้างกบัแผนงบประมาณ

สาํหรับแต่ละโครงการ ตรวจสอบตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเอกสารประกอบรายการ ทดสอบ

การคาํนวณขั้นความสาํเร็จของงานจากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง วเิคราะห์เปรียบเทียบอตัรากาํไรขั้นตน้ของงาน

ก่อสร้าง วเิคราะห์เปรียบเทียบขั้นความสาํเร็จของงานท่ีประมาณโดยวิศวกรโครงการกบัขั้นความสาํเร็จของงานท่ีเกิด

จากตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหาร

โดยการวิเคราะห์สดัส่วนตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงของแต่ละองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของตน้ทุนโครงการก่อสร้างกบั

ประมาณการตน้ทุนโครงการ 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง   

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล       

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                               

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ   

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

  



179One Report 2564

4 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                                                                        

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                   

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล      

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ     

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร     

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ                              

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                        

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ                                                          

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ                                               

แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ      

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ                    

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้                  

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ณฐัวฒิุ สนัติเพช็ร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กมุภาพนัธ์ 2565 



182  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

บริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 697,816,705          274,266,399          310,982,852         92,658,832              

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 8 617,559,970          534,375,130          234,438,763         181,367,230            

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา 9

   รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 2,573,320,190       1,863,784,294       1,054,955,541      316,691,534            

   ลูกหนี� เงินประกนัผลงาน 276,470,605          249,507,232          116,941,785         51,962,989              

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                            -                            100,000,000         -                               

สินคา้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขา้งาน 10 205,401,455          96,388,562            68,847,746           12,099,007              

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและเงินมดัจาํค่าสินคา้ 6 370,904,553          229,554,902          156,966,730         81,946,278              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 121,977,235          95,135,082            59,401,824           29,521,274              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,863,450,713       3,343,011,601       2,102,535,241      766,247,144            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 11 336,071,639          216,353,783          195,049,522         71,391,340              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                            699,979,800         699,979,800            

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 140,236,121          159,061,860          -                            -                               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 946,026,695          981,620,286          254,177,904         289,426,238            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 117,767,757          184,801,989          81,392,361           75,044,286              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 4,160,896              5,140,886              4,138,769             5,107,465                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 25,140,461            23,904,912            5,541,011             5,445,752                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 93,455,169            30,957,648            13,426,718           9,761,656                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,662,858,738       1,601,841,364       1,253,706,085      1,156,156,537         

รวมสินทรัพย์ 6,526,309,451       4,944,852,965       3,356,241,326      1,922,403,681         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 18 1,646,067,058       1,193,519,802       556,607,086         90,015,554              

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 19 1,420,858,318       1,071,294,647       652,138,369         341,788,159            

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                            -                            10,000,000           30,000,000              

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 16 61,302,173            60,830,786            39,464,231           29,979,994              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 20 289,063                 3,327,373              289,063                570,373                   

เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 214,977,579          150,777,516          57,375,398           39,424,051              

หนี� สินที�เกิดจากสญัญา 9

   รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 11,320,096            -                            11,320,096           -                               

   เงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง 2,117,568,763       1,143,129,138       1,381,186,544      382,683,874            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,983,635            2,166,348              14,792                  -                               

ประมาณการหนี� สินจากคดีความ 21 48,024,742            43,183,940            -                            -                               

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 26,818,194            22,907,102            7,846,648             6,434,630                

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 5,558,209,621       3,691,136,652       2,716,242,227      920,896,635            

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 16 107,151,630          108,489,309          35,285,081           38,397,939              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 -                            289,063                 -                            289,063                   

ประมาณการหนี� สินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง 22 15,903,315            17,221,283            6,394,933             7,237,164                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 72,365,501            67,879,915            35,171,135           32,749,764              

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 581,950                 405,450                 -                            -                               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 196,002,396          194,285,020          76,851,149           78,673,930              

รวมหนี�สิน 5,754,212,017       3,885,421,672       2,793,093,376      999,570,565            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



184  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

บริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 700,000,000          700,000,000          700,000,000         700,000,000            

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000          500,000,000          500,000,000         500,000,000            

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (77,880,102)          (77,880,102)          -                            -                               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 35,000,000            28,500,000            35,000,000           28,500,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 314,977,536          608,811,395          28,147,950           394,333,116            

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 772,097,434          1,059,431,293       563,147,950         922,833,116            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,526,309,451       4,944,852,965       3,356,241,326      1,922,403,681         

-                        -                        -                        -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ซีวลิเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 700,000,000          700,000,000          700,000,000         700,000,000            

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000          500,000,000          500,000,000         500,000,000            

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (77,880,102)          (77,880,102)          -                            -                               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 35,000,000            28,500,000            35,000,000           28,500,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 314,977,536          608,811,395          28,147,950           394,333,116            

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 772,097,434          1,059,431,293       563,147,950         922,833,116            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,526,309,451       4,944,852,965       3,356,241,326      1,922,403,681         

-                        -                        -                        -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ซีวิลเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 4,803,266,958     3,752,306,413     2,126,664,084     944,650,670        

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 226,616,715        327,671,763        71,613,392          46,423,801          

รายไดค้่าเช่า 16,006,000          14,731,662          73,978,907          52,257,967          

รายไดอื้�น 26 16,947,785          34,872,404          30,895,511          78,844,418          

รวมรายได้ 5,062,837,458     4,129,582,242     2,303,151,894     1,122,176,856     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 4,318,905,604     3,404,257,700     1,884,328,113     816,373,512        

ตน้ทุนขายวสัดุก่อสร้าง 211,090,740        309,714,437        65,320,958          43,992,368          

ตน้ทุนการใหเ้ช่า 10,593,042          9,270,344            44,941,361          26,153,866          

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 286,314,296        292,715,296        164,209,195        153,260,525        

รวมค่าใช้จ่าย 4,826,903,682     4,015,957,777     2,158,799,627     1,039,780,271     

กาํไรจากการดาํเนินงาน 235,933,776        113,624,465        144,352,267        82,396,585          

รายไดท้างการเงิน 1,295,807            1,800,134            3,752,107            705,790               

ตน้ทุนทางการเงิน 27 (6,362,637)           (8,981,427)           (2,846,735)           (5,755,616)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 230,866,946        106,443,172        145,257,639        77,346,759          

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 29 (38,200,805)         (19,551,692)         (24,942,805)         (8,179,677)           

กาํไรสําหรับปี 192,666,141        86,891,480          120,314,834        69,167,082          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 192,666,141        86,891,480          120,314,834        69,167,082          

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 30

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.39                     0.17                     0.24                     0.14                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



186  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)  

ทุนเรือนหุน้ที� ส่วนตํ�ากวา่ทุนจาก

ออกและชาํระ การรวมธุรกิจภายใต้ รวม

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแลว้ การควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 500,000,000              (77,880,102)           22,500,000         567,919,915       1,012,539,813    

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                             -                          86,891,480         86,891,480         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                 -                             -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                             -                          86,891,480         86,891,480         

เงินปันผลจ่าย 33 -                                 -                             -                          (40,000,000)        (40,000,000)        

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

  สาํรองตามกฎหมาย 25 -                                 -                             6,000,000           (6,000,000)          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 500,000,000              (77,880,102)           28,500,000         608,811,395       1,059,431,293    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 500,000,000              (77,880,102)           28,500,000         608,811,395       1,059,431,293    

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                             -                          192,666,141       192,666,141       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                 -                             -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                 -                             -                          192,666,141       192,666,141       

เงินปันผลจ่าย 33 -                                 -                             -                          (480,000,000)      (480,000,000)      

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฎหมาย 25 -                                 -                             6,500,000           (6,500,000)          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 500,000,000              (77,880,102)           35,000,000         314,977,536       772,097,434       

-                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม



187One Report 2564

บริษทั ซีวลิเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)  

ทุนเรือนหุน้ที�

ออกและชาํระ รวม

หมายเหตุ เต็มมูลค่าแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 500,000,000                22,500,000                371,166,034              893,666,034              

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                 69,167,082                69,167,082                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                    -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                 69,167,082                69,167,082                

เงินปันผลจ่าย 33 -                                    -                                 (40,000,000)               (40,000,000)               

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฎหมาย 25 -                                    6,000,000                  (6,000,000)                 -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 500,000,000                28,500,000                394,333,116              922,833,116              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 500,000,000                28,500,000                394,333,116              922,833,116              

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                 120,314,834              120,314,834              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                    -                                 -                                 -                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                 120,314,834              120,314,834              

เงินปันผลจ่าย 33 -                                    -                                 (480,000,000)             (480,000,000)             

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฎหมาย 25 -                                    6,500,000                  (6,500,000)                 -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 500,000,000                35,000,000                28,147,950                563,147,950              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



188  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 230,866,946             106,443,172             145,257,639             77,346,759               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 263,963,076             223,185,401             88,815,543               68,170,918               

   กาํไรจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมคา้ -                                (19,126,535)              -                                -                                

   ขาดทุนจากการถอนตวัจากกิจการร่วมคา้ -                                3,551,431                 -                                -                                

   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (7,438,094)                (11,106,358)              (4,482,971)                (1,293,602)                

   โอนกลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (33,389)                     (25,234)                     (24,895)                     -                                

   ประมาณการหนี� สินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง 1,087,009                 5,959,462                 71,958                      179,656                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,379,275                 5,432,442                 2,717,671                 2,741,028                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 4,840,802                 (177,987)                   -                                -                                

   รายไดเ้งินปันผล -                                -                                -                                (39,998,400)              

   รายไดท้างการเงิน (1,295,807)                (1,800,134)                (3,752,107)                (705,790)                   

   ตน้ทุนทางการเงิน 6,362,637                 8,981,427                 2,846,735                 5,755,616                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 503,732,455             321,317,087             231,449,573             112,196,185             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (82,980,008)              (363,043,318)            (50,044,448)              (54,157,788)              

   รายไดที้�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (709,535,896)            (902,550,010)            (738,264,007)            (225,811,843)            

   ลูกหนี� เงินประกนัผลงาน (26,963,373)              (129,431,863)            (64,978,796)              (31,875,934)              

   สินคา้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขา้งาน (109,012,893)            (39,739,744)              (56,748,739)              (3,266,497)                

   เงนิจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและเงินมดัจาํค่าสินคา้ (141,349,651)            88,771,837               (75,020,452)              48,020,604               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (24,781,383)              (47,321,909)              (29,880,550)              (26,182,090)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (23,029,813)              (3,094,898)                (556,880)                   (663,898)                   

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 353,106,367             487,230,897             315,108,652             174,920,032             

   เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 64,200,063               83,794,929               17,951,347               21,926,436               

   รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 11,320,096               (5,830,423)                11,320,096               (5,830,423)                

   เงนิรับล่วงหนา้จากผูว่้าจา้ง 974,439,625             (204,163,194)            998,502,670             (41,611,014)              

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 3,911,092                 15,648,227               1,412,018                 1,786,426                 

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 176,500                    -                                -                                -                                

   จ่ายชาํระหนี� สินจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง (2,404,977)                (3,463,279)                (914,189)                   (3,391,645)                

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (893,689)                   (2,642,568)                (296,300)                   (375,900)                   

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 789,934,515             (704,518,229)            559,039,995             (34,317,349)              

   จ่ายดอกเบี�ย (3,100,028)                (5,451,768)                (3,064,354)                (3,903,691)                

   รับคืนภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล -                                46,884,967               -                                -                                

   จ่ายภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคล (72,147,545)              (41,697,102)              (28,131,454)              (13,784,802)              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 714,686,942             (704,782,132)            527,844,187             (52,005,842)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                                -                                (100,000,000)            -                                

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (119,717,856)            (29,806,495)              (123,658,182)            (9,907,795)                

เงินสดจ่ายสุทธิจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมคา้ -                                (460,799)                   -                                -                                

ซื�อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (76,246,416)              (198,966,422)            (19,551,429)              (102,819,386)            

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (39,000)                     -                                (39,000)                     -                                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 19,055,278               17,445,890               11,964,051               4,385,538                 

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 1,195,545                 4,636,291                 725,022                    2,224,803                 

เงินสดรับจากเงินปันผล -                                -                                -                                39,998,400               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (175,752,449)            (207,151,535)            (230,559,538)            (66,118,440)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 452,547,256             774,294,451             466,591,532             48,553,353               

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง -                                -                                (20,000,000)              (30,000,000)              

จ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (84,604,070)              (109,779,027)            (44,981,788)              (41,269,577)              

ชาํระคืนเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,327,373)                (28,859,533)              (570,373)                   (2,094,533)                

จ่ายเงินปันผล (480,000,000)            (40,000,000)              (480,000,000)            (40,000,000)              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (115,384,187)            595,655,891             (78,960,629)              (64,810,757)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 423,550,306             (316,277,776)            218,324,020             (182,935,039)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 274,266,399             590,544,175             92,658,832               275,593,871             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 697,816,705             274,266,399             310,982,852             92,658,832               

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม 

รายการที�มิใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากการทาํสญัญาเช่า 80,676,714               61,945,771               49,451,684               41,168,480               

   ซื�ออปุกรณที์�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 3,848,809                 7,343,218                 2,639,339                 5,011,802                 

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,435,130               -                                -                                -                                

   โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                                13,283,208               -                                -                                

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 114,392,030             42,878,034               26,072,404               27,405,424               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                                -                                (100,000,000)            -                                

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (119,717,856)            (29,806,495)              (123,658,182)            (9,907,795)                

เงินสดจ่ายสุทธิจากการโอนสิทธิในกิจการร่วมคา้ -                                (460,799)                   -                                -                                

ซื�อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (76,246,416)              (198,966,422)            (19,551,429)              (102,819,386)            

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (39,000)                     -                                (39,000)                     -                                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 19,055,278               17,445,890               11,964,051               4,385,538                 

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 1,195,545                 4,636,291                 725,022                    2,224,803                 

เงินสดรับจากเงินปันผล -                                -                                -                                39,998,400               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (175,752,449)            (207,151,535)            (230,559,538)            (66,118,440)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 452,547,256             774,294,451             466,591,532             48,553,353               

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง -                                -                                (20,000,000)              (30,000,000)              

จ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (84,604,070)              (109,779,027)            (44,981,788)              (41,269,577)              

ชาํระคืนเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,327,373)                (28,859,533)              (570,373)                   (2,094,533)                

จ่ายเงินปันผล (480,000,000)            (40,000,000)              (480,000,000)            (40,000,000)              

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (115,384,187)            595,655,891             (78,960,629)              (64,810,757)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 423,550,306             (316,277,776)            218,324,020             (182,935,039)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 274,266,399             590,544,175             92,658,832               275,593,871             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 697,816,705             274,266,399             310,982,852             92,658,832               

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม 

รายการที�มิใช่เงินสด

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นจากการทาํสญัญาเช่า 80,676,714               61,945,771               49,451,684               41,168,480               

   ซื�ออปุกรณที์�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 3,848,809                 7,343,218                 2,639,339                 5,011,802                 

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,435,130               -                                -                                -                                

   โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                                13,283,208               -                                -                                

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 114,392,030             42,878,034               26,072,404               27,405,424               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



190  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

1 

บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย โดยมีบริษทั อศัวศิริสุข โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัคือการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 68/12 

อาคารซีอีซี ชั้น 7 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.1 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของ

บริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2565  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม โครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัอยูใ่นประเทศไทยทั้งหมด และวสัดุหลกัท่ีใช้

ในการก่อสร้างเป็นวสัดุท่ีสามารถจดัหาจากแหล่งท่ีมาในประเทศ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงตํ่าจาก

สภาวะการขาดแคลนวสัดุและแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบญัชี      

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า         

“กลุ่มบริษทั”) โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิสเซส 

แอนด ์โปรดกัส์ จาํกดั  

ใหบ้ริการรับเหมา

ก่อสร้าง และทาํ

เหมืองแร่หิน 

ไทย 100 100 

บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการรับเหมา

ก่อสร้าง 

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั่งการกิจกรรม     

ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ     

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน

รวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

2.4 กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนั ซ่ึงเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิในสินทรัพย์

และมีภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ

ค่าใชจ่้ายตามส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัดงัต่อไปน้ีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการควบคุมร่วมจนถึงวนัท่ีการควบคุมร่วมส้ินสุดลง 

  จดัตั้งข้ึนใน ส่วนไดเ้สียในการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ดาํเนินงานร่วมกนั 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

กิจการร่วมคา้ CPN ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง ไทย 38.25 - 

กิจการร่วมคา้ ยเูอน็-ซีซี ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง ไทย 30.00 - 
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เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 บริษัทฯได้จัดตั้ งกิจการร่วมค้า CPN ซ่ึงเป็นการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ               

บริษทั ธาดา ครีเอเตอร์ จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทั พี.ซีอีที จาํกดั”) และบริษทั นภาก่อสร้าง จาํกดั โดยบริษทัฯมี

ส่วนไดเ้สียร้อยละ 38.25 ในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว ในเดือนมิถุนายน 2564 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดล้งนาม

ในสญัญางานก่อสร้างคลองระบายนํ้าและอาคารประกอบกบักรมชลประทาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดกัส์ จาํกดั (บริษทัย่อย)   

ไดจ้ดัตั้งกิจการร่วมคา้ ยเูอ็น-ซีซี ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ระหว่างบริษทัย่อยและบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์

คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)โดยบริษัทย่อยมีส่วนได้เสียร้อยละ 30 ในกิจการร่วมค้าดังกล่าว                   

ในเดือนตุลาคม 2564 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดล้งนามในสัญญางานโครงการทางพิเศษกบัการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                    

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมี                            

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้                 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ     

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                  

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสัญญารับเหมาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัภาระเดียว กลุ่มบริษทัรับรู้

รายไดจ้ากสัญญารับเหมาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาท่ีก่อสร้าง โดยใชว้ิธีปัจจยันาํเขา้ในการวดัขั้นความสาํเร็จ

ของงาน ซ่ึงคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนงาน

ก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการก่อสร้างตามสญัญา  

 กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายได้ท่ี เ กิดจากการเปล่ียนแปลงของสัญญา                 

การเรียกร้องความเสียหาย ความล่าชา้ในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายไดเ้ฉพาะ

ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัสาํคญัของจาํนวน

รายไดท่ี้รับรู้สะสม 

 เม่ือมูลค่าและความสําเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรับรู้ไดต้าม

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเท่านั้น 

รายได้จากการขายวัสดกุ่อสร้าง 

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้างรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้ง

มอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค่้าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน

ภายหลงั ท่ีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

 สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือมีรายไดท่ี้รับรู้สะสมเกินกว่าจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้

จนถึงปัจจุบนั และกลุ่มบริษทัจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกคา้ไม่ได ้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาจะจดั

ประเภทเป็นลูกหน้ีการค้าเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะได้รับชําระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการได้

ใหบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

 หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัเกินกว่ารายไดท่ี้

รับรู้สะสม โดยกิจการยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาจะรับรู้เป็น

รายไดเ้ม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 

4.4 สินค้าคงเหลือและวสัดุรอโอนเข้างาน 

 สินคา้คงเหลือและวสัดุรอโอนเขา้งานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก) หรือมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ      

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 25 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผล                         

การดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์     

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.7 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม           

และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี  

อาคารชัว่คราว - ตามอายสุญัญาก่อสร้าง 

อาคาร - 20 ถึง 25 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 ถึง 25 ปี 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - 5 และ 10 ปี 

เคร่ืองใช ้เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์ - 3, 5 และ 10 ปี 

ยานพาหนะ - 5 และ 10 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก

บญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานาน     

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะ

อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

 กลุ่มบริษทัตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์

ประมาณ 5 ถึง 10 ปีโดยวิธีเส้นตรงตามตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะ

ประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า  

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว  

ทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ยค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.10 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต่็อเม่ือสญัญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู ้เช่าถือ                   

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้า 

ซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน

ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้

ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

ประมาณการตน้ทุนในการร้ือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ

สถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ  

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน - 2 ถึง 25 ปี 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - 5 และ 10 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน - 3, 5 และ 10 ปี 

ยานพาหนะ - 5 ปี 
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หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

สินทรัพย์สิทธิการใช้ท่ีจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญา

เช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนั

แปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา

ใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่าย

ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิใน

การยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี

เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม

บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย

ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมี

การเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัหรือ

ถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม

บริษทั 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ       

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหาก                 

มีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้            

รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง

มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ี                           

เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                    

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
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 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้ งจํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลด                        

ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกสาํรองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้างทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชดัว่าโครงการ

ก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน 

4.16 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะรับรู้ลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ     

ดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

 ก) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการ

เงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย ์  

ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี

ระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

 ข) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํ

รายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสิน

ทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการ

คาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุน

ท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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 ค) การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น

ไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้     

มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือ

มีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิม

และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ง) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่าง

ของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

ไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ

เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญา     

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมี

นัยสําคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบั        

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เม่ือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงิน

ตามสัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการ

ผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่ม

บริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญั

และมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือ

ดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 
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กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ี

การคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการ

ติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสญัญาอีกต่อไป  

 จ) การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ 

และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.18 การวดัมูลค่ายตุิธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                    

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี     

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมี

ดงัน้ี 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาท่ีก่อสร้าง ฝ่ายบริหารใช้วิธีปัจจยันําเขา้       

ในการวดัขั้นความสําเร็จของงานเพื่อให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกิจการตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั       

ให้เสร็จส้ิน ซ่ึงคาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดวา่

จะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจาก

รายละเอียดของแบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว 

รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ท่ีตอ้งใชใ้นการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้

ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ กลุ่มบริษัทจะทําการทบทวน        

ประมาณการตน้ทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุน   

อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัในการประเมินตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงของงานท่ีทาํ

เสร็จจนถึงปัจจุบนั การประมาณการรายไดจ้ากสญัญา และการประเมินส่วนหกัรายไดท่ี้เกิดจากการส่งมอบ

งานล่าช้า หรือค่าปรับตามสัญญา โดยอาศยัประสบการณ์และข้อมูลในอดีต รวมถึงขอ้มูลจากวิศวกร

โครงการหรือผลงานของผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี) 

สํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการก่อสร้าง 

ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างแต่ละ

โครงการจากประมาณการตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการก่อสร้าง ตน้ทุน

ท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั 

สัญญาเช่า  

ก) การกําหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

- กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสาํหรับ

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
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 ข) การกาํหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ ยืมส่วนเพ่ิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้    

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญา

เช่า โดยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงิน       

ท่ีจ ําเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อม      

ทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

ค) การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนความ

เส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

การร่วมการงาน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงาน โดยพิจารณาจากสิทธิและภาระ

ผูกพนัของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากการร่วมการงานนั้น ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีเงินลงทุน

ตามข้อตกลงในกิจการร่วมค้าสองแห่งท่ีเป็นการร่วมการงานประเภทการดําเนินงานร่วมกัน (Joint 

operation) ระหว่างกลุ่มบริษทัและผูร่้วมดาํเนินงานอ่ืน (Other joint operator) ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ 

และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน     

ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม

บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไร

ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 คดฟ้ีองร้อง 

 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนนอกเหนือจากส่วนท่ีบนัทึก

ประมาณการหน้ีสินไวแ้ลว้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง - - 14,756 2,535 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่า - - 72,958 51,996 ราคาตามสญัญา 

รายไดค้่าขนส่ง - - 1,564 1,374 ราคาตามสญัญา 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 23,275 36,062 ราคาตามสญัญา 

รายไดค้่าแรง - - 44,944 47,287 ราคาตามสญัญา 

เงินปันผลรับ - - - 39,998 ตามท่ีอนุมติัโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย 

ดอกเบ้ียรับ - - 2,896 - อตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง - - 51,658 33,549 ราคาตามสญัญา 

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง - - 225,436 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ค่าบริหารจดัการ - - 5,452 3,816 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 953 3,177 อตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     

รายไดค้่าเช่า 391 391 - - ราคาตามสญัญา 

ค่าเช่าจ่าย 6,532 5,028 2,476 973 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกจิกบัการร่วมการงาน     

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,574 - 1,574 - ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,416 - 1,416 - ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8)    

   บริษทัยอ่ย - - 150,968 111,578 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (การร่วมการงาน) 147,023 - 2,516 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,023 - 153,484 111,578 

     

เงินมดัจาํค่าสินคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

   บริษทัยอ่ย - - 41,044 - 

     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19)    

บริษทัยอ่ย - - 75,918 13,517 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (การร่วมการงาน) 147,481 - - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,481 - 75,918 13,517 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 5,743 6,240 4,435 4,768 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและญาติสนิท) 85,973 90,249 20,201 21,931 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91,716 96,489 24,636 26,699 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และการ

เคล่ือนไหวเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่                              

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่  

เซอร์วิสเซส แอนด ์

โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 100,000 - 100,000 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยขา้งตน้ไม่มีหลกัประกัน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี และมี

กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ        

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งปี 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. 

   คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 30,000 - (20,000) 10,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยขา้งตน้ไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี และมีกาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,214  20,618  23,214  17,677  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 946  759  946  759  

รวม 24,160  21,377  24,160  18,436  

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ             

งบการเงินขอ้ 34.5 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 407 601 231 244 

เงินฝากธนาคาร 697,410 273,665 310,752 92,415 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 697,817 274,266 310,983 92,659 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.50 ต่อปี 

(2563: ร้อยละ 0.05 - 0.60 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 144,507 - 8,370 9,571 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน - -  31,709  17,421 

 3 - 6 เดือน - -  21,137  13,892 

 6 - 12 เดือน - -  18,199  4,027 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 144,507 -  79,415  44,911 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 270,452 418,842 67,428 52,117 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน   171,933  66,171  2,081  1,574 

 3 - 6 เดือน  12,408  15,024  137  6,806 

 6 - 12 เดือน  13,150  33,943  9,419  9,191 

 มากกวา่ 12 เดือน  2,188  -  1,670  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  470,131  533,980  80,735  69,688 

รวมลูกหน้ีการคา้  614,638  533,980  160,150  114,599 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,516  -  71,173  66,667 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  95  185  22  35 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,896  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  311  210  198  66 

รวมลูกหน้ีอ่ืน  2,922  395  74,289  66,768 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  617,560  534,375  234,439  181,367 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนโอนสิทธิรับเงินในลูกหน้ีการคา้ท่ีเกิดจากสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการส่วน

หน่ึงใหแ้ก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพื่อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 18 และ 20 ตามลาํดบั  

 ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 90 วนั  
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9. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

9.1 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 

 ยอดคงเหลือของรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แยกตามระยะเวลาท่ีคาด

วา่จะเรียกชาํระจากลูกคา้ในอนาคตไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะเรียกชาํระ     

ภายใน 3 เดือน 1,028 710 294 174 

ภายใน 3 - 12 เดือน 1,545 1,154 761 143 

รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 2,573 1,864 1,055 317 

 สิทธิรับเงินในรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระท่ีเกิดจากสัญญารับเหมาก่อสร้างของโครงการส่วนหน่ึงของกลุ่ม

บริษทัไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินหลายแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 18 และ 20 

9.2 รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดท่ี้รับรู้ในปีจากหน้ีสินท่ีเกิดจาก

สญัญาท่ียกมาตน้งวด 415,870 472,926 187,603 134,779 

รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาระท่ีได ้  

ปฏิบติัแลว้ในปีก่อน  (91,106) (22,832) 6,712 (4,525) 

9.3 รายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้สาํหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตสาํหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 

(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้จาํนวน 13,725 ลา้นบาท (2563: 14,776 ลา้นบาท) 

(เฉพาะของบริษทัฯ: 8,437 ลา้นบาท 2563: 10,533 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัของสญัญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 3 ปี 
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10. สินค้าคงเหลือและวสัดุรอโอนเข้างาน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

วสัดุรอโอนเขา้งาน 151,603 79,402 - - 151,603 79,402 

วตัถุดิบ 53,798 16,987 - - 53,798 16,987 

รวม 205,401 96,389 - - 205,401 96,389 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

วสัดุรอโอนเขา้งาน 68,848 12,099 - - 68,848 12,099 

รวม 68,848 12,099 - - 68,848 12,099 

11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและ

การออกหนงัสือคํ้าประกนัท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทั 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิสเซส 

แอนด ์โปรดกัส์ จาํกดั  

500,000 500,000 100 100 499,980 499,980 

บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 200,000 200,000 100 100 200,000 200,000 

รวม     699,980 699,980 

 ในปี 2563 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จํากัด            

เป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) 

13. การร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนั 

 ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของบริษทัฯและส่วนของการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนัซ่ึงแสดง

รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เฉพาะบริษทัฯ การร่วมการงาน 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการฐานะการเงิน     

สินทรัพยห์มุนเวียน  2,102,456   1,637   (1,558)  2,102,535  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  1,253,706   -  -  1,253,706  

หน้ีสินหมุนเวียน  2,716,222   1,578   (1,558)  2,716,242  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  76,851   -  -  76,851  

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  28,089   59   -  28,148  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เฉพาะบริษทัฯ การร่วมการงาน 

ตดัรายการ 

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน     

รายไดร้วม 2,301,578 1,574 -  2,303,152  

ค่าใชจ่้ายรวม (2,157,300) (1,500) - (2,158,800)  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 144,278 74 -  144,352  

รายไดท้างการเงิน 3,752 - -  3,752  

ตน้ทุนทางการเงิน (2,846) - -  (2,846)  

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 145,184 74 -  145,258  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (24,928) (15) -  (24,943) 

กาํไรสาํหรับปี 120,256 59 -  120,315  
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ราคาทุน 183,500 198,039 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (43,264) (38,977) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 140,236 159,062 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  159,062 154,530 

รับโอนจาก (โอนออกไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,435) 13,283 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (8,391) (8,751) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 140,236 159,062 

 บริษทัย่อยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดไปคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนั

การเงิน 

 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 197,535 201,013 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ซ่ึง

เป็นการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการ

ประเมินราคาประกอบด้วย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเช่าพื้นท่ี และอตัราการเติบโต           

ระยะยาวของค่าเช่า ในระหวา่งปีปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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15. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองมือและ

เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,578 586,071 905,319 21,145  293,055 71,056 1,884,224 

ซ้ือเพิ่ม -  21,580  127,103 2,902   2,315  62,880 216,780 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  (3,327) (30,780) (524)  (20,514) -  (55,145) 

โอนเขา้ (ออก) -  17,720  81,427  1,675   26,061   (65,228)  61,655  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  7,578   622,044 1,083,069  25,198  300,917 68,708 2,107,514 

ซ้ือเพิ่ม - 18,849 34,549 2,943 1,324 15,859  73,524 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (26,525) (61,686) (134) (29,303) -  (117,648) 

โอนเขา้ (ออก) - 33,256 147,818 2,039 82,112 (68,535)  196,690  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,578  647,624  1,203,750  30,046  355,050  16,032  2,260,080  

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 208,126 477,238 10,036 268,458 - 963,858 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  46,780   120,712  4,203   5,792  -  177,487 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 

 

- (29,614) (484)  (18,707) -  (48,805) 

โอนเขา้ - - 16,069   938  15,052  -  32,059 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 254,906 584,405 14,693  270,595  -  1,124,599 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 49,893 153,818 4,475  14,173  -  222,359 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 

 

(25,616) 

 

(53,785) 

 

(122) 

 

 (26,507) 

 

- 

 

(106,030) 

โอนเขา้ - 4,103 30,470  2,038  35,252 - 71,863 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 283,286  714,908   21,084  293,513 - 1,312,791  

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 121 - 1,199 - 1,320 

ลดลงระหวา่งปี - - (25) - - - (25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - - 96 - 1,199 - 1,295 

ลดลงระหวา่งปี - - - - (33) - (33) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - - 96 - 1,166 - 1,262 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,578  367,138  498,568 10,505  29,123  68,708 981,620 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,578 364,338 488,746 8,962 60,371  16,032 946,027 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        

2563 (97 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างและตน้ทุนการใหเ้ช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 177,487 

2564 (162 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างและตน้ทุนการให้เช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 222,359 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองมือและ

เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองใช ้

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,578 20,173 260,532 4,743 62,815 12,783 368,624 

ซ้ือเพิ่ม - 12,844 51,578 1,238  4,070 55,216 124,946 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (3,327) (369) (276) (799) - (4,771) 

โอนเขา้ (ออก) - 7,000 31,471 362 15,100 (7,000) 46,933 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,578 36,690 343,212 6,067 81,186 60,999 535,732 

ซ้ือเพิ่ม - 6,930 6,753 1,883 1,089 258 16,913 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (909) (30,139) (55) (6,943) - (38,046) 

โอนเขา้ (ออก) - 11,496 74,375 1,028 19,191 (61,001) 45,089 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,578 54,207 394,201 8,923 94,523 256 559,688 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 5,942 113,891 3,031 52,066 - 174,930 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 7,094 39,730 880 5,643 - 53,347 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับ          

ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 

 

- 

 

(555) 

 

(256) 

 

(868) 

 

- 

 

(1,679) 

โอนเขา้ - - 9,822 281 9,424 - 19,527 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 13,036 162,888 3,936 66,265 - 246,125 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 11,216 52,146 1,205 6,210 - 70,777 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับ          

ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 

 

- 

 

(24,469) 

 

(51) 

 

(6,045) 

 

- 

 

(30,565) 

โอนเขา้ - -  7,942  1,027  10,048 - 19,017 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 24,252  198,507  6,117  76,478 - 305,354 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 70 - 111 - 181 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - - 70 - 111 - 181 

ลดลงระหวา่งปี - - - - (25) - (25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - - 70 - 86 - 156 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 7,578 23,654 180,254 2,131 14,810 60,999 289,426 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,578 29,955 195,624 2,806 17,959 256 254,178 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        

2563 (24 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างและตน้ทุนการใหเ้ช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 53,347 

2564 (25 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างและตน้ทุนการใหเ้ช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 70,777 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 532 ลา้นบาท (2563: 596 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 123 ลา้นบาท 2563: 135 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยไดน้าํอาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงินประมาณ      

71 ลา้นบาท (2563: 70 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

16. สัญญาเช่า  

16.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาเช่าอยู่

ระหวา่ง 2 - 25 ปี 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   2,305   109,403   562  87,373   2,637   202,280  

เพิ่มข้ึน  37,190   12,898   10  11,848  -  61,946  

โอนไปท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ - 

 

 (32,619) 

 

 (81) 

 

 (10,179) - 

 

 (42,879) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - -  (2,198)  (2,198) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (2,624)  (12,668)  (353)  (18,263)  (439)  (34,347) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  36,871   77,014   138   70,779  -  184,802  

เพิ่มข้ึน     3,052    47,288 -    30,338 - 80,678 

โอนไปท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

 

- 

 

(68,502) 

 

- 

 

(45,890) 

 

- 

 

(114,392) 

จาํหน่าย - - - (1,126) - (1,126) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (6,626) (10,690) (95) (14,783) - (32,194) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 33,297 45,110 43 39,318 - 117,768 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,431   42,339   248  29,080   2,637   75,735  

เพิ่มข้ึน  28,967   4,300   6  7,896  -  41,169  

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (21,649)  (81)  (5,676) -  (27,406) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - -  (2,198)  (2,198) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (1,577)  (3,634)  (107)  (6,499)  (439)  (12,256) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  28,821   21,356   66   24,801  -  75,044  

เพิ่มข้ึน 3,599 15,515 - 30,338 - 49,452 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (15,894) - (10,178) - (26,072) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (4,974) (3,443) (44) (8,571) - (17,032) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 27,446 17,534 22 36,390 - 81,392 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 186,473  189,406  77,923  72,271  

หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (18,019)  (20,086) (3,174)  (3,893) 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 168,454  169,320  74,749   68,378  

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (61,302)  (60,831) (39,464)  (29,980) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

107,152 

  

108,489  

 

 35,285 

 

  38,398  

 การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 35 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสญัญาเช่ามีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  169,320  202,394 68,378  39,179 

เพิ่มข้ึน  80,677  70,975 49,452  68,287 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 3,061 5,730 1,901 2,182 

จ่ายค่าเช่า (84,604) (109,779) (44,982) (41,270) 

ยอดคงเหลือปลายปี 168,454 169,320 74,749 68,378 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ 

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,431   42,339   248  29,080   2,637   75,735  

เพิ่มข้ึน  28,967   4,300   6  7,896  -  41,169  

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (21,649)  (81)  (5,676) -  (27,406) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - -  (2,198)  (2,198) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  (1,577)  (3,634)  (107)  (6,499)  (439)  (12,256) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  28,821   21,356   66   24,801  -  75,044  

เพิ่มข้ึน 3,599 15,515 - 30,338 - 49,452 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (15,894) - (10,178) - (26,072) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (4,974) (3,443) (44) (8,571) - (17,032) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 27,446 17,534 22 36,390 - 81,392 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 186,473  189,406  77,923  72,271  

หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (18,019)  (20,086) (3,174)  (3,893) 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 168,454  169,320  74,749   68,378  

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (61,302)  (60,831) (39,464)  (29,980) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

107,152 

  

108,489  

 

 35,285 

 

  38,398  

 การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 35 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสญัญาเช่ามีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  169,320  202,394 68,378  39,179 

เพิ่มข้ึน  80,677  70,975 49,452  68,287 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 3,061 5,730 1,901 2,182 

จ่ายค่าเช่า (84,604) (109,779) (44,982) (41,270) 

ยอดคงเหลือปลายปี 168,454 169,320 74,749 68,378 
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ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   32,194  34,347   17,032  12,256 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า   3,061  5,730   1,901  2,182 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น   751  214   360    32      

อ่ืน ๆ  

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน               

85 ล้านบาท  (2563: 110 ล้านบาท)  (เฉพาะของบริษัทฯ: 45 ล้านบาท  2563: 41 ล้านบาท)  ซ่ึงรวมถึง             

กระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสั้น  

16.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานเพื่อให้เช่าอาคารสํานักงานของบริษทัย่อย สัญญาเช่ามีอายุสัญญา

ระหวา่ง 1 - 3 ปี  

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 12,097 9,990 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,251 - 

รวม 14,348 9,990 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 19,843 19,804 18,931 18,892 

หกั:  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (15,682) (14,663) (14,792) (13,785) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  4,161 5,141 4,139 5,107 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 5,141 5,542 5,107 5,477 

ซ้ือเพิ่ม 39 - 39 - 

โอนเขา้  - 2,198 - 2,198 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,019) (2,599) (1,007) (2,568) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 4,161 5,141 4,139 5,107 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - 1.25 ถึง 

MOR - 0.5 ต่อปี  (2563: ร้อยละ MOR - 1 ถึง  MOR ต่อปี)  เ งินกู้ยืมดังกล่าวคํ้ าประกันโดยบริษัท                        

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการของกลุ่มบริษทั กรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบุคคลในครอบครัวของ

กรรมการของกลุ่มบริษทั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกรรมการของกลุ่มบริษทัและ

บุคคลในครอบครัวของกรรมการบริษทัฯ บญัชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั การโอนสิทธิรับเงินค่างาน

รับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษทั 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 146,745 - 61,845  5,616  

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,227,062 1,026,970 555,453  309,839  

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 736 - 13,120  4,724  

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,866 14,313  3,993 6,402 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 953  3,177  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 534  332  127  21  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,915 29,680 16,647 12,009  

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,420,858 1,071,295  652,138 341,788  

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ)      

1 7.50 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยตอ้งชาํระคืน       

เงินตน้ทั้งหมดไม่เกินเดือนมกราคม 2564 - 50 - 50 

2 7.25 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยตอ้งชาํระคืน      

เงินตน้ทั้งหมดไม่เกินเดือนเมษายน 2564 - 196 - 196 

3 7.25 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยตอ้งชาํระคืน         

เงินตน้ทั้งหมดไม่เกินเดือนตุลาคม 2565 289 613 289 613 

4 MLR - 0.5 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยตอ้งชาํระคืน              

เงินตน้ทั้งหมดไม่เกินเดือนตุลาคม 2565 - 2,757 - - 

รวม 289 3,616 289 859 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (289) (3,327) (289) (570) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี - 289 - 289 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,616 32,476 859 2,954 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (3,327) (28,860) (570) (2,095) 

ยอดคงเหลือปลายปี 289 3,616 289 859 

เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้ าประกันโดยบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน กรรมการของกลุ่มบริษทั กรรมการของบริษทั              

ท่ีเก่ียวข้องกัน และบุคคลในครอบครัวของกรรมการของกลุ่มบริษทั และการจดจํานองท่ีดินพร้อม               

ส่ิงปลูกสร้างของกรรมการของกลุ่มบริษทัและบุคคลในครอบครัวของกรรมการบริษทัฯ บญัชีเงินฝาก

ธนาคารของกลุ่มบริษทั การโอนสิทธิรับเงินค่างานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ 

21. ประมาณการหนีสิ้นจากคดคีวาม 

 การเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินจากคดีความสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 43,184 43,362 

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,841 (178) 

ยอดคงเหลือปลายปี 48,025 43,184 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความจาํนวน 48 ลา้นบาท เป็นประมาณการหน้ีสิน

สําหรับคดีความท่ีบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในฐานะผูร่้วมคา้ของกิจการร่วมคา้

แห่งหน่ึง ซ่ึงกิจการร่วมค้าดังกล่าวผิดสัญญาในการจ่ายชําระหน้ีตามตั๋วสัญญาใช้เ งินจํานวน                              

1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาใหแ้ก่สถาบนัการเงิน โดยในปี 2559 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้ผูร่้วมคา้

และผูค้ ํ้าประกนัทั้งหมดร่วมกนัจ่ายชาํระเฉพาะดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 1.5 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 48 ลา้นบาท

ให้แก่สถาบนัการเงิน ต่อมาผูร่้วมคา้อีกรายหน่ึงไดย้ื่นฎีกาคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ แต่ศาลฎีกามีคาํสั่ง

ไม่อนุญาตให้ฎีกาทาํให้คดีน้ีถือเป็นอนัส้ินสุด ณ ปัจจุบนั สถาบนัการเงินยงัไม่มีการบงัคบัคดีเรียกชาํระ

ค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษทัย่อยจะมีภาระหน้ีสินท่ีเป็น

สาระสาํคญัจากผลของคดีความดงักล่าว จึงไดมี้การตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความไวใ้นบญัชี 
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22. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัโครงการก่อสร้าง 

 การเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันโครงการก่อสร้างสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 17,221 14,725 7,237 10,449 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 1,087 5,959 72 180 

ลดลงระหวา่งปี (2,405) (3,463) (914) (3,392) 

ยอดคงเหลือปลายปี 15,903 17,221 6,395 7,237 

23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 67,880 65,090 32,750 30,385 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,650 4,750 2,352 2,400 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 730 683 365 341 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (894) (2,643) (296) (376) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 72,366 67,880 35,171 32,750 

 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวนประมาณ      

3 ลา้นบาท (2563: 4 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นบาท 2563: 1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 11 - 18 ปี (2563: 11 - 18 ปี) (เฉพาะของบริษทัฯ: 13 ปี 2563: 13 ปี)  
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.61 - 1.91 1.61 - 1.91 1.71 1.71 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  6.55 6.55 6.55 6.55 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 1.91 - 34.38 1.91 - 34.38 2.87 - 34.38 2.87 - 34.38 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด  (4,128)  4,823   (2,225)  2,602  

อตัราการข้ึนเงินเดือน   5,100   (4,657)  2,874   (2,491) 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (4,623)  5,789   (2,507)  3,125  

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (3,952) 4,618 (2,120) 2,486 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  4,631 (4,082) 2,501 (2,174) 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (3,967) 4,901 (2,155) 2,659 
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24.  ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่า

หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลง

จากหุ้นสามญัจาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 500,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ข) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 500 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 500 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ             

1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 700 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็น    

คร้ังแรก (Initial Public Offering) ซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท                            

โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกนัและในราคาเสนอขายเดียวกนั 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

ขา้งตน้กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 

25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรเป็น

สาํรองตามกฎหมายตามมาตราน้ีเป็นจาํนวน 6.5 ลา้นบาท (2563: 3.5 ลา้นบาท) 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนสํารอง     

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัฯทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารอง

นั้นจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไร

เป็นสาํรองตามกฎหมายตามมาตราน้ีเป็นจาํนวน 2.5 ลา้นบาท 
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26. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดเ้งินปันผล - - - 40,000 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 23,275 36,062 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 7,438 11,106 4,483 1,294 

รายไดจ้ากการโอนสิทธิในกิจการร่วมคา้ - 19,126 - - 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 3,584 - - - 

อ่ืน ๆ 5,926 4,640 3,138 1,488 

รวมรายไดอ่ื้น 16,948 34,872 30,896 78,844 

27. ต้นทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากเงินกูย้มื 3,311 3,274 962 3,586 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,052 5,707 1,885 2,170 

รวมตน้ทุนทางการเงิน  6,363  8,981  2,847   5,756  
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28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน  344,741   284,829  150,484   105,353  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  263,963   223,185  88,816   68,171  

วสัดุก่อสร้างและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป   1,724,178   1,454,069  944,594   261,168  

ตน้ทุนงานจา้งเหมาช่วง  1,892,799   1,447,305  724,438   464,585  

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  41,392   38,551   8,257   5,554  

ค่าขนส่ง  43,342   35,892   2,155   1,175  

ค่าธรรมเนียมสญัญาและดอกเบ้ียจ่าย  107,030   83,394   42,420   23,687  

29. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 44,163  18,621 27,659  7,439  

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายของปีก่อน - 1,776 -  563  

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ของปีก่อน (4,726) - (2,621) - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด               

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ      

ผลแตกต่างชัว่คราว (1,236) (845) (95) 178 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของ   

กาํไรหรือขาดทุน 38,201 19,552 24,943 8,180 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 230,867 106,443 145,258 77,347 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 46,173 21,289 29,052 15,469 

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายของปีก่อน - 1,776 - 563 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (4,726) - (2,621) - 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 911 (3,115) - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (553) - (240) (8,000) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,858 1,911 900 360 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (5,462) (2,309) (2,148) (212) 

รวม (4,157) (398) (1,488) (7,852) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของ          

กาํไรหรือขาดทุน 38,201 19,552 24,943 8,180 

ส่วนประกอบของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - 12 -  12  

มูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 237 438 - - 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 252 259 31  36  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,882 10,985 4,443  3,960  

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 9,605 8,637 - - 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั       

   โครงการก่อสร้าง 

 

3,181 3,444 

 

1,279 

 

 1,447  

สญัญาเช่า (17) 130 (212)  (9) 

รวม 25,140 23,905 5,541  5,446  



228  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

39 

30. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 192,666 86,891 120,315 69,167 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 500,000 500,000 500,000 500,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)  0.39 0.17 0.24 0.14 

31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

- ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง  

- ส่วนงานจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

- ส่วนงานใหเ้ช่า  

กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมิน 

ผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึง

วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมใน        

งบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ข้อมลูเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน 

งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมลูเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 4,091 ลา้นบาท ซ่ึง  

มาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง (เฉพาะของบริษทัฯ: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวน

เงินประมาณ 2,118 ลา้นบาท) 

 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,348 ลา้นบาท ซ่ึง  

มาจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง (เฉพาะของบริษทัฯ: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวน

เงินประมาณ 942 ลา้นบาท) 

32. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน

อตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่ม

บริษทั ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 1.6 ลา้นบาท (เฉพาะของ

บริษทัฯ: 1.0 ลา้นบาท) (2563: 1.1 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 0.7 ลา้นบาท) 

33. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

สาํหรับปี 2564   

เงินปันผลประจาํปี 2563  ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   

    เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 300 0.60 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

   สาํหรับปี 2564    เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 180 0.36 

รวม  480 0.96 

สาํหรับปี 2563   

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

   สาํหรับปี 2563    เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 40 0.08 
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้างโครงการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดท้าํ

สญัญากบัผูรั้บเหมาช่วงไวแ้ลว้เป็นจาํนวน 2,254 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 743 ลา้นบาท) (2563: 2,885 

ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 837 ลา้นบาท) 

34.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงอาคารและซ้ือ

เคร่ืองจกัร ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั เฉพาะของบริษทัฯ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 25 7,363 - 1,057 

34.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยั สัญญาว่าจา้งทาํความ

สะอาด อายขุองสญัญามีระยะเวลาภายใน 1 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญา

บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั เฉพาะของบริษทัฯ 

 2564 2563 2564 2563 

จ่ายชาํระ:     

ภายใน 1 ปี 3,043 2,723 683 363 
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34.4 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีภาระคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวให้แก่บริษทัใหญ่ในวงเงิน 

123 ลา้นบาท (2563: 123 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม         

กลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั เฉพาะของบริษทัฯ 

 2564 2563 2564 2563 

คํ้าประกนัการก่อสร้างและการประมูล

งานก่อสร้าง 2,869,395 3,244,641 1,695,150 2,354,602 

คํ้าประกนัการชาํระคืนเงินรับล่วงหนา้

และเงินประกนัผลงาน 3,350,947 3,262,521 1,672,753 1,920,468 

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ 46,812 57,380 9,286 8,822 

รวม 6,267,154 6,564,542 3,377,189 4,283,892 

34.5  คดฟ้ีองร้อง 

 ก)  บริษทัยอ่ยและบริษทัผูรั้บทาํประกนัภยัใหบ้ริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องใหช้าํระค่าความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง ต่อมา

ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลชั้นต้น และให้                 

บริษทัย่อยและบริษทัผูรั้บทาํประกันภยัร่วมกันชาํระค่าความเสียหายต่อทรัพยสิ์น อย่างไรก็ตาม       

บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฎีกาคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดงักล่าว โดยเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ศาลชั้นตน้ได้

แจง้คาํสัง่ศาลฎีกา กรณีศาลฎีกามีคาํสัง่ไม่อนุญาตใหฎี้กา คดีน้ีจึงถือเป็นอนัส้ินสุด  

 ข)  ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทัแห่งหน่ึงไดฟ้้องร้องบริษทัย่อยในฐานะท่ีเป็นผูว้่าจา้งของผูรั้บเหมา

ช่วงรายหน่ึง โดยบริษทัดงักล่าวฟ้องร้องให้บริษทัย่อยชาํระค่างานก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาช่วงคา้งชาํระ    

ต่อบริษัทดังกล่าวจํานวน 3.5 ล้านบาท และชําระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ณ ปัจจุบัน         

คดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ฝ่ายบริหารเช่ือว่าบริษทัยอ่ยจะไม่มีภาระหน้ีสิน 

ท่ีเป็นสาระสําคญัจากผลของคดีความดงักล่าวจึงยงัไม่มีการตั้งสํารองหน้ีสินสําหรับคดีความไวใ้น

บญัชี 

 ค)  เ ม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2564 ผู ้รับเหมาช่วงรายหน่ึงได้ฟ้องร้องให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายจาก                    

ค่าดาํเนินงานก่อสร้างจาํนวนรวม 15.1 ลา้นบาท และชาํระดอกเบ้ียค่าความเสียหายดงักล่าวในอตัรา    

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯยื่นคาํให้การต่อศาลชั้นตน้ ณ ปัจจุบนั        

คดีดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษทัฯจะไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเป็น

สาระสาํคญัจากผลของคดีความดงักล่าวจึงยงัไม่มีการตั้งสาํรองหน้ีสินสาํหรับคดีความไวใ้นบญัชี 
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35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

- ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 

-  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา และเงินฝากกบั

ธนาคาร โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงิน  

ลกูหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาอยา่งสมํ่าเสมอ โดยสัญญาก่อสร้างส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจะ

ทาํกบัหน่วยงานภาครัฐและลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการชาํระหน้ี ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ

ความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือกบัลูกหน้ีเหล่าน้ี 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และ

อนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนึงถึง

ผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะ

เศรษฐกิจในอนาคต  
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เงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารโดยจะลงทุนกบัคู่สัญญา      

ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้น กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนักเน่ืองจาก

คู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ีย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเน่ืองมาจากการซ้ือวสัดุก่อสร้าง การซ้ือเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะพิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็น

คร้ังคราว เพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน หน้ีสินตามสัญญาเช่า และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไร         

ก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย และส่วนท่ีเหลือมีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอตัราตลาดในปัจจุบัน        

กลุ่มบริษทัจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ

กาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                               
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ผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตในอีกหน่ึงปีขา้งหนา้ของการเปล่ียนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียของเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ซ่ึงคาํนวณจากเงินกูย้มืคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2653 โดยไม่คาํนึงถึงวนัหมดอายขุองเงินกูย้มืแต่ละสญัญาแสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อกาํไร               

ก่อนภาษี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อกาํไร               

ก่อนภาษี 
 

(ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 0.5  (8,052) 0.5 (5,902) 

 (0.5)  8,052  (0.5) 5,902 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืจากสถาบนั

การเงิน และสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อ

นาํไปชาํระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปวา่ความเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัตํ่า โดยกลุ่มบริษทัมีความสามารถใน

การเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 7.5:1 (2563: 3.7:1) และบริษทัฯมีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 5.0:1 (2563: 1.1:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 ในระหว่างวนัท่ี 19 ถึง 21 มกราคม 2565 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น                          

คร้ังแรก (Initial Public Offering) โดยเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.6 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 920 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2565 

บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแลว้ทั้งจาํนวน และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ี

ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จากจาํนวน 500 ลา้นบาท (หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น

จาํนวน 700 ล้านบาท (หุ้นสามญั 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี             

25 มกราคม 2565 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัจาํนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2565   

ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องเกิดข้ึนเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 22 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินไดจ้าํนวน 5 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯจะบนัทึกหักกบัส่วนเกินมูลค่า

หุน้สามญั 

37.2 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 บริษทั ซีวิล คอนสตรัคชัน่ เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดกัส์ จาํกดั (บริษทัย่อย)

บริษทั เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดร่้วมกนัจดัตั้งกิจการร่วมคา้ ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี 

โดยมีส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 และ 49 ตามลาํดบัในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว บริษทัฯถือว่ากิจการร่วมคา้น้ีเป็น

บริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ทั้งน้ีในเดือนมกราคม 2565 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดท้าํสัญญางาน

ก่อสร้างกบัผูว้า่จา้งแลว้  
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37.3 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 14 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

37.4 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั ซีวิล เอส.ที.ที. 

จาํกัด เพื่อดาํเนินธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 

10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัฯจะลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 99.97 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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37.3 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 14 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

37.4 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั ซีวิล เอส.ที.ที. 

จาํกัด เพื่อดาํเนินธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 

10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัฯจะลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 99.97 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผ้้บริหาร  ผ้้มีอำานาจควบคุม 
ผ้้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดช่อบส้งสุดในสายงานบัญช่ีและการเงิน 
ผ้้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมด้แลการทำาบัญช่ี 
และเลขานุการของบริษัทฯ 

1. รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผ้้บริหาร ผ้้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ช่�อ-นามสกุล้ อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น 

ในบริษัทฯ  
(ร้อยล้ะ)

ความสัมพันธั์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการแล้ะผ้้บริหาร

1. นายช้ยัวฒัน์ อทุยัวร้ร้ณ์  
(“นายช้ยัวฒัน์”)
ปร้ะธานกร้ร้มการ้/
กร้ร้มการ้อสิร้ะ

69 - ปริญญาโที่: Master of Business 
 Administration (Executive)
 สถาบันบัณฑ์ิต่บร้ิหาร้ธุร้กิจ
 ศศินทร้์แห่งจุฬาล้งกร้ณ์มหาวิทยาล้ัย
- ปริญญาโที่: Master of Science 
 (Mathematics and Computer Science)
 University of Louisville, 
 Kentucky, USA
- ปริญญาตุร่: สถิต่ิศาสต่ร้์บัณฑ์ิต่ 
 คณะพาณิช้ยศาสต่ร้์แล้ะการ้บัญช้่
 จุฬาล้งกร้ณ์มหาวิทยาล้ัย
- หล้ักส้ต่ร้ Director Certification Program 

(DCP 18/2002)
- หล้ักส้ต่ร้ Role of Chairman 
 Program (RCP 29/2012)
- หล้ักส้ต่ร้ Board Nomination and 
 Compensation Program (BNCP 5/2018)
- หล้ักส้ต่ร้ Board that Make a 
 Difference (BMD 7/2018)
- หล้ักส้ต่ร้ Advance Audit 
 Committee Program 
 (AACP 40/2021)
- หล้กัสต้่ร้ Director Leadership Certification 

Program (DLCP 1/2021)

- ไม่ม่
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เอกสารแนบ 1

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหล้ัง

ช่วงเวล้า ตำาแหน่ง บริษัท / ประเภทธัุรกิจ

ม่.ค. 2563 - ปัจจุบัน 

มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน 
2563 - ปัจจุบัน 

2562 - ส.ค. 2564
2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2561 - ม.ค. 2564

2561 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2559 - 2564

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2557 - 2563
2557 - 2563

ปร้ะธานกร้ร้มการ้/
กร้ร้มการ้อิสร้ะ
ปร้ะธานกร้ร้มการ้

ปร้ะธานกร้ร้มการ้
ปร้ะธานกร้ร้มการ้
ท่�ปร้ึกษัาอาวุโส
กร้ร้มการ้ม้ล้นิธิ
ปร้ะธานกร้ร้มการ้
ปร้ะธานกร้ร้มการ้บร้ิหาร้

ปร้ะธานกร้ร้มการ้
ปร้ะธานกร้ร้มการ้

ปร้ะธานกร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้จดัการ้ แล้ะผ้้่อำนวยการ้
สำนักงานการ้คล้ัง
กร้ร้มการ้อิสร้ะ แล้ะปร้ะธาน
คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง

กร้ร้มการ้ผ่้้ทร้งคุณวุฒิ

กร้ร้มการ้ แล้ะปร้ะธานกร้ร้มการ้
สร้ร้หาแล้ะกำหนดค่าต่อบแทน
กร้ร้มการ้ท่�ปร้ึกษัา

กร้ร้มการ้แล้ะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้
กร้ร้มการ้ผ่้้ทร้งคุณวุฒิ

กร้ร้มการ้
กร้ร้มการ้

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

สมาคมส่งเสร้ิมสถาบันกร้ร้มการ้บร้ิษััทไทย / องค์กร้ไม่แสวงหา
กำไร้
แนวร้่วมต่่อต่้านคอร้์ร้ัปช้ันของภาคเอกช้นไทย (CAC Council)
บร้ิษััท เอ็มด่ซึ่่ย้เอส จำกัด
คณะแพทยศาสต่ร้์ จุฬาล้งกร้ณ์มหาวิทยาล้ัย
ม้ล้นิธิคณะแพทยศาสต่ร้์ จุฬาล้งกร้ณ์
บร้ิษััท ธนาสิร้ิ กรุ้๊ป จำกัด (มหาช้น) / พัฒนาอสังหาร้ิมทร้ัพย์
บร้ิษััท อนาบ้กิ ธนาสิร้ิ (ปร้ะเทศไทย) จำกัด / พัฒนา
อสังหาร้ิมทร้ัพย์ 
บร้ิษััท ท่บ่เอสพ่ จำกัด (มหาช้น) / ธุร้กิจสิ�งพิมพ์
บร้ิษััท แอดวานซึ่์ เพาเวอร้์ คอนเวอร้์ช้ั�น จำกัด / ออกแบบการ้
ก่อสร้้างโร้งไฟื้ฟื้้า
บร้ิษััท เน็คซึ่์ แคปปิต่อล้ จำกัด (มหาช้น) / สินเช้่�อเช้่าซึ่่�อร้ถ
จักร้ยานยนต่์
สภากาช้าดไทย / องค์กร้สาธาร้ณสุข

บร้ิษััท แกร้นด์ แอสเสท โฮเทล้ส์ แอนด์ พร้อพเพอร้์ต่่� จำกัด 
(มหาช้น) / โร้งแร้ม ให้เช้่าสถานปร้ะกอบการ้ศ้นย์การ้ค้า 
แล้ะการ้พัฒนาอสังหาร้ิมทร้ัพย์
คณะพาณิช้ยศาสต่ร้์แล้ะการ้บัญช้่ มหาวิทยาล้ัยธร้ร้มศาสต่ร้์ / 
สถาบันการ้ศึกษัา
สมาคมส่งเสร้ิมสถาบันกร้ร้มการ้บร้ิษััทไทย (IOD) / หน่วยงาน
อิสร้ะ
คณะพาณิช้ยศาสต่ร้์แล้ะการ้บัญช้่ จุฬาล้งกร้ณ์มหาวิทยาล้ัย / 
สถาบันการ้ศึกษัา
บร้ิษััท ซึ่่เค พาวเวอร้์ จำกัด (มหาช้น) / ผ่ล้ิต่ไฟื้ฟื้้า
ม้ล้นิธิพร้ะบร้มร้าช้านุสร้ณ์ พร้ะบาทสมเด็จพร้ะพุทธเล้ิศหล้้า
นภาล้ัย ในพร้ะบร้มร้าช้้ปถัมภ์ / องค์กร้การ้กุศล้
บร้ิษััท ปร้ะปาปทุมธาน่ จำกัด / ผ่ล้ิต่แล้ะจำหน่ายน�ำปร้ะปา
บร้ิษััท ไทย วอเต่อร้์ โอเปอเร้ช้ั�นส์ จำกัด / บร้ิหาร้จัดการ้แล้ะ
บำรุ้งร้ักษัาร้ะบบผ่ล้ิต่น�ำปร้ะปา แล้ะร้ะบบบำบัดน�ำเส่ย
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ช่�อ-นามสกุล้ อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น 

ในบริษัทฯ  
(ร้อยล้ะ)

ความสัมพันธั์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการแล้ะผ้้บริหาร

2. นายวร่้ศกัดิ� โฆสติ่ไพศาล้
(“นายวร่้ศกัดิ�”)
กร้ร้มการ้ ปร้ะธานกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ แล้ะกร้ร้มการ้อสิร้ะ

3. นางยพุนิ กาญจนวกิยั
(“นางยุพนิ”)
กร้ร้มการ้ กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ 
แล้ะกร้ร้มการ้อสิร้ะ

4. นายช้ยัณร้งค์ โช้ไช้ย
(“นายช้ยัณร้งค์”)
กร้ร้มการ้ กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ 
แล้ะกร้ร้มการ้อสิร้ะ

68

58

66

- ปริญญาโที่: Master of Science 
 (Mechanical Engineering) Texas A&I 
 University
- ปริญญาตุร่: คณะวิศวกร้ร้มศาสต่ร้์ 
 (สาขาเคร้่�องกล้) 
 จุฬาล้งกร้ณ์มหาวิทยาล้ัย
- หล้ักส้ต่ร้ Director Certification Program 

(DCP 82/2006)
- หล้ักส้ต่ร้ Finance for Non-Finance 
 Directors (FND 30/2006)
- หล้ักส้ต่ร้ Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL 2/2015)
- หล้กัสต้่ร้ Director Leadership Certification 

Program (DLCP 0/2021)

- ปรญิญาโที่: คณะพาณิช้ยศาสต่ร์้แล้ะการ้บัญช้่
 (สาขาบัญช้่) 
 มหาวิทยาล้ัยธร้ร้มศาสต่ร้์ 
- ปรญิญาตุร:่ คณะพาณชิ้ยศาสต่ร์้แล้ะการ้บัญช่้ 

(สาขาบัญช้่) 
 มหาวิทยาล้ัยธร้ร้มศาสต่ร้์
- หล้ักส้ต่ร้ Director Certification Program 

(DCP 115/2009)
- หล้ักส้ต่ร้ Successful Formulation & 
 Execution Strategy (SFE 5/2009)

- ปรญิญาโที่: คณะศลิ้ปศาสต่ร้ ์(สาขาร้ฐัศาสต่ร้)์
  มหาวิทยาล้ัยร้ามคำแหง
- ปริญญาตุร่: คณะนิต่ิศาสต่ร้์
 มหาวิทยาล้ัยร้ามคำแหง
- หล้ักส้ต่ร้ Director Accreditation Program 

(DAP 136/2017)

-

-

-

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่
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ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหล้ัง

ช่วงเวล้า ตำาแหน่ง บริษัท / ประเภทธัุรกิจ

ม่.ค. 2563 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน 
2562 - ปัจจุบัน 
2561 - เม.ย. 2564

2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2558 - มิ.ย. 2562

2561 - มิ.ย. 2562
2557 - 2561

ม่.ค. 2563 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

2559 - 2560

ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน

ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
2561 - มิ.ย. 2563

ม่.ค. 2563 - ปัจจุบัน 

2564 - ปัจจุบัน

กร้ร้มการ้ ปร้ะธานกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ แล้ะกร้ร้มการ้อิสร้ะ
กร้ร้มการ้ แล้ะกร้ร้มการ้กำกับ
ด้แล้กิจการ้
ท่�ปร้ึกษัา
กร้ร้มการ้
ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้อิสร้ะ แล้ะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ
กร้ร้มการ้อิสร้ะ แล้ะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ
กร้ร้มการ้ ปร้ะธานกร้ร้มการ้
กำกับด้แล้กิจการ้ แล้ะกร้ร้มการ้
บร้ิหาร้ความเส่�ยง
กร้ร้มการ้
ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้ กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ 
แล้ะกร้ร้มการ้อิสร้ะ
ท่�ปร้ึกษัาท่มบร้ิหาร้
ท่�ปร้ึกษัาสายกล้ยุทธ์แล้ะการ้
บร้ิหาร้ความเส่�ยงทางธุร้กิจ
ท่�ปร้ึกษัาด้านงานวิเคร้าะห์แล้ะ
วางแผ่น
คณะทำงาน

ปร้ะธานคณะทำงาน

อนุกร้ร้มการ้
คณะทำงาน
อนุกร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้ กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ 
แล้ะกร้ร้มการ้อิสร้ะ
คณะกร้ร้มาธิการ้วิสามัญพิจาร้ณา
ร้่างพร้ะร้าช้บัญญัต่ิบร้ิษััทมหาช้น
จำกัด 

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

สมาคมส่งเสร้ิมสถาบันกร้ร้มการ้บร้ิษััทไทย / องค์กร้ไม่แสวงหา
กำไร้
บร้ิษััท ด่ท่จ่โอ คอร้์ปอเร้ช้ั�น จำกัด / พัฒนาอสังหาร้ิมทร้ัพย์
บร้ิษััท โกล้ว์ พล้ังงาน จำกัด (มหาช้น) / ผ่ล้ิต่ไฟื้ฟื้้า 
บร้ิษััท จัดการ้แล้ะพัฒนาทร้ัพยากร้น�ำภาคต่ะวันออก จำกัด 
(มหาช้น) / การ้จัดการ้แล้ะพัฒนาทร้ัพยากร้น�ำ
บร้ิษััท ท่โอเอ เพ้นท์ (ปร้ะเทศไทย) จำกัด (มหาช้น) / ผ่ล้ิต่แล้ะ
จำหน่ายผ่ล้ิต่ภัณฑ์์ส่แล้ะสาร้เคล้่อบผ่ิว
บร้ิษััท ทร้ัพย์ทิพย์ จำกัด / พล้ังงาน

บร้ิษััท อสมท. จำกัด (มหาช้น) / ส่�อสาร้มวล้ช้น

การ้ยาส้บแห่งปร้ะเทศไทย / โร้งงานยาส้บ
บร้ิษััท เอ็ช้ เอ็ม ซึ่่ โปล้่เมอส์ จำกัด / ผ่ล้ิต่เม็ดพล้าสต่ิก

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

บร้ิษััท ธนาสิร้ิ กรุ้๊ป จำกัด (มหาช้น)
บร้ิษััท เอส แอนด์ พ่ ซึ่ินดิเคท จำกัด (มหาช้น)

บร้ิษััท ฟื้้้ด แคปปิต่อล้ จำกัด (มหาช้น)

คณะทำงานพิจาร้ณาจัดทำร้่างพร้ะร้าช้บัญญัต่ิการ้บร้ิหาร้ข้อม้ล้
สาร้สนเทศเพ่�อการ้ศึกษัา
คณะทำงานปร้ะช้าสัมพันธ์แล้ะส่งเสร้ิมการ้ขยายความร้่วมม่อแล้ะ
การ้ม่ส่วนร้่วมทุกภาคส่วนในการ้ขับเคล้่�อนกร้อบคุณวุฒิแห่งช้าต่ิ
คณะอนุกร้ร้มการ้ขับเคล้่�อนกร้อบคุณวุฒิแห่งช้าต่ิส้่การ้ปฏิิบัต่ิ
คณะทำงานขับเคล้่�อน Big Data ด้านการ้ศึกษัา
คณะอนุกร้ร้มการ้สภาการ้ศึกษัาด้านร้ะบบฐานข้อม้ล้แล้ะต่ัวช้่�วัด 
สภาการ้ศึกษัา

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

สภาผ่้้แทนร้าษัฎิร้



248  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

ช่�อ-นามสกุล้
อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัด้ส่วนการถ่อหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยล้ะ)

ความสัมพันธั์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการแล้ะผ้้บริหาร

5. ร้ศ.ดร้.ธนติ่ ธงทอง
(“นายธนิต่”)
กร้ร้มการ้

6. นายปิยะดษิัฐ์  อศัวศริ้สิขุ
(“นายปิยะดษิัฐ์”)
กร้ร้มการ้ / 
ปร้ะธานกร้ร้มการ้บร้หิาร้ / 
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้หิาร้

59

45

-  ปริญญาเอ็กิ: วิศวกร้ร้มโยธา 
  University of Maryland
-  ปริญญาโที่: วิศวกร้ร้มโยธา 
  University of Missouri
-  ปริญญาตุร่: วิศวกร้ร้มศาสต่ร้์บัณฑ์ิต่ (สาขา

วิศวกร้ร้มโยธา) คณะวิศวกร้ร้มศาสต่ร์้ 
จุฬาล้งกร้ณ์มหาวิทยาล้ัย

-  หล้ักส้ต่ร้ Director Accreditation Program 
(DAP 11/2004)

-  หล้ักส้ต่ร้ Advanced Audit Committee 
Program (AACP 29/2018)

-  ปร้ิญญาโท: Master of Science 
  In Construction Engineering and
   Management, Stanford University
-  ปร้ิญญาต่ร้่: วิศวกร้ร้มศาสต่ร้์บัณฑ์ิต่ (สาขา

วิศวกร้ร้มโยธา) จุฬาล้งกร้ณ์มหาวิทยาล้ัย
-  หล้ักส้ต่ร้ Director Certification Program 

(DCP 215/2016)
-  หล้ักส้ต่ร้ Family Business Governance 

(FBG 10/2017)
-  หล้ักส้ต่ร้ Director Leadership 
  Certification Program (DLCP 1/2021)

-

45.0 
(สัดส่วนการ้ 
ถ่อหุ้นท่�แท้จร้ิง 
(Effective 
Rate) ซึ่ึ�งนับ
ร้วมสัดส่วน 
การ้ถ่อหุ้นทั�ง
ทางต่ร้งแล้ะ
ทางอ้อม

ไม่ม่

ไม่ม่
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ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหล้ัง

ช่วงเวล้า ตำาแหน่ง บริษัท / ประเภทธัุรกิจ

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน 

2560 - 2560

ม่.ค. 2563 - ปัจจุบัน 
2561 - เม.ย. 2564

2547 - ปัจจุบัน

2559 - 2561

2562 - ปัจจุบัน 

เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน
ม่.ค. 2564 - ปัจจุบัน 
2564 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

อนุกร้ร้มการ้ผ่้้ทร้งคุณวุฒิเก่�ยวกับ
การ้ทดสอบการ้ปฏิิบัต่ิงานสอบ
บัญช้่ ด้านกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับ
วิช้าช้่พบัญช้่
กร้ร้มการ้ผ่้้ทร้งคุณวุฒิในคณะ
กร้ร้มการ้เคร้่�องหมายการ้ค้า
ท่�ปร้ึกษัาโคร้งการ้ให้บร้ิการ้ภาค
ร้ัฐแบบเบ็ดเสร้็จทาง
อิเล้็กทร้อนิกส์
กร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้
กร้ร้มการ้อิสร้ะแล้ะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ
กร้ร้มการ้อิสร้ะแล้ะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ
กร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้ / 
ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ /  
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้
เล้ขาธิการ้
กร้ร้มการ้
กร้ร้มการ้ 
กร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้
กร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้
กร้ร้มการ้

สภาวิช้าช้่พบัญช้่ ในพร้ะบร้มร้าช้้ปถัมภ์

กร้มทร้ัพย์สินทางปัญญา กร้ะทร้วงพาณิช้ย์

สำนักงานคณะกร้ร้มการ้พัฒนาร้ะบบร้าช้การ้ / หน่วยงานร้าช้การ้

บร้ิษััท บล้ิส-เทล้ จำกัด (มหาช้น) / เทคโนโล้ย่

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท โปร้เจค แพล้นนิ�ง เซึ่อร้์วิส จำกัด (มหาช้น) / ควบคุมงาน
ก่อสร้้าง
บร้ิษััท พร้่บิล้ท์ จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

องค์การ้สวนพฤกษัศาสต่ร้์ / ร้ัฐวิสาหกิจ

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

สมาคมอุต่สาหกร้ร้มก่อสร้้างไทยในพร้ะบร้มร้าช้้ปถัมภ์
ม้ล้นิธิเพ่�อสถาบันการ้ศึกษัาวิช้าการ้จัดการ้แห่งปร้ะเทศไทย
หอการ้ค้าไทย สภาหอการ้ค้าแห่งปร้ะเทศไทย
บร้ิษััท ซึ่่วิล้ คอนสต่ร้ัคช้ั�น เซึ่อร้์วิสเซึ่ส แอนด์ โปร้ดักส์ จำกัด / 
ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท เดอะ ซึ่่.อ่.ซึ่่. คอนสต่ร้ัคช้ั�น จำกัด / ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท อัศวศิร้ิสุข โฮล้ดิ�ง จำกัด / 
ถ่อหุ้นในบร้ิษััทอ่�น (Holding Company)
บร้ิษััท ธนภ้ศิล้า จำกัด / เหม่องแร้่แล้ะโร้งโม่หิน
บร้ิษััท ศิล้าสากล้ สร้ะบุร้่ จำกัด / เหม่องแร้่แล้ะโร้งโม่หิน



250  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

ช่�อ-นามสกุล้
อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัด้ส่วนการถ่อหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยล้ะ)

ความสัมพันธั์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการแล้ะผ้้บริหาร

7. นายพันธนนท์ 
เล้ศิวฒันศศกิลุ้
(“นายพันธนนท์”)
กร้ร้มการ้ / 
กร้ร้มการ้บร้หิาร้ / 
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวโุส
สายงานบร้หิาร้งานทั�วไป

8. นายอนวุชั้ เล้ศิช้ยัวร้กลุ้
(“นายอนวุชั้”)
กร้ร้มการ้บร้หิาร้ / 
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวโุส
สายงานวศิวกร้ร้ม

9. นายโกวทิ เน่�องสขุ
(“นายโกวทิ”)
กร้ร้มการ้ / 
กร้ร้มการ้บร้หิาร้ / 
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�สายงาน
บญัช้แ่ล้ะการ้เงิน

10. นายกติ่ศิกัดิ� โต่ต่ล้ิ�งช้นั
(“นายกิต่ศิกัดิ�”)
ร้กัษัาการ้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
สายงานเคร่้�องจกัร้แล้ะโร้งงาน

11. นายกร่้ต่ ิไช้ยะกลุ้
(“นายกร่้ต่”ิ)
ผ่้อ้ำนวยการ้สายงานบญัช้่
แล้ะการ้เงิน

57

63

41

52

33

- ปริญญาตุร่: คณะบริ้หาร้ธุร้กิจ (การ้บร้ิหาร้
ทั�วไป) มหาวิทยาล้ัยร้ามคำแหง

- หล้ักส้ต่ร้ Director Certificate Program 
(DCP 216/2016)

- ปริญญาตุร่: วิศวกร้ร้มศาสต่ร้์บัณฑิ์ต่ (สาขา
วิศวกร้ร้มโยธา) คณะวิศวกร้ร้มศาสต่ร์้ 
มหาวิทยาล้ัยเกษัต่ร้ศาสต่ร้์

- หล้ักส้ต่ร้ Director Certificate Program 
(DCP 216/2016)

- ปริญญาตุร่: คณะพาณิช้ยศาสต่ร์้ แล้ะการ้
บัญช้่ (สาขาบัญช้่) 

 มหาวิทยาล้ัยธร้ร้มศาสต่ร้์
- ปริญญาโที่: บริ้หาร้ธุร้กิจ จุฬาล้งกร้ณ์

มหาวิทยาล้ัย
- หล้ักส้ต่ร้ Director Certificate Program 

(DCP 240/2017)

- ปริญญาตุร่: วิศวกร้ร้มบัณฑ์ิต่ สาขาวิศวกร้ร้ม
เคร้่�องกล้ คณะวิศวกร้ร้มศาสต่ร้์

 มหาวิทยาล้ัยร้ังสิต่
- หล้ักส้ต่ร้ Director Accreditation Program 

(DAP 153/2018)

- ปริญญาตุร่: คณะพาณิช้ยศาสต่ร้์ แล้ะ
 การ้บัญช้่ (สาขาบัญช้่) 
 จุฬาล้งกร้ณ์มหาวิทยาล้ัย

-

-

-

-

-

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่
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ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหล้ัง

ช่วงเวล้า ตำาแหน่ง บริษัท / ประเภทธัุรกิจ

2562 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2544 – 2562 

2540 – ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน 

2524 - 2562

2552 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2560 - 2561

2562 - ปัจจุบัน

2536 - 2562

2561 – ปัจจุบัน

2556 – 2561 

กร้ร้มการ้ / 
กร้ร้มการ้บร้ิหาร้ / 
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโสสายงาน
บร้ิหาร้งานทั�วไป
กร้ร้มการ้

ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโสสายงาน
บร้ิหาร้งานทั�วไป
กร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้บร้ิหาร้ / 
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโส
สายงานวิศวกร้ร้ม
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�อาวุโส
สายงานวิศวกร้ร้ม
กร้ร้มการ้

กร้ร้มการ้ 
กร้ร้มการ้บร้ิหาร้
ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�สายงานบัญช้่ 
แล้ะการ้เงิน
กร้ร้มการ้
ผ่้้อำนวยการ้สำนักงานปร้ะธาน
เจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้

ร้ักษัาการ้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
สายงานเคร้่�องจักร้แล้ะโร้งงาน
ผ่้้อำนวยการ้สายงานเคร้่�องจักร้
แล้ะโร้งงาน

ผ่้้อำนวยการ้สายงานบัญช้่แล้ะ
การ้เงิน
ผ่้้จัดการ้

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

บร้ิษััท ซึ่่วิล้ คอนสต่ร้ัคช้ั�น เซึ่อร้์วิสเซึ่ส แอนด์ โปร้ดักส์ จำกัด / 
ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท ซึ่่วิล้ คอนสต่ร้ัคช้ั�น เซึ่อร้์วิสเซึ่ส แอนด์ โปร้ดักส์ จำกัด / 
ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท บ้านเพช้ร้พหล้ จำกัด
(อสังหาร้ิมทร้ัพย์) / อสังหาร้ิมทร้ัพย์

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

บร้ิษััท ซึ่่วิล้ คอนสต่ร้ัคช้ั�น เซึ่อร้์วิสเซึ่ส แอนด์ โปร้ดักส์ จำกัด / 
ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท นิมิต่ 317 จำกัด / ร้ับเหมาก่อสร้้าง 

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

บร้ิษััท ว่ท้โปร้ ออดิท จำกัด / บัญช้่
บร้ิษััท ซึ่ิงเกิ�ล้ พอยท์ พาร้์ท 
(ปร้ะเทศไทย) จำกัด (มหาช้น) / ผ่ล้ิต่ช้ิ�นส่วนอิเล้็กทร้อนิกส์

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

บร้ิษััท ซึ่่วิล้ คอนสต่ร้ัคช้ั�น เซึ่อร้์วิสเซึ่ส แอนด์ โปร้ดักส์ จำกัด / 
ร้ับเหมาก่อสร้้าง

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง

บร้ิษััท ไพร้้ซึ่วอเต่อร้์เฮาส์ ค้เปอร้์ส เอบ่เอเอส จำกัด / 
สอบบัญช้่



252  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

ช่�อ-นามสกุล้
อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัด้ส่วนการถ่อหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยล้ะ)

ความสัมพันธั์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการแล้ะผ้้บริหาร

12. นางกาญจนวร้ร้ณ
สายเช้่�อ เล้ขานกุาร้บร้ษิัทั

38 -  ปริญญาโที่: Master of International 
  Business, La Trobe University 
-  ปริญญาตุร่: คณะบร้ิหาร้ธุร้กิจ (สาขาบัญช้่) 
  มหาวิทยาล้ัยเช้่ยงใหม่
-  หล้ักส้ต่ร้ Company Secretary Program  

(CSP) รุ้่นท่� 66/2558
-  หล้ักส้ต่ร้ Effective Minutes Taking 
  Program (EMT) รุ้่นท่� 42/2561
-  หล้ักส้ต่ร้ How to Develop a Risk 
  Management Plan Program (HRP) 
  รุ้่นท่� 13/2560
- หล้ักส้ต่ร้ Anti-Corruption: The Practical 

Guide (ACPG) รุ้่นท่� 25/2559

- ไม่ม่

หน้าท่�ความร้ับผ่ิดช้อบของเล้ขานุการ้บร้ิษััท
(1)  จัดทำแล้ะเก็บร้ักษัาเอกสาร้ดังต่่อไปน่�
 (ก)  ทะเบ่ยนกร้ร้มการ้
 (ข)  หนังส่อนัดปร้ะชุ้มกร้ร้มการ้ ร้ายงานการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ แล้ะร้ายงานปร้ะจำปีของบร้ิษััท
 (ค)  หนังส่อนัดปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะร้ายงานการ้ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น
(2) เก็บร้ักษัาร้ายงานการ้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยท่�ร้ายงานโดยกร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้
(3) จัดการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท แล้ะการ้ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นให้เป็นไปต่ามร้ะเบ่ยบ ข้อบังคับ แล้ะกฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง
(4)  ด้แล้ให้ม่การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้แล้ะร้ายงานสาร้สนเทศในส่วนท่�ร้ับผ่ิดช้อบต่่อหน่วยงานท่�กำกับด้แล้ต่ามร้ะเบ่ยบแล้ะข้อกำหนด

ของหน่วยงานทางการ้
(5) ดำเนินการ้อ่�น ๆ ต่ามท่�คณะกร้ร้มการ้กำกับต่ล้าดทุนปร้ะกาศกำหนด
(6)  จัดส่งสำเนาร้ายงานการ้ม่ส่วนได้เส่ยต่ามมาต่ร้า 89/14 แห่งพ.ร้.บ. หล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ ซึ่ึ�งจัดทำโดยกร้ร้มการ้ 

แล้ะผ้้่บร้ิหาร้ของบริ้ษััทฯ ให้กับปร้ะธานกร้ร้มการ้ แล้ะปร้ะธานกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบทร้าบภายใน 7 วันทำการ้นับแต่่วันท่�
บร้ิษััทฯ ได้ร้ับร้ายงานนั�น

ทั�งน่� เล้ขานุการ้บร้ิษััทต่้องปฏิิบัต่ิหน้าท่�ข้างต่้นด้วยความร้ับผ่ิดช้อบ ความร้ะมัดร้ะวัง แล้ะความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ ร้วมทั�งปฏิิบัต่ิให้เป็น
ไปต่ามกฎิหมาย วัต่ถุปร้ะสงค์ ข้อบังคับของบร้ิษััทฯ มต่ิของคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท ต่ล้อดจนมต่ิท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น
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ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหล้ัง

ช่วงเวล้า ตำาแหน่ง บริษัท / ประเภทธัุรกิจ

ม่.ค. 2563 - ปัจจุบัน
2562 - 2563
2560 - 2562 
2558 - 2560

เล้ขานุการ้บร้ิษััท
เล้ขานุการ้บร้ิษััท
ผ่้้จัดการ้ ฝ่่ายเล้ขานุการ้บร้ิษััท
Compliance Specialist

บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง  จำกัด (มหาช้น) / ร้ับเหมาก่อสร้้าง
บร้ิษััท เอส โฮเทล้ แอนด์ ร้่สอร้์ท จำกัด (มหาช้น) / โร้งแร้ม
บร้ิษััท สิงห์ เอสเต่ท จำกัด (มหาช้น) / พัฒนาอสังหาร้ิมทร้ัพย์
บร้ิษััท ไทยคม จำกัด (มหาช้น) / โทร้คมนาคม



254  บริิษััท ซีีวิิลเอนจีีเนียริิง จีำ�กััด (มห�ชน) 

ข้อม้ลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ ผ้้บริหาร และผ้้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ
บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

บริษัท
นายชัยณรงค์นางยุพินนายว่รศักด้ิ�นายชัยวัฒน์

หมายเหตุุ: 
X  - ปร้ะธานกร้ร้มการ้
D - กร้ร้มการ้
ID  - กร้ร้มการ้อิสร้ะ
XAC  - ปร้ะธานกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ,  
AC - กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ, 
XEC - ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ 
EC  - กร้ร้มการ้บร้ิหาร้

XRC  - ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยง
NRC  - กร้ร้มการ้สร้ร้หาแล้ะกำหนดค่าต่อบแทน 
A  - ท่�ปร้ึกษัา
M - ผ่้้บร้ิหาร้
-  ไม่ม่การ้ดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะผ่้้ม่อำนาจควบคุมของบร้ิษััทฯ ในบร้ิษััทย่อยแล้ะบร้ิษััทท่�เก่�ยวข้อง

กรรมการแล้ะผ้้บริหารขื่องบริษัทฯ

X, ID

-

-

บร้ษิัทัท่�เก่�ยวข้อง

X

X

XEC 

X

X

ID, XRC 

D, EC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ID, XAC

บร้ษิัทัย่อย

-

-

บร้ษิัทัท่�เก่�ยวข้อง

-

-

-

-

-

- 

-

ID, AC

ID, AC

D 

A

-

-

-

-

-

-

-

-

ID, AC

บร้ษิัทัย่อย

-

-

บร้ษิัทัท่�เก่�ยวข้อง

-

A

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

A

-

-

-

-

-

-

-

ID, AC

บร้ษิัทัย่อย

-

-

บร้ษิัทัท่�เก่�ยวข้อง

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. บร้ษิัทัฯ

 บรษิัทัี่ย่อ็ย

2. CCSP

3. CEC

 บรษิัทัี่ที่่�เกิ่�ยวข้อ็ง

4. บร้ษิัทั เอม็ดซ่ึ่ย่เ้อส จำกดั 

5. บร้ษิัทั ธนาสริ้ ิกรุ้ป๊ จำกดั (มหาช้น)

6. บร้ษิัทั อนาบ้ก ิธนาสริิ้ (ปร้ะเทศไทย) จำกดั 

7. บร้ษิัทั แอดวานซ์ึ่ เพาเวอร์้ คอนเวอร์้ช้ั�น จำกดั

8. บร้ษิัทั เนค็ซ์ึ่ แคปปิต่อล้ จำกดั (มหาช้น)

9. บร้ษิัทั แกร้นด์ แอสเสท โฮเทล้ส์ แอนด์  
พร้อพเพอร์้ต่่� จำกัด (มหาช้น)

10. บร้ษิัทั ซึ่เ่ค พาวเวอร์้ จำกดั (มหาช้น)

11. บร้ษิัทั ทโ่อเอ (เพ้นท์) ปร้ะเทศไทย จำกดั

12. บร้ษิัทั ทร้พัย์ทพิย์ จำกดั

13. บร้ษิัทั โกล้ว์ พล้งังาน จำกดั (มหาช้น) 

14. บร้ษิัทั ดท่จ่โ่อ คอร์้ปอเร้ช้ั�น จำกดั

15. บร้ษิัทั เอส แอนด์ พ ่ซึ่นิดเิคท จำกดั (มหาช้น)

16. บร้ษิัทั พร้บ่ลิ้ท์ จำกดั (มหาช้น)

17. บร้ษิัทั ศลิ้าสากล้ สร้ะบรุ้ ่จำกดั

18. บร้ษิัทั ธนภศ้ลิ้า จำกดั

19. บร้ษิัทั อศัวศริ้สิขุ โฮล้ดิ�ง จำกดั

20. บร้ษิัทั บ้านเพช้ร้พหล้ จำกดั

21. บร้ษิัทั นมิติ่ 317 จำกดั

22. บร้ษิัทั วท่โ้ปร้ ออดทิ จำกดั
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กรรมการแล้ะผ้้บริหารขื่องบริษัทฯ

นายธันิต นายปิยะด้ิษฐ์ นายพันธันนท์ นายอนุวัช นายโกวิท นายกิติศักด้ิ� นายก่รติ

D

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

ID, AC

-

-

-

-

-

-

D, XEC, M

D

D

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

-

-

-

D, EC, M

D

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

-

EC, M

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

-

D, EC, M

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

M

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ข้อม้ลรายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย

กรรมการ

นายปิยะด้ิษฐ์   
อัศวศิริสุขื่

นายพันธันนท์  
เล้ิศวัฒนศศิกุล้

นายอด้ิศักด้ิ� 
วิจิตรธันรักษ์

นางพิชชาพร 
สุขื่สถาพรพงศ์

1.  CCSP

2.  CEC

/

/

/

-

D

-

-

D

หมายเหตุุ: 
D กร้ร้มการ้
/ กร้ร้มการ้ซึ่ึ�งดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้ในบร้ิษััทฯ ด้วย
- ไม่ม่การ้ดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้ในบร้ิษััทย่อย

เอกสารแนบ 2
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ข้อม้ลเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ช่�อ-นามสกุล้ / 
ตำาแหน่ง

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทำางาน

ช่วงเวล้า ตำาแหน่ง บริษัท

1. นางสาวศมจร้ย์่  
 แก้วขอมด่
 หวัหน้าผ่้ต้่ร้วจสอบ 
 ภายใน

39 คุ้ณ์วุฒิกิารศึกิษัา
- ปร้ิญญาต่ร้่ คณะมนุษัศาสต่ร้์แล้ะ

สังคมศาสต่ร้์ เอกการ้บัญช้่ 
 มหาวิทยาล้ัยบ้ร้พา
- Certified Professional Internal 

Audit of Thailand (CPIAT)

ประวัตุิกิารอ็บรม
-  หล้กัสต้่ร้ ผ่้ต้่ร้วจสอบภายใน รุ้น่ 1-2
-  หล้กัสต้่ร้ การ้ปร้ะเมนิความเส่�ยง
-  หล้กัสต้่ร้ COSO 2013 ภาคทฤษัฎิ ่

แล้ะปฏิบัิติ่
-  โคร้งการ้ดำร้งแล้ะปร้ับปรุ้งคุณภาพ 

งานต่ร้วจสอบภายในของหน่วยงาน
-  แบบปร้ะเมินต่นเองเก่�ยวกับมาต่ร้การ้ 

ต่่อต้่านการ้คอร์้ร้ปัชั้�น
-  แนวทางการ้ส่บสวน สอบสวน การ้

ทจุร้ติ่
-  มาต่ร้ฐานสากล้การ้ปฏิบัิต่งิานวิช้าช้พ่

การ้ต่ร้วจสอบภายใน (International 
Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing)

-  อบร้มเต่ร้่ยมตั่วสอบ CIA Part II  
สภาวชิ้าช้พ่บญัช้่

-  โคร้งการ้อบร้ม การ้ต่ร้วจสอบภายใน 
เพ่�อเต่ร่้ยมตั่วเป็น ผ่้ต้่ร้วจสอบภายใน
ร้ับอนุญาต่สากล้ (P re  C IA ) 
จฬุาล้งกร้ณ์มหาวทิยาล้ยั

-  Asian Confederation of Institutes 
of Internal Auditors Conference 
2018 (มาเล้เซึ่ย่)

2559 ถึง 
ปัจจุบัน

2554 
- 2559
2552 
- 2553
2549 
- 2551

• กร้ร้มการ้บร้ิหาร้
แล้ะผ่้้จัดการ้ฝ่่าย
ต่ร้วจสอบภายใน

• ผ่้้ช้่วยผ่้้จัดการ้

• ผ่้้ต่ร้วจสอบภายใน
อาวุโส

• ผ่้้ต่ร้วจสอบภายใน

บร้ิษััท ต่ร้วจสอบ
ภายในธร้ร้มนิต่ิ 
จำกัด
บร้ิษััท สอบบัญช้่
ธร้ร้มนิต่ิ จำกัด
บร้ิษััท สอบบัญช้่
ธร้ร้มนิต่ิ จำกัด
บร้ิษััท สอบบัญช้่
ธร้ร้มนิต่ิ จำกัด

เอกสารแนบ 3
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ทรัพย์สินที่ใช่้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดของทรัพย์สินที�ใช่้ในการประกอบธุรกิจ

1. ที�ดิน 

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564  กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่ท่�ดินจำนวน 4 แปล้ง โดยม่ม้ล้ค่าสุทธิต่ามงบการ้เงินร้วมของบร้ิษััทฯ เท่ากับ 7.58 ล้้าน
บาท หร้่อคิดเป็นร้้อยล้ะ 0.12 ของสินทร้ัพย์ร้วม ดังร้ายล้ะเอ่ยดต่่อไปน่�

รายการ เจ้าขื่องกรรมสิทธัิ�
ราคาตามบัญช่สุทธัิ 

(ล้้านบาท)

1. ท่�ดนิสำหร้บัใช้้เกบ็เคร้่�องจกัร้แล้ะอปุกร้ณ์ จำนวน 
 3 แปล้ง ขนาด 22-0-09 ไร่้ ซึ่ึ�งตั่�งอย้ท่่� ต่ำบล้ล้ะง้ อำเภอล้ะง้ 

จงัหวดัสต่ล้้

2. ท่�ดนิสำหร้บัใช้้เกบ็เคร้่�องจกัร้แล้ะอปุกร้ณ์
 จำนวน 1 แปล้ง ขนาด 11-0-06 ไร่้ ซึ่ึ�งตั่�งอย้ท่่� โฉนด
 เล้ขท่� 130245 ต่ำบล้ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขล้า

รวม

บร้ษิัทัฯ

บร้ิษััทฯ

5.38

2.20

7.58

เอกสารแนบ 4
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2. อาคารและส่วนปรับปรุง 

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564  กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่อาคาร้แล้ะส่วนปร้ับปรุ้ง ซึ่ึ�งต่ั�งอย้่บนท่�ดินเช้่าจากบุคคล้ภายนอก โดยม่ม้ล้ค่าสุทธิต่าม
งบการ้เงินร้วมของบร้ิษััทฯ เท่ากับ 364.33 ล้้านบาท หร้่อคิดเป็นร้้อยล้ะ 5.58 ของสินทร้ัพย์ร้วม ดังร้ายล้ะเอ่ยดต่่อไปน่�

รายการ ล้ักษณะกรรมสิทธัิ�
ราคาตามบัญช่สุทธัิ 

(ล้้านบาท)

1.1 โร้งงานคอนกร่้ต่ผ่สมเสร้จ็
  ต่ั�งอย้ท่่� หม้ ่5 ต่ำบล้พคุำจาน 
  อำเภอพร้ะพทุธบาท จังหวดัสร้ะบุร้่

1.2 โร้งซ่ึ่อมร้ถแทร้กเต่อร์้แล้ะเคร่้�องจกัร้กล้หนกั
  ต่ั�งอย้ท่่� เล้ขท่� 60 หม้ ่5 ต่ำบล้หน้าพร้ะล้าน 
      อำเภอเฉล้มิพร้ะเกย่ร้ติ่ จงัหวดัสร้ะบุร้่

1.3 โร้งผ่ล้ติ่แอสฟัื้ล้ท์ต่กิคอนกร่้ต่
  ต่ั�งอย้ท่่� น.ส.3ก เล้ขท่� 619 เล่้ม 7ก หน้า 19 เล้ขท่�ดนิ 26  

หม้ ่2 ต่ำบล้ทบัปริ้ก อำเภอเมอ่ง จังหวดักร้ะบ่�

1.4 โร้งงานผ่ลิ้ต่คอนกร่้ต่ผ่สมเสร้จ็ ขนาดกำล้งัการ้ผ่ล้ติ่ 
18,000 ล้บ.ม./ปี

  ต่ั�งอย้ท่่� น.ส.3ก เล้ขท่� 619 เล่้ม 7ก หน้า 19 เล้ขท่�ดนิ 26 
หม้ ่2 ต่ำบล้ทบัปริ้ก อำเภอกร้ะบ่� จงัหวดักร้ะบ่�

1.5 โร้งซ่ึ่อมร้ถแทร้กเต่อร์้แล้ะเคร่้�องจกัร้กล้หนกั2

  ต่ั�งอย้ท่่� น.ส.3ก เล้ขท่� 619 เล่้ม 7ก หน้า 19 เล้ขท่�ดนิ 26 
หม้ ่2 ต่ำบล้ทบัปริ้ก อำเภอกร้ะบ่� จงัหวดักร้ะบ่�

1.6 โร้งซ่ึ่อมร้ถแทร้กเต่อร์้แล้ะเคร่้�องจกัร้กล้หนกั2

  ต่ั�งอย้ท่่� เล้ขท่� 17837 เล่้ม 179 หน้า 37 เล้ขท่�ดนิ 17 
ถนนต่รั้ง-ปะเหล้ย่น หม้ ่9 ต่ำบล้ทุง่ค่าย อำเภอย่านต่าขาว 
จงัหวดัต่ร้งั

1.7 อาคาร้สำนักงานแล้ะโร้งงานผ่ล้ติ่แอสฟัื้ล้ท์ติ่กคอนกร้ต่่
  ต่ั�งอย้ท่่� หม้ ่5 ต่.หนัสงั อ.บางปะหนั 
      จ.พร้ะนคร้ศร้อ่ยธุยา

รวมบริษัทัี่ฯ

บร้ษิัทัฯ เป็นเจ้าของ

บร้ิษััทฯ เป็นเจ้าของ

บร้ิษััทฯ เป็นเจ้าของ

บร้ิษััทฯ เป็นเจ้าของ

บร้ิษััทฯ เป็นเจ้าของ

บร้ิษััทฯ เป็นเจ้าของ

บร้ิษััทฯ เป็นเจ้าของ

3.60

1.00

5.90

-1

-1

-1

14.95

25.45

หมายเหตุุ:  
1 สินทร้ัพย์ถ้กต่ัดค่าเส่�อมร้าคาสะสมเต่็มจำนวนแล้้ว
2 เคร้่�องจักร้ท่�ม่ขนาดร้วมกันแล้้วไม่เกินต่ามขนาดท่�กฎิหมายกำหนด แล้ะอาคาร้สำหร้ับปร้ะกอบกิจการ้ดังกล้่าวก็ไม่ม่การ้ดัดแปล้ง หร้่อ ขยายแต่่อย่างใด ซึ่ึ�งกร้ณ่ดังกล้่าวไม่อย้่ภายใต่้เง่�อนไขท่�จะ 
  ต่้องม่ใบอนุญาต่หล้ักท่�จำเป็นเพิ�มเต่ิม
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รายการ ล้ักษณะกรรมสิทธัิ�
ราคาตามบัญช่สุทธัิ 

(ล้้านบาท)

2.1 อาคาร้สำนักงานซึ่อ่ซ่่ึ่
  ต่ั�งอย้ท่่� เล้ขท่� 68/9 ถนนกำแพงเพช้ร้ 6 
  แขวงล้าดยาว เขต่จต่จัุกร้ กร้งุเทพมหานคร้

2.2 โร้งงานผ่ลิ้ต่คานคอนกร่้ต่อดัแร้งแล้ะร้าวเหล้ก็ล้ก้ฟื้ก้กันร้ถ 
สำหร้บัทางหล้วง

  ต่ั�งอย้ท่่� เล้ขท่� 60 หม้ ่5 ต่ำบล้หน้าพร้ะล้าน 
  อำเภอเฉล้มิพร้ะเกย่ร้ติ่ จงัหวดัสร้ะบุร้่

2.3 อาคาร้สำนักงานแล้ะโร้งงานผ่ล้ติ่ช้ิ�นส่วนสะพาน 
คอนกร้ต่่สำเร็้จร้้ปช้นดิกล้วง

  ต่ั�งอย้ท่่� หม้ ่5 ต่ำบล้พคุำจาน 
  อำเภอพร้ะพทุธบาท จงัหวดัสร้ะบุร้่

2.4 โร้งงานผ่ลิ้ต่คอนกร้ต่่เสริ้มเหล็้กสำเร็้จร้้ป (Parapet)
       ต่ั�งอย้ท่่� หม้ ่5 ต่ำบล้พคุำจาน 
  อำเภอพร้ะพทุธบาท จังหวดัสร้ะบุร้่

2.5 โร้งงานผ่ลิ้ต่ท่อร้ะบายน�ำคอนกร้ต่่ผ่สมเสร้จ็ 
  ต่ั�งอย้ท่่� น.ส.3ก เล้ขท่� 619 เล่้ม 7ก หน้า 19 เล้ขท่�ดนิ 26 

หม้ ่2 ต่ำบล้ทบัปร้กิ อำเภอกร้ะบ่� จงัหวดักร้ะบ่�

2.6 โร้งงานผ่ลิ้ต่แอสฟัื้ล้ท์ติ่กคอนกร่้ต่ 
ต่ั�งอย้ท่่� เล้ขท่� 17837 เล่้ม 179 หน้า 37 เล้ขท่�ดิน 17 
ถนนต่รั้ง-ปะเหล้ย่น หม้ ่9 ต่ำบล้ทุง่ค่าย อำเภอย่านต่าขาว 
จงัหวดัต่ร้งั

รวม CCSP

3.1 โร้งงานผ่ลิ้ต่แอสฟัื้ล้ท์ต่กิคอนกร่้ต่
  ต่ั�งอย้ท่่� เล้ขท่� 39 หม้ ่5 ต่ำบล้พคุำจาน อำเภอ

พร้ะพทุธบาท จงัหวดัสร้ะบรุ่้

3.2 โร้งงานผ่ลิ้ต่คอนกร่้ต่ผ่สมเสร็้จ 
  ต่ั�งอย้ท่่� น.ส.3 เล้ขท่� 14 เล่้ม 12(1) หน้า 43 หม่้ 2 ต่ำบล้

ทบัปร้กิ อำเภอเมอ่ง จังหวดักร้ะบ่�

รวม THE

4. อาคาร้ช้ั�วคร้าวต่ามสญัญาโคร้งการ้แล้ะอ่�น ๆ

รวมที่ัง้หมด

CCSP เป็นเจ้าของ

CCSP เป็นเจ้าของ

CCSP เป็นเจ้าของ

CCSP เป็นเจ้าของ

CCSP เป็นเจ้าของ

CCSP เป็นเจ้าของ

THE เป็นเจ้าของ

THE เป็นเจ้าของ

บร้ิษััทฯ CCSP แล้ะ 
THE เป็นเจ้าของ

45.84

31.06

231.00

5.08

0.34

10.29

323.61

-1

-1

-

15.27

364.33
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3. เคร่�องม่อและเคร่�องจักร 

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 กลุ้่มบร้ิษััทฯ ม่เคร้่�องม่อแล้ะเคร้่�องจักร้ โดยม่ม้ล้ค่าสุทธิต่ามงบการ้เงินร้วมของบร้ิษััทฯ เท่ากับ 489.20 
ล้้านบาท หร้่อคิดเป็นร้้อยล้ะ 7.50 ของสินทร้ัพย์ร้วม โดยเคร้่�องมอ่แล้ะเคร้่�องจกัร้มอ่ายปุร้ะมาณ 5 ปี แล้ะ 10 ปี

4. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั�ง 

ณ วนัท่� 31 ธนัวาคม 2564  กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ มสิ่นทร้พัยร์้ะหวา่งก่อสร้้างแล้ะต่ดิต่ั�ง โดยมม่ล้้ค่าสทุธติ่ามงบการ้เงนิร้วมของบร้ษิัทัฯ เทา่กบั 
16.03 ล้้านบาท หร้่อคิดเป็นร้้อยล้ะ 0.25 ของสินทร้ัพย์ร้วม ดังร้ายล้ะเอ่ยดต่่อไปน่�

รายการ เจ้าขื่องกรรมสิทธัิ�
ราคาตามบัญช่สุทธัิ 

(ล้้านบาท)

1. อาคาร้แล้ะส่วนปรั้บปรุ้ง

2. เคร้่�องมอ่แล้ะเคร้่�องจกัร้

3. ยานพาหนะ

รวม

กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ

กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ

กลุ้ม่บร้ษิัทัฯ

2.39

13.03

0.61

16.03
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ประกาศคณะกรรมการบริษัท
ฉบับที่    1/2563

เร่�อง นโยบายการกำากับด้แลกิจการ 

เพ่�อให้เป็นไปต่ามมต่ิคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท ในการ้ปร้ะชุ้มคร้ั�งท่� 3/2563 วันท่� 15 พฤษัภาคม 2563 บร้ิษััทจึงออกปร้ะกาศเร้่�อง 
นโยบายการ้กำกับด้แล้กิจการ้ เพ่�อใช้้เป็นหล้ักปฏิิบัต่ิ แล้ะแนวปฏิิบัต่ิ ดังน่�

หลักิกิารและเหตุุผล
บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น) แล้ะบร้ิษััทในกลุ้่ม (“บร้ิษััท”) ม่ความเช้่�อมั�นว่า กร้ะบวนการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่จะช้่วย
ให้ม่การ้บร้ิหาร้จัดการ้ท่�ด่ ม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะปร้ะสิทธิผ่ล้ ม่ความร้ัดกุม โปร้่งใส ต่ร้วจสอบได้ สร้้างความเช้่�อมั�น แล้ะความมั�นใจ
ต่อ่ผ้้่ถอ่หุน้ ผ่้ม้ส่ว่นไดเ้ส่ย แล้ะผ่้ท้่�เก่�ยวขอ้งทกุฝ่า่ย ต่ล้อดทั�งช้ว่ยใหบ้ร้ษิัทับร้ร้ล้ตุ่ามกล้ยทุธ ์วตั่ถปุร้ะสงคแ์ล้ะเปา้หมาย มผ่่ล้ปร้ะกอบ
การ้ท่�ด่ สามาร้ถปร้ับต่ัวได้เหมาะสมกับการ้เปล้่�ยนแปล้ง แล้ะสร้้างคุณค่าให้บร้ิษััทเต่ิบโต่ได้อย่างมั�นคง แล้ะยั�งย่นในร้ะยะยาว

บร้ิษััทจึงกำหนดนโยบายการ้กำกับด้แล้กิจการ้ ซึ่ึ�งสอดคล้้องต่ามหล้ักการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่สำหร้ับบร้ิษััทจดทะเบ่ยน ปี 2560 
หร่้อ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับหลั้กทรั้พย์แล้ะต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ (“สำนักงาน 
ก.ล้.ต่.”) เพ่�อใช้เ้ปน็หล้กัปฏิบิตั่แิล้ะแนวปฏิบิตั่ใิหผ้่้เ้ก่�ยวขอ้งนำไปปร้บัใช้ป้ฏิบิตั่ ิแล้ะกำหนดใหม้ก่าร้ทบทวนนโยบายการ้กำกบัดแ้ล้
กจิการ้ดงักล้า่วเปน็ปร้ะจำอยา่งนอ้ยปลี้ะคร้ั�ง เพ่�อใหน้โยบายมค่วามเหมาะสมกบัสถานการ้ณแ์ล้ะการ้เปล้่�ยนแปล้งของสภาพธรุ้กจิ

นโยบายกิารกิำกิับดูแลกิิจกิาร
บร้ษิัทัต่ร้ะหนักถงึความสำคัญของการ้กำกับดแ้ล้กิจการ้ท่�ด ่ซึึ่�งเป็นปจัจยัหลั้กในการ้สร้า้งความเป็นธร้ร้มแก่ผ่้ม้ส่ว่นได้สว่นเสย่ เสริ้ม
สร้้างการ้ดำเนินงานของบร้ิษััทให้บร้ร้ลุ้ต่ามกล้ยุทธ์ วัต่ถุปร้ะสงค์ สร้้างม้ล้ค่าให้แก่ผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะส่งผ่ล้ให้บร้ิษััทเจร้ิญเต่ิบโต่อย่าง
มั�นคงแล้ะยั�งย่น โดยกำหนดหล้ักปฏิิบัต่ิแล้ะแนวปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ไว้ โดยสาร้ะสำคัญของนโยบายสามาร้ถ
แบ่งออกได้เป็น 8 หล้ักปฏิิบัต่ิ ดังน่�

หลักิปฏิิบัตุิ 1
ต่ร้ะหนักถึงบทบาทแล้ะความร้ับผ่ิดช้อบของคณะกร้ร้มการ้ ในฐานะผ่้้นำองค์กร้ท่�สร้้างคุณค่าให้แก่บร้ิษััทอย่างยั�งย่น
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักิปฏิิบัตุิ 1.1 
คณะกร้ร้มการ้ม่ความเข้าใจบทบาทแล้ะต่ร้ะหนักถึงความร้ับผ่ิดช้อบในฐานะผ่้้นำท่�ต่้องกำกับด้แล้ให้องค์กร้ม่การ้บร้ิหาร้จัดการ้ท่�ด่ 
ซึ่ึ�งคร้อบคลุ้มเร้่�องต่่าง ๆ ดังน่�

(1) การ้กำหนดกล้ยุทธ์ วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมาย
(2) การ้กำหนดนโยบายการ้ดำเนินงาน ต่ล้อดจนการ้จัดสร้ร้ทร้ัพยากร้สำคัญเพ่�อให้บร้ร้ลุ้กล้ยุทธ์ วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมาย
(3) การ้ต่ิดต่าม ปร้ะเมินผ่ล้ แล้ะด้แล้การ้ร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงาน

หลักิปฏิิบัตุิ 1.2 
คณะกร้ร้มการ้ม่หน้าท่�กำกับด้แล้บร้ิษััทให้นำไปส้่ผ่ล้ (governance outcome) ในการ้สร้้างคุณค่าให้แก่บร้ิษััทอย่างยั�งย่น โดยม่
การ้กำหนดนโยบายต่่าง ๆ ร้วมถึงนโยบายการ้กำกับด้แล้กิจการ้ นโยบายความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ นโยบายการ้ทำร้ายการ้ท่�
เก่�ยวโยงกัน แล้ะจร้ร้ยาบร้ร้ณทางธุร้กิจสำหร้ับกร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะพนักงาน เพ่�อสร้้างคุณค่าให้แก่บร้ิษััทอย่างยั�งย่น ส่งเสร้ิม
การ้ปร้ะกอบธุร้กิจอย่างม่จร้ิยธร้ร้ม ม่ความร้ับผ่ิดช้อบต่่อผ่้้ถ่อหุ้น ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยทุกกลุ้่ม สังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม ไปพร้้อมกับการ้ม่ 
ผ่ล้ปร้ะกอบการ้ท่�ด่ ต่ล้อดจนสามาร้ถปรั้บตั่วได้ภายใต่้ปัจจัยการ้เปล้่�ยนแปล้ง โดยจัดให้ม่การ้ทบทวนแล้ะปร้ับปรุ้งนโยบายแล้ะ 
แผ่นงานท่�สำคญัต่า่ง ๆ  ใหเ้ปน็ปจัจบุนัแล้ะเหมาะสมกบัสภาพธรุ้กจิอยา่งสม�ำเสมอ แล้ะสนบัสนนุใหม้ก่าร้ส่�อสาร้ไปส้ท่กุคนในบร้ษิัทัฯ 
ให้ได้ร้ับทร้าบแล้ะยึดถ่อเป็นแนวทางปฏิิบัต่ิในการ้ดำเนินธุร้กิจอย่างจร้ิงจัง

เอกสารแนบ 5
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หลักิปฏิิบัตุิ 1.3 
คณะกร้ร้มการ้มห่น้าท่�ด้แล้ให้กร้ร้มการ้ทุกคนแล้ะผ้้่บร้หิาร้ปฏิบัิต่หินา้ท่�ดว้ยความรั้บผ่ดิช้อบร้ะมัดร้ะวัง (duty of care) แล้ะซ่ึ่�อสตั่ย์
สุจร้ิต่ต่่อองค์กร้ (duty of loyalty) แล้ะด้แล้ให้การ้ดำเนินงานเป็นไปต่ามกฎิหมาย กฎิเกณฑ์์ แล้ะข้อบังคับต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง เช้่น 
พร้ะร้าช้บัญญัต่ิหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ พ.ศ. 2535 (ต่ามท่�ได้ม่การ้แก้ไขเพิ�มเต่ิม) (“พ.ร้.บ. หล้ักทร้ัพย์”) มาต่ร้า 89/7, 
89/8, 89/9 แล้ะ 89/10 (ร้ายล้ะเอย่ดแนบทา้ย) เปน็ต่น้ ร้วมถงึขอ้บงัคบั มต่ทิ่�ปร้ะช้มุผ่้ถ่้อหุน้ แล้ะนโยบายหร้อ่แนวทางท่�ไดก้ำหนด
ไวข้องบริ้ษัทั โดยต้่องจัดให้มร่้ะบบหร้อ่กล้ไกอย่างเพย่งพอท่�จะมั�นใจได้วา่การ้ดำเนินงานของบริ้ษัทั เป็นไปต่ามกฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง 
วัต่ถุปร้ะสงค์ ข้อบังคับ มต่ิท่�ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ มต่ิท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะนโยบายต่่าง ๆ ของบร้ิษััท นอกจากน่� บร้ิษััทต่้องม่
กร้ะบวนการ้อนุมัต่ิการ้ดำเนินงานท่�สำคัญ เช้่น การ้ล้งทุน การ้ทำธุร้กร้ร้มท่�ม่ผ่ล้กร้ะทบต่่อบร้ิษััทอย่างม่นัยสำคัญ การ้ทำร้ายการ้
กับบุคคล้ท่�เก่�ยวโยงกัน การ้ได้มา/จำหน่ายไปซึ่ึ�งทร้ัพย์สิน การ้จ่ายเงินปันผ่ล้ เป็นต่้น ให้เป็นไปต่ามท่�กฎิหมายกำหนด

หลักิปฏิิบัตุิ 1.4 
คณะกร้ร้มการ้ม่ความเข้าใจบทบาท ขอบเขต่หน้าท่�แล้ะความร้ับผ่ิดช้อบของคณะกร้ร้มการ้ แล้ะกำหนดขอบเขต่ การ้มอบหมาย
หนา้ท่�แล้ะความร้บัผ่ดิช้อบใหค้ณะกร้ร้มการ้ช้ดุยอ่ย ปร้ะธานเจา้หนา้ท่�บร้หิาร้แล้ะฝ่า่ยจดัการ้อยา่งช้ดัเจน ต่ล้อดจนต่ดิต่ามดแ้ล้ให้
ปฏิบิตั่หินา้ท่�ต่ามท่�ไดร้้บัมอบหมาย โดยมก่าร้กำหนดกฎิบตั่ร้ต่า่ง ๆ  ของคณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทัแล้ะกร้ร้มการ้ชุ้ดยอ่ยไวเ้ปน็ล้ายล้กัษัณ์
อักษัร้ แล้ะจัดให้ม่การ้ทบทวนกฎิบัต่ร้ดังกล้่าวเป็นปร้ะจำอย่างน้อยปีล้ะคร้ั�ง เพ่�อให้สอดคล้้องกับทิศทางของบร้ิษััท

นอกจากน่� บร้ษิัทัยงัมก่าร้แบง่แยกบทบาทหนา้ท่�ความร้บัผ่ดิช้อบร้ะหวา่งคณะกร้ร้มการ้บร้ษิัทั แล้ะฝ่า่ยจดัการ้ ใหเ้กดิความช้ดัเจน
ในการ้ปฏิบิตั่หินา้ท่�ของแต่ล่้ะต่ำแหนง่ เพ่�อใหม้ก่าร้ถว่งดลุ้อำนาจ สามาร้ถสอบทานการ้บร้หิาร้งาน แล้ะใหก้าร้บร้หิาร้จดัการ้บร้ษิัทั 
เป็นไปอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะโปร้่งใส ดังน่�
 
เร่�อ็งที่่�ค้ณ์ะกิรรมกิารดูแลให้ม่กิารดำเนินกิาร1 

(1) การ้กำหนดวิสัยทัศน์ กล้ยุทธ์ วัต่ถุปร้ะสงค์ แล้ะเป้าหมายหล้ักในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ ร้วมถึงนโยบายของบร้ิษััท
(2) การ้สร้้างวัฒนธร้ร้มองค์กร้ท่�ยึดมั�นในจร้ิยธร้ร้มแล้ะจร้ร้ยาบร้ร้ณ ร้วมทั�งปร้ะพฤต่ิปฏิิบัต่ิต่นเป็นแบบอย่าง
(3) การ้ด้แล้โคร้งสร้้าง แล้ะการ้ปฏิิบัต่ิของคณะกร้ร้มการ้ ให้เหมาะสมต่่อการ้บร้ร้ลุ้กล้ยุทธ์ วัต่ถุปร้ะสงค์ แล้ะเป้าหมายหล้ัก 

ในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ
(4) การ้สร้ร้หา พัฒนา กำหนดค่าต่อบแทนแล้ะปร้ะเมินผ่ล้งานของปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้
(5) การ้กำหนดโคร้งสร้า้งคา่ต่อบแทนท่�เปน็เคร้่�องจง้ใจใหบ้คุล้ากร้ปฏิบิตั่งิานใหส้อดคล้อ้งกบักล้ยทุธ ์วตั่ถปุร้ะสงค ์แล้ะเปา้หมาย

หล้ักขององค์กร้

เร่�อ็งที่่�ค้ณ์ะกิรรมกิารดำเนินกิารร่วมกิับฝ่่ายจัดกิาร2

(1) การ้กำหนดแล้ะทบทวนกล้ยุทธ์ เป้าหมาย แผ่นงานปร้ะจำปี
(2) การ้ด้แล้ความเพ่ยงพอแล้ะความเหมาะสมของร้ะบบบร้ิหาร้ความเส่�ยงแล้ะการ้ควบคุมภายใน
(3) การ้กำหนดอำนาจดำเนินการ้ท่�เหมาะสมกับความร้ับผ่ิดช้อบของฝ่่ายจัดการ้
(4) การ้กำหนดกร้อบการ้จดัสร้ร้ทร้พัยากร้ การ้พัฒนาแล้ะงบปร้ะมาณ เช้น่ นโยบายแล้ะแผ่นการ้บร้หิาร้จัดการ้บคุคล้ แล้ะนโยบาย

ด้านเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ เป็นต่้น

1 หมายถึง เร้่�องท่�คณะกร้ร้มการ้เป็นผ่้้ร้ับผ่ิดช้อบหล้ักให้ม่ในการ้ดำเนินการ้อย่างเหมาะสม ซึ่ึ�งคณะกร้ร้มการ้ต่้องม่ความเข้าใจแล้ะการ้พิจาร้ณาเป็นอย่างด่ ทั�งน่� ในการ้พิจาร้ณาดำเนินการ้  
คณะกร้ร้มการ้อาจมอบหมายให้ฝ่่ายจัดการ้เป็นผ่้้เสนอเร้่�องเพ่�อพิจาร้ณาได้

2 หมายถึง เร่้�องท่�คณะกร้ร้มการ้ ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้ แล้ะฝ่่ายจัดการ้ควร้พิจาร้ณาร่้วมกัน โดยฝ่่ายจัดการ้เสนอให้คณะกร้ร้มการ้เห็นช้อบ ซึึ่�งคณะกร้ร้มการ้ควร้กำกับด้แล้ให้นโยบาย 
ภาพร้วมสอดคล้้องกับวัต่ถุปร้ะสงค์ แล้ะเป้าหมายหล้ักในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ ร้วมทั�งมอบหมายให้ฝ่่ายจัดการ้ไปดำเนินการ้โดยคณะกร้ร้มการ้ต่ิดต่ามแล้ะให้ฝ่่ายจัดการ้ร้ายงานให้คณะกร้ร้มการ้
ทร้าบเป็นร้ะยะ ๆ ต่ามท่�เหมาะสม
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(5) การ้ต่ิดต่ามแล้ะปร้ะเมินผ่ล้การ้ดำเนินงาน
(6) การ้ด้แล้ให้การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ทางการ้เงินแล้ะไม่ใช้่การ้เงินม่ความน่าเช้่�อถ่อ

เร่�อ็งที่่�ค้ณ์ะกิรรมกิารไม่ดำเนินกิาร3 
(1) การ้จัดการ้ (execution) ให้เป็นไปต่ามกล้ยุทธ์ นโยบาย แล้ะแผ่นงานท่�คณะกร้ร้มการ้อนุมัต่ิแล้้ว กล้่าวค่อคณะกร้ร้มการ้ให้

อิสร้ะฝ่่ายจัดการ้รั้บผิ่ดช้อบการ้ตั่ดสินใจดำเนินงาน การ้จัดซ่ึ่�อจัดจ้าง การ้รั้บบุคล้ากร้เข้าทำงาน ฯล้ฯ ต่ามกร้อบนโยบายท่�
กำหนดไว้แล้ะต่ิดต่ามด้แล้ผ่ล้ โดยไม่แทร้กแซึ่งการ้ต่ัดสินใจ เว้นแต่่ม่เหตุ่จำเป็น

(2) เร้่�องท่�ข้อกำหนดห้ามไว้ เช้่น การ้อนุมัต่ิร้ายการ้ท่�กร้ร้มการ้ม่ส่วนได้เส่ย เป็นต่้น

หลักิปฏิิบัตุิ 2 
กำหนดวัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหล้ักของบร้ิษััทท่�เป็นไปเพ่�อความยั�งย่น 
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักิปฏิิบัตุิ 2.1 
คณะกร้ร้มการ้จะร้ับผ่ิดช้อบด้แล้ให้บร้ิษััทม่วัต่ถุปร้ะสงค์หร้่อเป้าหมายหล้ัก (objectives) ท่�ช้ัดเจนแล้ะเหมาะสม สามาร้ถใช้้เป็น
แนวคดิหลั้กในการ้กำหนดร้ป้แบบธุร้กจิ (business model) ท่�สามาร้ถสร้า้งคุณคา่ใหท้ั�งแกบ่ร้ษิัทั ผ่้ม้ส่ว่นไดเ้สย่ แล้ะสังคมโดยร้วม
ควบค้่กันไป โดยจะพิจาร้ณาถึงปัจจัยดังต่่อไปน่�
(1) สภาพแวดล้้อมแล้ะการ้เปล้่�ยนแปล้งปัจจัยต่่าง ๆ ร้วมทั�งการ้นำนวัต่กร้ร้มแล้ะเทคโนโล้ย่ มาใช้้อย่างเหมาะสม
(2) ความต่้องการ้ของผ่้้ว่าจ้างแล้ะผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย
(3) ความพร้้อม ความช้ำนาญ ความสามาร้ถในการ้แข่งขันของบร้ิษััท

นอกจากน่� บร้ษิัทัจะสง่เสร้มิการ้ส่�อสาร้ แล้ะเสร้มิสร้า้งให้วตั่ถปุร้ะสงคแ์ล้ะเป้าหมายหล้กัขององคก์ร้สะทอ้นอย้ใ่นการ้ต่ดัสนิใจแล้ะ
การ้ดำเนินงานของบุคล้ากร้ในทุกร้ะดับจนกล้ายเป็นวัฒนธร้ร้มองค์กร้ท่�อย้่ภายใต่้หล้ักการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่

หลักิปฏิิบัตุิ 2.2 
คณะกร้ร้มการ้จะกำกับดแ้ล้ให้การ้จัดทำกล้ยุทธแ์ล้ะแผ่นงานปร้ะจำปี สอดคล้อ้งกับวตั่ถปุร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหลั้กของบริ้ษัทั โดย
จะคำนึงถึงปัจจัยแวดล้้อมของบร้ิษััท ต่ล้อดจนโอกาสแล้ะความเส่�ยงต่่าง ๆ  ท่�อาจม่ผ่ล้กร้ะทบต่่อผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย แล้ะจะม่
การ้นำนวัต่กร้ร้มแล้ะเทคโนโล้ย่มาใช้้อย่างเหมาะสม ร้วมถึงจะกำกับด้แล้ให้ม่การ้จัดสร้ร้ทร้ัพยากร้แล้ะการ้ควบคุมการ้ดำเนินงาน
ท่�เหมาะสม พร้้อมทั�งม่การ้จัดทำหร้่อทบทวนวัต่ถุปร้ะสงค์ เป้าหมาย แล้ะกล้ยุทธ์สำหร้ับร้ะยะปานกล้าง 3 - 5 ปี ด้วย เพ่�อให้มั�นใจ
ว่ากล้ยุทธ์แล้ะแผ่นงานปร้ะจำปีได้คำนึงถึงผ่ล้กร้ะทบในร้ะยะเวล้ายาว แล้ะสามาร้ถคาดการ้ณ์ได้ต่ามควร้

ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้จะกำหนดเป้าหมายทั�งท่�เป็นต่ัวเงินแล้ะไม่ใช่้ต่ัวเงินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้้อมทางธุร้กิจ แล้ะต่ร้ะหนักถึง
ความเส่�ยงของการ้ต่ั�งเป้าหมายท่�อาจนำไปส้่การ้ปฏิิบัต่ิท่�ผ่ิดกฎิหมาย หร้่อขาดจร้ิยธร้ร้ม (unethical conduct) โดยกำกับด้แล้ให้
ม่การ้ถ่ายทอดวัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายผ่่านกล้ยุทธ์แล้ะแผ่นงานให้ทั�วทั�งองค์กร้

หลักิปฏิิบัตุิ 3 
เสร้ิมสร้้างคณะกร้ร้มการ้ท่�ม่ปร้ะสิทธิผ่ล้
(Strengthen Board Effectiveness)

หลักิปฏิิบัตุิ 3.1 
คณะกร้ร้มการ้รั้บผ่ดิช้อบในการ้กำหนดแล้ะทบทวนโคร้งสร้า้งคณะกร้ร้มการ้ ทั�งในเร่้�องขนาด องค์ปร้ะกอบ สดัสว่นกร้ร้มการ้ท่�เปน็
อิสร้ะ ท่�เหมาะสมแล้ะจำเป็นต่่อการ้นำพาองค์กร้ส้่วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหล้ักท่�กำหนดไว้ ดังน่�

3 หมายถึง เร้่�องท่�คณะกร้ร้มการ้ควร้กำกับด้แล้ะร้ะดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้แล้ะฝ่่ายจัดการ้เป็นผ่้้ร้ับผ่ิดช้อบหล้ักในการ้ดำเนินการ้
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3.1.1 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ใหค้ณะกร้ร้มการ้ปร้ะกอบดว้ยกร้ร้มการ้ท่�มค่ณุสมบตั่หิล้ากหล้ายทั�งในดา้นทกัษัะ ปร้ะสบการ้ณ ์ความ
สามาร้ถแล้ะคุณล้ักษัณะเฉพาะด้านท่�จำเป็นต่่อการ้บร้ร้ลุ้วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหล้ักขององค์กร้ เพ่�อให้มั�นใจว่า จะได้
คณะกร้ร้มการ้โดยร้วมท่�ม่คุณสมบัต่ิเหมาะสม สามาร้ถเข้าใจแล้ะต่อบสนองความต่้องการ้ของผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยได้ ร้วมทั�งต่้อง
ม่กร้ร้มการ้ท่�ไม่ได้เป็นผ่้้บร้ิหาร้อย่างน้อย 1 คนท่�ม่ปร้ะสบการ้ณ์ในธุร้กิจหร้่ออุต่สาหกร้ร้มหล้ักท่�บร้ิษััทดำเนินกิจการ้อย้่

3.1.2 คณะกร้ร้มการ้จะพจิาร้ณาจำนวนกร้ร้มการ้ท่�เหมาะสม สามาร้ถปฏิบิตั่หินา้ท่�ไดอ้ยา่งมป่ร้ะสทิธิภาพโดยต้่องมจ่ำนวนกร้ร้มการ้
ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั�งน่� ต่ามสภาวการ้ณ์ของบร้ิษััท

3.1.3 คณะกร้ร้มการ้จะมสั่ดสว่นร้ะหว่างกร้ร้มการ้ท่�เปน็ผ่้บ้ร้หิาร้แล้ะกร้ร้มการ้ท่�ไมเ่ปน็ผ่้บ้ร้หิาร้ท่�สะทอ้นอำนาจท่�ถว่งดลุ้กนัอย่าง
เหมาะสม โดย

(1)  ส่วนใหญ่เป็นกร้ร้มการ้ท่�ไม่เป็นผ่้้บร้ิหาร้ท่�สามาร้ถให้ความเห็นเก่�ยวกับการ้ทำงานของฝ่่ายจัดการ้ได้อย่างอิสร้ะ
(2)  มจ่ำนวนแล้ะคุณสมบัต่ขิองกร้ร้มการ้อิสร้ะต่ามหลั้กเกณฑ์ข์องสำนักงาน ก.ล้.ต่. แล้ะต่ล้าดหลั้กทรั้พย์แห่งปร้ะเทศไทย 

(“ต่ล้าดหล้กัทร้พัย”์) ร้วมทั�งด้แล้ใหก้ร้ร้มการ้อสิร้ะสามาร้ถทำงานร้ว่มกบัคณะกร้ร้มการ้ทั�งหมดไดอ้ยา่งมป่ร้ะสทิธภิาพ
แล้ะสามาร้ถแสดงความเห็นได้อย่างอิสร้ะ

3.1.4 คณะกร้ร้มการ้จะเปิดเผ่ยนโยบายในการ้กำหนดองค์ปร้ะกอบของคณะกร้ร้มการ้ท่�ม่ความหล้ากหล้าย แล้ะข้อม้ล้กร้ร้มการ้ 
อาทิ อายุ ปร้ะวัต่ิการ้ศึกษัา ปร้ะสบการ้ณ์ สัดส่วนการ้ถ่อหุ้น จำนวนปีท่�ต่ำแหน่งกร้ร้มการ้ แล้ะการ้ดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้
ในบร้ิษััทจดทะเบ่ยนอ่�นในร้ายงานปร้ะจำปีแล้ะบน website ของบร้ิษััท

หลักิปฏิิบัตุิ 3.2 
คณะกร้ร้มการ้จะเล้่อกบุคคล้ท่�เหมาะสมเป็นปร้ะธานกร้ร้มการ้ ซึึ่�งควร้เป็นกร้ร้มการ้อิสร้ะแล้ะไม่ใช่้บุคคล้เด่ยวกันกับปร้ะธาน 
เจา้หน้าท่�บริ้หาร้ แล้ะด้แล้ให้มั�นใจว่า องค์ปร้ะกอบ แล้ะการ้ดำเนินงานของคณะกร้ร้มการ้เอ่�อต่อ่การ้ใช้ดุ้ล้พนิจิในการ้ตั่ดสนิใจอย่าง
ม่อิสร้ะ โดยปร้ะธานกร้ร้มการ้ม่หน้าท่�คร้อบคลุ้มในเร้่�องดังต่่อไปน่�

(1) กำกบั ต่ดิต่าม แล้ะด้แล้ใหม้ั�นใจไดว้า่ การ้ปฏิบิติั่หนา้ท่�ของคณะกร้ร้มการ้เปน็ไปอยา่งมป่ร้ะสทิธภิาพแล้ะบร้ร้ล้ตุ่ามวตั่ถปุร้ะสงค์
แล้ะเป้าหมายหล้ักขององค์กร้

(2) ด้แล้ให้มั�นใจว่า กร้ร้มการ้ทุกคนม่ส่วนร้่วมในการ้ส่งเสร้ิมให้เกิดวัฒนธร้ร้มองค์กร้ท่�ม่จร้ิยธร้ร้มแล้ะการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่
(3) กำหนดวาร้ะการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้โดยหาร่้อร้่วมกับปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ แล้ะม่มาต่ร้การ้ท่�ด้แล้ให้เร้่�องสำคัญได้ถ้ก

บร้ร้จุเป็นวาร้ะการ้ปร้ะชุ้ม
(4) จัดสร้ร้เวล้าไว้อย่างเพ่ยงพอท่�ฝ่่ายจัดการ้จะเสนอเร้่�องแล้ะมากพอท่�กร้ร้มการ้จะอภิปร้ายปร้ะเด็นสำคัญกันอย่างร้อบคอบ 

โดยทั�วกัน การ้ส่งเสร้ิมให้กร้ร้มการ้ม่การ้ใช้้ดุล้ยพินิจท่�ร้อบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสร้ะ
(5) เสร้ิมสร้้างความสัมพันธ์อันด่ร้ะหว่างกร้ร้มการ้ท่�เป็นผ่้้บร้ิหาร้แล้ะกร้ร้มการ้ท่�ไม่เป็นผ่้้บร้ิหาร้ แล้ะร้ะหว่างคณะกร้ร้มการ้แล้ะ

ฝ่่ายจัดการ้

ทั�งน่� ในกร้ณ่ท่�ผ่้้ดำร้งต่ำแหน่งปร้ะธานกร้ร้มการ้ไม่ใช้่กร้ร้มการ้อิสร้ะ คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทจะแต่่งต่ั�งกร้ร้มการ้อิสร้ะหนึ�งท่านเพ่�อ
ร้ว่มพิจาร้ณากำหนดวาร้ะปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ เพ่�อสง่เสร้มิใหเ้กิดการ้ถว่งดลุ้อำนาจร้ะหว่างคณะกร้ร้มการ้แล้ะฝ่า่ยจัดการ้แล้ะให้
เปน็ไปต่ามหล้กัการ้กำกบัดแ้ล้กจิการ้ท่�ดส่ำหร้บับร้ษิัทัจดทะเบย่น โดยกร้ร้มการ้อสิร้ะจะมว่าร้ะการ้ดำร้งต่ำแหนง่ต่อ่เน่�องไมเ่กนิ 9 
ปี นับจากวันท่�ได้ร้ับการ้แต่่งต่ั�งให้ดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้อิสร้ะคร้ั�งแร้ก ในกร้ณ่ท่�จะแต่่งต่ั�งกร้ร้มการ้อิสร้ะนั�น ให้ดำร้งต่ำแหน่ง 
ต่่อไป คณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณาอย่างสมเหตุ่สมผ่ล้ถึงความจำเป็นดังกล้่าว

นอกจากน่� คณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณาแต่่งต่ั�งคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย เพ่�อพิจาร้ณาปร้ะเด็นเฉพาะเร้่�อง กล้ั�นกร้องข้อม้ล้ แล้ะเสนอ
แนวทางพจิาร้ณากอ่นเสนอใหค้ณะกร้ร้มการ้เหน็ช้อบ ร้วมถงึมก่าร้เปดิเผ่ยบทบาทแล้ะหนา้ท่�ของคณะกร้ร้มการ้ แล้ะคณะกร้ร้มการ้
ช้ดุยอ่ย จำนวนครั้�งของการ้ปร้ะชุ้มแล้ะจำนวนคร้ั�งท่�กร้ร้มการ้แต่ล่้ะท่านเขา้ร้ว่มปร้ะชุ้มในปีท่�ผ่า่นมา แล้ะร้ายงานผ่ล้การ้ปฏิบัิต่งิาน
ของคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อยทุกชุ้ด
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หลักิปฏิิบัตุิ 3.3 
คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้การ้สร้ร้หาแล้ะคัดเล้่อกกร้ร้มการ้ม่กร้ะบวนการ้ท่�โปร้่งใสแล้ะชั้ดเจน เพ่�อให้ได้คณะกร้ร้มการ้ท่�ม่
คณุสมบตั่สิอดคล้้องกบัองคป์ร้ะกอบท่�กำหนดไว้ โดยคณะกร้ร้มการ้จะจัดใหม้ก่าร้พจิาร้ณาหล้กัเกณฑ์แ์ล้ะวิธก่าร้สร้ร้หาบคุคล้ เพ่�อ
ให้ได้กร้ร้มการ้ท่�ม่คุณสมบัต่ิท่�จะทำให้คณะกร้ร้มการ้ม่องค์ปร้ะกอบความร้้้ ความช้ำนาญท่�เหมาะสม ร้วมทั�งม่การ้พิจาร้ณาปร้ะวัต่ิ
ของบุคคล้ดังกล้่าว ก่อนจะนำเสนอท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นให้เป็นผ่้้แต่่งต่ั�งกร้ร้มการ้ โดยจัดให้ผ่้้ถ่อหุ้นได้ร้ับข้อม้ล้อย่างเพ่ยงพอเก่�ยวกับ
บุคคล้ท่�ได้ร้ับการ้เสนอช้่�อเพ่�อปร้ะกอบการ้ต่ัดสินใจ

หลักิปฏิิบัตุิ 3.4 
กอ่นการ้เสนอโคร้งสร้้างแล้ะอตั่ร้าคา่ต่อบแทนกร้ร้มการ้ใหท้่�ปร้ะช้มุผ้้่ถอ่หุน้อนมุตั่ ิคณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณาใหโ้คร้งสร้า้งแล้ะอตั่ร้า
คา่ต่อบแทนคณะกร้ร้มการ้ มค่วามเหมาะสมกับความรั้บผ่ดิช้อบแล้ะจง้ใจให้คณะกร้ร้มการ้นำพาองค์กร้ให้ดำเนินงานต่ามเป้าหมาย
ทั�งร้ะยะสั�นแล้ะร้ะยะยาว โดยการ้กำหนดค่าต่อบแทนของกร้ร้มการ้ทั�งร้ป้แบบท่�เป็นต่วัเงนิแล้ะไม่ใช่้ต่วัเงนิ จะต้่องมค่วามเหมาะสม 
เช่้�อมโยงกับมล้้ค่าท่�บริ้ษัทัสร้า้งให้กบัผ่้ถ้อ่หุน้ แล้ะสอดคล้อ้งกับกล้ยุทธแ์ล้ะเป้าหมายร้ะยะยาวของบริ้ษัทั ปร้ะสบการ้ณ์ ภาร้ะหน้าท่� 
ขอบเขต่ของบทบาทแล้ะความร้ับผ่ิดช้อบ (accountability and responsibility) ร้วมถึงปร้ะโยช้น์ท่�คาดว่าจะได้ร้ับจากกร้ร้มการ้
แต่่ล้ะคน กร้ร้มการ้ท่�ได้ร้ับมอบหมายหน้าท่�แล้ะความร้ับผ่ิดช้อบเพิ�มขึ�น เช้่น เป็นสมาชิ้กของคณะกร้ร้มการ้ชุ้ดย่อย จะได้ร้ับ 
คา่ต่อบแทนเพิ�มท่�เหมาะสม โดยอย้ใ่นล้กัษัณะท่�เปร้ย่บเทย่บไดก้บัร้ะดบัท่�ปฏิบิตั่อิย้ใ่นอตุ่สาหกร้ร้ม ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้จะเปดิเผ่ย
นโยบายแล้ะหลั้กเกณฑ์ก์าร้กำหนดคา่ต่อบแทนกร้ร้มการ้ท่�สะท้อนถึงภาร้ะหน้าท่�แล้ะความรั้บผิ่ดช้อบของแต่ล่้ะคน ร้วมทั�งร้ป้แบบ
แล้ะจำนวนของค่าต่อบแทนท่�ได้ร้ับจากบร้ิษััทแล้ะบร้ิษััทย่อยด้วย

หลักิปฏิิบัตุิ 3.5 
คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้กร้ร้มการ้ทุกคนม่ความร้ับผ่ิดช้อบในการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่� แล้ะจัดสร้ร้เวล้าอย่างเพ่ยงพอ โดยจะกำหนด
หล้ักเกณฑ์์แล้ะจำนวนบร้ิษััทจดทะเบ่ยนท่�กร้ร้มการ้แต่่ล้ะคนจะไปดำร้งต่ำแหน่งให้ไม่เกิน 5 บร้ิษััทจดทะเบ่ยน แล้ะจัดให้ม่ร้ะบบ
การ้ร้ายงานการ้ดำร้งต่ำแหน่งอ่�นของกร้ร้มการ้ ร้วมถึงเปิดเผ่ยให้เป็นท่�ร้บัทร้าบ เพ่�อให้มั�นใจว่า กร้ร้มการ้สามาร้ถทุม่เทเวล้าในการ้
ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ในบร้ิษััทได้อย่างเพ่ยงพอ

ในกร้ณ่ท่�กร้ร้มการ้ดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ หร้อ่ม่ส่วนได้เส่ยไม่ว่าโดยต่ร้ง หร้อ่โดยอ้อมในกิจการ้อ่�นท่�ม่ความขัดแย้ง 
หร้่อสามาร้ถใช้้โอกาสหร้่อข้อม้ล้ของบร้ิษััทเพ่�อปร้ะโยช้น์ของต่น คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้มั�นใจว่า บร้ิษััทม่มาต่ร้การ้ป้องกันอย่าง
เพ่ยงพอแล้ะม่การ้แจ้งให้ผ่้้ถ่อหุ้นร้ับทร้าบ ต่ามเหมาะสม

หลักิปฏิิบัตุิ 3.6 
คณะกร้ร้มการ้จะกำกบัดแ้ล้ใหม้ก่ร้อบแล้ะกล้ไกในการ้กำกบัดแ้ล้นโยบายแล้ะการ้ดำเนนิงานของบร้ษิัทัยอ่ยแล้ะกจิการ้อ่�นท่�บร้ษิัทั
ไปล้งทุนอย่างม่นัยสำคัญ ในร้ะดับท่�เหมาะสมกับกิจการ้แต่่ล้ะแห่ง ร้วมทั�งบร้ิษััทย่อยแล้ะกิจการ้อ่�นท่�บร้ิษััทไปล้งทุนม่ความเข้าใจ
ถ้กต่้องต่ร้งกันด้วย

หลักิปฏิิบัตุิ 3.7 
คณะกร้ร้มการ้จะจดัใหม้ก่าร้ปร้ะเมนิผ่ล้การ้ปฏิบิติั่หนา้ท่�ปร้ะจำปขีองคณะกร้ร้มการ้ คณะกร้ร้มการ้ช้ดุยอ่ย แล้ะกร้ร้มการ้ร้ายบคุคล้ 
เพ่�อใช้้เป็นกร้อบในการ้ต่ร้วจสอบการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทว่าได้ดำเนินการ้ต่ามแนวปฏิิบัต่ิท่�ด่ (Good Practices) 
หร้่อไม่ เพ่�อปร้ับปรุ้งการ้ปฏิิบัติ่งานของคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท แล้ะเพ่�อทบทวนปัญหาแล้ะอุปสร้ร้คท่�เกิดขึ�นในร้อบปีท่�ผ่่านมา  
โดยผ่ล้ปร้ะเมินถ้กนำไปใช้้สำหร้ับการ้พัฒนาการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ต่่อไปด้วย

หลักิปฏิิบัตุิ 3.8 
คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ใหค้ณะกร้ร้มการ้แล้ะกร้ร้มการ้แต่ล่้ะคนมค่วามร้้้ความเข้าใจเก่�ยวกบับทบาทหนา้ท่� ล้กัษัณะการ้ปร้ะกอบ
ธุร้กิจ กฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ แล้ะวัต่ถุปร้ะสงค์ เป้าหมายหล้ัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ะค่านิยมองกร้ค์ โดยม่การ้
จัดปฐมนิเทศกร้ร้มการ้ใหม่ ต่ล้อดจนสนับสนุน ให้กร้ร้มการ้ทุกคนได้ร้ับการ้อบร้มแล้ะพัฒนาความร้้้ท่�จำเป็นอย่างต่่อเน่�องสำหร้ับ
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การ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�กร้ร้มการ้อย่างสม�ำเสมอ เพ่�อเสริ้มสร้้างทักษัะแล้ะความร้้้ความเข้าใจเก่�ยวกับกฎิหมาย กฎิเกณฑ์์ มาต่ร้ฐาน  
ความเส่�ยง แล้ะสภาพแวดล้้อมท่�เก่�ยวข้องกับการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ ร้วมทั�งได้ร้ับทร้าบข้อม้ล้ท่�เป็นปัจจุบันอย่างสม�ำเสมอ พร้้อมทั�ง 
เปิดเผ่ยข้อม้ล้การ้ฝ่ึกอบร้มแล้ะพัฒนาความร้้้อย่างต่่อเน่�องของคณะกร้ร้มการ้ในร้ายงานปร้ะจำปี

หลักิปฏิิบัตุิ 3.9 
คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้มั�นใจว่าการ้ดำเนินงานของคณะกร้ร้มการ้เป็นไปด้วยความเร้่ยบร้้อย สามาร้ถเข้าถึงข้อม้ล้ท่�จำเป็น แล้ะม่
เล้ขานุการ้บร้ิษััทท่�ม่ความร้้้แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ท่�จำเป็นแล้ะเหมาะสมต่่อการ้สนับสนุนการ้ดำเนินงานของคณะกร้ร้มการ้ ดังน่�

3.9.1 คณะกร้ร้มการ้จะจัดให้ม่กำหนดการ้ปร้ะชุ้มแล้ะวาร้ะการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้เป็นการ้ล่้วงหน้า เพ่�อให้กร้ร้มการ้สามาร้ถ
จัดเวล้าแล้ะเข้าร้่วมปร้ะชุ้มได้

3.9.2 จำนวนคร้ั�งของการ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณาให้เหมาะสมกับภาร้ะหน้าท่�แล้ะ ความร้ับผ่ิดช้อบของคณะกร้ร้มการ้
แล้ะล้ักษัณะการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััท ซึ่ึ�งไม่น้อยกว่า 6 คร้ั�งต่่อปี ในกร้ณ่ท่�คณะกร้ร้มการ้ไม่ได้ม่การ้ปร้ะชุ้มทุกเด่อน  
คณะกร้ร้มการ้อาจกำหนดให้ฝ่่ายจัดการ้ร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงานให้คณะกร้ร้มการ้ทร้าบในเด่อนท่�ไม่ได้ม่การ้ปร้ะชุ้ม เพ่�อ
ให้คณะกร้ร้มการ้สามาร้ถกำกับควบคุม แล้ะด้แล้การ้ปฏิิบัต่ิงานของฝ่่ายจัดการ้ได้อย่างต่่อเน่�องแล้ะทันการ้ณ์

3.9.3 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้ม่กล้ไกให้กร้ร้มการ้แต่่ล้ะคน ร้วมทั�งฝ่่ายจัดการ้ม่อิสร้ะท่�จะเสนอเร้่�องท่�เป็นปร้ะโยช้น์ต่่อบร้ิษััท 
เข้าส้่วาร้ะการ้ปร้ะชุ้ม

3.9.4 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้เอกสาร้ปร้ะกอบการ้ปร้ะชุ้มถ้กจัดส่งให้แก่กร้ร้มการ้เป็นการ้ล้่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ้ก่อน
วันปร้ะชุ้ม

3.9.5 คณะกร้ร้มการ้จะสนบัสนนุใหป้ร้ะธานเจา้หนา้ท่�บร้หิาร้เช้ญิผ่้บ้ร้หิาร้ร้ะดบัสง้เขา้ร้ว่มปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้ เพ่�อใหส้าร้สนเทศ
ร้ายล้ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิมในฐานะท่�เก่�ยวข้องกับปัญหาโดยต่ร้ง แล้ะเพ่�อให้ม่โอกาสร้้้จักผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้งสำหร้ับใช้้ปร้ะกอบการ้
พิจาร้ณาแผ่นการ้ส่บทอดต่ำแหน่ง

3.9.6 คณะกร้ร้มการ้สามาร้ถเข้าถงึสาร้สนเทศท่�จำเป็นเพิ�มเติ่มได้จากปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้หิาร้ เล้ขานุการ้บริ้ษัทั หร้อ่ผ้้่บริ้หาร้อ่�น
ท่�ได้ร้ับมอบหมาย ภายในขอบเขต่นโยบายท่�กำหนด แล้ะในกร้ณ่ท่�จำเป็น คณะกร้ร้มการ้ อาจจัดให้ม่ความเห็นอิสร้ะจากท่�
ปร้ึกษัาหร้่อผ่้้ปร้ะกอบวิช้าช้่พภายนอก โดยถ่อเป็นค่าใช้้จ่ายของบร้ิษััท

3.9.7 คณะกร้ร้มการ้อาจกำหนดนโยบายให้กร้ร้มการ้ท่�ไม่เป็นผ่้้บร้ิหาร้ม่โอกาสท่�จะปร้ะชุ้มร้ะหว่างกันเองต่ามความจำเป็นเพ่�อ
อภิปร้ายปัญหาต่่าง ๆ เก่�ยวกับการ้จัดการ้ท่�อย้่ในความสนใจ โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการ้ร้่วมด้วย แล้ะแจ้งให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
บร้ิหาร้ทร้าบถึงผ่ล้การ้ปร้ะชุ้ม

3.9.8 คณะกร้ร้มการ้จะกำหนดคณุสมบตั่แิล้ะปร้ะสบการ้ณข์องเล้ขานกุาร้บร้ษิัทัท่�เหมาะสมท่�จะปฏิบิตั่หินา้ท่�ในการ้ใหค้ำแนะนำ
เก่�ยวกับด้านกฎิหมายแล้ะกฎิเกณฑ์์ต่่าง ๆ ท่�คณะกร้ร้มการ้จะต่้องทร้าบ ด้แล้การ้จัดการ้เอกสาร้การ้ปร้ะชุ้มคณะกร้ร้มการ้ 
เอกสาร้สำคัญต่่าง ๆ แล้ะกิจกร้ร้มของคณะกร้ร้มการ้ ร้วมทั�งปร้ะสานงานให้ม่การ้ปฏิิบัต่ิต่ามมต่ิคณะกร้ร้มการ้ นอกจากน่�
คณะกร้ร้มการ้เปิดเผ่ยคุณสมบัต่ิ แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ของเล้ขานุการ้บร้ิษััทในร้ายงานปร้ะจำปี แล้ะบน website ของบร้ิษััท
ด้วย

3.9.9 เล้ขานกุาร้บร้ษิัทัจะไดร้้บัการ้ฝ่กึอบร้มแล้ะพฒันาความร้้อ้ยา่งต่อ่เน่�องท่�จะเปน็ปร้ะโยช้นต์่อ่การ้ปฏิบิตั่หินา้ท่� แล้ะในกร้ณท่่�
ม่หล้ักส้ต่ร้ร้ับร้อง (certified program) เล้ขานุการ้บร้ิษััทจะได้ร้ับการ้พิจาร้ณาให้เข้าร้ับการ้อบร้มหล้ักส้ต่ร้ดังกล้่าวด้วย
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หลักิปฏิิบัตุิ 4 
สร้ร้หาแล้ะพัฒนาผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้งแล้ะการ้บร้ิหาร้บุคล้ากร้
(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักิปฏิิบัตุิ 4.1
คณะกร้ร้มการ้จะดำเนินการ้เพ่�อให้มั�นใจได้ว่าม่การ้สร้ร้หาแล้ะพัฒนาปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้แล้ะผ้้่บริ้หาร้ร้ะดับส้งให้ม่ความร้้้ 
ทกัษัะ ปร้ะสบการ้ณ ์แล้ะคณุล้กัษัณะท่�จำเปน็ต่อ่การ้ขบัเคล้่�อนองคก์ร้ไปส้เ่ปา้หมาย โดยมก่าร้กำหนดหล้กัเกณฑ์แ์ล้ะวธิก่าร้สร้ร้หา
บคุคล้ท่�มค่ณุสมบัต่เิหมาะสม ต่ล้อดจนส่งเสริ้มแล้ะสนับสนุนให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้หิาร้แล้ะผ้้่บร้หิาร้ร้ะดับสง้ได้ร้บัการ้อบร้มแล้ะ
พัฒนา เพ่�อเพิ�มพ้นความร้้้แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ท่�เป็นปร้ะโยช้น์ต่่อการ้ปฏิิบัต่ิงาน ร้วมถึงกำกับด้แล้ให้ม่แผ่นส่บทอดต่ำแหน่ง  
(succession plan) เพ่�อเป็นการ้เต่ร้่ยมส่บทอดต่ำแหน่งปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้ง แล้ะให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
บร้ิหาร้ร้ายงานผ่ล้การ้ดำเนินงานต่ามแผ่นส่บทอดต่ำแหน่งต่่อคณะกร้ร้มการ้ เพ่�อทร้าบเป็นร้ะยะด้วยอย่างน้อยปีล้ะ 1 คร้ั�ง

หลักิปฏิิบัตุิ 4.2 
คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้ม่การ้กำหนดโคร้งสร้้างค่าต่อบแทนแล้ะการ้ปร้ะเมินผ่ล้ท่�เหมาะสม ดังน่�

4.2.1 คณะกร้ร้มการ้จะกำหนดโคร้งสร้า้งค่าต่อบแทนท่�เปน็เคร่้�องจง้ใจให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้หิาร้ ผ่้บ้ร้หิาร้ร้ะดับสง้ แล้ะบุคล้ากร้
อ่�น ๆ ทุกร้ะดับปฏิิบัต่ิงานให้สอดคล้้องกับวัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหลั้กขององค์กร้แล้ะสอดคล้้องกับผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของ
บร้ิษััทในร้ะยะยาวซึ่ึ�งร้วมถึง

(1)  การ้พิจาร้ณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าต่อบแทนท่�เป็นเงินเด่อน ผ่ล้การ้ดำเนิน งานร้ะยะสั�น เช้่น โบนัส แล้ะ 
ผ่ล้การ้ดำเนินงานร้ะยะยาว เช้่น Employee Stock Ownership Plan

(2)  การ้กำหนดนโยบายเก่�ยวกับการ้จ่ายค่าต่อบแทน โดยคำนึงถึงปัจจัย เช่้น ร้ะดับ ค่าต่อบแทนเปร้่ยบเท่ยบกับร้ะดับ 
ค่าต่อบแทนในอุต่สาหกร้ร้มโดยปร้ะมาณ แล้ะผ่ล้การ้ดำเนินงานของบร้ิษััท เป็นต่้น

(3)  การ้กำหนดนโยบายเก่�ยวกับเกณฑ์์การ้ปร้ะเมินผ่ล้ แล้ะการ้ส่�อสาร้ให้เป็นท่�ร้ับทร้าบ

4.2.2 คณะกร้ร้มการ้ท่�ไม่ร้วมกร้ร้มการ้ท่�เป็นผ่้้บร้ิหาร้ม่บทบาทเก่�ยวกับค่าต่อบแทนแล้ะการ้ปร้ะเมินผ่ล้งานปร้ะธานเจ้าหน้าท่�
บร้ิหาร้ อย่างน้อยในเร้่�องดังต่่อไปน่� 

(1)  เหน็ช้อบหล้กัเกณฑ์ก์าร้ปร้ะเมนิผ่ล้งานปร้ะธานเจา้หนา้ท่�บร้หิาร้ โดยเกณฑ์ก์าร้ปร้ะเมนิผ่ล้งานมล่้กัษัณะจง้ใจใหป้ร้ะธาน
เจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้บร้ิหาร้บร้ิษััทให้เป็นไปต่ามวัต่ถุปร้ะสงค์ เป้าหมายหล้ัก แล้ะกล้ยุทธ์ แล้ะสอดคล้้องกับผ่ล้ปร้ะโยช้น์
ของบร้ิษััทในร้ะยะยาว โดยส่�อสาร้ให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ทร้าบเกณฑ์์การ้ปร้ะเมินล้่วงหน้า

(2)  ปร้ะเมินผ่ล้งานปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้เป็นปร้ะจำทุกปี แล้ะปร้ะธานกร้ร้มการ้เป็นผ่้้ส่�อสาร้ผ่ล้การ้พิจาร้ณาร้วมทั�ง
ปร้ะเด็นเพ่�อการ้พัฒนาให้ปร้ะธานเจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ทร้าบ

(3)  อนมุตั่คิา่ต่อบแทนปร้ะจำปีของปร้ะธานเจ้าหน้าเจ้าหน้าท่�บริ้หาร้ แล้ะพิจาร้ณาผ่ล้ปร้ะเมินการ้ปฏิบัิต่หิน้าท่�ของปร้ะธาน
เจ้าหน้าท่�บร้ิหาร้ แล้ะปัจจัยอ่�น ๆ ปร้ะกอบด้วย

4.2.3 คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้ม่การ้กำหนดหล้ักเกณฑ์์แล้ะปัจจัยในการ้ปร้ะเมินผ่ล้สำหร้ับทั�งองค์กร้

หลักิปฏิิบัตุิ 4.3 
คณะกร้ร้มการ้จะทำความเขา้ใจโคร้งสร้า้งแล้ะความสมัพนัธข์องผ่้ถ้อ่หุน้ท่�อาจมผ่่ล้กร้ะทบต่อ่การ้บร้หิาร้งานของบร้ษิัทัแล้ะอำนาจ
ในการ้ควบคุมการ้บร้ิหาร้จัดการ้บร้ิษััทเพ่�อมิให้เป็นอุปสร้ร้คต่่อการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ของคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท แล้ะจะด้แล้ให้ม่การ้เปิด
เผ่ยข้อม้ล้ท่�อาจม่ผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้ควบคุมบร้ิษััทอย่างเหมาะสม
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หลักิปฏิิบัตุิ 4.4 
คณะกร้ร้มการ้จะต่ดิต่ามดแ้ล้การ้บร้หิาร้แล้ะพฒันาบุคล้ากร้ใหม้จ่ำนวน ความร้้ท้กัษัะ ปร้ะสบการ้ณ ์แล้ะแร้งจง้ใจท่�เหมาะสม แล้ะ
สอดคล้้องกับทิศทางแล้ะกล้ยุทธ์ขององค์กร้ 

หลักิปฏิิบัตุิ 5 
ส่งเสร้ิมนวัต่กร้ร้มแล้ะการ้ปร้ะกอบธุร้กิจอย่างม่ความร้ับผ่ิดช้อบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักิปฏิิบัตุิ 5.1
คณะกร้ร้มการ้ให้ความสำคัญแล้ะสนับสนุนการ้สร้้างนวัต่กร้ร้มท่�ก่อให้เกิดม้ล้ค่าแก่ธุร้กิจควบค้่ไปกับการ้สร้้างคุณปร้ะโยช้น์ต่่อ 
ผ่้ว้า่จา้งหร่้อผ่้ท้่�เก่�ยวขอ้ง แล้ะมค่วามร้บัผ่ดิช้อบต่่อสงัคมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม โดยจะสง่เสร้มิการ้ดำเนนิการ้เพ่�อเพิ�มคณุคา่ใหบ้ร้ษิัทั ต่าม
สภาพปัจจัยแวดล้้อมท่�เปล้่�ยนแปล้งอย้่เสมอ ซึ่ึ�งอาจคร้อบคลุ้มการ้กำหนดร้้ปแบบธุร้กิจ (Business Model) วิธ่คิดมุมมองในการ้
ออกแบบแล้ะพัฒนาสินค้าแล้ะบร้ิการ้ การ้วิเคร้าะห์ การ้ปร้ับปรุ้งกร้ะบวนการ้ผ่ล้ิต่แล้ะกร้ะบวนการ้ทำงาน ร้วมทั�งการ้ร้่วมม่อกับ
ค้่ค้า 

นอกจากน่� คณะกร้ร้มการ้จะให้ความสำคัญกับการ้สร้้างวัฒนธร้ร้มองค์กร้แล้ะด้แล้ให้ฝ่่ายจัดการ้นำไปเป็นส่วนหนึ�งในการ้ทบทวน
กล้ยุทธ์ การ้วางแผ่นพัฒนาปร้ับปรุ้งการ้ดำเนินงาน แล้ะการ้ต่ิดต่ามผ่ล้การ้ดำเนินงาน

หลักิปฏิิบัตุิ 5.2
คณะกร้ร้มการ้จะติ่ดต่ามด้แล้ให้ฝ่่ายจัดการ้ปร้ะกอบธุร้กิจอย่างม่ความรั้บผิ่ดช้อบต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม แล้ะสะท้อนอย้่ในแผ่น
ดำเนินการ้ (operational plan) เพ่�อให้มั�นใจได้ว่า ทุกฝ่่ายขององค์กร้ได้ดำเนินการ้สอดคล้้องกับวัต่ถุปร้ะสงค์ เป้าหมายหล้ัก แล้ะ
แผ่นกล้ยุทธ์ (strategies) ของบร้ิษััท แล้ะคำนึงถึงผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย โดยคณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้ม่กล้ไกท่�ทำให้มั�นใจว่าบร้ิษััท
ปร้ะกอบธุร้กิจอย่างม่จร้ิยธร้ร้ม 

ม่ความร้ับผ่ิดช้อบต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม ไม่ล้ะเมิดสิทธิของผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย เพ่�อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กร้สามาร้ถบร้ร้ลุ้
วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหล้ัก ได้อย่างยั�งย่น 

คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทได้กำหนดแนวปฏิิบัต่ิต่่อผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยต่่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ�งในนโยบายความร้ับผ่ิดช้อบต่่อสังคม (CSR) แล้ะ
จร้ร้ยาบร้ร้ณ (Code of Conduct) แล้ะจะเปิดเผ่ยข้อม้ล้สำคัญท่�เก่�ยวข้องแล้ะจำเป็นแก่ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยเหล้่านั�นได้ร้ับทร้าบอย่าง
เพ่ยงพอ เช้่�อถ่อได้ แล้ะทันเวล้า ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทต่้องต่ร้ะหนักถึงความสำคัญของผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยแล้ะปฏิิบัต่ิต่่อผ่้้ม่ส่วนได้
เส่ยทุกกลุ้่ม ซึ่ึ�งร้วมถึงผ่้้ถ่อหุ้น พนักงาน ผ่้้ว่าจ้าง ค้่ค้า สาธาร้ณะแล้ะสังคมโดยร้วมอย่างโปร้่งใส เหมาะสม เสมอภาคแล้ะเป็นธร้ร้ม 
ซึ่ึ�งคร้อบคลุ้มเร้่�องดังน่�

(1) ความร้ับผ่ิดช้อบต่่อพนักงานแล้ะล้้กจ้าง โดยปฏิิบัต่ิให้เป็นไปต่ามกฎิหมายแล้ะมาต่ร้ฐานท่�เก่�ยวข้องแล้ะปฏิิบัต่ิต่่อพนักงาน
แล้ะล้้กจ้างอย่างเป็นธร้ร้มแล้ะเคาร้พสิทธิมนุษัยช้น ได้แก่ การ้กำหนดค่าต่อบแทนแล้ะค่าผ่ล้ปร้ะโยช้น์อ่�น ๆ ท่�เป็นธร้ร้ม 
การ้จัดสวัสดิการ้ท่�ไม่นอ้ยกว่าท่�กฎิหมายกำหนดหร้อ่มากกว่าต่ามความเหมาะสม การ้ดแ้ล้สุขภาพอนามัยแล้ะความปล้อดภัย
ในการ้ทำงาน การ้อบร้มให้ความร้้้ พัฒนาศักยภาพแล้ะส่งเสร้ิมความก้าวหน้า ร้วมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานม่โอกาสพัฒนา
ทักษัะการ้ทำงานในด้านอ่�น ๆ

(2) ความร้ับผ่ิดช้อบต่่อผ่้้ว่าจ้าง โดยปฏิิบัต่ิให้เป็นไปต่ามกฎิหมายแล้ะมาต่ร้ฐานท่�เก่�ยวข้องแล้ะคำนึงถึงสุขภาพ ความปล้อดภัย 
ความเป็นธร้ร้ม การ้เก็บร้ักษัาข้อม้ล้ผ่้้ว่าจ้าง การ้ต่ิดต่ามวัดผ่ล้ความพึงพอใจของผ่้้ว่าจ้าง เพ่�อการ้พัฒนาปร้ับปรุ้งผ่ล้ิต่ภัณฑ์์
แล้ะบร้กิาร้ ร้วมทั�งการ้โฆษัณาปร้ะช้าสมัพันธ์ต่อ้งกร้ะทำอยา่งมค่วามร้บัผ่ดิช้อบไมท่ำใหเ้กดิความเขา้ใจผ่ดิ หร้อ่ใช้ป้ร้ะโยช้น์
จากความเข้าใจผ่ิดของผ่้้ว่าจ้าง
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(3) ความรั้บผ่ดิช้อบต่่อค่้ค้า โดยมก่ร้ะบวนการ้จัดซึ่่�อจดัจา้งแล้ะเง่�อนไขสัญญาหร้อ่ข้อต่กล้งท่�เปน็ธร้ร้ม การ้ช่้วยให้ความร้้้ พฒันา
ศักยภาพ แล้ะยกร้ะดับความสามาร้ถในการ้ให้บร้ิการ้ให้ได้มาต่ร้ฐาน ช้่�แจงแล้ะด้แล้ให้ค้่ค้าเคาร้พสิทธิมนุษัยช้นแล้ะปฏิิบัต่ิ
ต่อ่แร้งงานต่นเองอยา่งเป็นธร้ร้ม ร้บัผ่ดิช้อบต่อ่สงัคมแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม ร้วมถงึมร่้ะเบย่บในการ้ปร้ะเมนิแล้ะคดัเล้อ่กค้ค่า้ เพ่�อ
พัฒนาการ้ปร้ะกอบธุร้กิจร้ะหว่างกันอย่างยั�งย่น

(4) ความร้ับผ่ิดช้อบต่่อชุ้มช้น โดยนำความร้้้แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ทางธุร้กิจมาพัฒนาโคร้งการ้ท่�สามาร้ถสร้้างเสร้ิมปร้ะโยช้น์ต่่อ
ชุ้มช้นได้อย่างเป็นร้้ปธร้ร้ม ม่การ้ต่ิดต่ามแล้ะวัดผ่ล้ความค่บหน้าแล้ะความสำเร้็จในร้ะยะยาว

(5) ความร้ับผ่ิดช้อบต่่อสิ�งแวดล้้อม โดยป้องกัน ล้ด จัดการ้แล้ะด้แล้ให้มั�นใจว่าบร้ิษััทจะไม่สร้้างหร้่อก่อให้เกิดผ่ล้กร้ะทบในทาง
ล้บต่่อสิ�งแวดล้้อม ซึ่ึ�งคร้อบคลุ้มการ้ใช้้พล้ังงาน การ้ใช้้น�ำ การ้ใช้้ทร้ัพยากร้หมุนเว่ยน การ้ปล้่อยแล้ะจัดการ้ของเส่ยจากการ้
ปร้ะกอบธุร้กิจ แล้ะการ้ปล้่อยก๊าซึ่เร้่อนกร้ะจก เป็นต่้น

(6) การ้แข่งขันอย่างเป็นธร้ร้ม โดยการ้ปร้ะกอบธุร้กิจอย่างเปิดเผ่ยโปร่้งใสแล้ะไม่สร้้างความได้เปร้่ยบทางการ้แข่งขันอย่างไม่
เป็นธร้ร้ม

(7) การ้ต่อ่ต่า้นการ้ทจุร้ติ่แล้ะคอร้ร์้ปัช้ั�น โดยปฏิบิตั่ใิหเ้ปน็ไปต่ามกฎิหมายแล้ะมาต่ร้ฐานท่�เก่�ยวขอ้ง แล้ะกำหนดใหบ้ร้ษิัทัมแ่ล้ะ
ปร้ะกาศนโยบายการ้ต่่อต้่านการ้ทุจร้ิต่แล้ะคอร์้ร้ัปชั้�นต่่อสาธาร้ณะ โดยม่แผ่นท่�จะเข้าร้่วมเป็นภาค่เคร้่อข่ายในการ้ต่่อต้่าน
การ้ทจุริ้ต่แล้ะคอร์้ร้ปัช้ั�น ร้วมถงึสนับสนุนใหบ้ร้ษัิัทอ่�นๆ แล้ะค้ค้่ามแ่ล้ะปร้ะกาศนโยบายการ้ต่อ่ต้่านการ้ทุจร้ติ่แล้ะคอร้ร์้ปัช้ั�น
ด้วย

หลักิปฏิิบัตุิ 5.3 
คณะกร้ร้มการ้จะต่ิดต่ามด้แล้ให้ฝ่่ายจัดการ้จัดสร้ร้แล้ะจัดการ้ทร้ัพยากร้ให้เป็นไปอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ปร้ะสิทธิผ่ล้ โดยคำนึงถึง
ผ่ล้กร้ะทบแล้ะการ้พัฒนาทร้ัพยากร้ต่ล้อดสาย value chain เพ่�อให้สามาร้ถบร้ร้ลุ้วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเป้าหมายหลั้กได้อย่างยั�งย่น 
ทั�งน่� ทร้ัพยากร้ท่�บร้ิษััทฯ พึงคำนึงถึงม่อย่างน้อย 4 ปร้ะเภท ได้แก่ การ้เงิน (Financial Capital) ด้านบุคล้ากร้ (Human Capital) 
สังคมแล้ะความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) แล้ะธร้ร้มช้าต่ิ (Natural Capital)

หลักิปฏิิบัตุิ 5.4
คณะกร้ร้มการ้จะจดัใหม้ก่ร้อบการ้กำกบัด้แล้แล้ะการ้บร้หิาร้จดัการ้เทคโนโล้ยส่าร้สนเทศร้ะดบัองคก์ร้ ท่�สอดคล้อ้งกบัความต่อ้งการ้
ของบร้ษิัทั ร้วมทั�งดแ้ล้ใหม้ก่าร้นำเทคโนโล้ยส่าร้สนเทศมาใช้ใ้นการ้เพิ�มโอกาสทางธรุ้กจิแล้ะพฒันาการ้ดำเนนิงาน การ้บร้หิาร้ความ
เส่�ยง เพ่�อให้บร้ิษััทสามาร้ถบร้ร้ลุ้วัต่ถุปร้ะสงค์ แล้ะเป้าหมายหล้ักของบร้ิษััท ดังน่�

5.4.1 คณะกร้ร้มการ้จะจัดให้ม่นโยบายในเร่้�องการ้จัดสร้ร้แล้ะการ้บร้ิหาร้ทร้ัพยากร้ด้านเทคโนโล้ย่ สาร้สนเทศ ซึึ่�งคร้อบคลุ้มถึง
การ้จดัสร้ร้ทร้พัยากร้ใหเ้พย่งพอต่่อการ้ดำเนนิธรุ้กิจ แล้ะการ้กำหนดแนวทางเพ่�อร้องร้บัในกร้ณท่่�ไมส่ามาร้ถจดัสร้ร้ทร้พัยากร้
ได้เพ่ยงพอต่ามท่�กำหนดไว้

5.4.2 คณะกร้ร้มการ้ม่การ้จัดทำแผ่นแล้ะแนวปฏิิบัต่ิในการ้บร้ิหาร้จัดการ้ความเส่�ยงด้านเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ

5.4.3 คณะกร้ร้มการ้จะจัดให้ม่นโยบายแล้ะมาต่ร้การ้ร้ักษัาความมั�นคงปล้อดภัยของร้ะบบสาร้สนเทศ ทั�งน่� กร้อบการ้กำกับด้แล้
แล้ะการ้บร้ิหาร้จัดการ้เทคโนโล้ย่สาร้สนเทศร้ะดับองค์กร้ ได้แก่

(1)  บร้ิษััทฯ ได้ทำต่ามกฎิหมาย ร้ะเบ่ยบ ข้อบังคับแล้ะมาต่ร้ฐานต่่างๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการ้ใช้้เทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ
(2)  บร้ษิัทัฯ มร่้ะบบการ้รั้กษัาความปล้อดภยัของข้อมล้้ ในการ้ร้กัษัาความลั้บ (Confidentiality) การ้ร้กัษัาความน่าเช่้�อถอ่ 

(Integrity) แล้ะความพร้อ้มใช้ข้องขอ้มล้้ (Availability) ร้วมทั�งปอ้งกนัมใิหม้ก่าร้นำขอ้มล้้ไปใช้ใ้นทางมชิ้อบ หร้อ่มก่าร้
แก้ไขเปล้่�ยนแปล้งข้อม้ล้โดยไม่ได้ร้ับอนุญาต่
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(3)  บร้ิษััทฯ ได้พิจาร้ณาความเส่�ยงด้านเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ แล้ะม่มาต่ร้การ้ในการ้บร้ิหาร้จัดการ้ความเส่�ยงดังกล้่าว ใน
ดา้นต่า่งๆ เช่้น การ้บริ้หาร้ความต่่อเน่�องทางธุร้กจิ (Business Continuity Management) การ้บริ้หาร้จัดการ้เหตุ่การ้ณ์
ท่�ส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อความมั�นคงปล้อดภัยของร้ะบบสาร้สนเทศ (Incident Management) การ้บร้ิหาร้จัดการ้ทร้ัพย์สิน
สาร้สนเทศ (Asset Management) เป็นต่้น

(4)  บร้ิษััทฯ ได้พิจาร้ณาการ้จัดสร้ร้แล้ะบร้ิหาร้ทร้ัพยากร้ด้านเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ ม่การ้กำหนดหล้ักเกณฑ์์แล้ะปัจจัยใน
การ้กำหนดล้ำดับความสำคัญของแผ่นงานด้านเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ เช่้น ความเหมาะสมสอดคล้้องกับแผ่นกล้ยุทธ์ 
ผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้ดำเนินธุร้กิจ ความเร้่งด่วนในการ้ใช้้งาน งบปร้ะมาณแล้ะทร้ัพยากร้บุคคล้ด้านเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศ 
แล้ะความสอดคล้้องกับร้้ปแบบธุร้กิจ (Business Model) เป็นต่้น

หลักิปฏิิบัตุิ 6
ด้แล้ให้ม่ร้ะบบการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงแล้ะการ้ควบคุมภายในท่�เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and  
Internal Control)

หลักิปฏิิบัตุิ 6.1
คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้มั�นใจว่า บริ้ษััทม่ร้ะบบการ้บริ้หาร้ความเส่�ยงแล้ะการ้ควบคุมภายใน ท่�จะทำให้บร้ร้ลุ้วัต่ถุปร้ะสงค์
อย่างม่ปร้ะสิทธิผ่ล้ แล้ะม่การ้ปฏิิบัต่ิให้เป็นไปต่ามกฎิหมายแล้ะมาต่ร้ฐานท่�เก่�ยวข้อง ดังน่�

6.1.1 คณะกร้ร้มการ้จะทำความเข้าใจความเส่�ยงท่�สำคัญของบร้ิษััท แล้ะอนุมัต่ิความเส่�ยงท่�ยอมร้ับได้

6.1.2 คณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณาแล้ะอนุมัต่ินโยบายการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงท่�สอดคล้้องกับ วัต่ถุปร้ะสงค์ เป้าหมายหล้ัก กล้ยุทธ์ 
แล้ะความเส่�ยงท่�ยอมรั้บได้ของบริ้ษัทั สำหรั้บเป็นกร้อบการ้ปฏิบัิต่งิานในกร้ะบวนการ้บริ้หาร้ความเส่�ยงของทุกคนในองค์กร้
ให้เป็นทิศทางเด่ยวกัน ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้ให้ความสำคัญกับสัญญาณเต่่อนภัยล้่วงหน้าแล้ะด้แล้ให้ม่การ้ทบทวนนโยบาย
การ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงเป็นปร้ะจำ

6.1.3 คณะกร้ร้มการ้ด้แล้จะให้บร้ิษััทม่การ้ร้ะบุความเส่�ยง โดยพิจาร้ณาปัจจัยทั�งภายนอกแล้ะภายในองค์กร้ท่�อาจส่งผ่ล้ให้บร้ิษััท
ไม่สามาร้ถบร้ร้ลุ้วัต่ถุปร้ะสงค์ท่�กำหนดไว้ ทั�งน่� ความเส่�ยงหล้ักท่�คณะกร้ร้มการ้บร้ิหาร้จะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น 
ความเส่�ยงด้านกล้ยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่�ยงด้านการ้ปฏิิบัต่ิงาน (Operational Risk) ความเส่�ยงด้านการ้เงิน  
(Financial Risk) แล้ะความเส่�ยงด้านการ้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิร้ะเบ่ยบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นต่้น

6.1.4 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ใหม้ั�นใจวา่ บร้ษิัทัไดม้ก่าร้ปร้ะเมนิผ่ล้กร้ะทบแล้ะโอกาสท่�เกดิขึ�นของความเส่�ยงท่�ไดร้้ะบไุวเ้พ่�อจดัล้ำดบั
ความเส่�ยง แล้ะม่วิธ่จัดการ้ความเส่�ยงท่�เหมาะสม

6.1.5 คณะกร้ร้มการ้จะมอบหมายให้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบกล้ั�นกร้อง 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกร้ร้มการ้พิจาร้ณาต่าม
ท่�เหมาะสมกับธุร้กิจ

6.1.6 คณะกร้ร้มการ้จะต่ิดต่ามแล้ะปร้ะเมินผ่ล้ปร้ะสิทธิผ่ล้ของการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงอย่างสม�ำเสมอ

6.1.7 คณะกร้ร้มการ้ม่หน้าท่�ด้แล้ให้บร้ิษััทปร้ะกอบธุร้กิจให้เป็นไปต่ามกฎิหมาย แล้ะมาต่ร้ฐานท่�เก่�ยวข้องทั�งของในปร้ะเทศแล้ะ
ในร้ะดับสากล้

6.1.8 สำหร้ับบร้ิษััทย่อยหร้่อกิจการ้อ่�นท่�บร้ิษััทไปล้งทุนอย่างม่นัยสำคัญ (เช้่น ม่สัดส่วนการ้ถ่อหุ้นท่�ม่สิทธิออกเส่ยงต่ั�งแต่่ร้้อยล้ะ 
20 แต่่ไม่เกินร้้อยล้ะ 50) คณะกร้ร้มการ้จะนำผ่ล้ปร้ะเมินร้ะบบควบคุมภายในแล้ะการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงมาเป็นส่วนหนึ�งใน
การ้พิจาร้ณาต่ามข้อ 6.1.1 – 6.1.7 ด้วย
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หลักิปฏิิบัตุิ 6.2
คณะกร้ร้มการ้ได้จัดต่ั�งคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่ึ�งทุกคนต่้องเป็นกร้ร้มการ้อิสร้ะ แล้ะไม่ม่ล้ักษัณะต่้องห้ามต่าม
กฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง ร้วมถึงต่้องม่คุณสมบัต่ิแล้ะหน้าท่�ต่ามหล้ักเกณฑ์์ของสำนักงาน ก.ล้.ต่. แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ฯ เพ่�อให้สามาร้ถ
ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ได้อย่างม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะอิสร้ะ ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้จะกำหนดหน้าท่�ของคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบไว้เป็นล้ายล้ักษัณ์
อกัษัร้ โดยมห่นา้ท่�อยา่งนอ้ยต่ามท่�กำหนดไวใ้นกฎิบตั่ร้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ ร้วมถงึการ้ใหค้วามเหน็ถงึความเพย่งพอของร้ะบบ
การ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงแล้ะการ้ควบคุมภายใน แล้ะเปิดเผ่ยไว้ในร้ายงานปร้ะจำปี

หลักิปฏิิบัตุิ 6.3
คณะกร้ร้มการ้จะติ่ดต่ามดแ้ล้แล้ะจดัการ้ความขัดแยง้ของผ่ล้ปร้ะโยช้นท์่�อาจเกดิขึ�นไดร้้ะหวา่งบร้ษิัทักบัฝ่า่ยจดัการ้ คณะกร้ร้มการ้ 
หร้่อผ่้้ถ่อหุ้น ร้วมไปถึงการ้ป้องกันการ้ใช้้ปร้ะโยช้น์อันมิควร้ในทร้ัพย์สิน ข้อม้ล้ แล้ะโอกาสของบร้ิษััท แล้ะการ้ทำธุร้กร้ร้มกับผ่้้ท่�ม่
ความสัมพันธ์เก่�ยวโยงกับบร้ิษััทในล้ักษัณะท่�ไม่สมควร้ ดังน่�

6.3.1 คณะกร้ร้มการ้จะกำกบัด้แล้ใหม้ร่้ะบบการ้ร้กัษัาความปล้อดภยัของขอ้มล้้ ซึ่ึ�งร้วมถงึการ้กำหนดนโยบายแล้ะวธิป่ฏิบิตั่ใินการ้
ร้ักษัาความล้ับ (confidentiality) การ้ร้ักษัาความน่าเช้่�อถ่อ (integrity) แล้ะความพร้้อมใช้้ของข้อม้ล้ (availability) ร้วมทั�ง
การ้จัดการ้ขอ้มล้้ท่�อาจมผ่่ล้กร้ะทบต่อ่ร้าคาหล้กัทร้พัย ์(market sensitive information) นอกจากน่� คณะกร้ร้มการ้จะดแ้ล้
ให้กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้ง แล้ะพนักงาน ต่ล้อดจนบุคคล้ภายนอกท่�เก่�ยวข้อง เช่้น ท่�ปร้ึกษัาทางกฎิหมาย ท่�ปร้ึกษัา
ทางการ้เงิน ปฏิิบัต่ิต่ามร้ะบบการ้ร้ักษัาความปล้อดภัยของข้อม้ล้ด้วย

6.3.2 คณะกร้ร้มการ้จะดแ้ล้ใหม้ก่าร้จัดการ้แล้ะต่ดิต่ามร้ายการ้ท่�อาจมค่วามขดัแยง้ของผ่ล้ปร้ะโยช้น์ ร้วมทั�งดแ้ล้ใหม้แ่นวทางแล้ะ
วธิป่ฏิบิตั่ ิเพ่�อใหก้าร้ทำร้ายการ้ดงักล้า่วเปน็ไปต่ามขั�นต่อนการ้ดำเนนิการ้แล้ะการ้เปดิเผ่ยขอ้มล้้ต่ามท่�กฎิหมายกำหนดแล้ะ
เป็นไปเพ่�อผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของบร้ิษััทแล้ะผ่้้ถ่อหุ้นโดยร้วมเป็นสำคัญ โดยท่�ผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยไม่ม่ส่วนร้่วมในการ้ต่ัดสินใจ

6.3.3 คณะกร้ร้มการ้จะมข่อ้กำหนดใหก้ร้ร้มการ้ร้ายงานการ้มส่ว่นไดเ้สย่อยา่งนอ้ยกอ่นการ้ พจิาร้ณาวาร้ะการ้ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้ 
แล้ะบนัทกึไวใ้นร้ายงานการ้ปร้ะช้มุคณะกร้ร้มการ้ คณะกร้ร้มการ้ดแ้ล้ใหก้ร้ร้มการ้ท่�มส่ว่นไดเ้สย่อยา่งมน่ยัสำคญัในล้กัษัณะ
ท่�อาจทำให้กร้ร้มการ้ร้ายดังกล้่าวไม่สามาร้ถให้ความเห็นได้อย่างอิสร้ะ งดเว้นจากการ้ม่ส่วนร้่วมในการ้ปร้ะชุ้มพิจาร้ณาใน
วาร้ะนั�น

หลักิปฏิิบัตุิ 6.4
คณะกร้ร้มการ้กำกับดแ้ล้ใหบ้ร้ษิัทัมก่าร้จัดทำนโยบายแล้ะแนวปฏิบัิต่ดิา้นการ้ต่อ่ต่า้นคอร้ร์้ปัช้ั�นท่�ช้ดัเจน โดยไดส้่�อสาร้ในทุกร้ะดบั
ขององค์กร้แล้ะต่่อคนนอกเพ่�อให้เกิดการ้นำไปปฏิิบัต่ิได้จร้ิง แล้ะคณะกร้ร้มการ้จะจัดให้ม่โคร้งการ้หร้่อแนวทางในการ้ต่่อต่้านการ้
ทจุร้ติ่ การ้คอร้ร์้ปัชั้�น ร้วมถงึการ้สนบัสนนุกจิกร้ร้มท่�สง่เสร้มิแล้ะปล้ก้ฝ่งัใหพ้นกังานทกุคนปฏิบิตั่ติ่ามกฎิหมาย แล้ะร้ะเบย่บขอ้บงัคบั
ท่�เก่�ยวข้อง

หลักิปฏิิบัตุิ 6.5 
คณะกร้ร้มการ้ได้กำกับด้แล้ให้บร้ิษััทม่กล้ไกในการ้ร้ับเร้่�องร้้องเร้่ยนแล้ะการ้ดำเนินการ้กร้ณ่ม่การ้ช้่�เบาะแส แล้ะกำหนดแนวทาง
ปฏิิบัต่ิท่�ช้ัดเจนไว้ในนโยบายการ้แจ้งเบาะแสแล้ะข้อร้้องเร้่ยน ทั�งน่�จะจัดให้ม่การ้เปิดเผ่ยช่้องทางในการ้รั้บเร่้�องร้้องเร้่ยนไว้ใน  
website หร้่อร้ายงานปร้ะจำปีของบร้ิษััท

หลักิปฏิิบัตุิ 7 
ร้ักษัาความน่าเช้่�อถ่อทางการ้เงินแล้ะการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักิปฏิิบัตุิ 7.1 
คณะกร้ร้มการ้มค่วามร้บัผ่ดิช้อบในการ้ดแ้ล้ใหร้้ะบบการ้จัดทำร้ายงานทางการ้เงนิแล้ะการ้เปดิเผ่ยขอ้มล้้สำคญัต่า่ง ๆ  ถก้ต่อ้ง เพย่ง
พอ ทันเวล้า เป็นไปต่ามกฎิเกณฑ์์ มาต่ร้ฐาน แล้ะแนวปฏิิบัต่ิท่�เก่�ยวข้อง ดังน่�
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7.1.1 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้บุคล้ากร้ท่�เก่�ยวข้องกับการ้จัดทำแล้ะเปิดเผ่ยข้อม้ล้ ม่ความร้้้ ทักษัะ แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ท่�เหมาะสม
กับหน้าท่�ความร้ับผ่ิดช้อบ แล้ะม่จำนวนเพ่ยงพอ โดยบุคล้ากร้ดังกล้่าวหมายร้วมถึงผ่้้บร้ิหาร้ส้งสุดสายงานบัญช้่แล้ะการ้เงิน 
ผ่้้จัดทำบัญช้่ ผ่้้ต่ร้วจสอบภายใน เล้ขานุการ้บร้ิษััท แล้ะนักล้งทุนสัมพันธ์

7.1.2 ในการ้ให้ความเห็นช้อบการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้คณะกร้ร้มการ้จะคำนึงถึงปัจจัยท่�เก่�ยวข้องโดยในกร้ณ่ท่�เป็นร้ายงานทางการ้เงิน 
จะพิจาร้ณาปัจจัยอย่างน้อย ดังน่�

(1)  ความเห็นของผ้้่สอบบัญช้่ในร้ายงานทางการ้เงิน แล้ะข้อสังเกต่ของผ้้่สอบบัญช่้เก่�ยวกับร้ะบบควบคุมภายใน ร้วมทั�ง 
ข้อสังเกต่ของผ่้้สอบบัญช้่ผ่่านการ้ส่�อสาร้ในช้่องทางอ่�น ๆ (ถ้าม่)

(2)  ความสอดคล้้องกับวัต่ถุปร้ะสงค์ เป้าหมายหล้ัก กล้ยุทธ์ แล้ะนโยบายของบร้ิษััท

7.1.3 คณะกร้ร้มการ้จะดแ้ล้ใหก้าร้เปดิเผ่ยขอ้มล้้ ร้วมถงึงบการ้เงนิ ร้ายงานปร้ะจำป ีแบบ 56-1 สามาร้ถสะทอ้นฐานะการ้เงนิแล้ะ
ผ่ล้การ้ดำเนนิงานอยา่งเพย่งพอ ร้วมทั�งสนบัสนนุใหบ้ร้ษิัทัจดัทำคำอธิบายแล้ะการ้วิเคร้าะหข์องฝ่า่ยจัดการ้ (Management’s 
Discussion and Analysis หร้่อ MD&A) เพ่�อปร้ะกอบการ้เปิดเผ่ยงบการ้เงินทุกไต่ร้มาส  ทั�งน่� เพ่�อให้นักล้งทุนได้ร้ับทร้าบ
ข้อม้ล้แล้ะเข้าใจการ้เปล่้�ยนแปล้งท่�เกิดขึ�นกับฐานะการ้เงินแล้ะผ่ล้การ้ดำเนินงานของบริ้ษััทในแต่่ล้ะไต่ร้มาสได้ด่ยิ�งขึ�น 
นอกจากข้อม้ล้ต่ัวเล้ขในงบการ้เงินเพ่ยงอย่างเด่ยว 

7.1.4 ในกร้ณ่ท่�การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ร้ายการ้ใดเก่�ยวข้องกับกร้ร้มการ้ร้ายใดร้ายหนึ�งเป็นการ้เฉพาะ กร้ร้มการ้ร้ายนั�นจะด้แล้ให้การ้
เปิดเผ่ยในส่วนของต่นม่ความคร้บถ้วน ถ้กต่้องด้วย เช่้น ข้อม้ล้ผ้้่ถ่อหุ้นของกลุ้่มต่น การ้เปิดเผ่ยในส่วนท่�เก่�ยวเน่�องกับ  
shareholders’ agreement ของกลุ้่มต่น เป็นต่้น

หลักิปฏิิบัตุิ 7.2 
คณะกร้ร้มการ้จะดแ้ล้ให้ฝ่า่ยจัดการ้มก่าร้ติ่ดต่ามแล้ะปร้ะเมินฐานะทางการ้เงินของบริ้ษัทัแล้ะมก่าร้ร้ายงานต่อ่คณะกร้ร้มการ้อย่าง
สม�ำเสมอ โดยคณะกร้ร้มการ้แล้ะฝ่่ายจัดการ้ร้่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร้็ว หากเร้ิ�มม่สัญญาณบ่งช่้�ถึงปัญหาสภาพคล้่องทางการ้เงิน
แล้ะความสามาร้ถในการ้ช้ำร้ะหน่� ร้วมถึงในการ้อนุมัต่ิการ้ทำร้ายการ้ใด ๆ  หร้่อการ้เสนอความเห็นให้ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นอนุมัต่ิ คณะ
กร้ร้มการ้จะต่อ้งมั�นใจไดว้า่ การ้ทำร้ายการ้ดังกล้า่วจะไมก่ร้ะทบต่อ่ความต่อ่เน่�องในการ้ดำเนนิกจิการ้ สภาพคล้อ่งทางการ้เงนิ หร้อ่
ความสามาร้ถในการ้ช้ำร้ะหน่�

หลักิปฏิิบัตุิ 7.3 
ในภาวะท่�บร้ิษััทปร้ะสบปัญหาทางการ้เงินหร้่อม่แนวโน้มจะปร้ะสบปัญหา คณะกร้ร้มการ้จะทำให้มั�นใจได้ว่า บริ้ษััทม่แผ่นในการ้
แก้ไขปัญหา หร่้อม่กล้ไกอ่�นท่�จะสามาร้ถแก้ไขปัญหาทางการ้เงินได้ ทั�งน่� ภายใต้่การ้คำนึงถึงสิทธิของผ่้้ม่ส่วนได้เส่ย แล้ะความ 
สมเหตุ่สมผ่ล้

หลักิปฏิิบัตุิ 7.4 
คณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณาจัดทำร้ายงานความยั�งย่นต่ามความเหมาะสม ในการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้การ้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมาย การ้ปฏิิบัต่ิ
ต่ามจร้ร้ยาบร้ร้ณ นโยบายการ้ต่อ่ต้่านคอร์้ร้ปัช้ั�น การ้ปฏิบัิต่ติ่อ่พนักงานแล้ะผ้้่มส่ว่นได้เสย่ ซึึ่�งร้วมถึง การ้ปฏิบัิต่อิยา่งเป็นธร้ร้ม แล้ะ
การ้เคาร้พสิทธิมนุษัยช้น ร้วมทั�งความร้ับผ่ิดช้อบต่่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม ทั�งน่� อาจเปิดเผ่ยข้อม้ล้ดังกล้่าวไว้ในร้ายงานปร้ะจำปี
หร้่ออาจจัดทำเป็นเล้่มแยกต่่างหากต่ามความเหมาะสม

หลักิปฏิิบัตุิ 7.5
คณะกร้ร้มการ้จะกำกับด้แล้ให้ฝ่่ายจัดการ้จัดให้ม่หน่วยงานหร้่อผ่้้ร้ับผ่ิดช้อบงานนักล้งทุนสัมพันธ์ท่�ทำหน้าท่�ในการ้ส่�อสาร้กับ 
ผ่้้ถ่อหุ้น แล้ะผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยอ่�น เช้่น นักล้งทุน นักวิเคร้าะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเท่ยมกัน แล้ะทันเวล้า โดยม่นโยบายการ้
ส่�อสาร้ (communication policy) แล้ะนโยบายการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ (disclosure policy) เพ่�อให้มั�นใจได้ว่า การ้ส่�อสาร้แล้ะการ้
เปิดเผ่ยข้อม้ล้ต่่อบุคคล้ภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเท่ยมกัน ทันเวล้า ใช้้ช้่องทางท่�เหมาะสม ปกป้องข้อม้ล้ล้ับแล้ะข้อม้ล้ท่�
ม่ผ่ล้ต่่อร้าคาหล้ักทร้ัพย์ ร้วมทั�งม่การ้ส่�อสาร้ให้เข้าใจต่ร้งกันทั�งองค์กร้ในการ้ปฏิิบัต่ิต่ามนโยบายดังกล้่าว
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หลักิปฏิิบัตุิ 7.6 
คณะกร้ร้มการ้สง่เสร้มิใหม้ก่าร้นำเทคโนโล้ย่สาร้สนเทศมาใช้้ในการ้เผ่ยแพร้ข้่อมล้้ ซึ่ึ�งนอกจากการ้เผ่ยแพร้ข้่อมล้้ต่ามเกณฑ์ท์่�กำหนด
แล้ะผ่่านช้อ่งทางของต่ล้าดหล้กัทร้พัยฯ์แล้ว้ คณะกร้ร้มการ้จะจดัให้ม่การ้เปดิเผ่ยขอ้มล้้ทั�งภาษัาไทยแล้ะภาษัาองักฤษัผ่า่นช้อ่งทาง
อ่�นด้วย เช้่น website ของบร้ิษััท โดยกร้ะทำอย่างสม�ำเสมอ พร้้อมทั�งนำเสนอข้อม้ล้ท่�เป็นปัจจุบัน ทั�งน่� บร้ิษััทฯ จะเปิดเผ่ยข้อม้ล้
อย่างน้อยดังต่่อไปน่�บน website ของบร้ิษััทฯ

(1)  วิสัยทัศน์แล้ะค่านิยมของบร้ิษััทฯ
(2)  ล้ักษัณะการ้ปร้ะกอบธุร้กิจของบร้ิษััทฯ
(3)  ร้ายช้่�อคณะกร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้
(4)  งบการ้เงินแล้ะร้ายงานเก่�ยวกับฐานะการ้เงินแล้ะผ่ล้การ้ดำเนินงานทั�งฉบับปัจจุบัน แล้ะของปีก่อนหน้า
(5)  แบบ 56-1 แล้ะร้ายงานปร้ะจำปี ท่�สามาร้ถให้ดาวน์โหล้ดได้
(6)  ข้อม้ล้หร้่อเอกสาร้อ่�นใดท่�บร้ิษััทฯ นำเสนอต่่อนักวิเคร้าะห์ ผ่้้จัดการ้กองทุน หร้่อ ส่�อต่่างๆ
(7)  โคร้งสร้้างการ้ถ่อหุ้นทั�งทางต่ร้งแล้ะทางอ้อม
(8)  โคร้งสร้า้งกลุ้ม่บร้ษิัทั ร้วมถงึบร้ษัิัทยอ่ย บริ้ษัทัร้ว่ม บริ้ษัทัร้ว่มคา้แล้ะ special purpose enterprises/vehicles (SPEs/

SPVs)
(9)  กลุ้ม่ผ้้่ถอ่หุ้นร้ายใหญ่ทั�งทางต่ร้งแล้ะทางอ้อมท่�ถ่อหุน้ต่ั�งแต่ร่้อ้ยล้ะ 5 ของจำนวนหุน้ท่�จำหน่ายได้แล้ว้ทั�งหมดแล้ะมสิ่ทธิ

ออกเส่ยง
(10) การ้ถ่อหุ้นทั�งทางต่ร้งแล้ะทางอ้อมของกร้ร้มการ้ ผ่้้ถ่อหุ้นร้ายใหญ่ ผ่้้บร้ิหาร้ร้ะดับส้ง
(11) หนังส่อเช้ิญปร้ะชุ้มสามัญแล้ะวิสามัญผ่้้ถ่อหุ้น
(12) ข้อบังคับของบร้ิษััทฯ หนังส่อบร้ิคณห์สนธิ
(13) นโยบายการ้กำกบัดแ้ล้กจิการ้ของบร้ษัิัทฯ นโยบายการ้ต่อ่ต่า้นคอร้ร์้ปัช้ั�น นโยบายร้กัษัาความปล้อดภยัดา้นเทคโนโล้ย่

สาร้สนเทศ แล้ะนโยบายด้านบร้ิหาร้ความเส่�ยง 
(14) กฎิบัต่ร้ หร้่อหน้าท่�ความร้ับผ่ิดช้อบ คุณสมบัต่ิ วาร้ะการ้ดำร้งต่ำแหน่งของคณะกร้ร้มการ้ร้วมถึงเร้่�องท่�ต่้องได้ร้ับความ

เห็นช้อบจากคณะกร้ร้มการ้ กฎิบัต่ร้ หร้่อหน้าท่�ความร้ับผ่ิดช้อบคุณสมบัต่ิ วาร้ะการ้ดำร้งต่ำแหน่งของคณะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบ 

(15) จร้ร้ยาบร้ร้ณในการ้ปร้ะกอบธุร้กิจ
(16) ข้อม้ล้ต่ิดต่่อหน่วยงานหร้่อร้้องเร้่ยน หร้่อบุคคล้ท่�ร้ับผ่ิดช้อบงานนักล้งทุนสัมพันธ์ เล้ขานุการ้บร้ิษััท เช้่น ช้่�อบุคคล้ท่�

สามาร้ถให้ข้อม้ล้ได้ หมายเล้ขโทร้ศัพท์ อ่เมล้์

หลักิปฏิิบัตุิ 8 
สนับสนุนการ้ม่ส่วนร้่วมแล้ะการ้ส่�อสาร้กับผ่้้ถ่อหุ้น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักิปฏิิบัตุิ 8.1
คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้มั�นใจว่า ผ่้้ถ่อหุ้นม่ส่วนร้่วมในการ้ต่ัดสินใจในเร้่�องสำคัญของบร้ิษััท ดังน่�

8.1.1 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้เร่้�องสำคัญ ทั�งปร้ะเด็นท่�กำหนดในกฎิหมายแล้ะปร้ะเด็นท่�อาจม่ผ่ล้กร้ะทบต่่อทิศทางการ้ดำเนิน
งานของบร้ิษััท จะต่้องผ่่านการ้พิจาร้ณาแล้ะ/หร้่อการ้อนุมัต่ิจากผ่้้ถ่อหุ้น โดยเร้่�องสำคัญดังกล้่าวจะถ้กบร้ร้จุเป็นวาร้ะการ้
ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น

8.1.2 คณะกร้ร้มการ้จะสนับสนุนการ้ม่ส่วนร้่วมของผ่้้ถ่อหุ้น เช้่น 

(1)  การ้กำหนดหล้ักเกณฑ์์การ้ให้ผ่้้ถ่อหุ้นส่วนน้อยสามาร้ถเสนอเพิ�มวาร้ะการ้ปร้ะชุ้มล้่วงหน้าก่อนวันปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น  โดย
คณะกร้ร้มการ้จะพิจาร้ณาบร้ร้จุเร้่�องท่�ผ่้้ถ่อหุ้นเสนอเป็นวาร้ะการ้ปร้ะชุ้ม ซึึ่�งหากกร้ณ่คณะกร้ร้มการ้ปฏิิเสธเร่้�องท่� 
ผ่้้ถ่อหุ้นเสนอบร้ร้จุเป็นวาร้ะ คณะกร้ร้มการ้จะแจ้งเหตุ่ผ่ล้ให้ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นทร้าบ
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(2)  การ้กำหนดหล้ักเกณฑ์์การ้ให้ผ่้้ถ่อหุ้นส่วนน้อยเสนอช้่�อบุคคล้เพ่�อเข้าดำร้งต่ำแหน่งกร้ร้มการ้  ทั�งน่� คณะกร้ร้มการ้จะ
ด้แล้ให้ม่การ้เปิดเผ่ยหล้ักเกณฑ์์ดังกล้่าวให้ผ่้้ถ่อหุ้นทร้าบล้่วงหน้า

8.1.3 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้หนังส่อนัดปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นม่ข้อม้ล้ท่�ถ้กต่้อง คร้บถ้วน แล้ะเพ่ยงพอ ต่่อการ้ใช้้สิทธิของผ่้้ถ่อหุ้น

8.1.4 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้ม่การ้ส่งหนังส่อนัดปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นพร้้อมเอกสาร้ท่�เก่�ยวข้อง แล้ะเผ่ยแพร้่บน website ของบร้ิษััท
อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันปร้ะชุ้ม

8.1.5 คณะกร้ร้มการ้จะเปิดโอกาสให้ผ่้้ถ่อหุ้นส่งคำถามล้่วงหน้าก่อนวันปร้ะชุ้ม โดยกำหนดหล้ักเกณฑ์์การ้ส่งคำถามล้่วงหน้า แล้ะ
เผ่ยแพร้่หล้ักเกณฑ์์ดังกล้่าวไว้บน website ของบร้ิษััท

8.1.6 หนังส่อนัดปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นแล้ะเอกสาร้ท่�เก่�ยวข้อง จะจัดทำเป็นภาษัาอังกฤษัทั�งฉบับ แล้ะเผ่ยแพร้่พร้้อมกับฉบับภาษัาไทย 
โดยปร้ะกอบด้วยข้อความดังต่่อไปน่�

(1)  วัน เวล้า แล้ะสถานท่�จัดปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น
(2)  วาร้ะการ้ปร้ะชุ้ม โดยร้ะบุว่า เป็นวาร้ะเพ่�อทร้าบหร้่อเพ่�ออนุมัต่ิ ร้วมทั�งแบ่งเป็นเร่้�องๆ อย่างชั้ดเจน เช่้น ในวาร้ะท่� 

เก่�ยวกับกร้ร้มการ้ ได้แยกเร้่�องการ้เล้่อกต่ั�งกร้ร้มการ้แล้ะการ้อนุมัต่ิค่าต่อบแทนกร้ร้มการ้เป็นแต่่ล้ะวาร้ะ
(3)  วัต่ถุปร้ะสงค์แล้ะเหตุ่ผ่ล้ แล้ะความเห็นของคณะกร้ร้มการ้ในแต่่ล้ะวาร้ะการ้ปร้ะชุ้มท่�เสนอซึ่ึ�งร้วมถึง

ก. วาร้ะอนมุติั่จ่ายปนัผ่ล้ – นโยบายการ้จา่ยเงนิปนัผ่ล้ อตั่ร้าเงนิปนัผ่ล้ท่�เสนอจา่ยพร้อ้มทั�งเหต่ผุ่ล้แล้ะขอ้มล้้ปร้ะกอบ 
ในกร้ณ่ท่�เสนอให้งดจ่ายปันผ่ล้ ให้อธิบายเหตุ่ผ่ล้แล้ะข้อม้ล้ปร้ะกอบ

ข. วาร้ะแต่ง่ตั่�งกร้ร้มการ้ – ร้ะบชุ้่�อ อาย ุปร้ะวตั่กิาร้ศกึษัาแล้ะการ้ทำงาน จำนวนบร้ษิัทัจดทะเบย่นแล้ะบร้ษิัทัทั�วไป
ท่�ดำร้งต่ำแหนง่กร้ร้มการ้ หล้กัเกณฑ์แ์ล้ะวธิก่าร้สร้ร้หา ปร้ะเภทของกร้ร้มการ้ท่�เสนอ แล้ะในกร้ณท่่�เปน็การ้เสนอ
ช้่�อกร้ร้มการ้เดิมกล้ับเข้ามาดำร้งต่ำแหน่งอ่กครั้�งให้ร้ะบุข้อม้ล้การ้เข้าร้่วมปร้ะชุ้มปีท่�ผ่่านมา แล้ะวันท่�ได้รั้บการ้
แต่่งต่ั�งเป็นกร้ร้มการ้ของบร้ิษััทฯ 

ค. วาร้ะอนุมัติ่ค่าต่อบแทนกร้ร้มการ้ – นโยบายแล้ะหล้ักเกณฑ์์ในการ้กำหนดค่าต่อบแทนของกร้ร้มการ้แต่่ล้ะ
ต่ำแหน่ง แล้ะค่าต่อบแทนกร้ร้มการ้ทุกร้้ปแบบทั�งท่�เป็นต่ัวเงินแล้ะสิทธิปร้ะโยช้น์อ่�นๆ

ง. วาร้ะแต่่งต่ั�งผ่้้สอบบัญช้่ – ช้่�อผ่้้สอบบัญช้่ บร้ิษััทท่�สังกัด ปร้ะสบการ้ณ์ทำงาน ความเป็นอิสร้ะของผ่้้สอบบัญช้่  
ค่าสอบบัญช้่แล้ะค่าบร้ิการ้อ่�น

(4)  หนังส่อมอบฉันทะต่ามแบบท่�กร้ะทร้วงพาณิช้ย์กำหนด
(5)  ขอ้มล้้ปร้ะกอบการ้ปร้ะช้มุอ่�นๆ เช้น่ ขั�นต่อนการ้ออกเสย่งล้งคะแนน การ้นบัแล้ะแจง้ผ่ล้คะแนนเสย่ง สทิธขิองหุน้แต่ล่้ะ

ปร้ะเภทในการ้ล้งคะแนนเส่ยง ข้อม้ล้ของกร้ร้มการ้อิสร้ะท่�บร้ิษััทฯ เสนอเป็นผ่้้ร้ับมอบฉันทะจากผ้้่ถ่อหุ้น เอกสาร้ท่� 
ผ่้้ถ่อหุ้นต่้องแสดงก่อนเข้าปร้ะชุ้มเอกสาร้ปร้ะกอบการ้มอบฉันทะ แล้ะแผ่นท่�ของสถานท่�จัดปร้ะชุ้ม เป็นต่้น

หลักิปฏิิบัตุิ 8.2 
คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้การ้ดำเนินการ้ในวันปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นเป็นไปด้วยความเร้่ยบร้้อย โปร้่งใส ม่ปร้ะสิทธิภาพ แล้ะเอ่�อให้ผ่้้ถ่อหุ้น
สามาร้ถใช้้สิทธิของต่น ดังน่�

8.2.1 คณะกร้ร้มการ้จะกำหนดวัน เวล้า แล้ะสถานท่�ปร้ะชุ้ม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการ้เข้าร้่วมปร้ะชุ้มของผ่้้ถ่อหุ้น เช้่น  
ช้่วงเวล้าการ้ปร้ะชุ้มท่�เหมาะสมแล้ะเพ่ยงพอต่่อการ้อภิปร้าย สถานท่�จัดปร้ะชุ้ม สะดวกต่่อการ้เดินทาง เป็นต่้น 

8.2.2 คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ไม่ให้ม่การ้กร้ะทำใด ๆ เป็นการ้จำกัดโอกาสการ้เข้าปร้ะชุ้มหร้่อสร้้างภาร้ะให้ผ่้้ถ่อหุ้นจนเกินไป เช้่น  
ไม่กำหนดให้ผ่้้ถ่อหุ้นหร้่อผ่้้ร้ับมอบฉันทะต่้องนำเอกสาร้หร้่อหล้ักฐานแสดงต่นเกินกว่าท่�กำหนดไว้ในแนวทางปฏิิบัต่ิของ 
หน่วยงานกำกับด้แล้ท่�เก่�ยวข้อง
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ปร้ะธานกร้ร้มการ้

8.2.3 คณะกร้ร้มการ้จะส่งเสร้ิมการ้นำเทคโนโล้ย่มาใช้้กับการ้ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น ทั�งการ้ล้งทะเบ่ยนผ้้่ถ่อหุ้น การ้นับคะแนนแล้ะ 
แสดงผ่ล้ เพ่�อให้การ้ดำเนินการ้ปร้ะชุ้มสามาร้ถกร้ะทำได้ร้วดเร้็ว ถ้กต่้อง แม่นยำ

8.2.4 ปร้ะธานกร้ร้มการ้เปน็ปร้ะธานท่�ปร้ะช้มุผ่้ถ้อ่หุน้ มห่นา้ท่�ดแ้ล้ใหก้าร้ปร้ะช้มุใหเ้ปน็ไปต่ามกฎิหมาย กฎิเกณฑ์ท์่�เก่�ยวข้อง แล้ะ
ขอ้บงัคบัของบร้ษัิัท จดัสร้ร้เวล้าสำหร้บัแต่่ล้ะวาร้ะการ้ปร้ะช้มุท่�กำหนดไวใ้นหนงัสอ่นดัปร้ะช้มุอยา่งเหมาะสม แล้ะเปดิโอกาส
ให้ผ่้้ถ่อหุ้นแสดงความเห็นแล้ะต่ั�งคำถามต่่อท่�ปร้ะชุ้มในเร้่�องท่�เก่�ยวข้องกับบร้ิษััทได้

8.2.5 เพ่�อให้ผ่้ถ้อ่หุน้สามาร้ถร่้วมตั่ดสนิใจในเร่้�องสำคัญได้ กร้ร้มการ้ในฐานะผ้้่เขา้ร้ว่มปร้ะชุ้มแล้ะในฐานะผ้้่ถอ่หุน้ไม่ควร้สนับสนุน
การ้เพิ�มวาร้ะการ้ปร้ะชุ้มท่�ไม่ได้แจ้งเป็นการ้ล้่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาร้ะสำคัญท่�ผ่้้ถ่อหุ้นต่้องใช้้เวล้าในการ้ศึกษัา
ข้อม้ล้ก่อนต่ัดสินใจ

8.2.6 กร้ร้มการ้ทุกคนแล้ะผ่้้บร้ิหาร้ท่�เก่�ยวข้องควร้เข้าร้่วมการ้ปร้ะชุ้มเพ่�อให้ผ่้้ถ่อหุ้นสามาร้ถซึ่ักถามในปร้ะเด็นต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง
ได้

8.2.7 ก่อนเร้ิ�มการ้ปร้ะชุ้ม ผ่้้ถ่อหุ้นควร้ได้ร้ับทร้าบจำนวนแล้ะสัดส่วนของผ้้่ถ่อหุ้นท่�เข้าร้่วมปร้ะชุ้มด้วยต่นเองแล้ะของผ้้่ถ่อหุ้น 
ท่�มอบฉันทะ วิธ่การ้ปร้ะชุ้ม การ้ล้งคะแนนเส่ยงแล้ะการ้นับคะแนนเส่ยง

8.2.8 ในกร้ณ่ท่�วาร้ะใดม่หล้ายร้ายการ้ ปร้ะธานท่�ปร้ะชุ้มอาจจัดให้ม่การ้ล้งมติ่แยกในแต่่ล้ะร้ายการ้ เช้่น ผ่้้ถ่อหุ้นใช้้สิทธิในการ้ 
แต่่งต่ั�งกร้ร้มการ้เป็นร้ายบุคคล้ในวาร้ะการ้แต่่งต่ั�งกร้ร้มการ้ เป็นต่้น

8.2.9 คณะกร้ร้มการ้ควร้สนับสนุนให้ม่การ้ใช้้บัต่ร้ล้งคะแนนเส่ยงในวาร้ะท่�สำคัญ แล้ะส่งเสร้ิมให้ม่บุคคล้ท่�เป็นอิสร้ะเป็นผ่้้ต่ร้วจ
นบัหร้อ่ต่ร้วจสอบคะแนนเสย่งในการ้ปร้ะช้มุ แล้ะเปดิเผ่ยผ่ล้การ้ล้งคะแนนท่�เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย แล้ะงดออกเสย่ง ในแต่ล่้ะ
วาร้ะให้ท่�ปร้ะชุ้มทร้าบพร้้อมทั�งบันทึกไว้ในร้ายงานการ้ปร้ะชุ้ม

หลักิปฏิิบัตุิ 8.3 
คณะกร้ร้มการ้จะด้แล้ให้การ้เปิดเผ่ยมต่ิท่�ปร้ะชุ้ม แล้ะการ้จัดทำร้ายงานการ้ปร้ะชุ้มผ้้่ถ่อหุ้นเป็นไปอย่างถ้กต่้องแล้ะคร้บถ้วน โดย
บร้ิษััทจะเปิดเผ่ยมต่ิท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นพร้้อมผ่ล้การ้ล้งคะแนนเส่ยง ภายในวันทำการ้ถัดไป ผ่่านร้ะบบข่าวของต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ แล้ะ
บน website ของบร้ิษััท แล้ะจัดส่งสำเนาร้ายงานการ้ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นให้ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น 
ซึ่ึ�งร้ายงานการ้ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้นได้บันทึกข้อม้ล้อย่างน้อย ดังน่�

(1)  ร้ายช้่�อกร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ท่�เข้าปร้ะชุ้ม แล้ะสัดส่วนกร้ร้มการ้ท่�เข้าร้่วมการ้ปร้ะชุ้มไม่เข้าร้่วมการ้ปร้ะชุ้ม
(2)  วิธ่การ้ล้งคะแนนแล้ะนับคะแนน มต่ิท่�ปร้ะชุ้ม แล้ะผ่ล้การ้ล้งคะแนน (เห็นช้อบ ไม่เห็นช้อบ งดออกเส่ยง) ของแต่่ล้ะ

วาร้ะ
(3)  ปร้ะเด็นคำถามแล้ะคำต่อบในท่�ปร้ะชุ้ม ร้วมทั�งช้่�อ-นามสกุล้ของผ่้้ถามแล้ะผ่้้ต่อบ

ทั�งน่�  ต่ั�งแต่่วันท่� 15 พฤษัภาคม 2563 เป็นต่้นไป
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พระราช่บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับประมวล)

ส่วนที� 2
หน้าที�และความรับผิดช่อบของกรรมการและผ้้บริหาร

มาต่ร้า 89/7   ในการ้ดำเนินกิจการ้ของบร้ิษััท กร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ต่้องปฏิิบัต่ิหน้าท่�ด้วยความร้ับผ่ิดช้อบ ความร้ะมัดร้ะวัง แล้ะ
ความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ ร้วมทั�งต่้องปฏิิบัต่ิให้เป็นไปต่ามกฎิหมาย วัต่ถุปร้ะสงค์ ข้อบังคับของบร้ิษััท แล้ะมต่ิคณะกร้ร้มการ้ ต่ล้อดจนมต่ิ
ท่�ปร้ะชุ้มผ่้้ถ่อหุ้น

มาต่ร้า 89/8   ในการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ด้วยความรั้บผ่ิดช้อบแล้ะความร้ะมัดร้ะวัง กร้ร้มการ้แล้ะผ้้่บร้ิหาร้ต้่องกร้ะทำเย่�ยงวิญญู้ช้น 
ผ่้้ปร้ะกอบธุร้กิจเช้่นนั�นจะพึงกร้ะทำภายใต่้สถานการ้ณ์อย่างเด่ยวกัน

การ้ใดท่�กร้ร้มการ้หร้่อผ่้้บร้ิหาร้พิส้จน์ได้ว่า ณ เวล้าท่�พิจาร้ณาเร่้�องดังกล้่าว การ้ต่ัดสินใจของต่นม่ล้ักษัณะคร้บถ้วนดังต่่อไปน่�  
ให้ถ่อว่ากร้ร้มการ้หร้่อผ่้้บร้ิหาร้ผ่้้นั�นได้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ด้วยความร้ับผ่ิดช้อบแล้ะความร้ะมัดร้ะวังต่ามวร้ร้คหนึ�งแล้้ว
(1) การ้ต่ัดสินใจได้กร้ะทำไปด้วยความเช้่�อโดยสุจร้ิต่แล้ะสมเหตุ่สมผ่ล้ว่าเป็นไปเพ่�อปร้ะโยช้น์ส้งสุดของบร้ิษััทเป็นสำคัญ
(2) การ้ต่ัดสินใจได้กร้ะทำบนพ่�นฐานข้อม้ล้ท่�เช้่�อโดยสุจร้ิต่ว่าเพ่ยงพอ แล้ะ  
(3) การ้ต่ัดสินใจได้กร้ะทำไปโดยต่นไม่ม่ส่วนได้เส่ย ไม่ว่าโดยต่ร้งหร้่อโดยอ้อมในเร้่�องท่�ต่ัดสินใจนั�น

มาต่ร้า 89/9   ในการ้พิจาร้ณาว่ากร้ร้มการ้หร้่อผ่้้บร้ิหาร้แต่่ล้ะคนได้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ด้วยความร้ับผ่ิดช้อบแล้ะความร้ะมัดร้ะวังหร้่อไม่ 
ให้คำนึงถึงปัจจัยดังต่่อไปน่�ด้วย

(1) ต่ำแหน่งในบร้ิษััทท่�บุคคล้ดังกล้่าวดำร้งอย้่ ณ เวล้านั�น
(2) ขอบเขต่ความร้ับผ่ิดช้อบของต่ำแหน่งในบร้ิษััทของบุคคล้ดังกล้่าว ต่ามท่�กำหนดโดยกฎิหมายหร้่อต่ามท่�ได้ร้ับมอบหมายจาก

คณะกร้ร้มการ้ แล้ะ
(3) คุณสมบัต่ิ ความร้้้ ความสามาร้ถ แล้ะปร้ะสบการ้ณ์ ร้วมทั�งวัต่ถุปร้ะสงค์ของการ้แต่่งต่ั�ง

มาต่ร้า 89/10   ในการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ด้วยความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ กร้ร้มการ้แล้ะผ่้้บร้ิหาร้ต่้อง

(1) กร้ะทำการ้โดยสุจร้ิต่เพ่�อปร้ะโยช้น์ส้งสุดของบร้ิษััทเป็นสำคัญ
(2) กร้ะทำการ้ท่�ม่จุดมุ่งหมายโดยช้อบแล้ะเหมาะสม แล้ะ
(3) ไม่กร้ะทำการ้ใดอันเป็นการ้ขัดหร้่อแย้งกับปร้ะโยช้น์ของบร้ิษััทอย่างม่นัยสำคัญ
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ประกาศคณะกรรมการบริษัท
ฉบับที่ 1/2563

เร่�อง หลักปฏิบัติเกี�ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

เพ่�อให้เป็นไปต่ามมต่ิคณะกร้ร้มการ้บร้ิษััท ในการ้ปร้ะชุ้มคร้ั�งท่� 3/2563 วันท่� 15 พฤษัภาคม 2563 บร้ิษััทจึงออกปร้ะกาศเร้่�อง  
หล้ักปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ิยธร้ร้มธุร้กิจของบร้ิษััท เพ่�อถ่อเป็นหล้ักแล้ะแนวปฏิิบัต่ิ ดังน่�

1. บที่นำ
 บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น) แล้ะบร้ิษััทในกลุ้่ม (“บร้ิษััท”) เช้่�อมั�นว่าการ้ปฏิิบัต่ิต่ามหล้ักจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ิยธร้ร้ม

ธุร้กิจ ซึ่ึ�งเป็นพ่�นฐานสำคัญในการ้เสร้ิมสร้้างแล้ะยกร้ะดับการ้กำกับด้แล้กิจการ้ท่�ด่ แล้ะเป็นร้ากฐานสำคัญของการ้เจร้ิญเต่ิบโต่
ท่�มั�นคงแล้ะยั�งย่น ร้วมทั�งเป็นสิ�งท่�ช้่วยสนับสนุนให้บร้ิษััทสามาร้ถบร้ร้ลุ้ต่ามกล้ยุทธ์แล้ะวัต่ถุปร้ะสงค์ท่�กำหนดไว้  ดังนั�น บร้ิษััท
จงึสง่เสร้มิใหก้าร้ดำเนนิธรุ้กจิแล้ะการ้ปฏิบัิติ่หนา้ท่�ของผ้้่ท่�เก่�ยวข้องใหเ้ปน็ไปต่ามหล้กัปฏิบัิต่เิก่�ยวกบัจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ยิธร้ร้ม
ธุร้กิจของบร้ิษััท

2. ผู้ม่หน้าที่่�ตุ้อ็งปฏิิบัตุิ
 ผ่้ม้่หนา้ท่�ปฏิิบตั่ิต่ามหล้กัปฏิบิัต่เิก่�ยวกบัจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ยิธร้ร้มธุร้กจิน่� ได้แก่ บร้ษิัทั ซึ่ึ�งร้วมถึง กร้ร้มการ้ ผ่้้บร้ิหาร้ พนักงาน 

ล้้กจ้าง ท่�ปรึ้กษัา ค้่สัญญา ต่ล้อดจนผ้้่กร้ะทำการ้แทนหร้่อผ้้่ได้ร้ับมอบหมายให้กร้ะทำหน้าท่�ในนามบริ้ษััทหร้่อแทนบุคคล้ท่� 
กล้่าวถึงข้างต่้น

3. หลักิกิารพี่้นฐาน
 หล้ักการ้พ่�นฐานของจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ิยธร้ร้มธุร้กิจ ค่อ

3.1 ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ด้วยความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่ ม่คุณธร้ร้ม แล้ะความร้ับผ่ิดช้อบ
3.2 เก็บร้ักษัาความลั้บ แล้ะไม่ใช้้ข้อม้ล้ภายในหร้่อข้อม้ล้อันเป็นความลั้บเพ่�อแสวงหาปร้ะโยช้น์แก่ต่นเองหร้่อผ้้่อ่�นในทางท่� 

มิช้อบ
3.3 ป้องกัน หร้่อหล้่กเล้่�ยงการ้กร้ะทำใด ๆ ท่�อาจนำมาซึ่ึ�งความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์
3.4 ปฏิิบัต่ิต่นเย่�ยงผ่้้ปร้ะกอบวิช้าช้่พท่�ม่ความร้้้ ความช้ำนาญ แล้ะความร้ะมัดร้ะวังร้อบคอบ

4. หลักิปฏิิบัตุิเกิ่�ยวกิับจรรยาบรรณ์และจริยธุรรมธุุรกิิจ
 บร้ิษััท (ซึึ่�งหมายความร้วมถึงผ่้้ม่หน้าท่�ต่้องปฏิิบัต่ิต่ามท่�ร้ะบุในข้อ 2 ด้วย) จะยึดมั�นในหล้ักปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะ

จร้ิยธร้ร้มธุร้กิจ ดังน่�
4.1 ความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่
 บร้ิษััทพึงยึดถ่อแล้ะดำร้งความซึ่่�อสัต่ย์สุจร้ิต่เป็นหล้ักในการ้ดำเนินธุร้กิจ
4.2 การ้ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมายแล้ะข้อกำหนด
 บร้ิษััทจะดำเนินธุร้กิจโดยถ้กต้่องต่ามกฎิหมายแล้ะข้อกำหนดของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง แล้ะจะไม่ให้ความช่้วยเหล่้อ  

ส่งเสร้ิม หร้่อสนับสนุนกิจกร้ร้มแล้ะธุร้กร้ร้มใด ๆ ท่�มิช้อบด้วยกฎิหมาย
4.3 การ้ใช้้ความร้้้ ความสามาร้ถ ความเช้่�ยวช้าญ ความร้ะมัดร้ะวังแล้ะเอาใจใส่
 บร้ิษััทพึงใช้้ความร้้้ ความสามาร้ถ ความเช้่�ยวช้าญ ความร้ะมัดร้ะวังแล้ะเอาใจใส่ ในการ้ให้บร้ิการ้ท่�ม่คุณภาพแก่ผ่้้ว่าจ้าง

เย่�ยงผ่้้ปร้ะกอบวิช้าช้่พ
4.4 การ้บร้ิหาร้จัดการ้ท่�ด่แล้ะการ้ควบคุมภายในท่�ม่ปร้ะสิทธิภาพแล้ะร้ัดกุม
 บร้ิษััทจะจัดให้ม่ร้ะบบการ้บร้ิหาร้จัดการ้แล้ะร้ะบบการ้บร้ิหาร้ความเส่�ยงท่�ด่ ต่ล้อดจนร้ะบบการ้ควบคุมภายในท่�ม่

ปร้ะสิทธิภาพแล้ะร้ัดกุมเพ่ยงพอต่่อการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััท
4.5 มาต่ร้ฐานท่�กำหนดสำหร้ับการ้ปร้ะกอบการ้
 บร้ิษััทจะปฏิิบัต่ิต่ามมาต่ร้ฐานต่่างๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััทอันเป็นท่�ยอมร้ับโดยทั�วไป
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4.6 การ้ปฏิิบัต่ิต่่อผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยกลุ้่มต่่าง ๆ
 บร้ษิัทัใหค้วามสำคญัต่่อการ้ปฏิบิติั่ท่�ด่ต่่อผ่้ม้ส่ว่นไดเ้สย่ต่า่ง ๆ  บนพ่�นฐานของความร่้วมมอ่แล้ะช้ว่ยเหล้อ่เก่�อก้ล้ปร้ะโยช้น์

ซึ่ึ�งกันแล้ะกันอย่างเหมาะสม กล้่าวค่อ
(1) บร้ิษััทพึงปฏิิบัต่ิต่่อผ่้้ว่าจ้าง ค้่ค้าหร้่อค้่แข่งขัน ด้วยความเข้าใจแล้ะความร้่วมม่อท่�ด่ร้ะหว่างกัน
(2) บร้ิษััทพึงเสนอบร้ิการ้ท่�ม่คุณภาพให้แก่ผ่้้ว่าจ้างด้วยมิต่ร้ไมต่ร้่ แล้ะความโอบเอ่�อเก่�อก้ล้
(3) บร้ิษััทพึงด้แล้แล้ะร้ักษัาผ่ล้ปร้ะโยช้น์ของผ่้้ถ่อหุ้น
(4) บร้ษัิัทจะสง่เสร้มิแล้ะสนบัสนนุใหพ้นกังานไดใ้ช้้ศกัยภาพ ความร้้ ้แล้ะความสามาร้ถในการ้ปฏิิบตั่หินา้ท่�ของบคุล้ากร้  

ต่ล้อดจนสนับสนุนการ้พัฒนาศักยภาพ ความร้้้ แล้ะความสามาร้ถของบุคล้ากร้อย่างเหมาะสม
(5) บร้ษิัทัจะสนับสนุนการ้ปฏิบัิติ่ภาร้กิจทางสังคมต่ามโอกาสอันควร้ ต่ล้อดจนการ้มส่่วนร่้วมในกิจกร้ร้มเพ่�อการ้บำเพ็ญ

สาธาร้ณปร้ะโยช้น์ การ้ศึกษัา แล้ะการ้สร้้างความเจร้ิญก้าวหน้าให้แก่ปร้ะเทศช้าต่ิ

4.7 การ้ควบคุมด้แล้ความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์
 บร้ษิัทัจะควบคุมด้แล้หร้อ่ป้องกัน  ในกร้ณท่่�เกิดหร้อ่อาจเกิดความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ท่�เก่�ยวข้องกับการ้ดำเนินธุร้กิจ

ของบร้ิษััทอย่างเหมาะสม แล้ะจะไม่แสวงหาปร้ะโยช้น์ใด ๆ ท่�มิช้อบด้วยกฎิหมาย หร้่อขัดต่่อข้อกำหนดของหน่วยงาน
ท่�เก่�ยวข้อง

4.8 การ้ร้ักษัาความล้ับของผ่้้ว่าจ้าง
 บร้ิษััทจะจัดเก็บร้ักษัา แล้ะด้แล้ข้อม้ล้อันเป็นความล้ับของผ่้้ว่าจ้างอย่างร้ัดกุมเหมาะสม แล้ะจะไม่เปิดเผ่ยข้อม้ล้อันเป็น

ความล้ับนั�นแก่บุคคล้อ่�น  เว้นแต่่จะได้ร้ับความยินยอมจากผ่้้ว่าจ้างหร้่อเป็นการ้ดำเนินการ้ต่ามกฎิหมาย
4.9 การ้ส่�อสาร้ข้อม้ล้เก่�ยวกับบร้ิการ้กับผ่้้ว่าจ้าง
 บร้ิษััทจะส่�อสาร้ข้อม้ล้เก่�ยวกับบร้ิการ้ของบร้ิษััท ให้ผ่้้ว่าจ้างเกิดความเข้าใจท่�ถ้กต่้อง
4.10 การ้ร้ักษัาสัมพันธภาพท่�ด่กับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง
 บร้ษิัทัจะสง่เสร้มิการ้สร้า้งแล้ะร้กัษัาสมัพนัธภาพท่�ดก่บัหนว่ยงานท่�เก่�ยวขอ้งอยา่งสม�ำเสมอ เช้น่ การ้ใหค้วามร้ว่มมอ่กบั

หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องต่ามความเหมาะสม แล้ะการ้ปฏิิบัต่ิต่ามคำแนะนำของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง เป็นต่้น
4.11 การ้ให้บร้ิการ้แล้ะการ้ปฏิิบัต่ิงาน
 บร้ิษััทพึงติ่ดต่ามพัฒนาการ้แล้ะการ้เปล่้�ยนแปล้งท่�เกิดขึ�น  แล้ะริ้เร้ิ�มสร้้างสร้ร้ค์นวัต่กร้ร้มเพ่�อสร้้างความพึงพอใจแก่ 

ผ่้้ว่าจ้าง ต่ล้อดจนทุ่มเทกำล้ังความสามาร้ถในการ้ปฏิิบัต่ิงาน
4.12 การ้ดำร้งไว้ซึ่ึ�งช้่�อเส่ยงอันด่งาม
 บร้ิษััทจะดำร้งร้ักษัาไว้ซึ่ึ�งช้่�อเส่ยงอันด่งาม แล้ะพึงล้ะเว้นกร้ะทำการ้ท่�นำความเส่�อมเส่ยมาส้่บร้ิษััท
4.13 สิทธิของบุคคล้แล้ะกิจกร้ร้มภายนอก 
 บร้ษิัทัพงึเคาร้พในสิทธขิองบคุคล้ต่ามท่�กฎิหมายกำหนด แล้ะพงึสง่เสร้มิแล้ะสนบัสนนุการ้มส่ว่นร้ว่มในกจิกร้ร้มภายนอก

ต่่าง ๆ  ทั�งน่� กิจกร้ร้มดังกล้่าวจะต่้อง
(1) ไม่ทำให้เกิดผ่ล้กร้ะทบต่่อช้่�อเส่ยงแล้ะภาพล้ักษัณ์ท่�ด่ของบร้ิษััท
(2) ไม่เป็นการ้ขัดขวาง หร้่อเป็นอุปสร้ร้คอย่างสำคัญต่่อการ้อุทิศเวล้า หร้่อการ้ทุ่มเทความสามาร้ถในการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�
(3) ไม่ขัดต่่อหล้ักปฏิิบัต่ิเก่�ยวกับจร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ิยธร้ร้มของบร้ิษััท
(4) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์
(5) ไม่ขัดต่่อกฎิหมายแล้ะศ่ล้ธร้ร้มอันด่

จร้ร้ยาบร้ร้ณแล้ะจร้ิยธร้ร้มธุร้กิจฉบับน่� กำหนดให้ม่การ้ทบทวนเป็นปร้ะจำอย่างน้อยปีล้ะคร้ั�ง หร้่อเม่�อม่เหตุ่การ้ณ์เปล้่�ยนแปล้ง 
ทั�งน่�  ต่ั�งแต่่วันท่� 15 พฤษัภาคม 2563 เป็นต่้นไป

ปร้ะกาศ  ณ  วันท่� 15 พฤษัภาคม 2563
  (  นายช้ัยวัฒน์ อุทัยวร้ร้ณ์  )

ปร้ะธานกร้ร้มการ้
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คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ บร้ิษััท ซึ่่วิล้เอนจ่เน่ยร้ิง จำกัด (มหาช้น) ปร้ะกอบด้วยกร้ร้มการ้อิสร้ะจำนวน 3 ท่าน  ซึ่ึ�งเป็นผ่้้ทร้งคุณวุฒิ 
แล้ะมป่ร้ะสบการ้ณ์ดา้นการ้บริ้หาร้บุคคล้ การ้บริ้หาร้องค์กร้ขนาดใหญ่ การ้บัญช้ ่การ้เงิน แล้ะกฎิหมาย ร้วมถึงมคุ่ณสมบัต่คิร้บถ้วน
ต่ามท่�กำหนดไว้ในกฎิบัต่ร้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบซึึ่�งสอดคล้้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับหลั้กทรั้พย์แล้ะ
ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ ดังน่�

 1. นายว่ร้ศักดิ� โฆสิต่ไพศาล้  ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ 
 2. นายช้ัยณร้งค์ โช้ไช้ย  กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
 3. นางยุพิน กาญจนวิกัย  กร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

ในป ี2564 คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้มก่าร้ปร้ะช้มุทั�งหมด 4 คร้ั�ง แล้ะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบทั�ง 3 ทา่นไดเ้ขา้ร้ว่มปร้ะช้มุคร้บทกุคร้ั�ง 
โดยคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้ปฺฏิิบัต่ิหน้าท่�ต่ามกฎิบัต่ร้คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบอย่างโปร้่งใส คร้บถ้วน ร้อบคอบ เป็นอิสร้ะ แล้ะ
แสดงความเห็นอย่างต่ร้งไปต่ร้งมา ร้วมถึงได้มก่าร้ปร้ะชุ้มหาร้อ่กับผ้้่บริ้หาร้ ผ่้ต้่ร้วจสอบภายใน แล้ะผ้้่สอบบัญช่้ ในปร้ะเด็นท่�เก่�ยวข้อง 
หร้่อม่ปร้ะเด็นท่�อาจส่งผ่ล้กร้ะทบต่่อการ้ดำเนินงานของบร้ิษััท แล้ะได้ร้ายงานผ่ล้การ้ปฎิิบัต่ิหน้าท่�ให้คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทร้ับทร้าบ
เป็นปร้ะจำทุกไต่ร้มาส โดยสรุ้ปสาร้ะสำคัญในการ้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ในร้อบปี 2564 ได้ดังน่�

1. กิารสอ็บที่านรายงานที่างกิารเงิน คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้สอบทานงบการ้เงินร้ายไต่ร้มาส แล้ะปร้ะจำปี 2564 ของบริ้ษัทัฯ 
ร้่วมกับฝ่่ายบร้ิหาร้แล้ะผ่้้สอบบัญช้่ เพ่�อให้มั�นใจว่าร้ายงานทางการ้เงินของบร้ิษััทฯ ได้จัดทำต่ามมาต่ร้ฐานการ้ร้ายงานทางการ้
เงิน ม่ความถ้กต่้อง คร้บถ้วน เช้่�อถ่อได้ ร้วมถึงม่การ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ท่�สำคัญอย่างเพ่ยงพอแล้ะทันเวล้า นอกจากน่� คณะกร้ร้มการ้
ต่ร้วจสอบได้ปร้ะชุ้มร้่วมกับผ่้้สอบบัญช้่โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดการ้เป็นปร้ะจำทุกไต่ร้มาส เพ่�อให้มั�นใจว่าผ่้้สอบบัญช่้ม่ความเป็นอิสร้ะ
แล้ะไม่ถ้กจํากัดขอบเขต่ในการ้ปฎิิบัต่ิหน้าท่�

2. กิารสอ็บที่านระบบค้วบคุ้มภายในและระบบตุรวจสอ็บภายใน คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้สอบทานให้บร้ิษััทฯ ม่ร้ะบบการ้
ควบคมุภายใน (Internal control) แล้ะร้ะบบการ้ต่ร้วจสอบภายใน (Internal audit) ต่ามแผ่นงานปร้ะจำป ี2564 ของบร้ษิัทัฯ  
ร้วมถงึการ้ปร้ะเมินความเพ่ยงพอของร้ะบบการ้ควบคุมภายในสำหรั้บปี 2564 ต่ามแบบท่�สำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับ 
หล้กัทรั้พย์แล้ะต่ล้าดหลั้กทรั้พย์ (ก.ล้.ต่.) กำหนด โดยจัดให้มก่าร้ว่าจ้างบริ้ษัทั ต่ร้วจสอบภายในธร้ร้มนิต่ ิจำกัด เป็นผ้้่ต่ร้วจสอบ
ภายในของบร้ิษััทฯ ซึ่ึ�งคณะกร้ร้มการ้จะเป็นผ่้้พิจาร้ณาอนุมัต่ิแผ่นการ้ต่ร้วจสอบภายในปร้ะจำปีแล้ะร้ับทร้าบร้ายงานผ่ล้การ้
ต่ร้วจสอบร้ะบบการ้ควบคุมภายในของบร้ิษััทฯ ทุกไต่ร้มาส พร้้อมให้คำแนะนำกับผ่้้ต่ร้วจสอบภายใน เพ่�อให้เกิดความเช้่�อมั�น
ว่าการ้ปฏิิบัต่ิงานเป็นไปอย่างม่ปร้ะสิทธิภาพ ม่ร้ะบบการ้ต่ร้วจสอบภายในท่�เหมาะสม แล้ะเพ่ยงพอ 

3. กิารสอ็บที่านกิารปฏิิบัตุิตุามกิฎหมาย คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้สอบทานแล้ะกำกับด้แล้ให้บร้ิษััทฯ แล้ะบร้ิษััทย่อยม่การ้
ปฏิิบัต่ิต่ามกฎิหมาย กฎิร้ะเบ่ยบ แล้ะนโยบายต่่าง ๆ  ท่�เก่�ยวข้องกับการ้ดำเนินธุร้กิจของบร้ิษััทฯ ร้วมถึงปร้ะกาศข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกร้ร้มการ้กำกับหล้ักทร้ัพย์แล้ะต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์ แล้ะหน่วยงานกำกับด้แล้อ่�นท่�เก่�ยวข้อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 6
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4. กิารสอ็บที่านรายกิารระหว่างกัินหรอ่็รายกิารท่ี่�อ็าจมค่้วามขัดแย้งที่างผลประโยช้น์ คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้สอบทานแล้ะ
ให้ความเหน็ร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกนั หร่้อร้ายการ้ท่�อาจมค่วามขัดแข้งทางผ่ล้ปร้ะโยช้น์ให้เป็นไปอย่างถ้กต้่อง คร้บถ้วน แล้ะเพย่งพอ 
สมเหตุ่สมผ่ล้ แล้ะเป็นปร้ะโยช้น์ส้งสุดต่่อบร้ิษััทฯ ซึ่ึ�งคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบเห็นว่าการ้เปิดเผ่ยข้อม้ล้ร้ายการ้ร้ะหว่างกันแล้ะ
ร้ายการ้ท่�เก่�ยวโยงกนัของบร้ษิัทัเปน็ไปอยา่งถก้ต่อ้ง คร้บถว้น แล้ะเพย่งพอ อก่ทั�งไดด้ำเนนิต่ามเง่�อนไขทางธรุ้กจิแล้ะหล้กัเกณฑ์์
ท่�ต่ล้าดหล้ักทร้ัพย์แห่งปร้ะเทศไทยกำหนด 

5. ระบบกิารบริหารค้วามเส่�ยงท่ี่�เหมาะสมและม่ประสิที่ธุผิล คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้สอบทานแล้ะติ่ดต่ามผ่ล้การ้บร้หิาร้ความ
เส่�ยงของบริ้ษัทั ร้วมถึงให้ขอ้เสนอแนะในการ้จัดทำแนวทางการ้บริ้หาร้ความเส่�ยงในแต่ล่้ะด้านแก่คณะทำงานบริ้หาร้ความเส่�ยง 
เพ่�อใหม้ั�นใจวา่บร้ษัิัทมร่้ะบบการ้บร้หิาร้ความเส่�ยงอยา่งเพย่งพอ แล้ะสามาร้ถจดัการ้ความเส่�ยงใหอ้ย้ใ่นร้ะดบัท่�ยอมร้บัไดอ้ยา่ง
ทันกาล้

6. กิารค้ัดเล่อ็กิและเสนอ็แตุ่งตุั้งผู้สอ็บบัญช้่ คณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้พิจาร้ณาคัดเล่้อกผ่้้สอบบัญช้่ โดยพิจาร้ณาจากผ่ล้การ้
ปฏิิบัต่ิงานในปีท่�ผ่่านมา ความเป็นอิสร้ะ ความร้้้ความสามาร้ถ ปร้ะสบการ้ณ์ แล้ะความเหมาะสมของค่าสอบบัญช้่  จึงเสนอให้
คณะกร้ร้มการ้บร้ิษััทแต่่งต่ั�งนายกล้ศ สุวร้ร้ณธาร้าร้ังษั่ เล้ขผ่้้สอบบัญช้่ 8025 นางอิศร้าภร้ณ์ วิสุทธิญาณ เล้ขผ่้้สอบบัญช้่ 7480 
แล้ะนางสาววธ้ ขยันการ้นาว่ เล้ขผ่้้สอบบัญช้่ 5423 จากบร้ิษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด เป็นผ่้้สอบบัญช้่ของบร้ิษััท เพ่�อนำเสนอ
ท่�ปร้ะช้มุสามญัผ่้ถ้อ่หุน้ ปร้ะจำป ี2564 พจิาร้ณาอนมุตั่แิต่ง่ต่ั�งผ่้ส้อบบัญช้แ่ล้ะกำหนดคา่ต่อบแทนผ่้ส้อบบัญช้ข่องบริ้ษัทัสำหรั้บ
ปี 2565 ต่่อไป

 โดยสรุ้ปคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบได้ปฏิิบัต่ิหน้าท่�ด้วยความอิสร้ะ เพ่�อปร้ะโยช้น์ต่่อผ่้้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่ายอย่างเท่าเท่ยมกัน แล้ะ
มก่าร้ปฏิิบตั่งิานท่�สอดคล้อ้งกบัร้ะบบการ้กำกบัด้แล้กจิการ้ท่�ดอ่ยา่งเพย่งพอ เพ่�อกอ่ใหเ้กดิความเช้่�อมั�นแกผ่่้ถ่้อหุน้ ผ่้ล้้งทนุ ล้ก้ค้า 
แล้ะผ่้้ท่�เก่�ยวข้องทุกฝ่่าย 

ในนามคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ

(นายว่ร้ะศักดิ� โฆสิต่ไพศาล้)
ปร้ะธานคณะกร้ร้มการ้ต่ร้วจสอบ
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