


 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และ หนังสือช้ีชวน 

คําเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 

 

 
 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
สําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 

จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  
ในราคาเสนอขายหุนละ 4.60 บาท  

เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลตามดุลพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูลงทุนสถาบัน  
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอยและ 

บุคคลที่มีความสัมพันธซ่ึงเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

ระยะเวลาจองซื้อ 

ระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันท่ี 19 – 21 มกราคม 2565 
 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน: 24 ธันวาคม 2563 

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้วนมีผลใชบังคับ: 17 มกราคม 2565 
 

กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออกหลักทรัพยและเง่ือนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเส่ียงที่เก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนน้ี มิไดเปนการ
แสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตอง
ของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนแตอยางใด ท้ังนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  ผูถือ
หลักทรัพยท่ีไดซ้ือหลักทรัพยไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของ
หลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความท่ีควรตอง
แจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบังคับ  
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารสนเทศตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทําการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือทาง http://www.sec.or.th  
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สารบัญ หนา 1 
 

สารบญั 

สวนท่ี 1 ขอมลูสรุป (Executive Summary) สวนท่ี 1 หนา 1 

  
สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  

สวนที่ 2.1 วัตถุประสงคการใชเงิน สวนที่ 2.1  หนา 1 
สวนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ สวนที่ 2.2.1  หนา 1 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ สวนที่ 2.2.2  หนา 1 
3. ปจจัยความเสี่ยง สวนที่ 2.2.3  หนา 1 
4. การวิจัยและพัฒนา สวนที่ 2.2.4  หนา 1 
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ สวนที่ 2.2.5  หนา 1 
6. โครงการในอนาคต สวนที่ 2.2.6  หนา 1 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย สวนที่ 2.2.7  หนา 1 
8. ขอมูลสําคัญอ่ืน สวนที่ 2.2.8  หนา 1 

สวนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  
9. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน สวนที่ 2.3.9  หนา 1 
10. โครงสรางการจัดการ สวนที่ 2.3.10 หนา 1 
11. การกํากับดูแลกิจการ สวนที่ 2.3.11 หนา 1 
12. ความรับผิดชอบตอสังคม สวนที่ 2.3.12 หนา 1 
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง สวนที่ 2.3.13 หนา 1 
14. รายการระหวางกัน สวนที่ 2.3.14 หนา 1 

สวนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
15. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สวนที่ 2.4.15 หนา 1 
16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ สวนที่ 2.4.16 หนา 1 

  
สวนท่ี 3  ขอมลูเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย  

สวนที่ 3.1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย สวนที่ 3.1 หนา 1 
สวนที่ 3.2 ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย สวนที่ 3.2 หนา 1 
สวนที่ 3.3 ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย สวนที่ 3.3 หนา 1 
สวนที่ 3.4 ขอมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย สวนที่ 3.4 หนา 1 
สวนที่ 3.5 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง สวนที่ 3.5 หนา 1 
สวนที่ 3.6 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร สวนที่ 3.6 หนา 1 
  

สวนท่ี 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล สวนท่ี 4 หนา 1 
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สารบัญ หนา 2 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทํา
บัญชี และเลขานุการของบริษัทฯ 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 4  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

เอกสารแนบ 5  งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รายงานการสอบทาน และขอมูลทางการเงินระหวางกาลสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  
30 กันยายน 2564



คํานิยาม  บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
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คํานิยาม 

นอกจากจะกาํหนดไวเปนอยางอ่ืนในเอกสารฉบับน้ี ใหคําดังตอไปนี้ มีความหมายดังน้ี 

บริษัทฯ  หมายถึง บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย 
(ตามที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

กลุมบริษทัฯ หมายถึง บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

ตลาดหลักทรัพยฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธรรมนิติ หมายถึง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด 

นายเหมือง หมายถึง บริษัท นายเหมือง จํากัด 

นางเนาวรัตน หมายถึง นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ 

นายปยะดิษฐ หมายถึง นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข 

นางพิชชาพร หมายถึง นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ 

นายอารี หมายถึง นายอารี อัศวศิริสุข 

พ.ร.บ. หลักทรัพย หมายถึง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการ
แกไขเพ่ิมเติม) 

รานจิบไถคาเฟ หมายถึง รานจบิไถคาเฟ 

ศิลาสากลสระบุรี หมายถึง บริษัท ศิลาสากล สระบุรี จํากัด 

CCSP หมายถึง บริษัท ซีวิล คอนสตรัคช่ัน เซอรวิสเซส แอนด โปรดักส จํากัด 

COSO หมายถึง The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 
Commission 

กิจการรวมคา ไชนาเรลเวยฯ หมายถึง กิจการรวมคาไชนาเรลเวย-ซีวิล-บุญชัย 

EIC SCB หมายถึง ฝาย Economic Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 

EY หมายถึง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

THE หมายถึง บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

VCEC หมายถึง กิจการรวมคา วีซีอีซี 

UNIQ หมายถึง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียงร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 หมายถึง โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธ์ิ 
กม.0+000 - 12+135 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 

สายคูขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร  

หมายถึง โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ดานตะวันตก) ดานซายทาง ตอน 1 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 

สายทางบริการดานนอกของทาง

หลวงหมายเลข 9 ตอน 1 

หมายถึง โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของ
ทางหลวงหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
(ดานตะวันตก) ดานซายทาง ตอน 1 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 

สายทางบริการดานนอกของทาง

หลวงหมายเลข 9 ตอน 2 

หมายถึง โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของ
ทางหลวงหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(ดานตะวันตก) ดานซายทาง ตอน 2 

โครงการทางหลวงหมายเลข 304 หมายถึง โครงการทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด-ศูนยราชการ
แจงวัฒนะ กม. 2+123.204 (ทล.304) - 12+532.470 (ทล.306) 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3701 หมายถึง โครงการทางหลวงหมายเลข 3701 สายคูขนานทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองสายชลบุรี- พัทยา ตอนตางระดับบางพระ – ตางระดับ
หนองขาม 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเมอืง

อาวนาง 

หมายถึง โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะเมืองอาวนาง ระยะที่ 2 

โครงการรถไฟทางคู  

ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร 

หมายถึง โครงการรถไฟทางคูชวงประจวบคีรีขันธ-ชุมพร สัญญาที่ 2 ชวงบาง
สะพานนอย-ชุมพร 

โครงการรถไฟความเร็วสูง  

ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

หมายถึง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 เสนทางกรุงเทพฯ – 
นครราชสีมา งานสัญญาท่ี 2-1 งานโยธาสําหรับชวงสีค้ิว-กุดจิก 

โครงการรถไฟความเร็วสูง  

ชวงสระบุร-ีแกงคอย 

หมายถึง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 เสนทางกรุงเทพฯ – 
นครราชสีมา สําหรับงานโยธาฉบับท่ี 4-7 ชวงสระบุรี-แกงคอย 

โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง หมายถึง โครงการงานเสริมความแข็งแรงทางว่ิง และกอสรางทางขับและลาน
จอด พรอมระบบไฟสนามบิน ทาอากาศยานตรัง 

โครงการทาอากาศยานจังหวัด

ระนอง 

หมายถึง โครงการงานซอมบํารุงเสริมผิวทางว่ิงทางขับทาอากาศยานระนอง 

โครงการทาอากาศยาน 

จังหวัดหัวหิน 

หมายถึง โครงการงานขยายความกวางทางว่ิงและเสริมผิวทางว่ิงพรอมระบบ
ไฟฟาสนามบิน ทาอากาศยานหัวหิน 

โครงการทาอากาศยาน 

จังหวัดลําปาง 

หมายถึง โครงการงานขยายความกวางทางว่ิงและเสริมผิวทางว่ิงพรอมระบบ
ไฟฟาสนามบิน ทาอากาศยานลําปาง 

โครงการเขื่อนปองกนัตล่ิงริมแมน้ํา

กระบุรี 

หมายถึง โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้ากระบุรี หมูที่ 3, 4 จังหวัดระนอง 
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โครงการอางเก็บนํ้าคลองสังข หมายถึง โครงการทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้า
คลองสังข อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการพัฒนาคูน้ําริมถนนวิภาวดี

รังสิต 

หมายถึง โครงการพัฒนาคูน้ําริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 

โครงการคลองระบายนํ้าและอาคาร

ประกอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมายถึง โครงการกอสรางคลองระบายน้ําและอาคารประกอบ โครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3  

สัญญาท่ี 3 

หมายถึง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 –ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ 3 

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3  

สัญญาท่ี 1 

หมายถึง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ 1 

โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 82 ชวงเอกชัย-บานแพว 

ตอน 8 

หมายถึง โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ
บางขุนเทียน-บานแพว ชวงเอกชัย-บานแพว ตอน 8 ดําเนินการ
กอสรางบนทางหลวงหมายเลข 35 ระหวาง กม. 31+207.250 - กม.
33+366.000 

 



 

 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จํากัด (มหาชน) 
CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 



สวนที่ 1 ขอมูลสรุป   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  

สวนที่ 1 หนา 1 
 

สวนท่ี 1 
ขอมูลสรปุ (Executive Summary) 

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เก่ียวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสี่ยงของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษา
ขอมูล ในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผู
จัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ี
ชวนท่ีบริษัทฯ ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ไดท่ี website ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ขอมูลสรุปของการเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอประชาชน 
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียรงิ จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย: 19 – 21 มกราคม 2565 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย   

ผูเสนอขาย : บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประเภทธุรกิจ : รับเหมากอสราง และจําหนายวัสดกุอสราง 

จํานวนหุนท่ีเสนอขาย : จํานวน 200,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.57 ของจํานวนหุนสามัญ

ที่ออกและจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 

สัดสวนการเสนอขายหุน: 

ประเภทผูลงทุน จํานวนหุนท่ีเสนอขาย (หุน) สัดสวนท่ีเสนอขาย (รอยละ) 
บุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย

หลักทรัพย 

38,142,000 19.07 

นักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขา

รวมการสํารวจความตองการซื้อ      

120,000,000 60.00 

ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย 30,000,000 15.00 

กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ของบริษัทฯ 8,700,000  4.35 

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 3,158,000 1.58 

รวม 200,000,000 100.0 

การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 6 เดือนกอนหนายื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. จนถึงชวง
เสนอขาย 

 ไมมี    ม ี
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ความสัมพันธระหวางผูออกและเสนอขายหลักทรัพยกับกลุมท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือกลุมผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย เชน การถือหุนระหวางกัน การมีกรรมการ ผูบริหาร บุคลากร ของท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู
จําหนายหลักทรัพยดํารงตําแหนงเปนกรรมการของผูออกและเสนอขายหลักทรัพย การกูยืมจากกลุมท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และ/หรือกลุมผูจัดจําหนายหลักทรัพย และความสัมพันธอื่นท่ีอาจทําใหท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยขาดความเปนอิสระในการทําหนาท่ี 

 ไมมี   มี  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีการใชหนังสือคํ้าประกันที่เก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันตาม

ธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ กับธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.9 

ของบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 590.50 ลานบาท ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ ไมมี

วงเงินสินเช่ือใดๆ กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

ท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุนท่ีเสนอขาย 

 การกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนที่จะเสนอขายในครั้งน้ี ไดมีการพิจารณาจากการสํารวจความตองการซื้อ

หลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซ้ือหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับ

ราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนท่ี

ประสงคจะจองซ้ือมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยชวงราคาที่ใชทํา 

Book Building อยูที่ระหวางราคา 4.30 – 4.60 บาทตอหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายไดกําหนดราคาหุนสามัญท่ีจะเสนอขายในคร้ังนี้ที่ราคา 4.60 บาทตอหุน โดยไดพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่

นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความ

ตองการซ้ือหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง 

ทั้งน้ี การเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ที่ราคา 4.60 บาทตอหุน หากพิจารณาผลกําไรสุทธิสวนที่

เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในชวง 12 เดือนยอนหลัง (ไตรมาส 4 ของป 2563 - ไตรมาส 3 ของป 2564) ซ่ึงเทากับ 191.62  

ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี (Fully Diluted) ซึ่งเทากับ 

700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.27 บาทตอหุน จะคิดเปนอัตราสวนราคาหุน

ตอกําไรสุทธติอหุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ประมาณ 16.80 เทา 

ในการพิจารณาขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย บริษัทฯ ไดทําการเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินกับ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แมวาจะไมมีบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจกอสรางที่มีลักษณะงาน

ที่คลายคลึง และมีรายไดจากการรับเหมากอสรางที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนท่ี

เสนอขาย และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงไดคัดเลือกบริษัทที่ดําเนินการกอสรางโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน 

เชน งานทาง งานทางพิเศษ งานทางรถไฟ งานสนามบิน งานเข่ือน และอ่ืน ๆ และ/หรือโครงการกอสรางที่มีหนวยงานรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของโครงการมากกวารอยละ 40 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางหรืองานที่ยังไมไดสงมอบ 

(แลวแตกรณี)  
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ตารางสรุปขอมูลราคาปดตลาดและอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธติอหุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ในชวง

ระยะเวลาเฉล่ีย 6 เดือนยอนหลังลาสุดนับจากวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 มีดังนี้ 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ มูลคาท่ีตราไว 
(บาท/หุน) 

ราคาเฉล่ีย 
(บาท/หุน)(1) 

P/E เฉลี่ย 
(เทา)(2) 

บริษัท ช.การชาง จาํกัด 

(มหาชน) (CK) 

รับ เหมาก อสร า ง ท่ีสาม ารถ รับบ ริ หาร

โครงการขนาดใหญที่ซับซอนทุกรูปแบบ 

และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน 

และบ ริหา ร โ คร งก าร สัมปทาน ร ะ บบ

สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานขนาดใหญใน

ประเทศและภูมิภาคอยางครบวงจร 

1.00 20.68 36.90 

บริษัท ซิโน-ไทย  

เอ็นจีเนียร่ิงแอนด 

คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) (STEC) 

รับเหมากอสรางงานทุกประเภทท้ังงานโยธา

และงานเค ร่ืองกล เชน งานด านระบบ

สาธารณูปโภค งานดานอาคาร งานดาน

พลังงาน งานดานอุตสาหกรรม และ งาน

ดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

1.00 13.47 22.99 

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) (UNIQ) 

รับเหมากอสราง โดยเปนผู รับเหมาหลัก 

(Main Contractor) ท้ังงานแบบเบ็ด เสร็จ 

(Turnkey Design Services) ซึ่งใหบ ริการ

ครบวงจรท้ังงานออกแบบและงานกอสราง 

และงานรับกอสร างตามแบบท่ีผู ว าจ า ง

กําหนด โดยมุงเนนที่งานสาธารณูปโภค

ขนาดกลางและขนาดใหญ นอกจากนั้นมี

ธุ ร กิ จ พั ฒ น า ท่ี ดิ น แ ล ะ ก อ ส ร า ง

อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ไดแก โครงการที่

อยูอาศัยประเภทบานเด่ียว และ ทาวนเฮาส 

โดยเนนในเขตก รุง เทพมหานครและ

ปริมณฑล 

1.00 6.55 229.97(4) 

บริษัท ซินเท็ค คอน

สตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

(SYNTEC) 

รับ เหมาก อสร า ง ใหบ ริการ รับง าน ท้ั ง

หนวยงานราชการ และเอกชน โดยใหบริการ

ต้ังแตงานวางฐานราก จนกระท่ังกอสราง

อาคารเสร็จสมบูรณในลักษณะท่ีเรียกวา 

บริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ 

1.00 1.96 16.63 

บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จํากดั 

(มหาชน) (RT) 

บริการรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมโยธา

และธรณีเทคนิค ที่ตองอาศัยความชํานาญ

และเทคโนโลยีระดับสูง ไดแก งานกอสราง

อุโมงค งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไมใช

ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสํารวจ 

งานคอนกรีตโครงสราง งานวิศวกรรมโยธา

ท่ัวไป และงานดานธรณีวิทยา 

0.50 2.21 19.04 

บริษัท อิตาเลียนไทย  

ดีเวลอปเมนต จํากัด 

(มหาชน) (ITD) 

รับเหมากอสรางครบวงจร ที่มีความชํานาญ

ในงานกอสรางทุกประเภท มีความพรอมที่

จะสรางโครงการขนาดใหญ หรือใชเทคนิค

ข้ันสูง และขยายธุรกิจรับเหมากอสรางไป

ตางประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะใน

ภูมิภาคเอเชีย 

1.00 2.27 N.A.(3) 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ มูลคาท่ีตราไว 
(บาท/หุน) 

ราคาเฉล่ีย 
(บาท/หุน)(1) 

P/E เฉลี่ย 
(เทา)(2) 

บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ 

จํากัด (มหาชน) (NWR) 

รับเหมากอสรางงานวิศวกรรมโยธาทุก

ประเภท และผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

และผลิตภัณฑคอนกรีตอื่น รวมท้ังผลิต

เหล็กแปรรูป ใชเปนวัสดุในธุรกิจรับเหมา

กอสราง และจําหนายใหกับลูกคาภายนอก 

1.00 1.02 N.A.(3) 

ที่มา: www.setsmart.com 

หมายเหตุ:  (1) ราคาปดตอหุนเฉล่ีย 6 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 10 มกราคม 2565 

               (2)  อัตราสวน P/E เฉล่ีย 6 เดือนยอนหลัง คํานวณจากอัตราสวนของคาเฉล่ียราคาปดของหุน ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 

2565 ตอกําไรสุทธิตอหุน 12 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

               (3)  ไมมีอัตราสวน P/E เฉล่ีย 6 เดือนยอนหลัง เน่ืองจากบริษัทดังกลาวมีผลขาดทุน 12 เดือนยอนหลัง ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี  

30 กันยายน 2564 

               (4)  อัตราสวน P/E เฉล่ีย 6 เดือนยอนหลังของ UNIQ อยูในระดับที่สูง (Outlier) เน่ืองจากอัตรากําไร 12 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงเม่ือเทียบกับกําไรสําหรับป 2561, 2562 และ 2563 จึงอาจไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดโดยตรง 

สําหรับชวงเวลาดังกลาว ดังน้ัน นักลงทุนควรพิจารณาขอมูลทางการเงินของ UNIQ เพ่ิมเติม 

อยางไรก็ดี อัตราสวน P/E ดังกลาวคํานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน 

หรือความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งไมไดเปนอัตราสวนที่สามารถนํามา

เปรียบเทียบกันไดโดยตรง เนื่องจากเปนการคํานวณอัตราสวนในชวงเวลาที่ตางกัน  

สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ท่ีไมติด silent period: จํานวน 95,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 13.57 ของ

จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

เงื่อนไขในการจัดจําหนาย :   รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) 

  ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายตอประชาชน : 4.60 บาทตอหุน 

มูลคาการเสนอขาย : 920,000,000.00 บาท 

มูลคาท่ีตราไว (par) : 1.00 บาทตอหุน 

มูลคาตามราคาบัญชี  
(book value)  

: 1.86 บาทตอหุน คํานวณจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ จากงบการเงินรวม ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 ซ่ึงเทากับ 929.61 ลานบาท และหารดวยจํานวนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุนในครั้งน้ี จํานวน 500 
ลานหุน 
1.33 บาทตอหุน คํานวณจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ จากงบการเงินรวม ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 ซ่ึงเทากับ 929.61 ลานบาท และหารดวยจํานวนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จํานวน 700 
ลานหุน (Fully diluted) 

ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

หมวดธุรกิจ (sector) : ธุรกิจรับเหมากอสราง 

เกณฑเขาจดทะเบียน : เกณฑกําไร (Profit Test) 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย) 
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วัตถุประสงคการใชเงิน:  

วัตถุประสงคการใชเงิน 
จํานวนเงินท่ีใช

โดยประมาณ  
(ลานบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช
เงินโดยประมาณ รายละเอียด 

1. เ งิ นทุน สําหรั บการลงทุน

เ พ่ิมเติมในเครื่อง จักรและ

อุปกรณสําหรับใชในโครงการ

กอสราง  

442.0 – 530.0 ป 2565 - ป 2566 กลุ ม บ ริ ษั ท ฯ  มี แ ผ นจ ะล งทุ น ใ น

เคร่ืองจักร อุปกรณ และเทคโนโลยีการ

กอสรางใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้ง

ในดานระยะเวลาและตนทุนในการ

ดําเนินการกอสราง รวมถึงเปนการ

ลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนเครื่องจักร

และอุปกรณเดิม เชน เคร่ืองจักรหนัก 

เคร่ืองจักรสําหรับขนสงหรือเครน และ

เครื่ องจั กรสํ า หรั บง านส นับ ส นุน  

เปนตน 

2. ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงิน 

177.0 – 265.0 ป 2565 - ป 2566  เพ่ือชําระคืนเงินกูตามสัญญาเงินกูยืม 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
ส ว นที่  2.2.5 ข อ  5.3.6 สั ญญ า ท าง
การเงิน 

3. เ งิ นทุนหมุน เ วียนในกา ร

ดําเนินธุรกิจ (ถามี) 

88.4 – 264.4 ป 2565 - ป 2566 สวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทฯ จะใชเปน

เงินทุนหมุนในโครงการกอสราง  ซึ่ง

เปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
ส ว น ที่  2.2.2 ข อ  2.4.1.1 (7) ก า ร
ดําเนินการกอสราง 

การประมาณการขางตนของบริษัทฯ เปนไปตามแผนธุรกิจในปจจุบัน และเปนประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรร

เงินที่คาดวาจะไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งน้ี ซ่ึงข้ึนอยูกับแผนงานของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกับคาใชจาย

ของบริษัทฯ ในปจจุบัน ทั้งนี้ แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากแผนงานปจจุบัน 

นอกจากนี้ จํานวนหุนที่เสนอขายสุดทายอาจนอยกวาจํานวนหุนที่เสนอขายขั้นสูงสุดตามท่ีไดเปดเผยในเอกสารฉบับนี้ ซ่ึง

อาจทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งน้ีนอยกวาที่ประมาณการไวขางตน ดังนั้น แผนการใชเงินที่

เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากประมาณการที่ระบุไวขางตน และทําใหบริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองจัดสรรเงินที่จะไดรับ

จากการเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังนี้แตกตางไปจากประมาณการขางตน โดยบริษัทฯ เช่ือวากรณีดังกลาวจะไมสงผลกระทบ

ตอแผนการลงทุนของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ ได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนคร้ัง

คราวเมื่อเห็นวา บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้น แลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40.00 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไวในแตละป ทั้งน้ี 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เพ่ือผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน ภาวะ

เศรษฐกจิ ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การสํารองเงินไวเพื่อลงทุนในอนาคต การสํารอง

เงินไวเพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดในสัญญากูยืม

เงินและการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2563 และกําไรสะสมใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 300.00 ลานบาท โดยบริษัทฯ 

ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2564 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 180.00 ลาน

บาท และบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนธันวาคม 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ไดใชกระแสเงินสดหมุนเวียนในการ

จายเงินปนผลดังกลาว 

นอกจากน้ี ในชวงป 2562 – 2563 บริษัทฯ มกีารประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 250.00 ลานบาท และ 

40.00 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเทากับ 0.50 บาทตอหุน และ 0.08 บาทตอหุน ตามลําดับ 

ทั้งน้ี ในชวงป 2561 บริษัทฯ ไมไดมีการประกาศจายเงินปนผล   

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

คณะกรรมการของบริษัทยอยอาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัทยอย โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทยอยมีอํานาจ

อนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทยอยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได แลวใหคณะกรรมการ

รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยทราบในการประชุมคราวตอไป 

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40.00 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทยอยกําหนดไวในแตละป ทั้งน้ี 

คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เพ่ือผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก 

เชน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอย กระแสเงินสด การสํารองเงินไวเพ่ือลงทุนใน

อนาคต การสํารองเงินไวเพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอย เงื่อนไขและขอจํากัดตามท่ี

กําหนดในสัญญากูยืมเงิน และการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทยอยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม  

ในป 2563 CCSP มีการประกาศจายเงนิปนผล ใหกับผูถือหุนจํานวน 40.00 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงิน

ปนผลเทากับ 800.00 บาทตอหุน ทั้งนี้ ในชวงป 2561 – 2562 CCSP และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2564 ไมได

มีการประกาศจายเงินปนผล  
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ในชวงป 2561 – 2563 และงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 THE ไมไดมีการประกาศจายเงินปนผล

ใหกับผูถือหุน 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย: 

กลุมบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากธุรกิจรับเหมากอสราง ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัทฯ CCSP และ THE และไดตอยอด

ไปอีก 2 ธุรกิจ ไดแก (1) ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง ซึ่งเปนการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) ซ่ึงดําเนินการ

โดย  CCSP และการจําหนายไปวัสดุกอสรางตาง ๆ ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัทฯ CCSP และ THE และ (2) ธุรกิจใหเชา ซึ่ง

โดยหลักจะเปนการใหเชาอาคารสํานักงานจํานวน 1 แหง และเชาเคร่ืองจักรและอุปกรณกอสรางที่ยังไมไดใชงาน ซ่ึง

ดําเนินการโดยบริษัทฯ CCSP และ THE 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจ ตามงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 สรุปไดดังนี้ 

รายไดรวม 
สาํหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กนัยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. รายไดจากการรับเหมากอสราง 

1.1 งานทาง 2,456.14 61.31 1,656.27 51.59 1,439.83 34.87 980.44 32.69 1,453.98 38.92 

1.2 งานทางรถไฟ 116.12 2.90 984.17 30.66 1,987.46 48.13 1,562.93 52.11 1,279.99 34.26 

1.3 งานทาอากาศยาน 159.48 3.98 86.28 2.69 144.36 3.50 66.48 2.22 554.65 14.85 

1.4 งานเข่ือนและอาง

เก็บนํ้า 
- - 85.69 2.67 113.32 2.74 84.02 2.80 117.07 3.13 

1.5 อ่ืน ๆ 560.95 14.00 137.82 4.29 67.37 1.63 25.32 0.84 126.45 3.39 

รวมรายไดจากการ
รับเหมากอสราง 

3,292.69 82.20 2,950.23 91.90 3,752.31 90.86 2,719.19 90.67 3,532.14 94.55 

2. รายไดจากการขายวัสดุกอสราง 

2.1 การจําหนาย

ชิ้นสวนคอนกรีต

สําเร็จรูป 

606.70 15.15 71.47 2.23 - - - - - - 

2.2 การจําหนายวัสดุ

กอสราง 
62.10 1.55 102.91 3.21 327.67 7.93 236.28 7.88 179.25 4.80 

รวมรายไดจากการ
ขายวัสดุกอสราง 

668.80 16.70 174.38 5.43 327.67 7.93 236.28 7.88 179.25 4.80 

3. รายไดคาเชา 
รายไดคาเชาและบริการ

อสังหาริมทรัพย 
13.67 0.34 14.37 0.45 14.37 0.35 10.83 0.36 11.82 0.32 

รายไดคาเชาอ่ืน ๆ1 3.43 0.09 1.33 0.04 0.36 0.01 0.36 0.01 0.10 0.00 

รวมรายไดคาเชา 17.10 0.43 15.70 0.49 14.73 0.36 11.19 0.37 11.92 0.32 
รายไดอ่ืน2 27.33 0.68 70.09 2.18 34.87 0.84 32.45 1.08 12.54 0.33 

รวมรายได 4,005.92 100.00 3,210.40 100.00 4,129.58 100.00 2,999.11 100.00 3,735.85 100.00 
หมายเหตุ: 1 รายไดคาเชาอ่ืน ๆ ประกอบดวย รายไดคาเชาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใหเชากับผูรับเหมาชวง ในกรณีที่กลุมบริษัทฯ ไมไดใชงานเคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือและอุปกรณในชวงเวลาดังกลาว  

 2 รายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดคาบริการจัดเก็บสินคา กําไรจากการจําหนายเคร่ืองจักรอุปกรณและยานพาหนะ รายไดคาบริการใชพื้นท่ี กําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง รายไดคาบริการผูรับเหมา รายไดจากการยกหน้ีให กําไรจากการโอนสิทธิในกิจการรวมคา และอ่ืนๆ 
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ธุรกิจรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ โดยหลักจะเปนโครงการในแนวราบ เชน งานทาง งานทางรถไฟ งานทา

อากาศยาน และงานเข่ือนและอางเก็บนํ้า เปนตน ซึ่งโครงการที่อยูระหวางการดําเนินการบริษัทฯ เปนการรับงานโดยตรงจาก

เจาของโครงการ ซ่ึงทั้งหมดเปนหนวยงานรัฐ ยกเวนโครงการรถไฟทางคูชวง ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร ท่ีเปนการรับเหมา

ชวงจากกิจการรวมคา เอสทีทีพี ซ่ึงเปนโครงการกอสรางทางรถไฟโครงการแรกที่กลุมบริษัทฯ ดําเนินการ อีกทั้ง การเขารับ

งานกอสรางจะเปนทั้งในรูปแบบการเขาประกวดราคาโดยกลุมบริษัทฯ เอง และการรับชวงงานจากบริษัทรับเหมากอสราง

เอกชนขนาดใหญรายอ่ืนในโครงการท่ีกลุมบริษัทฯ เห็นวามีความเหมาะสมทั้งดานขนาดโครงการ สถานที่ และอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ รับงานที่มีความหลากหลายทางดานขนาดโครงการ ซ่ึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โครงการ

กอสรางที่อยูระหวางการดําเนินการมีมูลคาโครงการะหวาง 14.39 ลานบาทถึง 8,000.00 ลานบาท เชน โครงการทางหลวง

หมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการรถไฟ

ความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง และโครงการคลองระบายน้ําและอาคารประกอบ จงัหวัด

นครศรีธรรมราชเปนตน 

ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง ประกอบดวย (1) การจําหนายชิ้นสวนคอกรีตสําเร็จรูป (Segment) ซึ่งดําเนินการโดย

โรงงานผลิตของ CCSP ที่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ในป 2561 ถึงป 2562 CCSP ไดมีการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปใหกับ

บริษัทรับเหมากอสรางเอกชนรายหน่ึง  ซ่ึงมีมูลคาสัญญารวม 679.07 ลานบาท  อยางไรก็ดี ปจจุบันโรงงานผลิตช้ินสวน

คอนกรีตดังกลาวไดใชเพ่ือใชสําหรับโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ เองทั้งหมด และ (2) การจําหนายวัสดกุอสรางประเภท

ตาง ๆ ใหกับบุคคลภายนอก ซ่ึงกลุมบริษัทฯ ไดใชประโยชนจากการมีความไดเปรียบในดานความประหยัดตอขนาด 

(Economy of Scale) และอํานาจตอรองกับผูจัดหาวัสดุกอสราง (Suppliers) ในปจจุบัน ลูกคาหลัก ไดแก ผูรับเหมาชวงของ

กลุมบริษัทฯ  

ธุรกิจใหเชา ประกอบดวย (1) การใหเชาอาคารสํานักงานจํานวน 1 แหง คือ อาคาร CEC ซ่ึงตั้งอยูใกลกับถนน

วิภาวดีรังสิตและสถานีรถไฟฟาวัดเสมียนนารี ซ่ึงเปนจุดที่มีศักยภาพในการเติบโต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 พ้ืนที่ใหเชามี

พ้ืนที่ทั้งหมด 3,952.70 ตารางเมตร และมีผูเชาพ้ืนที่หรือผูรับบริการรวมจํานวน 3,823.70 ตารางเมตร หรือคิดเปนอัตราการ

เชา (Occupancy Rate) จํานวนรอยละ 96.74 และ (2) การใหเชาเคร่ืองจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ซึ่งเปนการใหเชา

เคร่ืองจักร เครื่องมือและอุปกรณที่กลุมบริษัทฯ มีอยูแลวกับผูรับเหมาชวงสําหรับใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ 

ในชวงเวลาท่ีกลุมบริษัทฯ ไมมีความจําเปนตองใชเคร่ืองจักร เครื่องมือและอุปกรณนั้นๆ เพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุน

โดยรวมไดอยางมีประสิทธภิาพและสรางรายไดใหกับกลุมบริษัทฯ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ) 
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ผูถือหุนรายใหญ: 

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน เปน

การทั่วไปเปนคร้ังแรก สรุปไดดังน้ี 

ผูถือหุน1
กอนการเสนอขายหุน 

ตอประชาชน 

หลังการเสนอขายหุน 
ตอประชาชน 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จํากัด2 450,000,000 90.00 450,000,000 64.29 

2. กลุมครอบครัวอัศวศิริสุข3

2.1 ครอบครัวอัศวศิริสุข4 

2.1.1 นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ 25,000,000 5.00 25,000,000 3.57 

2.1.2 นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข 5,000,000 1.00 0.71 

2.1.3 นายปยะณัฐ อัศวศิริสุข 4,000,000 0.80 0.57 

2.1.4 นางอารดี ประวัติรุงเรือง 3,000,000 0.60 3,000,000 0.43 

2.1.5 นางสาวปณุยพัฒน อัศวศิริสุข 3,000,000 0.60 3,000,000 0.43 

2.2 นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ5 7,500,000 1.50 7,500,000 1.07 

2.3 ครอบครัววัฒนาโสภณ6 

3.1 นางกมลพัชร นาคาภิรมย  900,000 0.18 900,000 0.13 

3.2 นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ 800,000 0.16 800,000 0.11 

3.3 นางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ 800,000 0.16 800,000 0.11 

3 กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ 11 ราย7 - - 8,700,000 4.35 

4 ประชาชนทั่วไป - - 191,300,000 24.22 

รวมทั้งหมด 500,000,000 100.00 700,000,000 100.00 
หมายเหตุ: 1 การจัดกลุมผูถือหุนขางตนเปนการนับรวมกลุมครอบครัวตามความสัมพันธทางสายโลหิต มิใชการจัดกลุม Acting in concert ตามขอ 2 ของ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธ หรือพฤติกรรมท่ีเขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับ

บุคคลอ่ืน และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
2 ผูถือหุนของบริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จํากัด ตามทะเบียนรายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 สามารถแสดงไดดังตาราง

ผูถือหุน  จํานวนหุน (หุน)* รอยละ 
1. นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข 220,000 48.89 

2. นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ 67,500 15.00 

3. นายอารี อัศวศิริสุข 50,000 11.11 

4. นายปยะณัฐ อัศวศิริสุข 36,000 8.00 

5. นางอารดี ประวัติรุงเรือง 27,000 6.00 

6. นางสาวปุณยพัฒน อัศวศิริสุข 27,000 6.00 

7. นางกมลพัชร นาคาภิรมย 8,100 1.80 

8. นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ 7,200 1.60 

9. นางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ 7,200 1.60 

รวมท้ังหมด 450,000 100.00 
หมายเหตุ:   * มูลคาที่ตราไว เทากับ 1,000 บาทตอหุน

3 กลุมครอบครัวอัศวศิริสุข ประกอบดวย นายอารี อัศวศิริสุข (“นายอารี”) (เสียชีวิต) และครอบครัวของบุตรของนายอารี 3 ทาน ซ่ึงไดแก 

(1) นายชัยวัล อัศวศิริสุข (“นายชัยวัล”) (เสียชีวิต)  (2) นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ และ (3) นางสมพร อัศวศิริสุข (“นางสมพร”) (เสียชีวิต)
4 ครอบครัวอัศวศิริสุข ประกอบดวย (1) นายชัยวัล (เสียชีวิต) (2) นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ ซึ่งเปนบิดามารดาของ (3) นายปยะดิษฐ (4) นาย

ปยะณัฐ อัศวศิริสุข (5) นางอารดี ประวัติรุงเรือง และ (6) นางสาวปุณยพัฒน อัศวศิริสุข ดังนั้นบุคคลในครอบครัวอัศวศิริสุขมีความสัมพันธเปน

มารดา-บตุร-พ่ีนอง 
5 นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ มีความสัมพันธเปนอาของนายปยะดิษฐ 
6 ครอบครัววัฒนาโสภณ ประกอบดวย (1) นางสมพร (เสียชีวิต) ซึ่งเปนมารดาของ (2) นางกมลพัชร นาคาภิรมย (3) นางสาวพุทธนาถ วัฒนา

โสภณ และ (4) นางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ ดังนั้นบุคคลในครอบครัววัฒนาโสภณมีความสัมพันธเปนลูกพี่ลูกนองกับนายปยะดิษฐ 
7 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 3.6 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

5,000,000 

4,000,000 
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คณะกรรมการบริษทั:  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน มีรายละเอียดการดํารงตําแหนง ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายวีระศักด์ิ โฆสิตไพศาล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นางยุพิน กาญจนวิกัย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นายชัยณรงค โชไชย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการ1 

6. นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข กรรมการ 

7. นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล กรรมการ 

8. นายโกวิท เนื่องสุข กรรมการ 

โดยมี นางกาญจนาวรรณ สายเช้ือ เปนเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกา รผู มี อํ า นา จกร ะทํ า กา รแทนบ ริษั ท  คื อ  นายป ยะ ดิษฐ  อั ศว ศิ ริ สุ ข  ล งล ายมื อ ช่ื อ ร วม กับ 

นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

สรุปปจจัยความเสี่ยง: 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิ  

1.1 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดในการดําเนินธุรกิจข้ึนกับโครงการท่ีกลุมบริษัทฯ ประกวดราคา

ได (Project – Based Performance)  

1.2 ความเส่ียงจากการที่รายไดของกลุมบริษัทฯ โดยหลักมาจากกลุมลูกคาภาครัฐ 

1.3 ความเส่ียงจากการแขงขันที่รุนแรงในการประกวดราคา 

1.4 ความเส่ียงจากการที่กลุมบริษัทฯ มีตนทุนในการกอสรางจริงสูงกวาราคาเขาประกวดราคางานกอสรางในสัญญา ซ่ึง

อาจเปนผลใหกําไรและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ ไมเปนไปตามที่คาดไว 

1.5 ความเส่ียงจากความลาชาในการดําเนินการโครงการกอสราง 

1.6 ความเส่ียงจากการวาจางผูรับเหมาชวง 

1.7 ความเส่ียงจากการไมสามารถจัดหาแรงงานไดเพียงพอและทันเวลา 

1.8 ความเส่ียงจากการปฏบิัติตามสัญญาท่ีมีเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ 

                                                
1 รศ.ดร.ธนิต ธงทอง เปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารและไมเปนกรรมการอิสระ 
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1.9 ความเสี่ยงจากการที่กลุมบริษัทฯ เขารวมในกิจการรวมคาอาจทําใหกลุมบริษัทฯ ตองรับผิดหากผูรวมทุนตาม

กิจการรวมคามิไดปฏิบตัิตามขอตกลง 

1.10 ความเส่ียงจากการปฏบิัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ของใบอนุญาตที่เก่ียวของกับการประกอบกิจการ 

1.11 ความเส่ียงดานสภาพคลองทางการเงิน 

1.12 ความเส่ียงดานการเบิกจายงบประมาณภาครัฐ 

1.13 ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงินจากรายไดที่ยังไมเรียกชําระและความเสี่ยงที่อาจไมสามารถเรียกเก็บเงิน

จากลูกคาได 

1.14 ความเส่ียงจากการถูกเรียกรองใหรับผิด อันเน่ืองมาจากความผิดพลาดในการดําเนินงานโครงการของกลุมบริษัทฯ 

1.15 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ การ

ดําเนินงาน โอกาสทางธรุกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

1.16 ความเสี่ยงจากการท่ีกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินของกลุมบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเส่ียงจากความเสียหาย

ของกลุมบริษัทฯ ไดทั้งหมด 

1.17 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงการเชาที่ ดินและพ้ืนที่อาคารสําหรับการประกอบธุรกิจจากกลุมผูถือหุนใหญและ

บุคคลภายนอก 

1.18 ความเส่ียงจากการที่ผูถือหุนใหญเขาคํ้าประกัน และ/หรือ ใชที่ดินของผู ถือหุนใหญคํ้าประกัน วงเงินของ 

กลุมบริษัทฯ 

2. ความเสี่ยงดานการบริหารงาน  

2.1 ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

2.2 คามเส่ียงจากการพ่ึงพาผูบริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ 

3. ความเสี่ยงในการเสนอขายหลักทรัพย 

3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือเขาเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

3.2 ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนซึ่งกอใหเกิดผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญตอผูลงทุนที่ซ้ือหุนสามัญของ

บริษัทฯ ในการเสนอขายหุนคร้ังนี้ 

3.3 ความเส่ียงจากการที่ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ อาจมีการขายหุนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งอาจสงผลกระทบในทาง

ลบตอราคาซ้ือขายหุนของบริษัทฯ 

3.4 ความเส่ียงของผูถือหุนสามัญที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศไทยของบริษัทฯ อาจไมสามารถเสนอสิทธิในการจองซื้อตรา

สารไดในอนาคต 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.3 ปจจัยความเสี่ยง) 
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ขอมูลทางการเงิน 

 ตารางตอไปน้ีแสดงฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่  

30 กันยายน 2564 

หนวย : ลานบาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2564 
สินทรัพยรวม  3,078.39 3,772.57 4,994.85 6,172.75 

หนี้สินรวม  1,960.37 2,763.59 3,885.42 5,243.14 

สวนของผูถือหุน  1,118.02 1,008.99 1,059.43 929.61 

สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เทากับ 

3,078.39 ลานบาท 3,772.57 ลานบาท 4,944.85 ลานบาท และ 6,172.75 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปล่ียนแปลงของ

สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ในป 2562 เพ่ิมข้ึน มีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

จากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน (ii) การเพิ่มข้ึนของรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ จากการ

โครงการกอสรางใหมยังไมถึงขอกําหนดที่จะเรียกชําระและบางโครงการอยูระหวางการแกไขสัญญา (iii) การเพ่ิมข้ึนของเงนิ

จายลวงหนาผูรับเหมาและเงินมัดจําคาสินคา จากการที่กลุมบริษัทฯ วาจางผูรับเหมาชวงสําหรับโครงการกอสรางขนาดใหญ

ใหมหลายโครงการ อยางไรก็ดี การเพ่ิมข้ึนดังกลาวถูกหักกลบบางสวนจาก (i) การลดลงของลูกหน้ีเงินประกันผลงาน จาก

การสงงานเพ่ิมมากขึ้น (ii) การลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกรรมการ และ (iii) การลดลงของสินคาคงเหลือและวัสดุรอโอน

เขางานจากการสงมอบชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปทั้งจํานวน และการบริหารจัดการสินคาคงเหลือไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทั้งนี้ สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของรายไดที่ยังไมเรียกชําระที่เกิดจาก

งานที่รอการดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จกอนสงงวดงาน และรอดําเนินการติดตั้งช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป  ซ่ึงกลุมบริษัท

ฯ จะสามารถเรียกชําระไดเมื่อดําเนินการกอสรางช้ินงานหรือติดตั้งแลวเสร็จ การเพ่ิมข้ึนดังกลาวโดยหลักมาจากโครงการ

รถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 (ii) การเพ่ิมข้ึน

ของลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน โดยหลักจากการสงมอบงานเพ่ิมเติมใหกับเจาของโครงการในป 2563 ไดแก การรถไฟแหง

ประเทศไทย กิจการรวมคาเอสทีทีพี และกรมทางหลวง ซึ่งลูกหนี้การคาดังกลาวเปนลูกหนี้ท่ียังไมครบกําหนดชําระและเกิน

กําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน และลูกหนี้คาวัสดุกอสรางที่เปนผูรับเหมาชวงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากกลุมบริษัทฯ ผอนผันใหกับ

ลูกหนี้วัสดุกอสรางที่นําวัสดุกอสรางไปใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ที่ยังคงไมสามารถเบิกจายจากหนวยงาน

ราชการ อยางไรก็ดี เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงในปดังกลาว นอกจากน้ี สินทรัพยรวม ณ 30 กันยายน 2564 

เพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมากจาก (i) การเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งโดยหลักมาจากที่บริษัทฯ ไดรับเงินรับ

ลวงหนาจากผูวาจางสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย (ii) การเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

ซึ่งโดยหลักมาจากการสงมอบงานในชวงส้ินงวดเพ่ิมมากขึ้น และ (iii) การเพ่ิมข้ึนของรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ ซึ่งโดยหลัก

มาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงบางสระบุรี-แกงคอย ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ ไดทยอยสงมอบงวดงานสําหรับโครงการรถไฟ

ทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร และโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก จึงทําใหรายไดที่ยังไมไดเรียชําระของ

โครงการดังกลาวลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

มูลคาหนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

เทากับ 1,960.37 ลานบาท 2,763.59 ลานบาท 3,885.42 ลานบาท และ 5,243.14 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปล่ียนแปลง

ของหนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ในป 2562 เพ่ิมข้ึน มีสาเหตุหลักมากจากการเพ่ิมข้ึนของเงินรับลวงหนาจากผูวาจางจากการ

ที่กลุมบริษัทฯ ไดชนะการประมูลและเริ่มโครงการใหมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี เจาหนี้เงินประกันผลงานลดลงจาก

การที่กลุมบริษัทฯ ไดคืนเงินประกันผลงานใหกับผูรับเหมาชวงที่ครบกําหนดระยะประกันผลงาน ทั้งนี้ หนี้สินรวม ณ 31 

ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การเบิกใชเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ือใชในโครงการกอสราง ซึ่งโดยหลักใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 
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ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร และ (ii) การเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคาจากเจาหน้ี

ผูรับเหมาชวงไดมีการดําเนินการกอสรางแตยังไมถึงกําหนดสงงวดงานกับเจาของโครงการ เน่ืองจาก สัญญาจางเหมากับ

ผูรับเหมาชวงสวนใหญกําหนดใหกลุมบริษัทฯ ชําระคาจางเหมาเมื่อกลุมบริษัทฯ ไดรับชําระจากเจาของโครงการ ซึ่งเจาหนี้

ผูรับเหมาชวงสวนใหญมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนาน

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  และเจาหนี้คาวัสดุกอสรางเพ่ือใชในโครงการกอสรางที่ยังไมถึงกําหนดชําระ นอกจากน้ี 

หน้ีสินรวม ณ 30 กันยายน 2564 เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักมากจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของเงินรับลวงหนาจากผูวาจาง ซ่ึงโดยหลักมา

จากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย (ii) เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงโดยหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

เจาหนี้ผูรับเหมาชวงจากการมีความคืบหนาในการดําเนินการกอสรางในหลายโครงการ และเจาหนี้คาวัสดุกอสรางเพ่ือใชใน

โครงการกอสรางที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  

สวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

เทากับ 1,118.02 ลานบาท 1,008.99 ลานบาท 1,059.43 ลานบาท และ 929.61 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปล่ียนแปลง

ของสวนของผูถือหุนรวมของกลุมบริษัทฯ มาจากการเปล่ียนแปลงของกําไรสะสมซึ่งเพิ่มข้ึนและลดลงตามผลการดําเนินงาน

ในชวง 3 ปท่ีผานมา และการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 250.00 ลานบาท 40.00 ลานบาท และ 300.00 

ลานบาท ในป 2562 ป 2563 และเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ตามลําดับ  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวาง

กาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 180.00 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ จายเงินปนผลดังกลาวใน

เดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปนผลดังกลาวหักออกจากกําไรสะสม และทําใหสวนของผูถือหุนลดลงในไตรมาส 4 ป 2564 

(หากคํานวณหักออกจากสวนของผูถือหุน ณ 30 กันยายน 2564 สวนของผูถือหุนจะลดลงเปน 749.61 ลานบาท) 

 ตารางตอไปนี้แสดงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 

2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 

หนวย : ลานบาท 
สาํหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 3,292.69 2,950.23 3,752.31 2,719.19 3,532.14 

กําไรขั้นตนจากการรับเหมากอสราง 646.79 430.62 348.05 257.66 391.51 

รายไดจากการจําหนายวัสดุกอสราง 668.80 174.38 327.67 236.28 179.25 

กําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสราง 113.59 17.36 17.96 13.18 12.04 

รายไดคาเชา 17.10 15.70 14.73 11.19 11.92 

กําไรขั้นตนจากการใหเชา 8.48 7.00 5.46 4.30 3.99 

กําไรสุทธิ 333.24 140.65 86.89 65.44 170.18 
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ตารางตอไปน้ีแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของกลุมบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

อัตราสวนทางการเงิน  หนวย 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สาํหรับงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2564 

อัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสราง รอยละ 19.64 14.60 9.28 11.08 

อัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุกอสราง รอยละ 16.98 9.96 5.48 6.72 

อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 8.31 4.38 2.10 4.56 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  

(อางอิงมูลคาท่ีตราไว 1.00 บาทตอหุน1) 

บาทตอ

หุน 
0.67 0.28 0.17 0.34 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ 35.03 13.23 8.40 22.822, 3 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 10.21 4.11 1.99 4.082 

วงจรเงินสด (Cash cycle) วัน (46.15) (53.63) (42.25) (33.70) 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.75 2.74 3.67 5.643 

อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทา 0.53 0.56 1.29 1.733 

หมายเหตุ: 1 ปรับปรุงมูลคาที่ตราไวใหเทากับมูลคาที่ตราไว ณ ปจจุบันที่ 1.00 บาทตอหุน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานและสะทอนมูลคาท่ีตราไว  

ณ ปจจุบนัของบริษัทฯ 

 2 คํานวณโดยปรับยอดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เปนยอดเต็มป (Annualized) เพ่ือเปรียบเทียบ 

 3 หากพิจารณาการประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 180.00 ลานบาท ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

น้ัน จะทําใหอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 25.09 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 6.99 เทา และอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวน

ของผูถือหุนเทากับ 2.15 เทา 

กลุมบริษัทฯ รับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางตามอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จ ซึ่งคํานวณโดยการ

เปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางที่เกิดข้ึนแลวจนถึงวันส้ินงวดกับตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสรางตาม

สัญญา สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับ 3,292.69 ลานบาท 2,950.23 ลานบาท 3,752.31 ลานบาท 

2,719.19 ลานบาท และ 3,532.14 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดจากการรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ ลดลงในป 2562 

มีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดสงมอบงานขนาดใหญในป 2561 เชน โครงการกอสรางทางแยกตางระดับหาแยกน้ํา

กระจาย และโครงการกอสรางขนาดใหญมีความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญ เชน โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบาง

ปะอิน-สระบุร-ีนครราชสีมา ตอน 29, 30 และ 31 และโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และในชวงป 2562 เปนชวงเร่ิมตน

การกอสรางโครงการใหม เชน โครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวงสีค้ิว-

กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 ซึ่งการรับรูรายไดโครงการกอสรางในชวงแรกจะนอย เน่ืองจากความคืบหนา

ของงานจะนอยกวาชวงอ่ืน ๆ อยางไรก็ดี รายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2563 เพิ่มข้ึนจากป 2562 โดยหลักมาจาก

ความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญของงานโครงการกอสรางที่กลุมบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการในชวงตนป 2562 เชน โครงการ

รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 โครงการพัฒนาคูนํ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 อยางไร

ก็ดี รายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2563 เพ่ิมข้ึนจากป 2562 โดยหลักมาจากความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญของงาน

โครงการกอสรางที่กลุมบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการในชวงตนป 2562 เชน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 

โครงการพัฒนาคูน้ําริมถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 นอกจากนี้ รายไดจากการรับเหมากอสราง

ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันในปกอนหนาโดยหลักมาจากความคืบหนาของ

โครงการงานทาอากาศยาน ไดแก โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง และโครงการทาอากาศยานจงัหวัดระนอง และโครงการ

งานทาง เชน โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการทางหลวง
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หมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 และโครงการทางหลวงหมายเลข 304 

รวมถึงการรับรูรายไดคาเค (K) จากโครงการที่ไดสงมอบงานในอดีต ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีมูลคา

ของงานที่ยังไมไดสงมอบเทากับ 12,726.28 ลานบาท นอกจากนี้ ในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุม

บริษัทฯ ไดเขาลงนามในสัญญารับเหมากอสรางเพ่ิมเติมหรือเปนผูที่เสนอราคาต่ําที่สุดจํานวน 4,146.76 ลานบาท 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเทากับ 646.79 ลานบาท 430.62 ลานบาท 348.05 ลาน

บาท 257.66 ลานบาท และ 391.51 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 

19.64 รอยละ 14.60 รอยละ 9.28 รอยละ 9.48 และรอยละ 11.08 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรข้ันตนในป 2562 ลดลงมีสาเหตุ

หลักมากจากที่กลุมบริษัทฯ ไดทยอยสงมอบงานสําหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-

นครราชสีมา ตอน 29, 30 และ 31 ในชวงระหวางป 2562 ซ่ึงเปนโครงการกอสรางที่บริษัทฯ บริหารจดัการตนทุนคากอสราง

ไดดีจากการประหยัดตอขนาด เนื่องจาก เปนโครงการในพ้ืนที่ตอเน่ืองกัน จึงทําใหมีกําไรขั้นตนที่สูง และกลุมบริษัทฯ ไดเร่ิม

งานกอสรางโครงการโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญซึ่งมีกําไรข้ันตนที่นอยกวาโครงการอ่ืน ๆ ชวงปลายป 2562 และอัตรากําไร

ข้ันตนในป 2563 ลดลง ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญของงานโครงการกอสรางขนาดใหญ ซึ่งมีอัตรา

กําไรข้ันตนที่นอยลง อยางไรก็ดี อัตรากําไรขั้นตนจากการรับเหมากอสรางสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2564 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันในปกอนหนาโดยหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนรายไดจากการรับเหมากอสรางจากงาน

ทางและงานทาอากาศยาน ซึ่งเปนงานที่มีอัตรากําไรข้ันตนที่มากกวางานรถไฟ  

กลุมบริษัทฯ รับรูรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ

เปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว ซ่ึงจะบันทึกตามรายไดที่หักสวนลดแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 

และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายวัสดุ

กอสรางเทากับ 668.80 ลานบาท 174.38 ลานบาท 327.67 ลานบาท 236.28 ลานบาท และ 179.25 ลานบาท ตามลําดับ 

โดยรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางของกลุมบริษัทฯ ลดลงในป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดสงมอบ

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปใหกับบริษัทรับเหมากอสรางรายหนึ่งสวนใหญในป 2561 และสงมอบที่เหลือในชวงตนป 2562 

อยางไรก็ดี รายไดจากการจําหนายวัสดุกอสราง เพ่ิมข้ึนในป 2563 เมื่อเทียบกับป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากกลุมบริษัทฯ 

ไดปรับกลยุทธในการเพ่ิมการจําหนายวัสดุกอสรางมากขึ้น ทั้งน้ี การจําหนายวัสดุกอสรางทั้งหมดเปนการจําหนายใหกับ

ผูรับเหมาชวง อยางไรก็ดี รายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงจาก

งวดเดียวกันในปกอนหนาโดยหลักมาจากแนวโนมของการปรับตัวข้ึนของราคาวัสดุโภคภัณฑ (Commodity) เชน เหล็ก และ

คอนกรีต สงผลใหผูรับเหมาชวงบางสวนชะลอการสั่งซื้อลงจากเดิมที่อาจมีการส่ังวัสดุกอสรางลวงหนา (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.4.1.4 โรงงานผลิตวัสดุกอสราง) 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางเทากับ 113.59 ลานบาท 17.36 ลานบาท 17.96 

ลานบาท 13.18 ลานบาท 12.04 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางเทากับรอย

ละ 16.98 รอยละ 9.96 รอยละ 5.48 รอยละ 5.58 และรอยละ 6.72 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุ

กอสรางในป 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 และในป 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ 

ไดสงมอบช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปแลวทั้งจํานวนในชวงตนป 2562 ทําใหรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางและกําไร

ข้ันตนลดลง ทั้งน้ี อัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ิมข้ึน 

โดยหลักเปนผลมาจากการบริหารจัดการการซื้อวัสดุกอสราง และการไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาดจากการตกลง

ซื้อวัสดุกอสรางในปริมาณมาก 
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กลุมบริษัทฯ รับรูรายไดคาเชาออกเปน 2 สวน ไดแก (1) รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยตามวิธีเสนตรงตลอดอายุ

สัญญาเชา และ (2) คาเชาอ่ืน ๆ ไดแก คาเชาเคร่ืองจักร เครื่องมือและอุปกรณ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดคาเชาเทากับ 

17.10 ลานบาท 15.70 ลานบาท 14.73 ลานบาท 11.19  ลานบาท และ 11.92 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดคาเชาของ

กลุมบริษัทฯ ลดลงเล็กนอยในป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการการลดลงของรายไดคาเชาอ่ืน ๆ และลดลงในป 2563 เมื่อ

เทียบกับป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดใหเชาเครื่องจักรลดลง เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไมไดมีการใหเชา

เคร่ืองจักรแกกิจการที่เก่ียวของกัน  

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากการใหเชาเทากับ 8.48 ลานบาท 7.00 ลานบาท 5.46 ลานบาท 4.30 ลาน

บาท และ 3.99 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการใหเชาเทากับรอยละ 49.59 รอยละ 44.59 รอยละ 

37.07 รอยละ 38.39 และรอยละ 33.46 ตามลําดับ โดยการคอย ๆ ลดลงของอัตรากําไรข้ันตนดังกลาวในป 2562 และป 2563 

ลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 รวมถึงงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2563 โดยหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนคาเส่ือมราคาจากการปรับปรุงพ้ืนที่บางสวนในอาคารซีอีซีตามรอบระยะเวลาซอม

บํารุง และการเพ่ิมข้ึนของคาเชาที่ดินจากการใหเชาพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 333.24 ลานบาท 140.65 ลานบาท 86.89 ลานบาท 65.44 ลานบาท และ 

170.18 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.31 รอยละ 4.38 รอยละ 2.10 รอยละ 2.18 และรอย

ละ 4.56 ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ ในป 2562 ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก รายไดจากการรับเหมากอสราง

ลดลงจากโครงการกอสรางขนาดใหญไดสงมอบงานในป 2561 และโครงการกอสรางใหมไดเร่ิมกอสรางในชวงปลายป 2562 

ซึ่งการรับรูรายไดโครงการในชวงแรกจะนอย อีกท้ัง กําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางลดลงเปนผลมาจาก ในป 2562 

บริษัทฯ ไดเร่ิมงานกอสรางโครงการโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญซึ่งมีอัตรากําไรข้ันตนที่นอยกวาโครงการอื่น ๆ นอกจากนี้ 

กลุมบริษัทฯ ไดนํากําลังการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปมาใชสําหรับโครงการของกลุมบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ ไดสงมอบ

สินคาดังกลาวใหกับบริษัทรับเหมากอสรางรายหนึ่งทั้งจํานวนในชวงตนป 2562 ทําใหรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสราง

ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิสําหรับป 2563 เมื่อเทียบกับป 2562 ลดลงโดยหลักมาจากการ

ลดลงของอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสราง นอกจากน้ี กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 2564 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปกอนหนาเพ่ิมข้ึนโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการรับเหมา

กอสรางและอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางอยางมีนัยสําคัญ 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ) 
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ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ภาษาไทย) : บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ” หรือ “CIVIL”) 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ภาษาอังกฤษ) : Civil Engineering Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :        รับเหมากอสราง และจําหนายวัสดุกอสราง 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 68/12 อาคารซีอีซี ช้ัน 7 ถนนกําแพงเพชร 6  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000169 

โทรศัพท : 02-589-8888-9 

โทรสาร : 02-589-8886-7 

เว็บไซต/โฮมเพจบริษัท : http://www.civilengineering.co.th/ 

ทุนจดทะเบยีน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 : 700,000,000.00 บาท 

ทุนชําระแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 : 500,000,000.00 บาท  

มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 1.00 บาท 

บริษัทฯ ประมาณการวาจะไดรับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งน้ี (ภายหลังหักคาใชจายในการเสนอขาย
หลักทรัพย) จํานวนประมาณ 883.4 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงคการใชเงินดังนี้  

วัตถุประสงคการใชเงิน 
จํานวนเงินท่ีใช

โดยประมาณ  
(ลานบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช
เงินโดยประมาณ รายละเอียด 

1. เงินทุนสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติมใน
เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับใชใน
โครงการกอสราง  

442.0 – 530.0 ป 2565 - ป 2566 กลุมบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนใน
เ ค รื่ อ ง จั ก ร  อุ ป ก ร ณ  แ ล ะ
เทคโนโลยีการกอสรางใหมเพ่ือ
เ พ่ิมประสิทธิภาพทั้ งในดาน
ระยะเวลาและตนทุนในการ
ดําเนินการกอสราง รวมถึงเปน
การลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทน
เคร่ืองจักรและอุปกรณเดิม เชน 
เครื่ องจักรหนัก  เค ร่ือง จักร
สําหรับขนสงหรือเครน และ
เคร่ืองจักรสําหรับงานสนับสนุน 
เปนตน  

2.1 วัตถุประสงคการใชเงนิ 
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วัตถุประสงคการใชเงิน 
จํานวนเงินท่ีใช

โดยประมาณ  
(ลานบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช
เงินโดยประมาณ รายละเอียด 

2. ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 177.0 – 265.0 ป 2565 - ป 2566 เพ่ือชําระคืนเงินกูตามสัญญา
เงินกูยืม 
โปรดพิจารณาราย ละ เ อีย ด
เ พ่ิม เ ติ ม ใน ส ว นที่  2.2.5 ข อ 
5.3.6 สัญญาทางการเงิน 

3. เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
(ถามี) 

88.4 – 264.4 ป 2565 - ป 2566 สวนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัท
ฯ  จะ ใช เป น เ งิ นทุนหมุนใน
โครงการกอสราง  ซึ่งเปนธุรกิจ
หลักของกลุมบริษัทฯ 
โปรดพิจารณาราย ละ เ อีย ด
เ พ่ิมเ ติมในสวนที่  2 .2 .2 ขอ 
2.4.1.1 (7)  การดําเนินการ
กอสราง 

การประมาณการขางตนของบริษัทฯ เปนไปตามแผนธุรกิจในปจจุบัน และเปนการประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดสรรเงินที่คาดวาจะไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ี ซึ่งข้ึนอยูกับแผนงานของบริษัทฯ และประมาณการเก่ียวกับ
คาใชจายของบริษัทฯ ในปจจุบัน ทั้งน้ี แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก
แผนงานปจจุบัน นอกจากนี้ จํานวนหุนที่เสนอขายสุดทายอาจนอยกวาจํานวนหุนที่เสนอขายข้ันสูงสุดตามที่ไดเปดเผยใน
เอกสารฉบับน้ี ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีนอยกวาที่ประมาณการไวขางตน ดังน้ัน 
แผนการใชเงินที่เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากประมาณการที่ระบุไวขางตน และทําใหบริษัทฯ อาจมีความจําเปนตอง
จัดสรรเงินที่จะไดรับจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้แตกตางไปจากประมาณการขางตน โดยบริษัทฯ เชื่อวากรณี
ดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอแผนการลงทุนของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 63/2561 เร่ือง การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการใชเงิน
ตามแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน 

 



บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 

CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
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การประกอบธุรกิจ 
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1.1 วิสัยทัศน และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

1.1.1 วิสัยทัศน 

เราจะเปนบริษัทช้ันนําของประเทศที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มีความเช่ียวชาญทางดานงานกอสรางโครงการ

ขนาดใหญ  งานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ  ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการท่ีเก่ียวกับการกอสรางหรือ

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ  โดยจะสงมอบและรักษาไวซึ่งผลงาน ผลิตภัณฑและการบริการที่ดีที่สุด  เพ่ือสนองตอบ

ตอความตองการของลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชนไดอยางถูกตองและตอเน่ืองตลอดไป 

1.1.2 พันธกิจ 

เรามีความมุงมั่นที่จะสงมอบผลงานการกอสรางและการบริการตางๆ ใหกับลูกคาที่เปยมไปดวยคุณภาพระดับสูงสุด  

ดวยทีมงานที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในงานเปนอยางดี  ตลอดจนการสรางและรักษาไวซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับ

บุคคลที่มีสวนสําคัญกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมวาจะเปนลูกคา ผูจัดสงวัสดุหรือบริการ คูคาหรือหุนสวนทางธุรกิจ 

ผูรับเหมางาน  ตลอดจนพนักงานของเรา 

1.1.3 คานิยม 

C  - Commitment  

 การยึดมั่นในสิ่งที่ไดตั้งใจ และมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ 

I - Integrity  

ความซ่ือสัตย และยึดหลักในความถูกตอง ศีลธรรมจรรยาที่ดี รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสรางให

บุคลากรทํางานอยางมีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตยสุจริตและความนาเช่ือถือทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ทํางาน

ดวยความโปรงใส เปดเผยและตรวจสอบได ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

V  - Values People  

การใหความสําคัญ และเห็นคุณคาของคนที่เราทํางานดวยทุกภาคสวน เริ่มตั้งแตภายในองคกร, หนวยงานที่

เรารวมงานดวย โดยมีหลักที่สําคัญคือ ความไวใจ และเคารพซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูการอยูรวมกัน 

ทาํงานดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ และเปนสุข 

I  - Innovation  

การใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ และเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการพัฒนา และความกาวหนา ทาง

กระบวนการ, ผลิตภัณฑ หรือบริการใหมๆ เพ่ือชวยยกระดับความสามารถในการแขงขัน อันมีผลตอ เวลา 

ตนทุน คุณภาพ ความปลอดภัย และการใชทรัพยากรอยางมปีระสิทธภิาพสูงสุด และย่ังยืน 

L  - Learning  

การเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งจากการศึกษาหาความรู การฝกฝนโดยประสบการณ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถทั้งในระดับบุคคล และองคกรใหดีย่ิงข้ึน รวมทั้งสามารถถายทอดใหผูอ่ืนไดรับประโยชนจากการ

เรียนรูนั้น เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนการเรียนรูอยางไมมีที่ส้ินสุด 
 

  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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1.1.4 กลยุทธ 

(1) มุงมั่นและสงมอบงานที่มีคุณภาพใหตรงตอเวลา สรางความเช่ือมั่นกับลูกคาเพ่ือการเติบโตของรายไดอยาง

ย่ังยืน 

(2) ผสานประโยชนในธุรกิจกอสราง และการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานที่เปนประโยชนตอการ

พัฒนาประเทศ เพ่ือบริหารความเส่ียงและเพ่ิมผลตอบแทนระยะยาวตอผูถือหุน 

(3) บริหารตนทุนการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางผลกําไรและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน 

(4) คงไวซึ่งความเปนเลิศในการดําเนินงานที่ควบคูไปกับจริยธรรม เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน 

(5) สรางคุณคาตอคูคา พัฒนาบคุลากรและกระบวนการปฎิบัติงานอยางตอเน่ือง 

(6) รักษาสภาพคลองรวมถึงบริหารจัดการแหลงเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดจํากัด และลดตนทุนทาง

การเงนิ 

1.2 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ  

1.2.1 ความเปนมา  

บริษัทฯ และบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”) ไดเร่ิมตนดําเนินการธุรกิจรับเหมากอสรางโดยไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (ภายหลังไดเปล่ียนชื่อเปน บริษัท ซีวิล คอนสตรัคช่ัน เซอรวิสเซส แอนด โปรดักส จํากัด) (“CCSP”) 

ซึ่งกอตั้งโดยคุณอารี อัศวศิริสุข เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2509 ตอมา เพื่อรองรับการเติบโตของกลุมบริษัทฯ จึงไดมีการกอตั้ง

บริษัท บุญชัยพาณิชย (1979) จํากัด (ภายหลังไดมีการเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) แทน) เมื่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2522 เพ่ือรับงานกอสรางขนาดใหญเพ่ิมเติม และกอตั้งบริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคช่ัน จํากัด (“THE”) 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2536 เพ่ือรับงานกอสรางขนาดเล็กถึงกลาง โดยกลุมบริษัทฯ มีประสบการณในการรับงานกอสราง

ขนาดใหญมากมายและหลากหลายประเภท เชน งานถนนและทางพิเศษ งานทางรถไฟ งานทาอากาศยาน และงานเข่ือน

และอางเก็บน้ํา เปนตน ซึ่งกลุมบริษัทฯ มีความพรอมความพรอมทั้งดานบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ ระบบโครงสราง

พ้ืนฐานตาง ๆ และแหลงเงินทุนเพ่ือรองรับการเติบโตตามกลยุทธของบริษัทฯ ในอนาคต 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีการจําหนายวัสดุกอสราง และจากการที่กลุมบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการบริหารจัดการ

ตนทุนและความตองการในการใชช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) CCSP จึงไดสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีต

สําเร็จรูป (Segment) แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 เพ่ือใชในงานกอสรางของกลุมบริษัทฯ และจําหนายใหกับ

บุคคลภายนอก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.4.1.4 โรงงานผลิตวัสดุกอสราง) 
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1.2.2 พัฒนาการท่ีสําคัญ  

ป พัฒนาการท่ีสําคัญ 

2509 - CCSP ไดจัดต้ังบริษัทในวันที่ 27 กรกฎาคม 2509 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 100.00 ลานบาท ซ่ึง

เร่ิมตนธุรกิจจากการรับเหมากอสรางถนนและทางพิเศษ 

2522 - CCSP เร่ิมตนการรับเหมากอสรางคลองสงน้ําและเข่ือนเก็บน้ํา 

- บริษัทฯ ไดจัดตั้งในวันที่ 16 ตุลาคม 2522 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 35.00 ลานบาท เพ่ือรองรับงาน

กอสรางโครงการขนาดใหญ  

2533 - CCSP ชนะการประกวดราคาโครงการขนาดใหญซ่ึงมีมูลคามากกวา 700.00 ลานบาทเปนครั้งแรก ซึ่ง

คือโครงการกอสรางสะพานขามแยกรัชวิภา ชวงถนนวิภาวดีรังสิต ถึงคลองเปรมประชากร 

2536 - CCSP เริ่มตนการรับเหมากอสรางทางว่ิง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และถนนในบริเวณทาอากาศยาน

จังหวัดระนอง 

- THE ไดจัดตั้งในวันท่ี 22 เมษายน 2536 ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 100.00 ลานบาท เพ่ือรองรับงาน

ขนาดเล็กถึงกลาง 

2538 - CCSP เร่ิมตนการรับเหมากอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียที่เทศบาลเมืองตรัง และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

2553 - CCSP และบริษัท วิจิตรภัณฑกอสราง จํากัด (“บจ. วิจิตรภัณฑกอสราง”) ไดมีการจัดตั้งกิจการรวม

คา วีซีอีซี (“VCEC”) เพ่ือรับเหมากอสรางเข่ือนเก็บกักนํ้าและอาคารในโครงการหวยโสมง ซึ่ง CCSP 

มีสัดสวนความรับผิดชอบในการรวมคาในสัดสวนรอยละ 49.00 

2554 - บริษัท ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด, หางหุนสวนจํากัด สามประสิทธิ์ และ CCSP ไดเขาทําหนังสือ

สัญญากิจการรวมคา ทีเอสซี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เพ่ือรวมกันดําเนินการกอสรางโครงการ

อนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า หวยหลวง – หนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี มีสัดสวนความรับผิดชอบใน

การรวมคาในสัดสวนรอยละ 30.00 

2555 - 

2558 

- CCSP ไดเร่ิมธรุกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพยที่อาคาร CEC ในป 2555 

- กลุมบริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนในระหวางป 2555 - 2558 เพ่ือใหโครงสรางการถือหุนมี

ความชัดเจนและขจัดการถือหุนไขวกันในกลุมบริษัทฯ สรางความชัดเจนของธุรกิจของกลุมบริษัทที่จะ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) (ซ่ึงไดมีขจัดกลุมบริษัทที่

ประกอบธุรกจิเหมือง ธุรกิจเหล็ก และอ่ืน ๆ)  

2559 - บริษัทฯ เร่ิมตนการรับเหมากอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 ซ่ึงมีมูลคาสัญญาประมาณ 1,475.25 ลานบาท 

- บริษัทฯ ชนะการประมูลทางหลวงระหวางเมือง บางปะอิน – โคราช ตอน 29 และ 30 และ CCSP ชนะ

การประมูลทางหลวงระหวางเมือง บางปะอิน – โคราช ตอน 31 รวม 4,077.38 ลานบาท ซ่ึงเปนงาน

กอสรางงานทางที่มูลคารวมสูงที่สุดตั้งแตจัดต้ังกลุมบริษัทฯ 

2560 - CCSP ไดกอสรางโรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Yard Segment) ที่จังหวัดสระบุรี แลวเสร็จ 

ในเดือนกรกฎาคม 2560  

- CCSP ชนะการประกวดราคาทางหลวงระหวางเมือง บางปะอิน – โคราช ตอน 16  

- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจาํนวน 100.00 ลานบาท 



สวนที่ 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  

สวนท่ี 2.2.1 หนา 4 
 

ป พัฒนาการท่ีสําคัญ 

2561 - ผูถือหุนไดมีการปรับโครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ เพ่ือเปนการจัดสรรทรัพยสินภายในกลุมครอบครัว

อัศวศิริสุข และเตรียมความพรอมในการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยครอบครัว

อัศวศิริสุขไดมีการจัดตั้งบริษัท อัศวศิริสุขโฮลด้ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวเพ่ือถือหุน

บางสวนของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 (1.3) การปรับโครงสราง
ผูถือหุน)  

- CCSP เร่ิมตนรับงานทางรถไฟโดยการรับชวงงานกอสรางรถไฟทางคูชวงประจวบคีรีขันธ-ชุมพร 

สัญญาที่ 2 ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร โดยเปนการรับเหมาชวงจากกิจการรวมคาเอสทีทีพี ซึ่งมีมูลคา

สัญญาประมาณ 1,901.63 ลานบาท 

2562 - CCSP ชนะการประกวดราคาโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก ซ่ึงมีมูลคาสัญญาประมาณ 

2,911.20 ลานบาท 

- ในวันที่ 10 เมษายน 2562 บริษัทฯ CCSP และ China Railway 11th Bureau Group Corporation Ltd 

ไดเขาทําสัญญาจัดตั้ง กิจการรวมคาไชนาเรลเวย-ซีวิล-บุญชัย (“กจิการรวมคา ไชนาเรลเวยฯ”) เพ่ือ

เขาประกวดราคาสําหรับ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3  สัญญาที่ 3 ทั้งน้ี ปจจุบัน ศาลปกครอง

กลางยังอยูระหวางการพิจารณาคดีที่เก่ียวของกับยกเลิกประกาศผลผูชนะการเสนอราคางานกอสราง

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 3 และผลการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณและขอรองเรียน กรมบัญชีกลาง อยางไรก็ดี ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 กิจการรวมคา ไชนา

เรลเวยฯ ไดย่ืนคํารองขอถอนฟองคดีตอศาลปกครอง และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศาลปกครอง

กลางไดอนุญาตใหผูฟองคดีถอนคําฟองและจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

- ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจายเงินปนผล

ประจําปและเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนจํานวนรวม 250.00 ลานบาท 

2563 - บริษัทฯ ชนะการประกวดราคาโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย ซึ่งไดมีการประกาศผู

ชนะการเสนอราคาในเดือนเมษายน 2563 และไดลงนามในสัญญากับการรถไฟแหงประเทศไทยใน

วันที่ 26 พฤศจกิายน 2563 ซ่ึงมีมูลคาสัญญาประมาณ 8,000.00 ลานบาท ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปน

โครงการกอสรางที่ใหญที่สุดตั้งแตจัดต้ังกลุมบริษัทฯ  

- เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2563 CCSP ไดเขาทําบันทึกขอตกลงกิจการรวมคา วีซีอีซี กับบจ. วิจิตรภัณฑ

กอสราง และนายเกรียงไกร ศรีเหงาขํา (“นายเกรียงไกร”) ซึ่งเปนบุคคลที่ไมไดมีความเก่ียวของใด ๆ 

กับกลุมบริษัทฯ โดยคูสัญญาทั้งสามฝายตกลงให CCSP โอนสิทธิและหนาที่ตลอดจนหนี้สินทั้งปวงอัน

ตนมีอยูตามเงื่อนไขในสัญญากิจการรวมคา วีซีอีซี ทั้งหมด ไมวาท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน หรือจะไดมาใน

ภายภาคหนาใหแกนายเกรียงไกร โดยใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2 ขอ 2.2.1 (1.3) การปรับโครงสรางผูถือหุน) 

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ CCSP คร้ังที่ 1/2563 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 อนุมัติการ

เปล่ียนช่ือบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เปน “บริษัท ซีวิล คอน

สตรัคช่ัน เซอรวิสเซส แอนด โปรดักส จํากัด” และไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเสร็จ

สิ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนจํานวนรวม 40.00 

ลานบาท 
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ป พัฒนาการท่ีสําคัญ 

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2563 ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 อนุมัติการ

เปลี่ยนช่ือบริษัทฯ เปน “บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด” และไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวง

พาณิชยเสร็จส้ินในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2563 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563  อนุมัติการ

แปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด (บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)) 

และไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณชิยเสร็จส้ินในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

- นอกจากนี้ บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000.00 บาท เปน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ลานบาท เปน 700.00 ลานบาท 

เพ่ือรองรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไปเปนคร้ัง

แรก (IPO) รวมถึง บุคคลที่มีความสัมพันธซ่ึงรวมถึงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ พนักงานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

- เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563 CCSP ไดเขาทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด 

และหางหุนสวนจํากัด สามประสิทธิ์ เพื่อให CCSP ถอนตัวจากกิจการรวมคา ทีเอสซี นับตั้งแตวันที่ 30 

กันยายน 2563 เปนตนมา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 (1.3) การปรับ
โครงสรางผูถือหุน) 

2564 - เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 บริษัทฯ บริษัท พี.ซีอีที จํากัด และบริษัท นภากอสราง จํากัด ไดเขาทํา

หนังสือสัญญากิจการรวมคา CPN เพ่ือเขาประกวดราคา โครงการคลองระบายน้ําและอาคารประกอบ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และกิจการรวมคา CPN ไดชนะการประกวดราคาดังกลาว 

- เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผล

การดําเนินงานประจําป 2563 และกําไรสะสมใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินปน

ผลทั้งส้ิน 300.00 ลานบาท โดยไดการจายเงนิปนผลดังกลาวในเดือนเมษายน 2564 

- เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ไดอนุญาตตออายุประทาน

บัตรจํานวน 1 ฉบับ เพ่ือใหทําเหมืองหินปูนในพ้ืนที่ที่กําหนดในจังหวัดสระบุรีตอไปอีก 16 ป ตั้งแต

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2580  

- เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 CCSP และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียงริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคา ยูเอ็น-ซีซี เพ่ือประกวดราคา โครงการทางพิเศษสายพระราม 

3 สัญญาที่ 1 และกิจการรวมคา ยูเอ็น-ซีซี ไดชนะการประกวดราคาดังกลาว 

- เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 CCSP และ THE ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี เพ่ือ

ประกวดราคา โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ชวงเอกชัย-บานแพว ตอน 8 และกิจการ

รวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี เปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด ทั้งน้ี โครงการดังกลาวอยูระหวางกระบวนการเขา

ทําสัญญารับเหมากอสรางกับเจาของโครงการ 

- เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล              

ระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 180 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ         

จะจายเงินปนผลดังกลาวภายในเดือนธันวาคม 2564 
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1.3 การปรับโครงสรางผูถือหุน  

1.3.1 VCEC 

CCSP และบจ. วิจติรภัณฑกอสราง ไดเขาทําสัญญาจัดตั้ง VCEC เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เพ่ือรวมกันดําเนินการ

ก อ ส ร า ง เ ขื่ อ น เ ก็ บ กั ก นํ้ า แ ล ะ อ า ค า รพร อ ม ส ว น ปร ะ กอ บ อ่ื น  ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ห ว ย โ ส ม ง อั น เ น่ื อ ง ม าจ าก 

พระราชดําริ ซึ่ง CCSP มีสวนไดเสียใน VCEC จํานวนรอยละ 49.00 ทั้งนี้ VCEC ไดสงมอบงานแลวในวันที่ 20 กุมภาพันธ 

2561 และส้ินสุดระยะเวลาประกนัผลงานแลวในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563  

ตอมาในวันที่ 20 มีนาคม 2563 CCSP ไดเขาทําบันทึกขอตกลงกิจการรวมคา วีซีอีซี กับบจ. วิจิตรภัณฑกอสราง 

และ นายเกรียงไกร ซ่ึงเปนบุคคลที่ไมไดมีความเก่ียวของใด ๆ กับกลุมบริษัทฯ โดยคูสัญญาทั้งสามฝายตกลงให CCSP โอน

สิทธิและหนาที่ตลอดจนหนี้สินทั้งปวงอันตนมีอยูตามเง่ือนไขในสัญญากิจการรวมคา วีซีอีซี ทั้งหมด ไมวาท่ีมีอยูแลวใน

ปจจุบัน หรือจะไดมาในภายภาคหนาใหแกนายเกรียงไกร โดยใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป และนาย

เกรียงไกรตกลงรับโอนสิทธิและหนาที่ตลอดจนหนี้สินทั้งปวงดังกลาวจาก CCSP รวมถึงให CCSP ออกจากการเปนคูสัญญา

ของสัญญากิจการรวมคา วีซีอีซี นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป นอกจากนี้ คูสัญญายังตกลงวา CCSP จะไมมี

ความรับผิดใด ๆ ตามสัญญากิจการรวมคา วีซีอีซี และ CCSP ไมตองผูกพันตอสิทธิ และหนาท่ี ตลอดจนภาระหนี้ทั้งหมดที่ 

VCEC ไดกอใหเกิดข้ึนภายหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2563 อีกดวย รวมถึงในกรณีที่มีการเรียกรองหรือฟองรองให CCSP 

ตองรับผิดสําหรับมูลหนี้ใดๆ ไมวาที่เกิดกอนหรือขึ้นภายหลังวันที่บันทึกขอตกลงเพ่ือถอนตัวมีผลใชบังคับก็ตาม CCSP ยอม

มีสิทธิปฏิเสธการชําระหน้ีดังกลาวหรือเรียกใหคูสัญญาซ่ึงเขามาแทนที่ตนในบันทึกขอตกลงถอนตัวเปนผูรับผิดชอบในหนี้ที่

ถูกเรียกรองหรือฟองรองนั้นได นอกจากนี้ CCSP ไดรับรูรายได (กําไร) จากการโอนสิทธิใน VCEC ใหกับบุคคลที่ไม

เกี่ยวของกันที่จํานวน 19.13 ลานบาทในรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเทากับมูลคาหนี้สินสุทธิ (ซึ่ง ณ วันที่

เขาทํารายการ VCEC มีหนี้สินมากกวาสินทรัพย) ตามสัดสวนไดเสียของ CCSP ใน VCEC กลุมบริษัทฯ ไดตกลงโอนสิทธิ

และหนาที่ตลอดจนหนี้สินทั้งปวงที่มีอยูใน VCEC ใหแกบุคคลที่ไมเก่ียวของกันโดยไมคิดมูลคา ซึ่งมีผลนับตั้งแตวันที่ 1 

เมษายน 2563 จึงทําใหกลุมบริษัทฯ รับรูกําไรจากการโอนสิทธิดังกลาว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.4.16 
การวิเคราะหและอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.2.1.1 (ง) รายไดอ่ืน) 

1.3.2 กิจการรวมคา ทีเอสซี  

บริษัท ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด, หางหุนสวนจํากัด สามประสิทธิ์ และ CCSP ไดเขาทําหนังสือสัญญากิจการ

รวมคา ทีเอสซี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เพ่ือรวมกันดําเนินการกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา หวยหลวง – 

หนองหานกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ซ่ึง CCSP มีสวนไดเสียในกิจการรวมคา ทีเอสซี จํานวนรอยละ 30.00 ทั้งน้ี กิจการรวม

คา ทีเอสซี ไดสงมอบงานในวันที่ 16 กันยายน 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการรวมคา ทีเอสซี ยังคงอยูระหวาง

การซอมแซมงานใหกับเจาของโครงการ  

ตอมาบริษัท ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด, หางหุนสวนจํากัด สามประสิทธิ์ และ CCSP ไดเขาทําบันทึกขอตกลง 

ฉบับลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 (“บันทึกขอตกลงถอนตัว”) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให CCSP ถอนตัวจากกิจการรวมคา ที

เอสซี นับตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2563 เปนตนไป อีกทั้ง บริษัท ไทยวัฒนวิศวการทาง จํากัด และหางหุนสวนจํากัด สาม

ประสิทธิ์ ตกลงจะไมเรียกรองหรือฟองรองให CCSP ปฏิบัติชําระหนี้หรือรับผิดใด ๆ ใหแกตนตามเงื่อนไขของหนังสือสัญญา

กิจการรวมคา หรือที่เก่ียวของกับงานภายใตสัญญาจางกอสรางโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า หรือการดําเนินงานอ่ืนใดของ

กิจการรวมคา ไมวาจะเปนหนาที่ หนี้สิน หรือความรับผิดท่ีมีอยูแลว ณ วันที่ของบันทึกขอตกลงถอนตัว หรือที่จะเกิดข้ึนใน

ภายภาคหนา 
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นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีที่เก่ียวของกับการโอนสิทธิและหนาที่ตลอดจนหนี้สินทั้งปวงในกิจการรวม

คา วีซีอีซี และการถอนตัวออกจากกิจการรวมคา ทีเอสซี แลวในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1.3.3 กิจการรวมคา CPN 

บริษัทฯ บริษัท พี.ซีอีที จํากัด และบริษัท นภากอสราง จํากัด ไดเขาทําหนังสือสัญญากิจการรวมคา CPN เมื่อวันที่ 

4 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเขาประกวดราคาโครงการคลองระบายนํ้าและอาคารประกอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบริษัทฯ 

บริษัท พี.ซีอีที จํากัด และบริษัท นภากอสราง จํากัด มีสวนไดเสียในกิจการรวมคา CPN จํานวนรอยละ 38.25 รอยละ 32.75 

และรอยละ 29.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัท พี.ซีอีที จํากัด และบริษัท นภากอสราง จํากัด เปนบุคคลท่ีไมไดมีความเก่ียวของใด 

ๆ กับกลุมบริษัทฯ 

ทั้งนี้ กิจการรวมคา CPN ไดมีการลงนามสัญญารับเหมากอสรางแลวในเดือนมิถุนายน 2564  นอกจากน้ี ปจจุบัน

บริษัทฯ และผูรวมคาอีก 2 ราย อยูระหวางการวางแผนงานกอสราง และสรุปรูปแบบการกอสรางกับเจาของโครงการ ทั้งน้ี 

กิจการรวมคา CPN จะมีการบันทึกบัญชีตามวิธีการรับรูสวนแบงของ สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย 

1.3.4 กิจการรวมคา ยูเอ็น-ซีซี 

CCSP และ UNIQ ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคา ยูเอ็น-ซีซี เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 เพ่ือเขาประกวดราคา

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาท่ี 1 ซ่ึง CCSP และ UNIQ มีสวนไดเสียในกิจการรวมคา ยูเอ็น-ซีซี จํานวนรอยละ 

30.00 และรอยละ 70.00 ตามลําดับ ทั้งน้ี UNIQ เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปนบริษัท

ที่ไมไดมีความเก่ียวของใด ๆ กับกลุมบริษัทฯ 

ทั้งน้ี กิจการรวมคา ยูเอ็น-ซีซี ไดมีการลงนามสัญญารับเหมากอสรางแลวในเดือนตุลาคม 2564 นอกจากนี้ ปจจบุนั 

CCSP และ UNIQ อยูระหวางการวางแผนงานกอสราง และสรุปรูปแบบการกอสรางกับเจาของโครงการ ทั้งน้ี กิจการรวมคา 

ยูเอ็น-ซีซี จะมกีารบันทกึบัญชีตามวิธีการรับรูสวนแบงของ สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย 

1.3.5 กิจการรวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี 

CCSP และ THE ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ท้ัง 2 บริษัท ไดเขาทําสัญญากิจการรวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เพ่ือเขาประกวดราคาโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ชวงเอกชัย-บานแพว ตอน 

8 ซ่ึง CCSP และ THE มีสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี จํานวนรอยละ 51.00 และรอยละ 49.00 ตามลําดับ 

ทั้งน้ี กิจการรวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี เปนผูเสนอราคาต่ําสุด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โครงการดังกลาวอยู

ระหวางกระบวนการเขาทาํสัญญารับเหมากอสรางกับเจาของโครงการ ทั้งน้ี กิจการรวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี จะมีการ

บันทึกบัญชีตามวิธีการรับรูสวนแบงของ สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย 
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ1 

 

หมายเหตุ: 1 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที ่3 ขอ 2.3.9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 2 ครอบครัวอัศวศิริสุข ประกอบดวย นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข นายปยะณัฐ อัศวศิริสุข นางอารดี  

ประวัติรุงเรือง นางสาวปุณยพัฒน อัศวศิริสุข 

 3 ครอบครัววัฒนาโสภณ ประกอบดวย นางกมลพัชร นาคาภิรมย นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ และนางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ 

 ท้ังน้ี ครอบครัวอัศวศิริสุข ครอบครัววัฒนาโสภณ และนางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ มีความสัมพันธเปนพ่ีนองกัน นอกจากน้ี นายอารี อัศวศิริ

สุข ไดเสียชีวิตเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2564 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีบริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท และกิจการรวมคาจํานวน 3 กิจการ ซ่ึงมี

รายละเอียดการประกอบธุรกิจ ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อบริษัท 
วัตถุประสงค 

การประกอบธุรกิจ 

ประเทศ

ท่ีจัดต้ัง 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว1 

(ลานบาท) 

1 บริษัทฯ รับเหมากอสราง และจําหนายวัสดุกอสราง ไทย 500.00 

2 CCSP รับเหมากอสราง จําหนายวัสดุกอสราง และ

ใหเชาอสังหาริมทรัพย 

ไทย 500.00 

3 THE รับเหมากอสราง และจําหนายวัสดุกอสราง ไทย 200.00 

4 กิจการรวมคา CPN2 กอสรางโครงการคลองระบายนํ้าและอาคาร

ประกอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ไทย - 

5 กิจการรวมคา  

ยูเอ็น-ซีซ3ี 

กอสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 

สัญญาที่ 1 

ไทย - 

6 กิจการรวมคา  

ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี4 

เขาประกวดราคาสําหรับโครงการกอสราง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ชวงเอกชัย-

บานแพว ตอน 8 

ไทย - 

หมายเหตุ: 1 ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 2 บริษัทฯ บริษัท พี.ซีอีที จํากัด และบริษัท นภากอสราง จํากัด มีสวนไดเสียในกิจการรวมคา CPN จํานวนรอยละ 38.25 รอยละ 32.75 และรอยละ 

29.00 ตามลําดับ 

 3 CCSP และ UNIQ มีสวนไดเสียในกิจการรวมคา ยูเอ็น-ซีซี จํานวนรอยละ 30.00 และรอยละ 70.00 ตามลําดับ 

 4 CCSP และ THE มีสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี จํานวนรอยละ 51.00 และรอยละ 49.00 ตามลําดับ 

 ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทในกลุมทั้งหมด 3 บริษัทในการเขาดําเนินการรับเหมากอสราง เพ่ือชวยลดและ

กระจายความเสี่ยงในการเขาดําเนินงานรับเหมากอสราง หากมีบริษัทใดบริษัทหน่ึงเกิดปญหาในการที่จะเขาประมูลงาน ก็ยัง

มีบริษัทอ่ืน ๆ ในกลุมบริษัทฯ พรอมในการเขาประกวดราคาและดําเนินการกอสรางในโครงการที่บริษัทน้ัน ๆ มีคุณสมบัติ

ตามการไดรับการจัดอันดับผูรับเหมากับหนวยงานรัฐ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.5 การจัด
อันดับผูรับเหมาจากหนวยงานราชการ) 
  

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

ครอบครัวอัศวศิริสุข ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ มีการถือหุนในบริษัทอ่ืนที่มีการประกอบธุรกิจโรงโมหิน คือ ศิลา

สากลสระบุรี และนายเหมือง (ปจจุบันไมไดมีการประกอบธุรกิจ)  โดยมีโครงสรางการถือหุนสามารถแสดงไดดังน้ี 

 

หมายเหตุ: 1 นับรวมการถือหุนผานบุคคลอ่ืน 
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กลุมบริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันท่ีไมมีนัยสําคัญและจะยังมีตอเนื่องกับกลุมผูถือหุนใหญในป 2563 และ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เชน การเชาที่ดิน การคํ้าประกันวงเงินกูยืม และการวาจางท่ีปรึกษา เปน

ตน อยางไรก็ดี รายการระหวางกันดังกลาวเกิดข้ึนตามความจําเปนและประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงเปนไป

ตามลักษณะการดําเนินการคาตามราคาตลาดและเปนไปตามธุรกิจการคา (Fair and at Arm’s Length Basis) นอกจากนี้ 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กลุมบริษัทฯ เขาไดทําสัญญาจางในสวนธุรกิจตามประทานบัตรเพ่ือดําเนินกิจการทําเหมือง

หินอุตสาหกรรม โดยภายหลังจากศิลาสากลสระบุรีเริ่มดําเนินกิจการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมตามสัญญาดังกลาว กลุม

บริษัทฯ ยังมีแนวโนมที่จะมีรายการระหวางกันกับศิลาสากลสระบุรีเพ่ิมเติม ซึ่งไดแก รายการซ้ือหินผลิตภัณฑที่ไดจากการ

ทําเหมืองหินอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งเปนหน่ึงในวัสดุกอสรางเพ่ือใชในการดําเนินงานกอสรางของกลุมบริษัทฯ ทั้งน้ี ในการ

เขาทํารายการดงักลาว กลุมบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป 

โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหความเห็นและคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติกรอบการทํารายการดังกลาว(โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.3.14 รายการระหวางกัน) 
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2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

2.1.1 โครงสรางรายได 

กลุมบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากธุรกิจรับเหมากอสราง ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ CCSP และ THE และไดตอยอด

ไปอีก 2 ธุรกิจ ไดแก (1) ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง ซึ่งเปนการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) ซ่ึงดําเนินการ

โดย  CCSP และการจําหนายวัสดุกอสรางตาง ๆ ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัทฯ CCSP และ THE และ (2) ธุรกิจใหเชา ซึ่งโดย

หลักจะเปนการใหเชาอาคารสํานักงานจํานวน 1 แหง และเชาเครื่องจักรและอุปกรณกอสรางที่ยังไมไดใชงาน ซึ่งดําเนินการ

โดยบริษัทฯ CCSP และ THE 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจ ตามงบการเงินรวมสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2563 และ 2564 สรุปไดดังนี้ 

รายไดรวม 

สาํหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รายไดจากการรับเหมากอสราง 

1.1 งานทาง 2,456.14 61.31 1,656.27 51.59 1,439.83 34.87 980.44 32.69 1,453.98 38.92 

1.2 งานทางรถไฟ 116.12 2.90 984.17 30.66 1,987.46 48.13 1,562.93 52.11 1,279.99 34.26 

1.3 งานทาอากาศยาน 159.48 3.98 86.28 2.69 144.36 3.50 66.48 2.22 554.65 14.85 

1.4 งานเข่ือนและอาง

เก็บนํ้า 
- - 85.69 2.67 113.32 2.74 84.02 2.80 117.07 3.13 

1.5 อ่ืน ๆ 560.95 14.00 137.82 4.29 67.37 1.63 25.32 0.84 126.45 3.39 

รวมรายไดจากการ

รับเหมากอสราง 
3,292.69 82.20 2,950.23 91.90 3,752.31 90.86 2,719.19 90.67 3,532.14 94.55 

2. รายไดจากการขายวัสดุกอสราง 

2.1 การจําหนาย

ชิ้นสวนคอนกรีต

สําเร็จรูป 

606.70 15.15 71.47 2.23 - - - - - - 

2.2 การจําหนายวัสดุ

กอสราง 
62.10 1.55 102.91 3.21 327.67 7.93 236.28 7.88 179.25 4.80 

รวมรายไดจากการ

ขายวัสดุกอสราง 
668.80 16.70 174.38 5.43 327.67 7.93 236.28 7.88 179.25 4.80 

3. รายไดคาเชา 

รายไดคาเชาและบริการ

อสังหาริมทรัพย 
13.67 0.34 14.37 0.45 14.37 0.35 10.83 0.36 11.82 0.32 

รายไดคาเชาอ่ืน ๆ1 3.43 0.09 1.33 0.04 0.36 0.01 0.36 0.01 0.10 0.00 

รวมรายไดคาเชา 17.10 0.43 15.70 0.49 14.73 0.36 11.19 0.37 11.92 0.32 

รายไดอ่ืน2 27.33 0.68 70.09 2.18 34.87 0.84 32.45 1.08 12.54 0.33 

รวมรายได 4,005.92 100.00 3,210.40 100.00 4,129.58 100.00 2,999.11 100.00 3,735.85 100.00 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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หมายเหตุ: 1 รายไดคาเชาอ่ืน ๆ ประกอบดวย รายไดคาเชาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใหเชากับผูรับเหมาชวง ในกรณีท่ีกลุม

บริษัทฯ ไมไดใชงานเคร่ืองจักร เคร่ืองมอืและอุปกรณในชวงเวลาดังกลาว  

 2 รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาบริการจัดเก็บสินคา กําไรจากการจําหนายเคร่ืองจักรอุปกรณและยานพาหนะ รายได

คาบริการใชพื้นท่ี กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง รายไดคาบริการผูรับเหมา รายไดจากการยกหน้ีให กําไร

จากการโอนสิทธิในกิจการรวมคา และอ่ืนๆ 

2.1.2 ประเภทธุรกิจ 

2.1.2.1 ธุรกิจรับเหมากอสราง 

กลุมบริษัทฯ มีประสบการณและความชํานาญทางดานวิศวกรรมและงานกอสรางมาอยางยาวนาน ซ่ึงโครงการที่อยู

ระหวางการดําเนินการบริษัทฯ ไดรับงานโดยตรงจากเจาของโครงการ ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานรัฐ ยกเวนโครงการรถไฟ

ทางคูชวง ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร ที่เปนการรับเหมาชวงจากกิจการรวมคา เอสทีทีพี ซึ่งเปนโครงการกอสรางทางรถไฟ

โครงการแรกที่กลุมบริษัทฯ ดําเนินการกับผูรับเหมากอสรางเอกชน และโครงการกอสรางสะพานลอยเดินเทา (Skywalk) 

สายสีเขียว Phase I ที่เปนการรับเหมาจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ มีแผนการขยายกลุม

ลูกคาไปยังลูกคาและเจาของโครงการที่เปนบริษัทเอกชนที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง รวมถึงกระจายประเภทโครงการ

กอสรางใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน อีกท้ัง การเขารับงานกอสรางจะเปนทั้งในรูปแบบการเขาประกวดราคาโดยกลุม

บริษัทฯ เอง และการรับชวงงานจากบริษัทรับเหมากอสรางเอกชนขนาดใหญรายอ่ืนในโครงการที่กลุมบริษัทฯ เห็นวามีความ

เหมาะสมทั้งดานขนาดโครงการ สถานที่ และอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับประสิทธิภาพในการทํางานจากการพัฒนาบุคลากร การใชเทคโนโลยี

ในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการความสัมพันธกับผูจัดหาวัตถุดิบ และการมีโรงงานผลิตวัสดุกอสรางบางประเภท 

เพ่ือใหโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ มีคุณภาพตามที่กําหนดและสามารถสงงานตรงเวลา อีกทั้ง บริหารจัดการตนทุน

โครงการกอสรางใหอยูในงบประมาณท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ทั้งนี้ โครงการรับเหมากอสรางโดยหลักจะเปนโครงการในแนวราบ เชน งานทาง งานทางรถไฟ งานทาอากาศยาน 

และงานเข่ือนและอางเก็บนํ้า เปนตน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

(ก) งานทาง 

กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการรับเหมากอสรางงานทางตั้งแตจัดตั้ง CCSP ในป 2509 ซ่ึงเริ่มจากการสราง

ถนนโครงการขนาดเล็ก สูงานสรางทางหลวงแผนดินและทางยกระดับขนาดใหญตาง ๆ มากมาย  อีกทั้งยังไดส่ังสม

ประสบการณและความชํานาญในงานทางจนทําใหกลุมบริษัทฯ ไดเขาเปนคูสัญญาเพ่ือดําเนินงานกอสรางงานทางขนาดใหญ

ที่มีมูลคาสัญญากอสรางโครงการสูงถึง 1,445.8 ลานบาท รวมถึงไดข้ึนทะเบียนเปนผูรับเหมาช้ันพิเศษงานกอสรางทางจาก

หนวยงานราชการตาง ๆ โดยระยะเวลาในการกอสรางงานทางโดยเฉลี่ยอยูที่ระหวาง 2 ปถึง 5 ป ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับระยะทาง

และความซับซอนของโครงการ 

กลุมบริษัทฯ มีความสามารถในการกอสรางงานทางมีความหลากหลายทั้งดานประเภทงานทาง และขนาด

โครงการ ตารางดังตอไปนี้แสดงตัวอยางโครงการกอสรางงานทางท่ีสําคัญของกลุมบริษัทฯ ท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ และอยู

ระหวางการดําเนินการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.7 งานที่ยังไมได
สงมอบ) ซ่ึงกลุมบริษัทฯ รับงานโดยตรงจากภาครัฐทั้งหมด 
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โครงการ คูสัญญา 
ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

ความคืบหนาของ

โครงการ (รอยละ) 

มูลคาสัญญา1 

(ลานบาท) 

โครงการท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ 

ทางหลวงหมายเลข 4 สายกระบี่-อ.หวยยอด 

ตอน 5  

กรมทางหลวง เม.ย. 58 - มิ.ย. 60 100.00 550.27 

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน-

สระบุรี-นครราชสีมา (ตอน 29 และ 30)2 

กรมทางหลวง ก.ย. 59 – ก.ย. 62 100.00 2,832.00 

โครงการกอสรางซอมผิวทาง AC ทล.347 ตอน 

บางปะหัน-เจาปลุก กม.65+630-66+000 

แขวงการทางหลวง

อางทอง 

ก.ค. 63 –  

พ.ย. 63 

100.00 11.49 

ทางหลวงหมายเลข 3246  กรมทางหลวง ก.พ. 62 –  

พ.ย. 64
3
 

84.97 518.44 

ทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานคร  

กรมทางหลวง มิ.ย. 62 – ม.ค. 65 85.41 1,095. 40 

ทางหลวงหมายเลข 304  กรมทางหลวง ต.ค. 62 –  

ธ.ค. 654 

18.99 1,185.25 

ทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดาน

นอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 2 

กรมทางหลวง ก.ย. 63 – ธ.ค. 65  32.07 621.12 

ถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สาย อย 

2039 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ.ไกจน 

กรมทางหลวงชนบท

พระนครศรีอยุธยา 

ก.พ. 64 - ม.ิย. 

645 

50.94 14.39 

โครงการท่ีดําเนินการโดย CCSP 

ทางแยกตางระดับหาแยกน้ํากระจาย จังหวัด

สงขลา 

กรมทางหลวง ม.ีค. 58 – ธ.ค. 61 100.00 1,086.16 

ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 

4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล (หาแยก

ฉลอง)  

กรมทางหลวง ก.ค. 58 - พ.ค. 62 100.00 491.70 

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน-

สระบุรี-นครราชสีมา (ตอน 31) 

กรมทางหลวง พ.ย. 59 - ม.ิย. 62 100.00 1,245.38 

ซอมสรางผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต งาน

บํารุงถนนสาย ตง. 1013 แยกทางหลวง

หมายเลข 4 - บานฉาง 

แขวงทางหลวงชนบท 

ตรัง 

เม.ย. 63 –  

ต.ค. 63 

100.00 14.95 

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  

สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา  

(ตอน 16) 

กรมทางหลวง ม.ีค. 60 -  

ม.ค. 64 

100.00 872.42 

ทางหลวงหมายเลข 3701  กรมทางหลวง ม.ค. 62 –  

ก.ค. 646 

72.29 524.94 

ทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดาน

นอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 

กรมทางหลวง ต.ค. 63 – ม.ค. 66 26.28 632.30 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะเมืองอาวนาง  กรมโยธาธกิารและผัง

เมอืง 

พ.ย. 63 -  

พ.ย. 65 

30.23 133.94 

ถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สาย อย 

4055 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บาน

ตาลเอน7 

กรมทางหลวงชนบท

พระนครศรีอยุธยา 

ม.ีค. 64 - ต.ค. 64 94.42 42.01 

โครงการท่ีดําเนินการโดย THE 

ฟนฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทล. 4046 ตอนสิ

เกา-ควนกุน ระหวาง กม.37+550 – กม.

38+087 (เปนตอนๆ) 

แขวงทางหลวงกระบี่ เม.ย. 63 –  

ธ.ค. 63 

100.00 6.67 
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หมายเหตุ: 1 มูลคาสัญญาของโครงการท่ีกอสรางเสร็จแลวอางอิงตามรายไดที่บริษัทฯ บันทึกเปนรายไดจากการรับเหมากอสราง ซึ่งอาจแตกตางจากท่ีระบุใน

สัญญาเน่ืองจากมีการเพ่ิมหรือลดเน้ืองานตามงานกอสรางจริง และมูลคาสัญญาของโครงการที่อยูระหวางกอสรางอางอิงตามมูลคาที่ระบุในสัญญา

จางเหมา (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  

 2 ระยะเวลาดําเนินการของแตละสัญญาแตกตางกันออกไปซึ่งอยูในระยะเวลาที่ระบุขางตน และมูลคาสัญญาของสัญญาโครงการทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (ตอน 29 และ 30) เทากบั 1,386.19 ลานบาท และ 1,445.81 ลานบาท ตามลําดับ  

 3 บริษัทฯ คาดวาจะสามารถสงมอบงานไดในเดือนธันวาคม 2564 และไดรับการงดเวนคาปรับจากมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวง

การแพรระบาดของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") 

 4 โครงการทางหลวง 304 บริษัทฯ ไดรับการสงมอบพ้ืนที่บางสวนจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายหลังจากที่ไดทําสัญญาแลว รวมถึงแนวพื้นที่กอสราง

พบอุปสรรคในการร้ือยายสาธารณูปโภค และการทับซอนกับการกอสรางโครงการอ่ืน ๆ ทั้งนี้  บริษัทฯ จะติดตามความคืบหนาของโครงการ หากพบ

อุปสรรคในการดําเนินงาน บริษัทฯ จะดําเนินการประสานงานกับเจาของโครงการและดําเนินการขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาตอไป 

 5 บริษัทฯ ไดสงมอบงานแลวในเดือนตุลาคม 2564 และไดรับการงดเวนคาปรับจากมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาด

ของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") 

 6 ในปจจุบัน CCSP ไดรับมอบพ้ืนที่ท้ังหมดแลว อยางไรก็ดี CCSP อยูระหวางหาขอสรุปที่เก่ียวของกับมูลคางานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการ

แกไขแบบทอสงกาซของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนั้น CCSP ไดนําสงหนังสือขอขยายระยะเวลาของสัญญาอีกจํานวน 224 วัน เปนเดือน

มีนาคม 2565 อยางไรก็ตาม งานในชวงสุดทายจะเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากงาน ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต งานระบบระบายน้ํา งานคันทางและ

ฟุตบาท และงานระบบไฟฟา ซึ่งเปนงานท่ีมีมูลคาสูง ทั้งนี้ CCSP ไดมีการวางแผนงาน จัดเตรียมเคร่ืองจักร และจัดหาวัสดุกอสรางไวพรอมในการ

ทํางานในสวนที่เหลือแลว 

  

   

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 30 

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สาย
บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 16 

โครงการทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 
4021 กับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล 

(หาแยกฉลอง) 

นอกจากน้ี กลุมผูวาจางโครงการกอสรางงานทางของกลุมบริษัทฯ เปนหนวยงานราชการท้ังหมด ซ่ึงโครงการ

ของกรมทางหลวง คิดเปนสัดสวนเฉล่ียมากกวารอยละ 40.0 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางงานทางในป 2561 ถึงป 

2563  

อีกทั้ง เพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางเสริมความไดเปรียบเชิง

พ้ืนที่กอสราง กลุมบริษัทฯ มีโรงงานแอสฟลทติกคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ทอระบายนํ้าคอนกรีต ราวเหล็กลูกฟูก และ

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) กระจายอยูใน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือใชในงานกอสรางในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานผลิตดังกลาว 

(ข) งานทางรถไฟ 

กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการรับเหมากอสรางงานทางรถไฟในป 2561 จากการรับชวงงานกอสรางรถไฟทาง

คู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร จากกิจการรวมคาเอสทีทีพี ซึ่งเปนการกอสรางทางรถไฟทางคูระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร 

ทั้งน้ี โครงการกอสรางทางรถไฟดังกลาวถือเปนจุดเริ่มตนของกลุมบริษัทฯ ในการเขาประกวดราคาโครงการทางรถไฟ

โดยตรงเองในเวลาตอมา 

ทั้งนี้ ขอบเขตงานหลักสําหรับงานกอสรางทางรถไฟ ไดแก งานกอสรางและปรับปรุงทางว่ิงรถไฟ งานกอสราง

สถานีรถไฟและที่หยุดรถ งานกอสรางยานเก็บกองและขนถายตูสินคา งานกอสรางถนนตาง ๆ และงานกอสรางโยธา เปนตน  
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ อยูระหวางการกอสรางทางรถไฟจํานวน 3 โครงการ ซึ่งมีมูลคา

สัญญากอสรางโครงการต้ังแต 1,842.64 ลานบาท ถึง 8,000.00 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดังตอไปนี้ (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ)  

โครงการ คูสัญญา 
ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

ความคืบหนาของ

โครงการ (รอยละ) 

มูลคาสญัญา1 

(ลานบาท) 

โครงการท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ 

รถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย  การรถไฟแหงประเทศไทย ก.พ. 64 -  

ก.พ. 67 

4.91 8,000.00 

โครงการท่ีดําเนินการโดย CCSP 

รถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร  กิจการรวมคาเอสทีทีพี ก.พ. 61 -  

เม.ย. 65 

80.44 1,842.64 

รถไฟความเร็วสูงชวงสีค้ิว-กุดจิก การรถไฟแหงประเทศไทย  เม.ย. 62 –  

พ.ค. 642 

85.61 2,911.73 

หมายเหตุ: 1 มูลคาสัญญาของโครงการท่ีกอสรางเสร็จแลวอางอิงตามรายไดที่บริษัทฯ บันทึกเปนรายไดจากการรับเหมากอสราง ซึ่งอาจแตกตางจากท่ีระบุใน

สัญญาเน่ืองจากมีการเพ่ิมหรือลดเน้ืองานตามงานกอสรางจริง และมูลคาสัญญาของโครงการที่อยูระหวางกอสรางอางอิงตามมูลคาที่ระบุในสัญญา

จางเหมา (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ท้ังน้ี มูลคาสัญญาของโครงการที่ยังไมไดลงนามในสัญญาเปนมูลคาที่กลุมบริษํทฯ เสนอในการประกวดราคา ซึ่ง

เปนมูลคาตํ่าสุดในการประกวดราคา อยางไรก็ดี มูลคาสัญญาสุดทายจะตองอางอิงตามสัญญาจางเหมา 

 2 CCSP ไดยื่นเอกสารการขอขยายระยะเวลาของสัญญาตอไปอีกประมาณ 415 วัน เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ซึ่ง ณ วันที่ 15 

พฤศจิกายน 2564 การขอขยายระยะเวลาดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของการรถไฟแหงประเทศไทย ท้ังน้ี ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2564 กลุม

บริษัทที่ปรึกษาโครงการของการรถไฟแหงประเทศไทยไดออกจดหมายการงดเรียกคาปรับตามสัญญา เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

COVID-19 นอกจากนี้ เนื้อความในจดหมายดังกลาวไดระบุวาจะยังไมมีการหักคาปรับออกจากคาจางที่ CCSP จะไดรับจากการจายงวดงาน

ประจําเดือน  

 

  

โครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย - ชุมพร โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวง สีค้ิว – กุดจิก 

นอกจากน้ี โครงการกอสรางทางรถไฟเปนโครงการของการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ รับงานโดยตรง

เอง และรับเหมาชวงจากกิจการรวมคา เอสทีทีพี 

(ค) งานทาอากาศยาน 

กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการรับเหมากอสรางงานทาอากาศยานในป 2536 จากการชนะการประมูลรับเหมา

กอสรางทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเคร่ืองบิน และถนนในบริเวณทาอากาศยานระนอง ซ่ึงมีมูลคาสัญญาประมาณ 634.02 ลาน

บาท นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดชนะการประกวดราคาทาอากาศยานอยางตอเนื่องทั้งในงานสรางใหม และปรับปรุง

โครงสรางเดิม โดยงานหลักที่เกี่ยวของกับงานกอสรางทาอากาศยาน ไดแก ทางว่ิงของเคร่ืองบิน ลานจอดเครื่องบิน งาน

อาคาร และระบบไฟฟาและระบบประปา เปนตน 

กลุมบริษัทฯ มีผลงานกอสรางและปรับปรุงงานทาอากาศยานมาแลวมากกวา 10 โครงการ ทั้งน้ี ตาราง

ดังตอไปนี้แสดงตัวอยางโครงการกอสรางงานทาอากาศยานที่สําคัญของกลุมบริษัทฯ ที่ดําเนินงานแลวเสร็จ และอยูระหวาง
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การดําเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ) 
ซึ่งกลุมบริษัทฯ รับงานโดยตรงจากภาครัฐทั้งหมด 

โครงการ คูสัญญา 
ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

ความคืบหนาของ

โครงการ (รอยละ) 

มูลคาสญัญา1 

(ลานบาท) 

โครงการท่ีดําเนินการโดย CCSP 

โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง กรมทาอากาศยาน ส.ค. 62 – ต.ค. 642 91.09 634.02 

โครงการท่ีดําเนินการโดย THE 

ซอมบํารุงเสริมผิวทางว่ิงและไหลทางว่ิง

สนามบิน ทาอากาศยานกระบี่ 

กรมทาอากาศยาน ส.ค. 59 – มิ.ย. 60 100.00  114.02 

ซอมบํารุงผิวทางว่ิงและทางขับ ทาอากาศ

ยานพิษณุโลก 

กรมทาอากาศยาน มี.ค. 61 – ก.ย. 61 100.00  124.21 

โครงการทาอากาศยานหัวหิน กรมทาอากาศยาน ก.ย. 63 – ส.ค. 65 8.08 224.20 

โครงการทาอากาศยานจังหวัดลําปาง กรมทาอากาศยาน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 

 

15.42 214.82 

หมายเหตุ: 1 มูลคาสัญญาของโครงการท่ีกอสรางเสร็จแลวอางอิงตามรายไดที่บริษัทฯ บันทึกเปนรายไดจากการรับเหมากอสราง ซึ่งอาจแตกตางจากท่ีระบุใน

สัญญาเน่ืองจากมีการเพ่ิมหรือลดเน้ืองานตามงานกอสรางจริง และมูลคาสัญญาของโครงการที่อยูระหวางกอสรางอางอิงตามมูลคาที่ระบุในสัญญา

จางเหมา (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ท้ังน้ี มูลคาสัญญาของโครงการที่ยังไมไดลงนามในสัญญาเปนมูลคาที่กลุมบริษัทฯ เสนอในการประกวดราคา ซึ่ง

เปนมูลคาตํ่าสุดในการประกวดราคา อยางไรก็ดี มูลคาสัญญาสุดทายจะตองอางอิงตามสัญญาจางเหมา 

 2 CCSP ไดรับอนุมัติจากกรมทาอากาศยานไดอนุมัติการขยายระยะเวลาของสัญญาไปถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 อยางไรก็ดี ไดนําสงหนังสือขอขยาย

ระยะเวลาของสัญญาอีกจํานวน 158 วัน จากอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับสภาพพ้ืนที่กอสราง  

  

โครงการซอมบํารุงผิวทางวิ่งและ 
ทางขับทาอากาศยานพิษณุโลก 

โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง 

(ง) งานเขื่อนและอางเก็บนํ้า 

กลุมบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการรับเหมากอสรางงานเข่ือนและอางเก็บนํ้าในป 2525 จากการชนะการประกวด

ราคาโครงการพัฒนาลุมแมน้ําคลองบึง ซึ่งเปนการกอสรางทํานบดินหัวงาน และอาคารประกอบ นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ ได

ชนะการประกวดราคาเข่ือนและอางเก็บน้ําอยางตอเนื่องทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยงานเขื่อนและอางเก็บ

น้ําถือเปนโครงการที่มีความซับซอนและตองใชเทคโนโลยีในการกอสรางสูง ซ่ึงขอบเขตงานหลักที่เก่ียวของกับงานกอสราง

เขื่อนและอางเก็บน้ํา ไดแก (1) งานผันน้ํา งานสูบน้ํา และงานทางลําเลียงช่ัวคราว (2) งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน (3) งาน

เขื่อนดินและสวนประกอบ (4) งานอาคารทางระบายน้ําลน (5) งานอาคารทอสงนํ้าลงลํานํ้าเดิม (6) งานถนบนสันเข่ือน (7) 

งานติดตั้งระบบไฟฟา และ (8) งานถนนบํารุงรักษาทายเข่ือน 

กลุมบริษัทฯ มีผลงานกอสรางงานเข่ือนและอางเก็บน้ํารวมแลวมากกวา 20 โครงการ ทั้งนี้ ตารางดังตอไปนี้

แสดงตัวอยางโครงการกอสรางงานเขื่อนและอางเก็บน้ําที่สําคัญของกลุมบริษัทฯ ที่ดําเนินงานแลวเสร็จ และอยูระหวางการ

ดําเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ) ซ่ึง

กลุมบริษัทฯ รับงานโดยตรงจากภาครัฐท้ังหมด 
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โครงการ คูสัญญา 
ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

ความคืบหนาของ

โครงการ (รอยละ) 

มูลคาสัญญา1 

(ลานบาท) 

โครงการท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ 

เข่ือนและระบบปองกันนํ้าทวม  

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

เม.ย. 57– พ.ย. 58 100.00 537.5 

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 

โครงการอางเก็บนํ้าคลองทรายขาว 

กรมชลประทาน มิ.ย. 57 – ก.พ. 59 100.00 298.2 

เข่ือนปองกันตล่ิงริมแมนํ้ากระบุรี  กรมโยธาธิการและผังเมือง เม.ย. 62 –  

ก.ย. 64 

100.00 80.32 

โครงการท่ีดําเนินการโดย CCSP 

โครงการอางเก็บนํ้าคลองสังข  กรมชลประทาน มี.ค. 62 –  

ก.ย. 642 

59.97 393.11 

โครงการท่ีดําเนินการโดยกิจการรวมคา CPN 

โครงการคลองระบายน้ําและอาคารประกอบ  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน ส.ค. 64 – พ.ค. 67 0.12 982.353 

หมายเหตุ: 1 มูลคาสัญญาของโครงการท่ีกอสรางเสร็จแลวอางอิงตามรายไดที่บริษัทฯ บันทึกเปนรายไดจากการรับเหมากอสราง ซึ่งอาจแตกตางจากท่ีระบุใน

สัญญาเน่ืองจากมีการเพ่ิมหรือลดเน้ืองานตามงานกอสรางจริง และมูลคาสัญญาของโครงการที่อยูระหวางกอสรางอางอิงตามมูลคาที่ระบุในสัญญา

จางเหมา (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

   2 ในเดือนสิงหาคม 2564 CCSP ไดยื่นเอกสารการขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 9 เดือนไปถึงเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 

CCSP อยูระหวางหาขอสรุปกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุปสรรคจากการสงมอบพ้ืนที่ เนื่องจากพื้นท่ีที่สงมอบยังไมสามารถกอสรางได 

 3 มูลคาสัญญาดังกลาวคิดตามสัดสวนไดเสียของบริษัทฯ ในกิจการรวมคา CPN ที่รอยละ 38.25 ท้ังน้ี มูลคาสัญญารวมของโครงการดังกลาวเทากับ 

2,568.22 ลานบาท 

 

  

โครงการทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ  
โครงการอางเก็บนํ้าคลองทรายขาว 

โครงการอางเก็บน้ําคลองสังข  

(จ) งานอื่น ๆ 

นอกเหนือจากโครงการกอสรางขางตนแลวนั้น กลุมบริษัทฯ ไดพัฒนาความสามารถอยางสม่ําเสมอในการ

ขยายประเภทโครงการ เพื่อรองรับการเติบโตและกระจายรายไดของกลุมบริษัทฯ โดยโครงการที่กลุมบริษัทฯ ไดเขา

ดําเนินการ ไดแก การออกแบบกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย การกอสรางระบบระบายน้ําและระบบบําบัดนํ้าเสีย การขุดคลอง

สงนํ้าดิบ การกอสรางทอบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน และการสรางทอรอยสายโทรศัพทใตดิน เปนตน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ) 

นอกจากนี้ ในป 2559 กลุมบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการรับเหมากอสรางงานนิคมอุตสาหกรรมจากการชนะการ

ประกวดราคาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา ระยะที่ 

2/2 และ 3 ซึ่งมีมูลคาสัญญา 1,475.25 ลานบาท ทั้งนี้  ขอบเขตงานหลักของงานกอสรางนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว 

ประกอบดวย งานปรับพ้ืนที่ งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค งานกอสรางอาคารตาง ๆ และงานปรับปรุงอาคาร ระบบนํ้าเสีย 
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และประปา เปนตน ท้ังน้ี โครงการกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ดังกลาวไดเริ่มตนในเดือน

เมษายน 2559 และสงมอบงานงวดสุดทายในเดือนมีนาคม 2562 ซ่ึงเปนไปตามกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จที่ระบุในสัญญา  

ทั้งนี้ ตารางดังตอไปนี้แสดงตัวอยางโครงการอ่ืน ๆ ที่สําคัญของกลุมบริษัทฯ ท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ และอยู

ระหวางการดําเนินการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.7 งานที่ยังไมได
สงมอบ) 

โครงการ คูสัญญา 
ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

ความคืบหนาของ

โครงการ (รอยละ) 

มูลคาสัญญา1 

(ลานบาท) 

โครงการท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา 

(Rubber City) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

มี.ค. 59 – มี.ค. 62 100.00 1,475.25 

ระบบระบายนํ้าหลักเพื่อบรรเทาปญหาน้ํา

ทวมพื้นท่ีชุมชนเมืองชุมพร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง เม.ย. 61 –  

ก.ย. 64 

100.00 204.67 

โครงการท่ีดําเนินการโดย CCSP     

พัฒนาคูนํ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต  กรมทางหลวง ก.ค. 62 –  

ม.ิย. 652 

61.22 540.38 

บอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน ถนน

วิภาวดีรังสิต ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 2 

การไฟฟานครหลวง พ.ค. 63 –  

ก.พ. 65  

27.98 74.56 

วางทอประปาและงานที่เก่ียวของ ถนน

วิภาวดีรังสิต ตอน 2 

การประปานครหลวง ก.ย. 63 – พ.ค. 

65 

39.11 23.05 

โครงการกอสรางสะพานลอยเดินเทา 

(Skywalk) สายสีเขียว Phase I 

บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) 

เม.ย. 64 - ม.ค. 

65 

37.37 63.55 

โครงการกอสรางระบบปองกันนํ้าทวพื้นท่ี

ชุมชนบานลาดระยะที่ 1 อําเภอบานลาด 

จังหวัดเพชรบุรี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มิ.ย. 64 - ก.ค. 66 0.17 119.95 

หมายเหตุ: 1 มูลคาสัญญาของโครงการท่ีกอสรางเสร็จแลวอางอิงตามรายไดที่บริษัทฯ บันทึกเปนรายไดจากการรับเหมากอสราง ซึ่งอาจแตกตางจากท่ีระบุใน

สัญญาเน่ืองจากมีการเพ่ิมหรือลดเน้ืองานตามงานกอสรางจริง และมูลคาสัญญาของโครงการท่ีอยูระหวางกอสรางอางอิงตามมูลคาที่ระบุในสัญญา

จางเหมา (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  

 

 

โครงการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 
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2.1.2.2 ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง 

(ก) การจําหนายชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 

สินคาช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปของกลุมบริษัทฯ ดําเนินการภายใต CCSP สามารถผลิตและจําหนายใหกับ

บุคคลภายนอก และใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ 

เน่ืองจากกลุมบริษัทฯ มีกลยุทธในการกระจายแหลงท่ีมาของรายไดไปยังธุรกิจที่นอกเหนือจากงานรับเหมา

กอสราง และกลุมลูกคาหนวยงานราชการ กลุมบริษัทฯ จึงไดสรางโรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Yard Segment) 

แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 เพ่ือใชในโครงการของกลุมบริษัทฯ และจําหนายใหกับบุคคลภายนอก โดยในป 2561 ถึง

ป 2562 กลุมบริษัทฯ ไดจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป ใหกับบริษัทรับเหมากอสรางเอกชนรายหนึ่ง  ซ่ึงมีมูลคาสัญญา

รวม 679.07 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขการชําระคาสินคาใหกับกลุมบริษัทฯ เมื่อไดรับเงินคาจางแลวจากเจาของโครงการ ซึ่งมี

กําหนดการตรวจรับงานตามที่ตกลงกันในสัญญา โดยคิดเปนระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 30 วัน ถึง 90 วัน  

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการปริมาณการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปให กับ

บุคคลภายนอก เมื่อมีกําลังการผลิตคงเหลือจากการใชช้ินสวนคอนกรีตสําหรับโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุม

บริษัทฯ ไมไดมีการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปใหกับบุคคลภายนอกในป 2563 และงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน  2564 ที่ผานมา โดยเปนการผลิตเพ่ือใชเองในกลุมบริษัทฯ ทั้งหมด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 
2.2.2 ขอ 2.4.1.4 โรงงานผลิตวัสดุกอสราง) 

(ข) การจําหนายวัสดุกอสราง 

การจําหนายวัสดกุอสราง 

จากความไดเปรียบของกลุมบริษัทฯ ในดานความประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) และอํานาจตอรอง

กับผูจัดหาวัสดุกอสราง (Suppliers) กลุมบริษัทฯ จึงไดมีการซ้ือมาและจําหนายวัสดุกอสรางใหกับผูรับเหมาชวง (ทั้งในกรณี

ที่ใชในโครงการของกลุมบริษัทฯ และท่ีอ่ืน) และบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีความตองการ ในกรณีที่ผูรับเหมาชวงซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือ

นํามาใชในโครงการของกลุมบริษัทฯ จะทําใหสุดทายแลวจะชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนโครงการโดยรวมได

อยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ วัสดุกอสรางหลักที่มีการจําหนายดังกลาว ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ หิน ทราย และเหล็ก เปนตน โดย

กลุมบริษัทฯ จะดําเนินการส่ังสินคาตอเมื่อไดรับคําส่ังซื้อจากผูรับเหมาชวง และจะใหระยะเวลาการใหสินเช่ือกับผูรับเหมา

ชวงประมาณ 30 วัน ถึง 90 วัน อีกทั้ง ราคาจําหนายวัสดุกอสรางจะเปนในลักษณะตนทุนบวกกําไรตามที่กลุมบริษัทฯ 

กําหนด 

การจําหนายหินปูนภายใตประทานบัตรที่ CCSP ไดรับอนุญาตในการทําเหมืองหินปูน 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ไดอนุญาตตออายุประทานบัตร

จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือใหทําเหมืองหินปูนในพื้นที่ที่กําหนดในจังหวัดสระบุรีตอไปอีก 16 ป ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึง

วันที่ 9 มิถุนายน 2580 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 CCSP ลงนามวาจางศิลาสากลสระบุรี ในการดําเนินการตาง ๆ 

เพ่ือใหไดมาซึ่งหินปูน เชน หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง และหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต เนื่องจากศิลาสากล

สระบุรีมีความเช่ียวชาญ เครื่องจักร บุคลากร และทรัพยากรที่เก่ียวของในการเจาะระเบิดหนาผาหิน การโมหิน และการจัด

จําหนายหินปูน  
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ทั้งน้ี ภายหลังจากที่เหมืองหินดังกลาวเร่ิมดําเนินการจะชวยเสริมสรางกระแสเงินสดใหมีความตอเนื่อง 

(recurring cash flow) และกระจายแหลงที่มาของรายไดจากการขายหินดังกลาว โดยกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ไดแก กลุม

ธุรกิจคอนกรีตและปูนซีเมนต ผูรับเหมากอสราง และผูจัดจําหนายวัสดุกอสราง นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ มีแผนที่จะใชหิน

ดังกลาวในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย ซ่ึงจะชวยลดตนทุน

กอสรางและเพ่ิมความมั่นคงในการจัดหาหินใหกลุมบริษัทฯ  

อางอิงตามแผนผังโครงการทําเหมืองที่ไดนําสงตอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร CCSP 

ประมาณการปริมาณสํารองหินปูนภายในพ้ืนที่โครงการ ดังน้ี (1) ปริมาณสํารองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง จํานวน

ประมาณ 12.7 ลานเมตริกตัน และ (2) ปริมาณสํารองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต จํานวนประมาณ 3.2 ลานเมตริกตัน 

ทั้งนี้ ศิลาสากลสระบุรีมีกําลังการโมหินตอปเทากับประมาณ 2 ลานเมตริกตัน ทั้งนี้ CCSP และศิลาสากลสระบุรี คาดวาจะ

สามารถเริ่มดําเนินการเจาะระเบิดหนาผาหินในชวงคร่ึงปแรกของป 2565 เนื่องจาก CCSP และ/หรือ ศิลาสากลสระบุรีอยู

ระหวางการขอใบอนุญาตที่เก่ียวของจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.8) 
อีกทั้ง ภายใตสัญญาจางระหวาง CCSP และศิลาสากลสระบุรี CCSP ตกลงที่จะจายคาจางในอัตรารอยละ 80.00 จากยอด

รายไดจากการขายหินในแตละเดือน และสัญญาไดกําหนดยอดขายขั้นต่ําไมนอยกวา 300.00 ลานบาท ตลอดระยะเวลา 3 ป

แรกนับแตวันที่เร่ิมสัญญา และไมนอยกวา 500.00 ลานบาท ตลอดอายุสัญญา 5 ป  

2.1.2.3 ธุรกิจใหเชา 

รายไดคาเชาสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน  2563 และ 2564 เทากับ 17.10 ลานบาท 15.70 ลานบาท 14.73 ลานบาท 11.19 ลานบาท และ 11.92 ลานบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 0.43 รอยละ 0.49 รอยละ 0.36 รอยละ 0.37 และรอยละ 0.32 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซ่ึง 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 รายไดคาเชาจากการ

ใหเชาและบริการอสังหาริมทรัพย  คิดเปนสัดสวนรอยละ 97.56 และรอยละ 99.16 ของรายไดคาเชาทั้งหมด และรายไดคา

เชาจากการใหเชาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.44 และรอยละ 0.84 ของรายไดคาเชาทั้งหมด 

ตามลําดับ 

(ก) การใหเชาและบริการอสงัหาริมทรัพย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 CCSP ใหเชาและใหบริการพ้ืนที่สํานักงานภายในอาคารสํานักงาน จํานวน 1 แหง 

คือ อาคาร CEC ซึ่งตั้งอยูติดกับถนนกําแพงเพชร 6 และใกลกับถนนวิภาวดีรังสิตและสถานีรถไฟฟาวัดเสมียนนารี ซึ่งเปน

จุดที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยพ้ืนที่ใหเชาหรือใหบริการจะอยูที่ช้ัน 1 ถึงช้ัน 6 คิดเปนพ้ืนที่ใหเชาและใหบริการรวม

จํานวน 3,952.70 ตารางเมตร และมีผูเชาพ้ืนที่หรือผูรับบริการรวมจํานวน 3,823.70 ตารางเมตร หรือคิดเปนอัตราการเชา 

(Occupancy Rate) จํานวนรอยละ 96.74 

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ณ 30 กนัยายน 2564 

จํานวนพื้นท่ีใหเชา (ตารางเมตร) 4,638.70 4,624.70 4,624.70 3,952.70 

จํานวนพื้นท่ีท่ีมีผูเชา (ตารางเมตร) 3,548.70 3,548.70 3,548.70 3,823.70 

อัตราการเชา (Occupancy Rate) (รอยละ) 76.50 76.73 76.73 96.74 

หมายเหตุ: 1 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564  CCSP ไดนําพ้ืนที่ใหเชาเดิมบางสวนมาใชเปนพื้นที่สํานักงาน ของกลุมบริษัทฯ จํานวน 672.00 ตารางเมตร 

ในการพิจารณาใหเชาพ้ืนที่ดังกลาว กลุมบริษัทฯ จะคํานึงถึงวัตถุประสงคการเชาพ้ืนที่ ฐานะทางการเงินของผู

เชา ขนาดพ้ืนที่ท่ีตองการ และระยะเวลาการเชา โดยสัญญาเชาพ้ืนที่ระหวางบริษัทฯ และผูเชาจะกําหนดคาเชาที่แนนอน ซึ่ง

มีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 3 ป ข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองระหวางคูสัญญา และกําหนดใหชําระคาเชาลวงหนาทุกตนเดือน

ของทุกเดือน 



สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  

สวนที่ 2.2.2 หนา 11 
 

 

 

อาคาร CEC ที่ต้ังอาคาร CEC 

(ข) การใหเชาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ 

เชนเดียวกันกับการจําหนายวัสดุกอสราง กลุมบริษัทฯ ไดใหเชาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่กลุมบริษัท

ฯ มีอยูแลวกับผูรับเหมาชวงสําหรับใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ในชวงเวลาท่ีกลุมบริษัทฯ ไมมีความจําเปนตอง

ใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณนั้นๆ เพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุนโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางรายได

ใหกับกลุมบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.5 ขอ 5.1.3 เครื่องมือและเคร่ืองจักร) 

ทั้งน้ี เคร่ืองจักร และอุปกรณหลัก ไดแก รถเครน และรถแบคโฮ เปนตน โดยกลุมบริษัทฯ จะใหระยะเวลาการ

ใหสินเช่ือชวงประมาณ 30 วัน ถึง 90 วัน อีกทั้ง คาเชาเคร่ืองจักรและอุปกรณจะเปนในลักษณะตนทุนบวกกําไรตามท่ีกลุม

บริษัทฯ กําหนด  
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2.2 การตลาดและการแขงขนั  

2.2.1 ขอไดเปรียบในการแขงขัน 

2.2.1.1 กลุมบริษัทฯ มีความคลองตัว (Agility) และมีความยืดหยุน (Resilience) ท่ีทําใหสามารถปรับตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง ทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถพัฒนาขีดความสามารถไดอยางไมจํากัด เพื่อรองรับการ

กอสรางโครงการรูปแบบใหมและขนาดใหญ รวมถึงขยายธุรกิจไปยังธุรกิจท่ีเกี่ยวของเพื่อเสริมสรางความ

มั่นคงทางดานรายไดและกระแสเงินสด  

การเติบโตอยางมั่นคงและย่ังยืนจะตองมาควบคูกับความพรอมขององคกรที่จะตองกาวทันตอการเปล่ียนแปลงทั้งใน

เชิงความเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม การปรับตัวของบุคลากร และความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานที่เพียงพอ กลุมบริษัท

ฯ จึงไดวางนโยบายการดําเนินการและวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงและปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผล

กระทบตอการดําเนินการในระยะยาว เพ่ือที่จะจัดสรรหรือลงทนุในทรัพยากรตาง ๆ ที่เก่ียวของใหเพียงพอ 

วิสัยทัศนดังกลาวเปนที่ประจักษจากความสําเร็จในอดีตของกลุมบริษัทฯ อยางโครงการทางหลวงพิเศษระหวาง

เมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 29, 30 และ 31 ขนาดความยาวรวมประมาณ 5.50 กิโลเมตร ที่สรางผาน

ภูเขาและทางรถสัญจร แมวาจะมีความซับซอนทางดานวิศวกรรม กลุมบริษัทฯ สามารถสงมอบโครงการไดเร็วกวากําหนด

ทุกโครงการโดยเฉพาะตอนที่ 30 สามารถสงมอบไดเร็วกวากําหนด 8 เดือน ปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมบริษัทฯ ดําเนินการ

กอสรางไดอยางรวดเร็ว คือ การวางแผนงานที่รัดกุม การจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีฐานแรงงาน

และการประสานงานกับผูรับเหมาชวงและผูจัดหาวัสดุกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีโรงงานผลิตช้ินสวน

คอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงที่รองรับความตองการใชในโครงการดังกลาว ทําให

แผนการกอสรางและการบริหารจัดการตนทุนอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัทฯ นอกจากน้ี สถานที่ต้ังโรงงานผลิต

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) อยูในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตเพ่ือรองรับโครงการในอนาคต เนื่องจากภูมิภาค

ดังกลาวเปนพ้ืนที่ท่ีมีโครงการกอสรางขนาดใหญจํานวนมาก รวมถึงการเขาดําเนินการกอสรางโครงการรถไฟทางคู ชวงบาง

สะพานนอย-ชุมพร และโครงการรถไฟความเร็วสูงชวงสีค้ิว-กุดจิก ซ่ึงกลุมบริษัทฯ เปนผูรับเหมาเอกชนรายแรกที่ชนะการ

ประกวดราคาสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายอีสานนี้ โดยกลุมบริษัทฯ ไดสะสมประสบการณทางดาน

วิศวกรรมที่ซับซอน ประสบการณในการบริหารจัดการโครงการกอสรางขนาดใหญ และมีเคร่ืองมือและเครื่องจักรขนาดใหญ

พรอมสําหรับการนําไปใชในโครงการกอสรางในอนาคต 

อีกท้ัง ในป 2563 และ 2564 ที่มีการแพรระบาดของ COVID-19 กลุมบริษัทฯ ไดมีการปรับกระบวนการดําเนิน

ธุรกิจตามสถานการณ จากการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการพัฒนาและลดข้ันตอนการกอสราง (Optimized 

workflow) ลดตนทุนการกอสราง (Cost Optimization)  โดยกลุมบริษัทฯ ใชระบบ SAP เขามาใชในการติดตามและวิเคราะห

ตนทุนโครงการ และโปรแกรม Primavera เขามาใชในการจัดทําแผนงานและติดตามความคืบหนาโครงการ รวมถึงเนนความ

ปลอดภัยในการทํางาน และโปรแกรม MASHR ในการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดจัดหาวัคซีน 

COVID-19 ใหกับพนักงานทั้งที่สํานักงานใหญและโครงการกอสราง เพ่ือใหสามารถกลับมากอสรางไดอยางรวดเร็วและ

ปลอดภัย โดยรายไดจากการรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 2,719.19 ลานบาท ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 

30 กันยายน 2563 เปน 3,532.14 ลานบาท ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือคิดเปนการเพ่ิมข้ึนในสัดสวน

รอยละ 29.90 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมสําหรับการกอสรางในชวงเวลาดังกลาวเติบโตเพียง 3.7 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา (ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูล ณ วันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2564))นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังไดพยายามในการกระจายแหลงที่มาของรายไดและกระแสเงินสดไปยังธุรกิจ

ที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมากอสราง โดยกลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการใหเชาพ้ืนท่ีสํานักงานในป 2555 

และการใหเชาเคร่ืองจักร เครื่องมือและอุปกรณในป 2559 และกอสรางโรงงานและจําหนายชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปในป 
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2560 เพ่ือใชรองรับโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ และจาํหนายใหแกบุคคลภายนอก รวมถึงการจําหนายวัสดุกอสราง ซึ่ง

รายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางและรายไดคาเชาสําหรับป 2563 และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 คิด

เปนสัดสวนรอยละ 8.29 และรอยละ 6.00 ของรายไดรวม อีกทั้ง CCSP ไดรับอนุญาตตออายุประทานบัตรเพ่ือใหทําเหมือง

หินปูน ซ่ึงเปนหินปูนสําหรับการกอสรางและผลิตปูนซีเมนต ซ่ึงจะเปนอีกหน่ึงแหลงที่มาของรายไดจากการจําหนายวัสดุ

กอสรางและเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาหินใหแกกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้คาดวาจะเร่ิมเปดดําเนินการเชิงพาณิชยภายในครึ่งแรก

ของป 2565 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.1.2.2 ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง (ข) การจําหนาย
หินปูนภายใตประทานบัตรที่ CCSP ไดรับอนุญาตในการทําเหมืองหินปูน)  

2.2.1.2 กลุมบริษัทฯ ไดพิสูจนความสําเร็จจากชนะการประกวดราคาในโครงการกอสรางท่ีมีความหลากหลายท้ัง

ในดานประเภทและขนาดโครงการ อีกท้ัง กลุมบริษัทฯ มีการควบคุมกระบวนการเพ่ือใหสามารถสงมอบ

งานไดตรงเวลาภายใตงบประมาณที่กําหนด  

กลุมบริษัทฯ กอตั้งโดยคุณอารี อัศวศิริสุข และคุณชัยวัล อัศวศิริสุข ในป 2509 จากวิสัยทัศนที่เล็งเห็นถึงโอกาสใน

การขยายเสนทางหลวงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ กลุมบริษัทฯ จึงเร่ิมตนจากงานทางขนาดเล็กจนขยายไปยังโครงการขนาด

ใหญที่มีมูลคามากกวาหน่ึงพันลานบาท และมีความซับซอนทางดานวิศวกรรม ซึ่งความสามารถของกลุมบริษัทฯ เปนที่

ยอมรับในวงกวางจากเจาของโครงการ และผูมีสวนเก่ียวของตาง ๆ โดยโครงการกอสรางงานทางที่สรางช่ือเสียงใหกับกลุม

บริษัทฯ ไดแก โครงการทางแยกตางระดับบนถนนรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิต และโครงการทางคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี มี

ผลงานเปนท่ียอมรับและมีผลงานอางอิง ทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถชนะการประกวดราคาในโครงการกอสรางในประเภทอ่ืน 

ๆ อยางการสรางเข่ือนและอางเก็บนํ้า ซ่ึงถือเปนหนึ่งในโครงการวิศวกรรมโยธาท่ีจะตองใชความเช่ียวชาญและเทคนิคข้ันสูง 

การสรางทางหลวงที่มีระยะทางยาวที่จะตองใชการสํารวจและวางแผนงานอยางเปนระบบ และการสรางทางรถไฟรางคูและ

ทางรถไฟความเร็วสูงที่มีการแขงขันจากบริษัทรับเหมากอสรางทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนตน  

ตั้งแตกอตั้งกลุมบริษัทฯ ถึงปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ไดกอสรางโครงการมีมูลคารวมมากกวา 40,000 ลานบาท อีกทั้ง 

ผูบริหารไดใหความสําคัญในการเติบโตของรายไดอยางย่ังยืน จึงมีการจัดทําแผนธุรกิจ 3 ป ซึ่งรวมถึงการวางแผนงาน

โครงการกอสรางท่ีกลุมบริษัทฯ ดําเนินการใหเสร็จตามเวลาและภายใตงบประมาณที่กําหนด การประกวดราคาใหม และการ

จัดหาและพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการเติบโต ท้ังนี้ การเติบโตของมูลคาสัญญาโครงการกอสราง (Backlog) ของกลุมบริษัท

ฯ เปนส่ิงยืนยันความสําเร็จและความพรอมในการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยมูลคาสัญญาโครงการกอสราง (Backlog) 

ณ ส้ินป 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เทากับ 9,299.30 ลานบาท 16,667.81 ลานบาท 14,775.48 

ลานบาท และ 12,726.28 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากน้ี ในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุมบริษัทฯ 

ไดเขาลงนามในสัญญารับเหมากอสรางเพ่ิมเติมจํานวน 4,146.76 ลานบาท อีกทั้ง มูลคาสัญญาตอโครงการ (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) ก็เพ่ิมสูงข้ึนเชนกัน โดยสัญญาจางเหมากอสรางสูงสุดท่ีกลุมบริษัทฯ ชนะการประกวดราคาและเซ็นสัญญา

แลวในป 2555 เทากับ 242.99 ลานบาท และป 2562 มีมูลคาสูงถึง 8,000.00 ลานบาท จากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวง

สระบุรี-แกงคอย ซึ่งไดมีการลงนามในสัญญาจางเหมาเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะเห็นไดวากลุมบริษัทฯ มี

ความสามารถและความมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของกลุมบริษัทฯ ในการเขารวมในโครงการกอสราง

ขนาดใหญเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง  

อีกทั้ง ป 2564 ถือเปนกาวสําคัญในการเติบโตของกลุมบริษัทฯ จากการเขารวมกิจการรวมคา ยูเอ็น-ซีซี กับ UNIQ 

ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในการกอสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 และการ

กอสรางโครงการของที่นอกเหนือจากหนวยงานราชการ ไดแก โครงการกอสรางสะพานลอยเดินเทา (Skywalk) สายสีเขียว 

Phase I และสายสีน้ําเงิน เช่ือมระบบขนสงมวลชนเพ่ือสาธารณประโยชน กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการสงมอบงานตามกําหนดภายใตงบประมาณที่กําหนดเพ่ือใหเติบโต

อยางย่ังยืนในระยะยาว จากการที่กลุมบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตนทุนเพ่ือลดความเส่ียงที่จะเกิดการบานปลายของตนทุน
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กอสราง (Cost Overrun) ซ่ึงเปนผลมาจากการมี ความชํานาญทางดานวิศวกรรมกอสราง และการนําระบบสารสนเทศ (IT) 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความแมนยําในการตรวจสอบและติดตามความคืบหนาของโครงการทั้งในดานเวลาการ

ดําเนินงานและตนทุนการผลิต ซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดนําขอมูลในระบบ SAP มาวิเคราะหตนทุนกอสรางที่ใชไปในแตละโครงการ 

แลวเปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนและความคืบหนาทางวิศวกรรมทุกเดือน นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ มีการวาง

กระบวนการทํางานใหมีการถวงดุลอํานาจ (Check and Balance) ภายในองคกร เชน ฝาย Project Control มีหนาท่ีในการ

ติดตามความคืบหนา ตรวจสอบตนทุนโครงการท่ีใชไป และประมาณการตนทุนกอสราง ในแตละโครงการที่ดูแลโดยผูจัดการ

โครงการแตละโครงการ รวมถึงมีการรายงานการติดตามผลงานและวิเคราะหอุปสรรคสําคัญกับผูบริหารทุกเดือน จากจุดเดน

ของกลุมบริษัทฯ ขางตน ทําใหตลอดระยะเวลา 3 ป (ป 2561 – 2563) กลุมบริษัทฯ สามารถสงมอบโครงการกอสรางสวน

ใหญมากกวารอยละ 90 ของมูลคาโครงการ ณ ขณะน้ันไดตามระยะเวลาที่กําหนด แมวาการดําเนินการบางโครงการของ

กลุมบริษัทฯ อาจมีลาชา เน่ืองมาจากพบเหตุสุดวิสัยและไมใชความผิดของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ มักจะไดรับการขยาย

ระยะเวลาสัญญาหรืองดเวนคาปรับจากเจาของโครงการตามเง่ือนไขของสัญญา อยางไรก็ดี ในระหวางป 2561 – 2563 กลุม

บริษัทฯ ไดมีการชําระคาปรับจากการสงมอบงานลาชาคิดเปนสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ 

(นอยกวารอยละ 0.05 ของรายไดรวม และนอยกวารอยละ 2.0 ของกําไรสุทธิในแตละป) ทั้งนี้ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ ไมมีคาปรับจากการสงมอบงานลาชา 

2.2.1.3 กลุมบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตนทุนการรับเหมากอสรางอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนสรางสมดุล

ทางดานประเภทและขนาดโครงการ การเปนเจาของโรงงานผลิตวัสดุกอสรางท่ีตั้งอยูในตําแหนง

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญตลอดจนการการนําเทคโนโลยีมาชวยวิเคราะหและติดตามตนทุนโครงการใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

นอกเหนือจากการขยายฐานรายไดใหเติบโตอยางมั่นคงแลวนั้น กลุมบริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการบริหารจัดการ

ตนทุนการรับเหมากอสรางใหมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ซ่ึงสะทอนผานอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมา

กอสรางในป 2561 2562 และ 2563 และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกลุมบริษัทฯ ที่รอยละ 19.64 รอย

ละ 14.60 รอยละ 9.28 และรอยละ 11.08 ของรายไดจากการรับเหมากอสราง ตามลําดับ ในขณะที่คาเฉล่ียอัตรากําไรข้ันตน

จากการรับเหมากอสรางในปเดียวกันของบริษัทรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่รอยละ 8.74 รอยละ 

9.84 รอยละ 8.80 และรอยละ 7.96 ของรายไดจากการรับเหมากอสราง1 ตามลําดับ ทั้งนี้ การดํารงอัตรากําไรข้ันตนใน

ระดับสูงเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันดังกลาวเปนผลจากวิสัยทัศนและประสบการณในการบริหารจัดการกวา

หาทศวรรษในอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปปจจัยสนับสนุนการพัฒนา

ดังกลาวไดดังน้ี 

ความหลากหลายของขนาดโครงการชวยสรางสมดุลระหวางมูลคาโครงการและผลตอบแทนและสามารถใช
ทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดโครงการกอสรางมีความสัมพันธโดยตรงกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

เน่ืองจาก โครงการกอสรางขนาดใหญจะมีการแขงขันที่สูงจากบริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญที่มีตนทุนการดําเนินการที่ต่ํา 

ดังน้ัน นอกเหนือกลยุทธในการขยายธุรกิจไปยังการรับเหมากอสรางโครงการกอสรางขนาดใหญเพ่ือสรางการเติบโตใหกับ

กลุมบริษัทฯ แลวน้ัน ผูบริหารยังใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของขนาดโครงการโดยการรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาด

กลางที่มีการแขงขันทางดานราคาที่นอยกวา ซึ่งจะเห็นไดจากการจัดโครงสรางของกลุมบริษัทฯ ที่ใหบริษัทฯ และ CCSP รับ

งานขนาดใหญ และ THE รับงานขนาดเล็กถึงกลาง อีกทั้ง การดําเนินการทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญจะทําใหกลุม

                                                
1 บริษัทท่ีใชในการคํานวณประกอบดวยบริษัทรับเหมากอสรางท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 11 บริษัทท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจ

ใกลเคียงกับกลุมบริษัทฯ (ท่ีมา: งบการเงินรวมป 2561 ป 2562 และป 2563 ของแตละบริษัท) (โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในสวนท่ี 2.3.2.3 
ผูประกอบการในธุรกิจรับเหมากอสราง) 



สวนที่ 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  

สวนท่ี 2.2.2 หนา 15 
 

บริษัทฯ มีงานกอสรางท่ีตอเนื่องจึงทําใหสามารถใชทรัพยากรตาง ๆ อยางบุคลากรและเครื่องจักรและอุปกรณไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองจักรที่ทันสมัยมาในการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการ
และควบคุมตนทุนโครงการกอสราง กลุมบริษัทฯ ไดใชระบบเทคโนโลยีสารทนเทศ (IT) ในดาน SAP  เขามาใชในการติดตาม

และวิเคราะหตนทุนโครงการ และโปรแกรม Primavera เขามาใชในการจัดทําแผนงานและติดตามความคืบหนาโครงการ ทํา

ใหกลุมบริษัทฯ มีการบริหารจัดการไดถูกตองและแมนยํามากข้ึน ทําใหกลุมบริษัทฯ รับทราบถึงปญหาและสามารถ

ตอบสนองตอปญหาอยางถูกจุดอยางทันทวงที รวมถึงสามารถพัฒนากระบวนการการทํางานใหดีย่ิงข้ึน อีกท้ัง กลุมบริษัทฯ 

ใหความสําคัญกับนวัตกรรมการกอสรางใหม ๆ โดยการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการกอสรางเพ่ือชวยทุนแรง เพิ่ม

ความรวดเร็ว และเพ่ิมความแมนยํา เชน รถปูถนนคอนกรีต Paver ที่สามารถเพ่ิมความรวดเร็วในการเทคอนกรีตอีกเทาตัว

และมีความเรียบที่เปนมาตรฐานมากกวาเมื่อเทียบกับการใชแรงงานในการดาํเนินการ 

การสะสมประสบการณดานวิศวกรรมกอสรางและการบริหารจัดการโครงการ กลุมบริษัทฯ ไดมีการกอสราง

โครงการที่มีความซับซอนและขนาดใหญมากข้ึน ทําใหกลุมบริษัทฯ ไดสะสมเทคนิคเชิงวิศวกรรม การวางแผนงานกอสราง

ใหสอดคลองกับเงื่อนไขและการสงมอบงวดงาน ลงทุนซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณที่เปนเทคโนโลยีการกอสรางใหมซึ่งชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน และการบริหารสภาพคลอง ซึ่งในการกอสรางโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย ที่

ถือเปนโครงการที่มีขนาดใหญที่สุดที่กลุมบริษัทฯ เคยดําเนินการมา สามารถใชประสบการณในการกอสรางโครงการทาง

หลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา และโครงการทางรถไฟ ที่มีสวนงานบางสวนที่คลายคลึงกัน 

เชน การผลิตและติดตั้งช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป การเจาะเสาเข็ม และการทดสอบคุณภาพงานกอสรางตามมาตรฐานสากล 

เปนตน 

การเปนเจาของโรงงานผลิตวัสดุกอสรางและสํานักงานที่ต้ังอยูในจุดยุทธศาสตรทําใหเปนที่แขงขันไดทางดาน
ตนทุนวัสดุกอสรางและการขนสง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ เปนเจาของโรงงานผลิต 11 โรงงานผลิต ที่

สามารถผลิตวัสดุกอสรางหลัก 5 ประเภทอยาง ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟลทติกคอนกรีต คอนกรีต

อัดแรงและราวเหล็กลูกฟูกกันรถ ทอระบายน้ําคอนกรีต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.4.1.4 
โรงงานผลิตวัสดุกอสราง) ซึ่งเปนวัสดุกอสรางหลักสําหรับโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ ขอไดเปรียบจากการมี

โรงงานผลิตดังกลาวทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถลดตนทุนวัตถุดิบจากการอยูใกลกับแหลงวัตถุดิบและตนทุนการขนสงจาก

การอยูใกลกับโครงการกอสรางหลัก ซึ่งเปนที่ประจักษไดจากการเพ่ิมข้ึนของกําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางในป 2561 

ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการการเปดดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปในเดือนกรกฎาคม 

2560 และใชในโครงการกอสรางทางของกลุมบริษัทฯ  

ความสัมพันธอันดีกับผูมีสวนไดเสียตาง ๆ โดยเฉพาะผูจัดหาวัสดุกอสรางและผูรับเหมาตาง ๆ เพ่ือเติบโตในระยะ
ยาวอยางย่ังยืนไปพรอมกัน ปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการชนะการประกวดราคาและสงมอบงาน

ที่มีคุณภาพใหแกเจาของโครงการ คือการยึดมั่นในอุดมการณที่จะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ไมเพียงแตจะเปนคูคา แต

ยังเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอมกัน เชน การถายทอดความรูทางดานวิศวกรรมและการบริหาร

จัดการโครงการใหกับผูรับเหมาชวงที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถสงมอบงานไดตามมาตรฐานของ

กลุมบริษัทฯ ทําใหกลุมบริษัทฯ มีเครือขายแรงงานที่แข็งแกรง นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังไดปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการคา

กับผูจัดหาวัสดุกอสราง ดวยความสัมพันธอันดีดงักลาวชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถจัดหาวัสดุกอสรางในปริมาณและเวลาที่

ตองการในราคาที่แขงขันได 
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2.2.1.4 ผูบริหารและพนักงานระดับสูงของกลุมบริษัทฯ มีท้ังประสบการณและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

กอสรางมานานกวา 40 ป และมีกลุมคนรุนใหมท่ีสามารถตอยอดความสําเร็จอยางมั่นคงและยั่งยืน 

ทีมผูบริหารตั้งแตระดับประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่อาวุโส และผูอํานวยการ2รวมจํานวน 6 ทาน มี

ประสบการณบริหารงานในอุตสาหกรรมกอสรางโดยเฉลี่ยมากกวา 20 ป ซ่ึงผูบริหารหลักและพนักงานระดับสูงหลายทาน

ทํางานรวมกับกลุมบริษัทฯ มามากกวา 40 ป บุคคลเหลานี้มีประสบการณดานเทคนิคการกอสรางหลากหลายประเภท 

รวมถึงเปนที่รูจักในกลุมผูประกอบการรับเหมากอสราง พัฒนาการของความสําเร็จของกลุมบริษัทฯ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังไดเปดโอกาสใหผูบริหารและพนักงานรุนใหม ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการดําเนินงานทั้ง

ในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ความสําเร็จในการเช่ือมบุคลากรทั้ง 2 รุนแสดงใหเห็นจากความสามารถในการชนะการ

ประกวดราคาโครงการขนาดใหญที่มีการแขงขันสูง การตอบสนองตอปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที และสง

มอบโครงการกอสรางสวนใหญไดตรงตามเวลาภายใตงบประมาณที่กําหนดไว กลุมบริษัทฯ เช่ือวาประสบการณและความรู

ดานวิศวกรรมของทีมผูบริหารและความสัมพันธทางธุรกิจที่ทีมผูบริหารไดสรางข้ึนกับผูมีสวนไดเสียตาง ๆ จะมีสวนชวยใน

การเติบโตและการพัฒนาของบริษัทฯ ตอไปในอนาคต 

อีกท้ัง นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข ประธานเจาหนาที่บริหารเปนทายาทรุนที่ 3 ของครอบครัวอัศวศิริสุขไดเร่ิมเขามา

บริหารกลุมบริษัทฯ ในป 2554 ซ่ึงมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรตาง ๆ ใหมีความทันสมัยและกาวทันตอการ

เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม เชน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการอยางโปรแกรม SAP 

และโปรแกรม Primavera การพัฒนากระบวนการดําเนินการใหเปนระบบ การวางแผนทรัพยากรบุคคลในการสืบทอด

ตําแหนงผูบริหารระดับสูงและพัฒนาทักษะตามสายงานและทักษะในการบริหารจัดการใหกับพนักงานทุกตําแหนง เปนตน 

เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ สามารถเติบโตอยางยั่งยืนจากรุนสูรุน นอกจากนี้ นับต้ังแตนายปยะดิษฐเขามาบริหารงาน กลุมบริษัทฯ 

เติบโตอยางกาวกระโดด จากรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 851.06 ลานบาทในป 2553 เปน 3,752.31 ลานบาทใน

ป 2563 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมประมาณรอยละ 15.99 ตอป 

2.2.1.5 กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมกอสรางที่มีแนวโนมเติบโตและเปนหนึ่งในแรงขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศไทย  

การลงทุนในโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานถือเปนสวนสําคัญของการลงทุนภาครัฐ ซ่ึงเปนปจจัยที่ชวยกระตุน

เศรษฐกิจและเรงผลักดันการลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจาก การลงทุนของใน

โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานของรัฐจะทําใหเกิดการจางงาน และการซ้ือวัสดุกอสรางและบริการ ทําใหมีเงินทุน

หมุนเวียนในประเทศมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหมีการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนของภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ

อยางย่ิงบริเวณที่มีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน ทั้งน้ี มูลคาการกอสรางรวมในป 2563 เทากับ 1.32 ลานลานบาทหรือคิดเปน

อัตราเติบโตเฉล่ียสะสม (ป 2553 ถึงป 2563) เทากับรอยละ 3.9 ซึ่งการเติบโตของการกอสรางของภาครัฐและเอกชนใน

ชวงเวลาดังกลาวคิดเปนรอยละ 4.56 และรอยละ 3.08 ตามลําดับ  

นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลตองการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางดานคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง 

ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดวิเคราะหวาการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐที่มีความชัดเจนและตอเน่ืองในระยะยาว

จะชวยสรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุนเอกชนในการลงทุนในประเทศไทย จึงเปนหนึ่งในปจจัยที่หนุนใหเกิดการขยายตัว

ของโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนสงอยางถนนและทางรถไฟ ดังนั้น ดวยปจจัยบวกทางดานมหภาค

                                                
2 ผูบริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม

ประกอบดวยประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่อาวุโสในสายงานตาง ๆ และผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงินรวมจํานวน 6 ทาน 
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ประกอบกับความเช่ียวชาญในการรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ จึงเช่ือมั่นวากลุมบริษัทฯ อยูในสถานะที่

ไดรับประโยชนจากการเติบโตของอุตสาหกรรม ซ่ึงจะทําใหกลุมบริษัทฯ เติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว  

2.2.1.6 กลุมบริษัทฯ ไดขึ้นทะเบียนเปนผูรับเหมากอสรางชั้นสูงในดานตาง ๆ มากมายกับหนวยงานราชการ และ

สามารถดําเนินการกอสรางไดอยางราบรื่น แสดงใหเห็นวานอกเหนือจากความสามารถทางดานวิศวกรรม

แลวนั้น กลุมบริษทัฯ ยังมีความรูและความเขาใจในระบบการดําเนินงานของหนวยงานราชการ  

กลุมบริษัทฯ ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนผูรับเหมาอันดับสูงสุดในงานทางในหลายหนวยงานราชการที่เปนลูกคา

ของกลุมบริษัทฯ อาทิ กรมบัญชีกลาง กรมทางหลวง และกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน แสดงใหเห็นถึงการเปนที่

ยอมรับจากหนวยงานราชการตาง ๆ จากคุณภาพ ความสามารถในการรับงานกอสรางโครงการขนาดใหญเพ่ิมเติมอยาง

ตอเน่ือง และมีความรูและความเขาใจในระบบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ อีกทั้ง การรับงานกอสรางจากหนวยงาน

ภาครัฐยังมีอุปสรรคในการเขาถึงธุรกิจกอสรางกับหนวยงานภาครัฐท่ีสูง เน่ืองจากผูรับเหมากอสรางจะตองเปน

ผูรับเหมากอสรางที่ไดรับการจัดอันดับตามท่ีกําหนดในประกาศขอบเขตงาน (TOR) และมีผลงานอางอิงสะสม ซ่ึงจําเปนตอง

ใชเวลาในการส่ังสมผลงานเปนระยะเวลายาวนานและตอเนื่อง รวมถึงผูรับเหมาจะตองดําเนินการตามข้ันตอนและระเบียบ

ของแตละหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น การที่กลุมบริษัทฯ ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนผูรับเหมาอันดับสูงสุดทําใหบริษัทฯ 

ไดเปรียบในการเขาประกวดราคาในโครงการขนาดใหญและซับซอนได รวมถึง ผูบริหารของกลุมบริษัทฯ เช่ือวาการข้ึน

ทะเบียนผูรับเหมาของกลุมบริษัทฯ ในปจจุบันและที่จะมีการขอเพ่ิมเติมในอนาคตพรอมรองรับการดําเนินการของกลุมบริษัท

ฯ ตามแผนงานของกลุมบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.5 การจัดอันดับผูรับเหมาจาก
หนวยงานราชการ)  

2.2.2 กลยุทธในการดาํเนินธุรกิจ  

2.2.2.1 มุงตอยอดความสําเร็จในการรับงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานของหนวยงานราชการไปยังโครงการ

กอสรางของเอกชน และพัฒนาความสามารถในการรับโครงการกอสรางท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ในป 2561 ถึงงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 เจาของโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ สวนใหญเปน

หนวยงานราชการ ที่มีการเปดประกวดราคาโครงการกอสรางอยางตอเนื่องและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง อยางไรก็ดี กลุม

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานลูกคา กระจายแหลงที่มาของรายได และเพ่ิมอัตราผลตอบแทนโดยรวมใหกับกลุมบริษัทฯ โดย

จะรับโครงการกอสรางของภาครัฐใหมีความหลากหลายทางดานหนวยงานและประเภทโครงการกอสรางมากขึ้น และขยายไป

รับโครงการกอสรางของภาคเอกชน โดยใชจุดแข็งจากความเช่ียวชาญดานวิศวกรรมและการบริหารจัดการตนทุนที่ดีในการ

แขงขัน ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ อาจเขาประกวดราคาและรับดําเนินการโครงการเองและ/หรือรวมกับพันธมิตรตาง ๆ ในรูปแบบ

บริษัท และ/หรือกิจการรวมคาขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความไดเปรียบทางการแขงขัน (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.4.1.1 (1) การซื้อแบบประกวดราคา) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 
2.2.1.6 กลุมบริษัทฯ ไดขึ้นทะเบียนเปนผูรับเหมากอสรางชั้นสูงในดานตาง ๆ มากมายกับหนวยงานราชการ และสามารถ
ดําเนินการกอสรางไดอยางราบรื่น แสดงใหเห็นวานอกเหนือจากความสามารถทางดานวิศวกรรมแลวนั้น กลุมบริษัทฯ ยังมี
ความรูและความเขาใจในระบบการดําเนินงานของหนวยงานราชการ)  

นอกจากนี้ เกณฑในการพิจารณาในการชนะการประกวดราคาของภาคเอกชนมักจะพิจารณาดานเทคนิคและ

ระยะเวลาดําเนินการดวย นอกเหนือจากปจจัยดานราคาอยางเชนการประกวดราคาของภาครัฐ ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ จะเขา

ประกวดราคาในโครงการกอสรางของภาคเอกชนโดยตรง และ/หรือรับชวงงานจากบริษัทรับเหมารายใหญที่มีฐานะทาง

การเงินที่แข็งแกรง นอกจากนี้ กลยุทธการขยายธุรกิจดงักลาวยังไดรับการสนับสนุนโดยประมาณการอัตราการเติบโตเฉลี่ย

ของมูลคาการกอสรางโดยรวมท่ีประเมินโดยศูนยวิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (“ศูนยวิจัยของธนาคาร

กรุงศรี”) (ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2564) ที่รอยละ 4.0 – 6.0 ในป 2565 – 2566  ซึ่งการเติบโตดังกลาวผลักดันจากโครงการ
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ของภาครัฐ ซึ่งคาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.0 – 7.0 ตอป จากโครงการเมกะโปรเจกตตาง ๆ โดย

โครงการกอสรางที่คาดวาจะมีการเปดประกวดราคาเพ่ิมเติมที่เปนของภาครัฐ เชน โครงการขยายเสนทางรถไฟฟา รถไฟ

ทางคู และรถไฟความเร็วสูง โครงการขยายสนามบิน และโครงการทางถนน เปนตน นอกจากน้ี โครงการกอสรางขนาดใหญ

ของภาคเอกชนศูนยวิจัยของธนาคารกรุงศรีคาดวาจะมีแนวโนมทยอยฟนตัว โดยจะขยายตัวประมาณรอยละ 2.0 – 2.5 ตอป 

ในป 2565 และ 2566  ทั้งนี้ ในป 2564 กลุมบริษัทฯ ไดมีการเขารวมประมูลและชนะการประกวดราคา 2  โครงการรวม

มูลคาโครงการเทากับ 201.52 ลานบาท จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถและมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองทั้งในดาน

เทคนิคการกอสรางและการบริหารจัดการ รวมถึงการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงานใหแมนยําและรวดเร็วข้ึน ซ่ึง

เปนท่ีประจักษจากผลงานกอสรางในอดีตของกลุมบริษัทฯ ท่ีชนะการประกวดราคาและดําเนินงานในโครงการใหญและ

ซับซอนข้ึนตลอดมาจากการกอสรางถนน เข่ือนและอางน้ํา ทางสนามบิน และทางรถไฟ โดยในระยะยาวกลุมบริษัทฯ มีแผน

ที่จะรับงานกอสรางอาคารของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเปนทั้งการดําเนินการเองทั้งโครงการหรือวาจางผูรับเหมาชวง

บางสวน และการรวมทุนกับบริษัทรับเหมากอสรางเอกชนรายอ่ืนเพ่ือผสานความเช่ียวชาญในแตละดานใหเปนที่แขงขันไดใน

อุตสาหกรรม 

2.2.2.2 สรางเสริมความมั่นคงและตอเน่ืองใหกับรายไดและกระแสเงินสดใหกับกลุมบริษัทฯ จากโอกาสในการเขา

รวมโครงการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership:PPP)  

นอกเหนือจากรายไดและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ ที่ไดรับจากการโครงการกอสรางตาง ๆ ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวน

และมูลคาโครงการที่กลุมบริษัทฯ ชนะการประกวดราคา ผูบริหารมีแนวทางที่จะสรางความตอเนื่องของรายไดและกระแสเงิน

สดใหกับกลุมบริษัทฯ จากการเขารวมในโครงการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP) ซึ่งกลุมบริษัทฯ รวมลงทุนและ

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามระยะเวลาของสัญญา ซึ่งกลยุทธดังกลาวสนับสนุนจากการผลักดันของรัฐบาลในการ

ลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชนจํานวนมากเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดภาระทางการเงินของ

ภาครัฐ โดยพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ไดกําหนดแผนการลงทุนระยะยาวระหวางป 

2563 ถึงป 2570 จํานวน 92 โครงการ มูลคาการลงทุนรวมประมาณ 1.09 ลานลานบาท โดยมี 18 โครงการที่เปนกลุมที่มี

ความสําคัญและความจําเปนเรงดวน (High Priority PPP Projects) ซึ่งโดยหลักเปนโครงการงานทาง โครงการขนสงทางราง 

และโครงการทาเรือ จากการที่กลุมบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรมในดานงานทางพิเศษ งานทางรถไฟ และงาน

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญอ่ืน ๆ การบริหารจัดการตนทุนที่ดี และเปนที่รูจักในอุตสาหกรรมกอสรางที่กวางขวาง กลุม

บริษัทฯ จึงอยูในสถานะที่ไดเปรียบและพรอมที่จะเขาลงทุนดังกลาวกับภาครัฐ หรือรับงานกอสรางและบริหารจัดการจากผูที่

ไดรับคัดเลือกอีกทอดหน่ึง หากมีการเปดใหเขาประกวดราคา 

2.2.2.3 มุงมั่นท่ีจะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจรับเหมากอสราง อยางธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง

ประเภทตาง ๆ ท่ีผสมผสานเทคโนโลยีในการผลิต เพ่ือตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมและสราง

สมดุลดานรายไดใหกับกลุมบริษัทฯ  

กลุมบริษัทฯ มุงเสริมสรางความสามารถในการทํากําไรโดยรวมของกลุมบริษัทฯ โดยการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง

ในธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางที่จะชวยสรางผลกําไรและความสม่ําเสมอของรายไดนอกเหนือจากรายไดจากการรับเหมา

กอสราง โดยกลุมบริษัทฯ จะเร่ิมตนจากการผลิตและจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ และมุงมั่นที่จะตอยอด

การจําหนายวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ อยางตอเน่ือง ทั้งนี้ โดยในป 2560 กลุมบริษัทฯ ไดเปดดําเนินการโรงงานผลิตช้ินสวน

คอนกรีตสําเร็จรูปท่ีจังหวัดสระบุรี ซ่ึงมีกําลังการผลิตประมาณ 3,600 ช้ินตอป และในป 2560 ถึงป 2562 กลุมบริษัทฯ ได

จําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปใหกับบริษัทรับเหมากอสรางรายหน่ึง มีมูลคาสัญญาประมาณ 679.07 ลานบาท ซ่ึงเปน

การจําหนายเพ่ือใชในโครงการใกลเคียงกับโรงงานของกลุมบริษัทฯ อีกทั้งกลุมบริษัทฯ สามารถสงมอบสินคาไดตรงเวลาและ

ตรงตามคุณภาพที่ลูกคากําหนด นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ก็ยังคงแสวงหาโอกาสในการผลิตและจําหนายชิ้นสวนคอนกรีต
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สําเร็จรูปดังกลาวหากการผลิตดังกลาวสามารถสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกลุมบริษัทฯ และสอดคลองกับแผนการผลิต

ใหกับโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดี ในป 2563 และงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 โรงงานผลิต

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) ใชสําหรับการผลิตใหกับโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ เทาน้ัน นอกจากนี้ กลุม

บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรของกลุมบริษัทฯ อยางความเช่ียวชาญของบุคลากร โรงงานผลิต และ

ความสัมพันธที่ดีกับผูจัดหาวัตถุดิบตาง ๆ ในการผสานประโยชนใหกับธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ 

ยังไดมีการจําหนายวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ ในป 2561 2562 และ 2563 และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563 และ 

2564 จํานวน  62.10 ลานบาท 102.91 ลานบาท 327.67 ลานบาท 236.28 ลานบาท และ 179.25 ลานบาท ตามลําดับ หรือ

คิดเปนรอยละ 1.55 รอยละ 3.21 รอยละ 7.93 รอยละ 7.88 และรอยละ 4.80 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งการเพ่ิมข้ึน

ดังกลาวสอดคลองกับการเติบโตของโครงการรับเหมากอสรางและกลยุทธของกลุมบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจจําหนายวัสดุ

กอสรางและใชประโยชนจากความไดเปรียบของกลุมบริษัทฯ ในดานความประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) และ

อํานาจตอรองกับผูจดัหาวัสดุกอสราง (Suppliers)   

นอกจากนี้  จากความมุงมั่นในการขยายธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางทําใหกลุมบริษัทฯ ไดดําเนินการสราง

โรงงานผลิตแผนราวกันตกคอนกรีตสําเร็จรูป (Parapet) ที่ใชในงานทาง ซึ่งจะตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงงานผลิต

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมกอสรางและเปดดําเนินการโรงงานผลิตดังกลาวในไตรมาส 4 ป 2563 ซ่ึง

คาดวาจะมีกําลังการผลิตประมาณ 80 ถึง 100 ช้ินตอวัน การสรางโรงงานผลิตกําแพงตอนกรีตก้ันถนนดังกลาวจะทําใหกลุม

บริษัทฯ ลดการพ่ึงพิงบุคคลภายนอก ลดตนทุนวัสดุกอสราง และขยายธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง เนื่องจากในการสรางทาง

จําเปนตองใชกําแพงก้ันถนนเปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันกลุมบริษัทฯ ไดหลอวัสดุดังกลาวท่ีโครงการกอสรางหรือวาจาง

บริษัทภายนอก  

2.2.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยการพฒันาบคุลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะรักษาไวซึ่งผูบริหาร และ

พนักงานท่ีมีความสามารถใหเติบโตไปพรอมกับกลุมบริษัทฯ 

กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะสงเสริมการพัฒนาประสิทธภิาพในการดําเนินงานใหกับพนักงานอยางตอเนื่องท้ังทักษะดาน

ความรูที่ใชในการทํางาน (Hard Skills) และทักษะทางดานอารมณ (Soft Skills) ใหกับบุคลากรของกลุมบริษัทฯ ทุกระดับข้ัน 

เน่ืองจาก การเติบโตของกลุมบริษัทฯ อยางย่ังยืนจะตองมาจากการรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกฝายที่จะพรอมกาวไปใน

ทิศทางเดียวกัน ใหเหมาะสมและเพียงพอตอการเติบโต พรอมกาวไปในทิศทางเดียวกันอยางย่ังยืน ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ ไดวาง

กลยุทธในการพัฒนาทักษะไว 3 ดาน ไดแก (i) Core Competency คือการสรางพ้ืนฐานความสามารถในทิศทางเดียวกัน และ

สรางวัฒนธรรมองคกรใหสอดรับกับการเติบโตของธุรกิจ โดยใหพนักงานเขาอบรมหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรบังคับตาม

แผนการพัฒนาประจําป (ii) Functional Competency คือการใหบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในสายงานของ

ตนเอง ซ่ึงกลุมบริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรบตาง ๆ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรพัฒนาทักษะดานวิศวกร และหลักสูตรพัฒนาทักษะ

ดานการซอมบํารุง  และ (iii) Managerial Competency คือการใหบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการบริหาร

จัดการงานของตอนเองและทีมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน โดยการพัฒนาความรูและทักษะดานภาวะผูนํา

และการสงตอความรูใหกับบุคคลอ่ืนในองคกร ซึ่งกลยุทธในการพัฒนาดังกลาวสามารถวัดความสําเร็จไดจากการประเมิน

ตนเอง และผลการดําเนินงานซึ่งจะวัดความสําเร็จจากการประเมินประจําป  

นอกจากน้ี ผูบริหารยังจัดใหมีแผนการสืบทอดอํานาจ (Succession Plan) โครงการสายความกาวหนา (Career 

Path Project) และโครงการการพัฒนาคนเกงคนดีใหเกิดความพรอมในการทํางาน (Talent Management Project) เพ่ือให

บุคลากรเห็นถึงโอกาสในความกาวหนาในกลุมบริษัทฯ ผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร อีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จะ

รักษาใหบุคลากรที่อยูกับกลุมบริษัทฯ อยูแลวและดึงดูดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจากภายนอก คือคาตอบแทนพนักงานที่

เปนที่แขงขันไดกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหและคัดเลือกสวัสดิการเพ่ือใหตรงและตอบโจทยกับ

กลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิตใหกับพนักงาน และสวัสดิการอ่ืน ๆ  
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2.2.2.5 กลุมบริษัทฯ มุงเนนในการเปนผูเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการกอสราง และบริหารขนาดของกลุม

บริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายกําลังในการรับงานโครงการกอสราง และบริหารอัตรากําไรใหสูงขึ้น 

พรอมสรางการเตบิโตอยางยั่งยนืของกลุมบริษัทฯ 

กลุมบริษัทฯ มุงมั่นที่จะขยายกําลังในรับงานโครงการกอสรางทั้งจํานวนและขนาดโครงการที่เพ่ิมสูงข้ึน  จากความ

เชี่ยวชาญกวา 55 ปในอุตสาหกรรมกอสราง กลุมบริษัทฯ จึงมีพันธมิตรที่รวมงานในการกอสราง อาทิ ผูรับเหมาชวง ผูจัด

จําหนายวัสดุกอสราง เปนจํานวนมากรวมทั้งครบวงจรการกอสรางทุกรูปแบบ ซึ่งมีความรู ความเช่ียวชาญในแตละดาน

ตางกันไป ผนวกกับความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ใหเปนไปตามคุณภาพและระยะเวลา

ตลอดมา ฉะนั้นกลุมบริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในการเปนผูบริหารโครงการกอสราง (Project Management) 

อยางเชนการดําเนินการกอสรางท่ีผสานความเช่ียวชาญของผูรับเหมาชวงและของกลุมบริษัทฯ ทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถ

เพ่ิมกําลังการรับงานโครงการกอสราง โดยไมจําเปนตองลงทุนเปนจาํนวนมากในเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ทรัพยากร

บุคคล และโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่จะทําใหกลุมบริษัทฯ มีภาระตนทุนคงที่ (Fixed Cost) จํานวนมาก แตยังคงไวซึ่ง

คุณภาพจากพันธมิตรที่มีความเช่ียวชาญ และชวยรักษาระดับของกําไรใหเปนไปตามที่คาดหวัง ย่ิงไปกวานั้นยังเปนการลด

ความเส่ียงของความไมแนนอนจากธุรกิจสวนที่เปนรายโครงการ (Project Based) อีกดวย 
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2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั  

2.3.1 ภาพรวมเศรษฐกจิในประเทศไทย  

ป 2563 และ 9 เดือนป 2564 ประเทศไทยมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

เทากับ 15,703.02 ลานบาท และ 11,925.06 ลานบาท ซ่ึงสูงเปนอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงมี

อัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 2.70 ในระหวางป 2558 ถึงป 2563  

หนวย: ลานบาท 

 
ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมลู ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2564 ที่

รอยละ 1.5 - 2.5  

ผลการประมาณการ 2561 2562 2563 2564F 2565F 

1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  (รอยละ) 4.2 2.3 (6.1) 1.2 3.5 – 4.5 

2) อัตราการขยายตัวของการบริโภค      

- การบริโภคภาคเอกชน (รอยละ) 4.6 4.0 (1.0) 1.2 4.3 

- การอุปโภคภาครัฐ (รอยละ) 2.6 1.7 0.9 2.3 0.3 

3) อัตราการขยายตัวของการลงทุน      

- การลงทุนภาคเอกชน (รอยละ) 4.1 2.7 (8.4) 4.3 4.2 

- การลงทุนภาครัฐ (รอยละ) 2.9 0.1 5.7 4.8 4.6 

4) อัตราการขยายตัวของปริมาณสงออกสินคาและบริการ (รอยละ) 3.9 (3.7) (5.9) 13.3 4.4 

5) อัตราการขยายตัวของปริมาณนําเขาสินคาและบริการ (รอยละ) 7.7 (5.7) (10.1) 18.2 4.7 

6) ดลุบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลารสหรัฐ) รอยละของ GDP 5.6 7.0 3.3 (2.5) 1.0 

7) อัตราเงินเฟอ - ดัชนีราคาผูบริโภค (รอยละ) 1.1 0.7 (0.8) 1.2 0.9 – 1.9 

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)  

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยลดลงในป 2563 ที่อัตรารอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับการขยายตัวในป 2562 ที่รอย

ละ 2.3 โดยหลักมาจากมูลคาการสงออกสินคา การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  และการลงทุนรวมลดลงรอยละ 6.6 รอยละ 

1.0 และรอยละ 4.8 ตามลําดับ ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในขณะ

ที่การอุปโภครัฐบาล และการลงทุนภาครัฐขยายตัวรอยละ 0.9 และรอยละ 5.7 ตามลําดับ อยางไรก็ดี สํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดวาแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 จะขยายตัวรอยละ 1.2 ปรับตัวดีข้ึนอยางชา ๆ 
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จากป 2563 และป 2565 จะขยายตัวรอยละ 3.5 – 4.5 จากสถานการณการแพรระบาดภายในประเทศที่คล่ีคลายลง การฟน

ตัวของภาคการทองเที่ยว การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก รวมถึงแรงขับเคล่ือนจากการเบิกจายภาครัฐ 

ทั้งน้ี การลงทุนภาครัฐในป 2565 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.6 สอดคลองกับกรอบรายจายลงทุนภายใตกรอบ

งบประมาณประจําปท่ีวงเงิน 624,340 ลานบาท และกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจที่วงเงิน 468,833 ลานบาท นอกจากนี้ การ

ลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวตอเน่ืองที่รอยละ 4.2 ซึ่ง สอดคลองกับแนวโนมการฟนตัวของภาคการผลิตและการ

สงออกตามการขยายตัวตอเน่ืองของเศรษฐกิจและการคาโลก 

นอกจากนี้ องคการสหประชาชาติระบุวาอัตราความเปนเมือง (Urbanization) หรือการขยายของชุมชนเมืองของ

ประเทศไทยคาดวาจะเติบโตข้ึนจากรอยละ 50 ในป 2561 เปนรอยละ 58 ในป 2573 และรอยละ 69 ในป 2593 ซึ่งการ

ขยายตัวของความเปนเมืองเปนอีกหนึ่งปจจัยที่เปนเครื่องบงช้ีการเติบโตของเศรษฐกิจและสงเสริมการลงทุนของภาครัฐใน

ดานการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

หนวย: รอยละ 

 

ที่มา: World Urbanization Prospects 2018 ขององคการสหประชาชาติ 

การที่จะพัฒนาความเปนเมืองใหมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจะตองมีการเตรียมความพรอมอยางมีในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานอยางถนน ระบบสาธารณปูโภคตาง ๆ และการจัดการพ้ืนท่ีเมือง (Zoning) ซ่ึงจะเห็นไดวาในรัฐบาลไดเริ่ม

วางแผนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง  

2.3.2 ภาพรวมอตุสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย 

มูลคาการลงทุนกอสรางในประเทศไทยในป 2563 และ 9 เดือนป 2564 เทากับ 1.32 ลานลานบาท และ 1.09 ลาน

ลานบาท ตามลําดับ ในระหวางป 2558 ถึงป 2563 มูลคาการลงทุนกอสรางมีอัตราเติบโตเฉล่ียสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 

2.55 และคิดเปนสัดสวนเฉล่ียรอยละ 8.38 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยป 2563 สามารถแบงออกเปน งานกอสรางของภาครัฐ และงานกอสรางของ

ภาคเอกชน โดยมีสัดสวนของมูลคาการลงทุนเฉล่ียรอยละ 57.85 และรอยละ 42.15 ตามลําดับ  
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หน่วย: พนัล้านบาท 

  
ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมลู ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) 

ทั้งนี้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรายงานวาภาคการกอสรางขยายตัวเทากับรอยละ 2.3 

ในป 2563 ซ่ึงเรงข้ึนจากการขยายตัวรอยละ 1.6 ในป 2562 ซึ่งโดยหลักมาจากการกอสรางภาครัฐ ในขณะที่การกอสราง

ภาคเอกชนลดลงรอยละ 2.2  

นอกจากนี้ ศูนยวิจยัของธนาคารกรุงศรีวิเคราะหวามูลคาการลงทุนกอสรางโดยรวมจะขยายตัวรอยละ 4.0 – 6.0 ใน

ป 2565 – 2566  จากการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของภาครัฐ โดยเฉพาะที่เก่ียวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงจะเหนี่ยวนําการลงทุนกอสรางภาคเอกชนใหขยายตัวตามมา รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีทยอย

ฟนตัวจะหนุนการกอสรางที่อยูอาศัยและอาคารเพ่ือการพาณิชย (ที่มา: บทวิเคราะหของศูนยวิจัยของธนาคารกรุงศรี ฉบับ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564) 

2.3.2.1 งานกอสรางของภาครัฐ 

งานกอสรางของภาครัฐมีมูลคาเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งคิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 3.84 ใน

ระหวางป 2558 ถึงป 2563 โดยศูนยวิจัยของธนาคารกรุงศรีคาดวาป 2564 การลงทุนกอสรางภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอย

ละ 6.0 – 7.0 ตอป ในป 2565 – 2566 (ที่มา: บทวิเคราะหของศูนยวิจัยของธนาคารกรุงศรี ฉบับวันท่ี 25 ตุลาคม 2564) ซึ่ง

มีปจจัยสนับสนุนหลักจากการเรงโครงการกอสรางขนาดใหญตอเนื่องตามแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน

ฉบับลาสุด พ.ศ. 2561 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เชน 

โครงการกอสรางที่เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ EEC โครงการรถไฟทางคู และโครงการรถไฟความเร็วสูง 

ตัวอยางโครงการเมกะโปรเจกตที่คาดวาจะเริ่มกอสรางในป 2565 ไดแก (ท่ีมา: บทวิเคราะหของ Economic 

Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 

(1) โครงการรถไฟฟา ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 27.7 หมื่นลานบาท ประกอบดวย รถไฟสายสีสมตะวันตก ชวงบาง

ขุนนนท-มีนบุรี รถไฟฟาสายสีมวงใต ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ รถไฟทางคู ระยะท่ี 2 ชวงขอนแกน-

หนองคาย และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-โคราช สัญญาที่ 4-1 ชวงบางซ่ือ-ดอนเมือง 

(2) โครงการทาอากาศยาน ซ่ึงมีมูลคารวมประมาณ 8.0 หมื่นลานบาท ประกอบดวย การขยายทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิดานทิศเหนือ และการขยายทาอากาศยานดอนเมือน เฟส 3 
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(3) โครงการงานทาง ซ่ึงมีมูลคารวมประมาณ 3.4 หมื่นลานบาท ประกอบดวย มอเตอรเวย สายบางขุนเทียน-

บานแพว ชวงเอกชัย-บานแพว และทางดวนพระราม 3-ดาวคะนอง สัญญาที่ 1 และ 3 

นอกจากนี้ ในป 2565 กระทรวงคมนาคมไดแถลงนโยบายในการขับเคล่ือนการพัฒนาโครงขายถนนมอเตรเวย และ

ทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 8 โครงการ คิดเปนวงเงนิลงทุน 261.85 แสนลานบาท ดังนี้  

โครงการ 
ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

วงเงินลงทุน 

(แสนลาน) 
ปกอสราง รูปแบบการลงทุน 

1. มอเตอรเวย M82 สายบางขุนเทียน 

-บานแพว ชวงเอกชัย-บานแพว1 

25 32.22 2564 - 2567 เงินกองทุนมอเตอรเวย: งานโยธา 

เอกชน: PPP Gross งานระบบ

และ O&M 

2. มอเตอรเวย M9 วงแหวนตะวันตก ชวง

บางขุนเทียน-บางบัวทอง 

36 56.04 2565 - 2568 เอกชน: PPP Net งานระบบและ 

O&M 

3. มอเตอรเวย M5 สวนตอขยายทาง

ยกระดับอุตราภิมุข ชวงรังสิต-บางปะอิน 

22 27.80 2566 - 2569 เอกชน: PPP Gross งานระบบ

และ O&M 

4. โครงขายเช่ือมตอ M6 สายบางปะอิน-

นครราชสีมา กับ ทล. 32 

4.28 4.70 2566 - 2568 รัฐ: งานโยธา และงานระบบและ 

O&M 

5. มอเตอรเวย M7 ทางยกระดับชวงศรี

นครินทร-สุวรรณภูมิ 

18 29.55 2567 - 2570 รัฐ: งานโยธา 

เอกชน: PPP Gross งานระบบ

และ O&M 

6. มอเตอรเวย M8 สายนครปฐม-ชะอํา ชวง

นครปฐม-ปากทอ 

63 51.76 2567 - 2570 รัฐ: งานโยธา 

เอกชน: PPP Gross งานระบบ

และ O&M 

7. ทางพิเศษ ช้ันท่ี 3 สายเหนือ ตอน N1 

และ N2 

18.4 37.87 2565 - 2570 รัฐ: งานโยธาและงานระบบ และ 

O&M 

8. ทางพิเศษ สนตอขยายสายฉลองรัช ชวง

จตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบท่ี 3 

17 21.92 2567 - 2570 รัฐ: งานโยธาและงานระบบ และ 

O&M 

ที่มา: www.bangkokbiznews.com วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

หมายเหตุ: 1 โครงการดังกลาวไดมีการประกาศผูชนะการประมูลแลวในป 2564 

โครงการกอสรางทั่วไป เชน การกอสรางและบํารุงรักษาถนน ระบบนํ้า และสิ่งปลูกสรางของหนวยงานรัฐ หนวยงาน

รัฐหลักที่มีงบประมาณการลงทุนกอสรางสูงสุด ไดแก กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิ

การและผังเมือง ซ่ึงเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนภาครัฐที่สําคัญ 
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หนวย: พันลานบาท  

   
ที่มา: EIC SCB (ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564) 

นอกจากนี้ แผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนภาครัฐและเอกชนระหวางป 2563 ถึงป 2570 (ฉบับปรับปรุงเม่ือเดือน

สิงหาคม 2564) ประกอบดวย 67 โครงการ มูลคาการลงทุนรวม 9.97 ลานลานบาท โดยจะประกอบดวยกิจการโครงสราง

พ้ืนฐานและบริการสาธารณะรูปแบบตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปกิจการที่เก่ียวของกับงานทางถนน งานรถไฟ และงานทาเรือได 

ดังน้ี 
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โครงการ 

ประมาณ 

มูลคาการ

ลงทุนรวม 

(พันลานบาท) 

แนวทางการ

จัดสรร 

กรรมสิทธ์ิ

ทรัพยสิน 

ระยะเวลาการ 

ดําเนิน

โครงการ 

ระยะเวลาการ 

คัดเลือกเอกชน 

ระยะเวลา 

เปดบริการ 

กจิการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนสงทางถนน 

1. โครงการทางพิเศษ  

สายกะทู – ปาตอง จังหวัดภูเก็ต1 

14.2 BTO 30 ป 2564 2570 

2. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  

สายบางปะอิน – นครราชสีมา  

(การดําเนินงานและบํารุงรักษา)1 

6.3 BTO 30 ป ดําเนินการแลว 

กจิการรวมคา  

บีจีเอสอารเปนผู

ไดรับคัดเลือก 

2566 

3. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

สายบางใหญ – กาญจนบุรี 

(การดําเนินงานและบํารุงรักษา)1 

5.0 BTO 30 ป 2566 

4. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

สายนครปฐม – ชะอํา 

79.0 BTO 30 ป 2566 2572 

5. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

สายบางขุนเทียน – บานแพว 

21.4 BTO 30 ป ดําเนินการแลว 2567 

6. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

ดานตะวันตก  

ตอนบางขุนเทียน – บางบัวทอง 

51.8 BTO 30 ป 2564  2569 

7. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

สายหาดใหญ – จุดผานแดนถาวรสะเดา 

(มาเลเซีย – เขตแดนไทย) 

40.8 BTO 30 ป n.a n.a 

8. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

สายศรีนครินทร – สุวรรณภูมิ 

29.8 BTO 30 ป n.a n.a 

9. โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

สวนตอขยายอุตราภิมุข  

ตอนรังสิต – บางปะอิน 

27.8 BTO n.a. n.a n.a 

10. โครงการอ่ืน ๆ 42.7 BTO และ BOT n.a. n.a n.a 

กจิการรถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง 

11. โครงการรถไฟฟาสายสีสม 

ชวงบางขุนนนท – มีนบุรี (สุวินทวงศ)1 

235.3 BTO 30 ป n.a 2570 

12. โครงการรถไฟฟาสายสีมวง 

ชวงเตาปูน – ราษฎรบูรณะ 

(วงแหวนกาฐจนาภิเษก)1 

124.8 BTO 30 ป 2565 2570 

13. โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน 

ชวงบางแค – พุทธมณฑล สาย 41 

14.8 BTO 30 ป 2567 2571 

14. โครงการขนสงมวลชนโดยระบบราง 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา1 

17.6 BOT 30 ป 2565 2569 

15. โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต 

ระยะ 2 ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

– หาแยกฉลอง1 

35.3 BTO 30 ป 2566 2569 

16. โครงการระบบขนสงมวลขนจังหวัด

นครราชสีมา สายสีเขียว, จังหวัดเชียงใหม 

สายสีแดง  

34.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 
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โครงการ 

ประมาณ 

มูลคาการ

ลงทุนรวม 

(พันลานบาท) 

แนวทางการ

จัดสรร 

กรรมสิทธ์ิ

ทรัพยสิน 

ระยะเวลาการ 

ดําเนิน

โครงการ 

ระยะเวลาการ 

คัดเลือกเอกชน 

ระยะเวลา 

เปดบริการ 

17. โครงการระบบรถไฟฟารางคูขนาดเบา 

สายบางนา – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

26.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 

18. โครงการรถไฟฟารางเดียว สายสีเทา ชวง

วัชรพล-ทองหลอ  

27.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 

19. โครงการรถไฟฟารางเดียว สายสีเทา 

ชวงลุมพินี – ทาพระ, โครงการระบบรถไฟ

ชานเมือง สายสีแดง, สายสีฟา ชวงดิน

แดง-สาทร 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

กจิการทาเรือ การขนสงทางน้ํา 

20. โครงการบริหารจดัการทาเทียบเรือ

สาธารณะ เพื่อขนถายสินคาเหลว 

17.4 BOT 30 ป 2564 2565 

21. โครงการบริหารจดัการทาเทียบเรือ

สาธารณะ เพื่อขนถายสินคาท่ัวไป 

2.2 ไดรับสิทธิในการ

จัดการ และ

ดาํเนินการ โดย

ไมไดรับการโอน

กรรมสิทธิ์ในทา

เทียบเรือ 

30 ป 2565 2565 

22. โครงการอื่น ๆ 30 โครงการ  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบาลรัฐวิสาหกิจ (ฉบับเดอืนสิงหาคม 2564) 

หมายเหตุ: 1 โครงการในกลุมที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวน (High Priority PPP Project) 

2.3.2.2 งานกอสรางของภาคเอกชน 

งานกอสรางของภาคเอกชนเติบโตในอัตราเฉลี่ยสะสมตอปที่รอยละ 0.94 ในระหวางป 2558 ถึงป 2563 โดยหลัก

ถูกขับเคล่ือนจากกลุมการกอสรางที่พักอาศัยโดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม ซ่ึงคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 50.00 ของ

มูลคางานกอสรางของภาคเอกชน มี ในขณะที่กลุมการกอสรางอาคารเชิงพาณิชย โดยเฉพาะอาคารสํานักงานชะลอตัวลง

เชนเดียวกัน  

อยางไรก็ดี ศูนยวิจัยของธนาคารกรุงศรีคาดวาจะมีแนวโนมทยอยฟนตัว โดยจะขยายตัวในป 2565 และ 2566 2.0 

– 2.5 ตอป จากการกอสรางที่อยูอาศัยใกลกับรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ รวมถึงการกอสรางโรงงานและ

นิคมอุตสาหกรรมในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   
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2.3.2.3 ผูประกอบการในธุรกิจรับเหมากอสราง 

ผูประกอบการในธุรกิจรับเหมากอสรางสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก 

1. กลุมผูรับเหมากอสรางขนาดใหญที่รับงานไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีศักยภาพทางดานความชํานาญและทรัพยากรตลอดหวงโซอุปทาน และไดประโยชนจากความ

ประหยัดตอขนาด (Economies of Scales) รวมถึงมีสภาพคลองทางการเงินสูง จึงทําใหมีความไดเปรียบและสามารถในการแขงขันสูงในอุตสาหกรรม อีกทั้ง กลุมผูรับเหมา

ดังกลาวคาดวาจะไดรับประโยชนจากการขยายตัวของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานคมนาคม  

2. กลุมผูรับเหมาท่ีเนนงานภาครัฐ โดยเฉพาะงานกอสรางท่ัวไปของหนวยงานรัฐ เชน งานกอสรางและบํารุงรักษาถนน งานกอสรางเข่ือนขนาดเล็กหรือโครงการกอสรางแหลงเก็บ

นํ้า รวมถึงการรับชวงงานกอสรางจากกลุมผูรับเหมากอสรางขนาดใหญ ทําใหผูรับเหมากลุมน้ีมีโอกาสเติบตามการขยายตัวของการลงทุนของภาครัฐทั้งในโครงการทั่วไปและ

โครงการขนาดใหญ 

3. กลุมผูรับเหมาที่เนนงานกอสรางภาคเอกชน ท่ีจะเตบิโตตามการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน 

นอกจากน้ี ตารางดานลางแสดงสรุปขอมูลของบริษัทรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ   

บริษัท ประเภทงานกอสราง 

สดัสวนรายไดจากการ
รับเหมากอสราง 
สาํหรับป 2563  
(รัฐ : เอกชน) 

 (รอยละ) 

รายไดจากการรับเหมากอสราง อัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ย อัตรากําไรสทุธเิฉล่ีย 

ป 2563  

(ลานบาท) 

CAGR  

(’61 – ’63)  

(รอยละ) 

ป 2561 ถึงป 

2563  

(รอยละ) 

9 เดือน 

ป 2564 

(รอยละ) 

ป 2561 ถึงป 

2563  

(รอยละ) 

9 เดือน 

ป 2564 

(รอยละ) 

1. กลุมบริษัทฯ งานทาง งานทางรถไฟ งานทาอากาศ

ยาน และงานเข่ือนและอางเก็บนํ้า 

85 : 151 3,752.31 6.75 14.51 11.08 4.93 4.56 

2. บริษัท อิตาเลียนไทย  

ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)2 

(“ITD”) 

งานกอสรางทางหลวงแผนดิน ทาง

รถไฟ ระบบขนสงมวลชนและระบบ

ทางดวน, งานกอสรางอาคาร, งาน

กอสรางสนามบิน ทาเรือ และงานทาง

ทะเลและอ่ืน ๆ 

73 : 27 46,189.11 (8.16) 7.14 3.69 0.42 (1.65) 

3. บริษัท ช.การชาง จํากัด 

(มหาชน)2 (“CK”) 

งานกอสรางอาคาร, งานกอสรางทาง

หลวงแผนดินและทางหลวงอื่น ๆ, งาน

70 : 30 16,745.77 (24.40) 8.30 8.18 6.20 7.74 
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บริษัท ประเภทงานกอสราง 

สดัสวนรายไดจากการ
รับเหมากอสราง 
สาํหรับป 2563  
(รัฐ : เอกชน) 

 (รอยละ) 

รายไดจากการรับเหมากอสราง อัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ย อัตรากําไรสทุธเิฉล่ีย 

ป 2563  

(ลานบาท) 

CAGR  

(’61 – ’63)  

(รอยละ) 

ป 2561 ถึงป 

2563  

(รอยละ) 

9 เดือน 

ป 2564 

(รอยละ) 

ป 2561 ถึงป 

2563  

(รอยละ) 

9 เดือน 

ป 2564 

(รอยละ) 

กอสรางระบบสาธารณปูโภคและอ่ืน ๆ 

4. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง

แอนดคอนสตรัคช่ัน จํากัด 

(มหาชน)2 (“STEC”) 

งานกอสรางดานสาธารณูปโภค, งาน

กอสรางดานอาคาร, งานกอสรางดาน

พลังงาน และอ่ืน ๆ 

41 : 59 

 

35,769.40 14.11 5.68 4.03 4.46 1.39 

5. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 

คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)2 

(“UNIQ”) 

งานกอสรางสาธารณูปโภคขนาดกลาง

และขนาดใหญ เชน งานโครงสราง

รถไฟฟาขนสงมวลชน งานกอสราง

สะพานโครงสรางเหล็กและสะพาน

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก งาน

กอสรางอุโมงคลอดใตทางแยก 

โครงการทางรถไฟ  

และอื่น ๆ 

มากกวารอยละ 99  

ของรายไดจากการ

รับเหมากอสรางมา

จากหนวยงานราชการ 

10,798.97 (8.42) 19.00 13.94 4.72 0.25 

6. บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ 

จํากัด (มหาชน)2 (“NWR”) 

งานกอสรางอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรม, งานกอสรางระบบ

สาธารณปูโภคและระบบงานโยธา, งาน

กอสรางโครงสรางชายฝงและทาเรือ, 

งานกอสรางโรงไฟฟาและเข่ือนผลิต

ไฟฟา และอ่ืน ๆ 

89 : 11 7,728.59 (5.62) 4.39 (2.94) (1.50) (7.64) 

7. บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น 

(ไทย) จํากัด (มหาชน) (“CNT”) 

งานกอสรางอาคาร, งานอุตสาหกรรม 

และงานสาธารณูปโภค 

36 : 64 7,462.16 2.35 3.93 2.49 (1.05) (0.85) 

8. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น 

จํากัด (มหาชน) (“SYNTEC”) 

งานกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยและ

อาคารพาณิชยเปนหลัก 

99 : 1 7,623.87 5.97 11.75 11.04 4.38 0.15 

9. บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด 

(มหาชน) (“TTCL”) 

งานกอสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมี, 

งานกอสรางอุตสาหกรรมพลังงาน และ

อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนท้ังในรูปแบบ EPC และ 

na. 6,810.90 (3.76) 5.70 14.62 (7.65) 3.41 
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บริษัท ประเภทงานกอสราง 

สดัสวนรายไดจากการ
รับเหมากอสราง 
สาํหรับป 2563  
(รัฐ : เอกชน) 

 (รอยละ) 

รายไดจากการรับเหมากอสราง อัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ย อัตรากําไรสทุธเิฉล่ีย 

ป 2563  

(ลานบาท) 

CAGR  

(’61 – ’63)  

(รอยละ) 

ป 2561 ถึงป 

2563  

(รอยละ) 

9 เดือน 

ป 2564 

(รอยละ) 

ป 2561 ถึงป 

2563  

(รอยละ) 

9 เดือน 

ป 2564 

(รอยละ) 

EPCm 

10. บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง 

จํากัด (มหาชน) (“PLE”) 

งานกอสรางโยธา (โดยหลักเปนงาน

กอสรางอาคาร), งานระบบไฟฟา, งาน

ระบบปรับอากาศ, งานระบบสุขาภิบาล

และระบบปองกันอัคคีภัย และงาน

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

na. 8,579.02 5.17 5.95 8.52 0.02 0.12 

11. บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) 

(“PREB”) 

งานกอสรางอาคารเปนหลัก na. 3,759.15 4.73 12.58 10.47 6.69 5.23 

12. บริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จํากัด 

(มหาชน) (“RT”) 

งานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค 

ไดแก งานกอสรางอุโมงค งานระเบิด

หิน งานขุดเจาะโดยไมใชระเบิด งาน

พัฒนาเหมือง งานเจาะสํารวจ งาน

คอนกรีตโครงสราง งานวิศวกรรมโยธา

ท่ัวไป และงานดานธรณีวิทยา 

71 : 29 2,823.34 23.17 15.96 13.48 3.47 2.89 

คาเฉลี่ยของผูประกอบการในธุรกิจรับเหมากอสราง 9.13 7.96 1.83 1.00 

ท่ีมา: แบบ 56-1 ป 2563 งบการเงินป 2563 และงบการเงินงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทดังกลาว 

หมายเหต:ุ  1 รายไดจากการรับเหมากอสรางจากบริษัทเอกชน เปนการรับชวงงานกอสรางจากกิจการรวมคาเอสทีทีพ ีซึ่งเจาของโครงการ ไดแก การรถไฟแหงประเทศไทย 
 2 บริษัทที่กอสรางในลักษณะงานใกลเคียงกับกลุมบริษัทฯ 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  

2.4.1 ธุรกิจรับเหมากอสราง 

2.4.1.1 ขั้นตอนการทํางาน 

 

รายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ มีดังตอไปนี ้

1. การซื้อแบบประกวดราคา 

กลุมบริษัทฯ ติดตามการประกาศโครงการกอสรางอยางสมํ่าเสมอจากเวปไซตของกรมบัญชีกลาง 

หนังสือพิมพประกวดราคา และติดตอเจาของโครงการโดยตรง ซึ่งฝายประมูลงานจะนําเสนอโครงการที่มีความนาสนใจเพ่ือ

รายงานตอประธานเจาหนาท่ีอาวุโสสายงานวิศวกรรมพิจารณาในการซ้ือซองประกวดราคาหรือไม โดยจะพิจารณาจากปจจัย

หลัก ดังนี้  

(i) คุณสมบัติเปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา เชน สถานะทางการเงิน ประสบการณ และ

ประเภทการขึ้นทะเบียนกับหนวยงานราชการ เปนตน 

(ii) ความนาสนใจของโครงการในดานประเภทโครงการ ราคากลาง ปริมาณงาน และระยะเวลาของสัญญา 
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(iii) ความพรอมเบื้องตนของกําลังคน และเคร่ืองจักรและอุปกรณ  

เมื่อประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงานวิศวกรรมเห็นวาโครงการมีความนาสนใจก็จะดําเนินการซ้ือแบบตอไป 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาบริษัทที่จะเขาประกวดราคาจากปจจัยหลัก ดังน้ี 

(i) ขอกําหนดดานคุณสมบัติตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ซ่ึงบริษัทฯ และ CCSP ไดรับการจัดอัน

ผูรับเหมาช้ันพิเศษ หรือชั้นที่ 1 ในหลากหลายประเภทและหนวยงาน และ THE  ไดรับการจัดอันดับเปน

ผูรับเหมาช้ัน 1 หรือช้ัน 2 แลวแตประเภทงานและหนวยงานราชการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ในสวนท่ี 2.2.2 ขอ 2.5 การจัดอันดับผูรับเหมาจากหนวยงานราชการ) 

(ii) ผลงานในอดีตตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

(iii) ขนาดโครงการ ซ่ึงบริษัทฯ และ CCSP จะรับงานรับเหมากอสรางโครงการขนาดใหญประมาณตั้งแต 

100.00 ลานบาทเปนตนไป สวน THE จะรับงานโครงการขนาดเล็กถึงกลางที่มีมูลคาโครงการนอยกวา 

100.00 ลานบาท อยางไรก็ดี THE อาจรับงานขนาดใหญข้ึนเพ่ือเปนการสะสมผลงานกอสรางสําหรับการ

ยกระดับคุณสมบัติในการเขาประกวดราคาในอนาคตไดหลากหลายมากข้ึน 

นอกจากนี้ ในการเขาประกวดราคาสําหรับโครงการกอสรางขนาดใหญ กลุมบริษัทฯ อาจรวมกับพันธมิตรตาง 

ๆ เขาประกวดราคาในรูปแบบกิจการรวมคาเพ่ือใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในเอกสาร

ประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกพันธมิตรจากคุณสมบัติหลัก ดังน้ี 

(i) ความเช่ียวชาญทางวิศวกรรม ซึ่งจะสงเสริมใหกิจการรวมคาสามารถแขงขันไดทางดานราคาจากการ

บริหารจัดการตนทุนที่มีประสิทธิภาพ 

(ii) ผลงานในอดีต 

(iii) ความนาเช่ือถือ และฐานะทางการเงิน 

(iv) ความสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

ทั้งนี้ การเขารวมดําเนินการรวมกับพันธมิตรรายใดรายหนึ่งฝายบริหารจะวิเคราะหขอดี ขอควรพิจารณาและ

เงื่อนไข แลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติตอไป  

2. การเตรียมการประกวดราคา 

ภายหลังจากที่กลุมบริษัทฯ ไดซื้อแบบแลวนั้น สายงานวิศวกรรมจะนําแบบการกอสรางและแบบแสดงรายการ 

ปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities) มาจัดกลุมประเภทรายการเพื่อประเมินตนทุนโครงการ โดยจะพิจารณาจากปจจัย

หลัก ดังนี้ 

(i) สถานที่ตั้งของโครงการ ซ่ึงสงผลตอตนทุนแรงงาน วัสดุ และคาขนสงวัสดุ และพิจารณาถึงอุปสรรคและ

ความเส่ียงตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

(ii) ลักษณะงานวาความซับซอนหรือมีลักษณะงานเฉพาะทางหรือไม 

(iii) ราคาวัสดุกอสราง จากเอกสารเสนอราคาของผูจัดหาวัสดุกอสราง (Suppliers) ซ่ึงเปนราคา ณ วัน

ประมาณการ โดยราคาวัสดุกอสราง ณ วันที่สั่งซ้ือจริงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
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(iv) คาใชจายเก่ียวกับกําลังคน ซึ่งสายงานวิศวกรรมจะประมาณการจํานวนแรงงานที่ใชในการกอสราง และ

คํานวนตามระยะเวลาการทํางาน 

(v) คาจางผูรับเหมาชวง จากเอกสารเสนอราคาของผูรับเหมาชวงในสวนงานที่กลุมบริษัทฯ เห็นวาเหมาะสม 

(vi) ประมาณการระยะเวลาดําเนินการจริง และระยะเวลาตามที่กําหนดในประกาศเชิญชวน 

การประมาณการตนทุนโครงการเพ่ือเสนอราคาในการประกวดราคาถือเปนสวนสําคัญในการชนะการประกวด

ราคาและกําหนดอัตราผลตอบแทนจากการกอสราง ดังนั้น เพ่ือใหการประมาณการตนทุนมีความแมนยําสายงานวิศวกรรมจึง

นําเสนอประมาณการตนทุนเบื้องตนรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางฝายทรัพยากรบุคคลเพ่ือพิจารณาความพรอมของแรงงาน 

แผนกจัดซ้ือจัดจางเพ่ือพิจารณาความถูกตองของราคาวัสดุกอสรางและอัตราคาจางของผูรับเหมาชวง และหนวยงานการเงิน

เพ่ือพิจารณาความพรอมทางดานเงินทุนหมุนเวียน 

3. การอนุมัติราคาและเงื่อนไขการประกวดราคา 

เมื่อสายงานวิศวกรรมจะนําเสนอประมาณการตนทุนเมื่อเทียบกับราคาดังกลาวตอคณะกรรมการบริหาร 

(Executive Committee) เพ่ืออนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณามูลคาเสนอราคาสุดทายเพ่ือย่ืนประกวดราคาโดยจะพิจารณา

จากการแขงขัน อัตราผลตอบแทน และความเส่ียงตาง ๆ 

เมื่อกลุมบริษัทฯ ตัดสินใจในการเขาประกวดราคา หนวยงานวิศวกรรมจะประสานงานใหแผนกการเงิน

ดําเนินการทําหลักประกันการเสนอราคาที่มีวงเงินประมาณรอยละ 5.00 ของราคากลาง 

4. การยื่นซองประกวดราคา 

ในการย่ืนซองประกวดราคากับหนวยงานราชการจะมีการยื่นเอกสารดานเทคนิค ซ่ึงประกอบดวยเอกสารดาน

คุณสมบัติ และดานราคา ทั้งนี้ หลักเกณฑในการคัดเลือกของหนวยงานราชการ คือ เกณฑราคา โดยที่ผูที่เสนอราคาต่ําสุด 

และมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑจะเปนผูไดรับการคัดเลือก 

ในการย่ืนซองประกวดราคากับบริษัทเอกชนเกณฑการพิจารณาจะเปนทั้งในดานเทคนิค ราคา ประสบการณ 

และระยะเวลาดําเนินการ 

5. การลงนามสัญญารับเหมากอสราง 

หากกลุมบริษัทฯ เปนผูชนะการประกวดราคาจะตองมีการยืนยันราคากับทางหนวยงานราชการ และ

ดําเนินการลงนามในสัญญา รวมถึงกลุมบริษัทฯ จะขออนุมัติวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินสําหรับวงเงินคํ้าประกัน และ

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นเพ่ือใชในโครงการกอสราง ตอมากลุมบริษัทฯ จะพรอมกับนําสงหลักประกันสัญญาท่ีมีวงเงินประมาณ

รอยละ 5.0 ถึงรอยละ 10.0 ของราคาคาจางตามสัญญา และหนวยงานราชการจะมอบหลักประกันการเสนอราคาคืนใหกับ

กลุมบริษัทฯ ทั้งน้ี เงื่อนไขการจายคาจางสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก (i) การจายตามปริมาณท่ีทําจริง ณ 

วันที่ท่ีกําหนดในสัญญาประเภทราคาตอหนวย (Unit price contract) ซึ่งโดยหลักจะเปนทุกเดือน และ (ii) การจายตาม

ความสําเร็จของชิ้นงาน (Milestone) อยางไรก็ดี ภายหลังจากการลงนามในสัญญารับเหมากอสราง ผูวาจางอาจเสนอขอ

เปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพหนางาน 

นอกจากน้ี สัญญารับเหมากอสรางบางสัญญามีขอกําหนดใหมีเงนิคาจางลวงหนาซ่ึงเปนมูลคาประมาณรอยละ 

10.0 ถึงรอยละ 15.0 ของราคาคาจางตามสัญญา อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ จะตองวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนา โดยคาจางลวงหนาดังกลาวจะถูกหักคืนจากเงินคาจางในแตละงวดงานตามสัดสวนที่

กําหนดในสัญญา 
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ในกรณีที่การเขาทําสัญญารับเหมากอสรางเปนการรับชวงงานจากบริษัทรับเหมารายอ่ืน เงื่อนไขการชําระ

คาจางจะเปนในลักษณะที่ผูวาจางจะชําระคาจางตอเมื่อผูวาจางไดรับคาจางจากเจาของโครงการ หรือคิดเปนระยะเวลาเฉลี่ย

ประมาณ 30 วันถึง 90 วันนับจากวันสงมอบงาน ซึ่งเปนแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม 

6. การวางแผนกอสราง 

ในการเร่ิมตนวางแผนกอสรางจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก การประเมินตนทุนกอสรางจริง และการ

วางแผนงานโครงการ โดยการประเมินตนทุนกอสรางจริงจะเปนการประเมินที่ลงในรายละเอียดของแตละรายการกอสราง ซึ่ง

จะตองไดรับอนุมัติโดยประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงานวิศวกรรม โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบจะบันทึกขอมูลดังกลาวในระบบ 

SAP เพ่ือใชเปนมูลคาอางอิงเปนงบประมาณโครงการตอไปนอกจากน้ี ในชวงเร่ิมตนโครงการกอสราง กลุมบริษัทฯ จะมีการ

วางแผนงานโครงการในดาน (i) การเบิกจายงวดการสงมอบงาน โดยกลุมบริษัทฯ อาจเจรจาแบงงวดการสงมอบงานให

สอดคลองกับแผนการกอสรางจริงและแบงความถี่ในการเบิกจายใหมีความเหมาะสมในบางโครงการกอสราง ซ่ึงเปนการ

บริหารสภาพคลองในการดําเนินการใหดีข้ึน และ (ii) การวางแผนงานกอสราง โดยกลุมบริษัทฯ จะแตงตั้งผูจัดการโครงการ

เพ่ือรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ รวมถึง วางโครงสรางการจัดการภายในโครงการกอสรางใหมีความเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย 

วิศวกรโครงการ หัวหนาวิศวกร โฟรแมน คนงาน และพนักงานสวนสํานักงาน ทั้งนี้ กําลังคนจะขึ้นอยูขนาดและความซับซอน

ของโครงการ ตอมาทีมวิศวกรโครงการจะเขาสํารวจพ้ืนที่โครงการในการประเมินสภาพพ้ืนที่ วางแผนสัดสวนพ้ืนที่การ

ทํางาน และสํารวจแหลงวัสดุกอสราง เพ่ือที่จะนําขอมูลมาจัดทําแผนงานกอสรางโดยละเอียด ซึ่งรวมถึง ข้ันตอนการทํางาน

ใหสอดคลองกับแบบงานกอสราง เงื่อนไขการเบิกงวดงานในสัญญา และอายุของสัญญากอสราง การวางแผนกําลังคนและ

การวาจางผูรับเหมาชวง การวางแผนงานในการจัดซ้ือวัสดุกอสรางและเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ 

ไดนําโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยควบคุมและติดตามความคืบหนาของการกอสราง 

7. การดาํเนินการกอสราง 

ในระหวางการกอสราง วิศวกรโครงการและหัวหนาสวนงานจะมีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ

และความกาวหนาของงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว ซึ่งทีมงานจะมีการประชุมเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานทุก

สัปดาหและจะมีการวิเคราะหความกาวหนาการกอสรางและแผนงานกอสรางในภาพรวมทุกไตรมาส รวมถึง หากพบวา

โครงการกอสรางมีอุปสรรคใด ๆ วิศวกรโครงการจะรายงานขอมูลดังกลาวใหผูบริหารรับทราบ รวมถึงแจงและนําสงบันทึก

ความคืบหนาโครงการใหกับเจาหนาที่ของเจาของโครงการตามที่กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาผูที่เกี่ยวของรับทราบถึงอุปสรรค

ตาง ๆ ทั้งน้ี เงื่อนไขของสัญญาจางเหมากับหนวยงานรัฐเปดโอกาสใหบริษัทฯ สามารถขอขยายระยะเวลาของสัญญา หรืองด

หรือลดคาปรับในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูวาจาง ซึ่งหากเกิดกรณี

ดังกลาวกลุมบริษัทฯ จะนําสงเอกสารขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลา พรอมหลักฐานใหกับเจาของโครงการภายใน 15 

วัน นับจากวันที่เหตุนั้นส้ินสุดลง และนําสงเร่ืองการขอขยายระยะเวลาของสัญญาอยางเปนทางการใหกับเจาของโครงการ

ตอไป  

ในสวนของการควบคุมตนทุนโครงการกอสราง สายงานท่ีเกี่ยวของจะมีการบันทึกคาใชจายโครงการจริงใน

ระบบ SAP และเปรียบเทียบคาใชจายจริงกับงบประมาณทุกเดือนและทุกไตรมาส ทั้งนี้ หากคาใชจายดังกลาวมีความ

แตกตางจากงบประมาณที่ตั้งไว สายงานวิศวกรรมจะหาสาเหตุของความแตกตาง ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการเพ่ิมหรือลด

ปริมาณงาน การแกไขระยะเวลา และความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง และจะนําเสนอใหกับผูบริหารเพ่ือพิจารณาปรับปรุง

ตนทุนโครงการทุกไตรมาสตอไป  

นอกจากน้ี ในการดําเนินการกอสรางของกลุมบริษัทฯ แผนกการเงินจะบริหารกระแสเงินสดรับจากการสงมอบ

งวดงานกับเจาของโครงการ และกระแสเงินสดจายสําหรับคาวัสดุกอสราง คาแรงงาน และคาใชจายที่เก่ียวของใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแหลงเงินทุนในการดําเนินการกอสรางมาจาก 4 แหลงหลัก ไดแก กระแสเงินสดภายในกลุมบริษัทฯ  
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เงินคาจางลวงหนา เงินรับจากการสงมอบงวดงาน และเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ซึ่งเงินกูยืมระยะสั้นของกลุม

บริษัทฯ สวนใหญเปนการกูยืมแบบโอนสิทธิการรับเงินงวดงาน (กลาวคือ เจาของโครงการจายเงินคาจางเหมาไปยังบัญชี

ธนาคารของกลุมบริษัทฯ แลวสถาบันการเงินน้ัน ๆ จะนําคางวดงานน้ัน ๆ ไปหักกับเงนิกูยืมระยะสั้นคงคาง) (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขตอํานาจการอนุมัติวงเงินในการลงทุน การเงิน และวงเงนิคาใชจายหลักๆ ของบริษัทฯ ใน
สวนท่ี 2.3.11 ขอ 11.3 อํานาจอนุมัติ) 

8. การสงมอบงาน 

ตามที่กําหนดในสัญญารับเหมากอสราง เมื่อความคืบหนาของโครงการกอสรางเสร็จสิ้นตามปริมาณงาน หรือ

ระยะเวลาที่กลุมบริษัทฯ สามารถสงมอบงานในแตละงวดงานแลวน้ัน สายงานวิศวกรรมรวมกับที่ปรึกษาโครงการของเจาของ

โครงการจะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพงานใหเปนไปตามสัญญา และทําเรื่องสงมอบงานและเบิกเงินกับผูวาจางตอไป อีก

ทั้ง ภายหลังจากที่กลุมบริษัทฯ ไดสงมอบงานงวดสุดทายแลวนั้น สัญญารับเหมากอสรางสวนมากไดกําหนดใหกลุมบริษัทฯ 

รับประกันผลงานเปนระยะเวลาประมาณ 24 เดือน ถึง 36 เดือน  

ทั้งนี้ โดยหลักในการเบิกเงินคาจางในแตละงวด กลุมบริษัทฯ จะถูกหักคาประกันผลงาน หรือถูกกําหนดให

วางหลักประกันผลงานในการสงมอบงานแตละงวด โดยมีมูลคาการประกันผลงานประมาณรอยละ 10.0 ของคาจางในแตละ

งวดงาน (อยางใดอยางหน่ึงแลวแตที่กําหนดในสัญญารับเหมากอสราง) อยางไรก็ดี ผูวาจางจะคืนเงินคาประกันผลงานหรือ

หลักประกันดังกลาวคืนใหกับกลุมบริษัทฯ เมื่อเจาของโครงการจายเงนิงวดสุดทาย 

นอกจากนี้ สัญญารับเหมากอสรางกับหนวยงานราชการโดยหลักจะกําหนดใหมีการปรับราคาคางานกอสราง

ตามสูตรการปรับราคา (คา K) ที่กําหนดในสัญญา ซึ่งอางอิงจากดัชนีตาง ๆ ที่ใชวัดการเปล่ียนแปลงของคางาน เชน ดัชนี

ราคาวัสดุกอสรางของกระทรวงพาณิชย เปนตน 

2.4.1.2 การจัดหาวัสดุกอสราง และเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ 

(ก) วัสดุกอสราง 

การบริหารจัดการตนทุนวัสดุกอสรางถือเปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการตนทุนโดยรวมของกลุมบริษัทฯ 

เน่ืองจาก ตนทุนคาวัสดุกอสรางทางตรงเฉลี่ย (ไมรวมสวนของผูรับเหมาชวง) ในป 2561 ถึงงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน  2564 คิดเปนรอยละ 41.15 ของตนทุนจากการรับเหมากอสราง ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงไดใหความสําคัญในทุก

ข้ันตอนตั้งแตการวางแผนการจัดซ้ือทั้งในดานปริมาณและเวลาการสงของ คัดเลือกผูจัดหาวัสดุกอสราง การตอรองเงื่อนไข

ของการจดัซื้อ การขนสงสินคา การตรวจรับสินคา และการชําระเงิน  

การจัดหาวัสดุกอสรางจะเริ่มตนจากที่แผนกจัดซื้อจัดจางรวมกับผูจัดการโครงการในการวางแผนการใชวัสดุ

กอสรางวาจําเปนตองใชวัสดุกอสรางประเภทใด ณ ชวงเวลาใด เพ่ือใหการสั่งซื้อสินคาสอดคลองกับแผนการใชงานตาม

นโยบายของกลุมบริษัทฯ ที่จะไมมีการซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือเก็บเพ่ือเก็งกําไร นอกจากน้ี ผูจัดการโครงการจะแจงวาวัสดุ

กอสรางใดท่ีจะซื้อจากแหลงวัตถุดิบใกลกับโครงการ เพ่ือลดคาใชจายในการขนสง ทั้งนี้ หากโครงการกอสรางตั้งอยูใกลกับ

โรงงานผลิตวัสดุกอสรางของกลุมบริษัทฯ ก็จะมีการประสานกับหนวยงานโรงงานเพ่ือวางแผนการผลิตตอไป (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.4.1.4 โรงงานผลิตวัสดุกอสราง) 

ตอมาแผนกจดัซื้อจัดจางจะขอใบเสนอราคาจากผูจัดหาวัสดุกอสรางรายตาง ๆ ซึ่งในแตละประเภทวัสดุจะตอง

มีการเปรียบเทียบอยางนอย 2 ราย อยางไรก็ดี วัสดุกอสรางบางประเภทอาจมีผูจัดจําหนายเพียงรายเดียว แผนกจัดซ้ือจัด

จางจะทําเร่ืองใหผูมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติตามวงเงินที่กําหนดในอํานาจอนุมัติตอไป ทั้งน้ี เงื่อนไขหลักในการพิจารณา

คัดเลือกผูจัดหาวัสดุกอสราง ไดแก ราคา คุณภาพเปนไปตามที่กําหนดของเจาของโครงการ ความสามารถในการสงมอบ
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สินคาไดตรงการปริมาณที่ตองการและเวลาที่กําหนด และเงื่อนไขการชําระเงิน จากน้ันแผนกจัดซื้อจะขึ้นทะเบียนผูจัดหาวัสดุ

กอสรางในระบบ SAP ตอไป ทั้งน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายช่ือผูจัดหาวัสดุกอสรางมากกวา 1,000 ราย 

และในระหวางป 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564กลุมบริษัทฯ ไมมีการจัดซ้ือวัสดุกอสรางกับรายใดรายหน่ึงมากกวารอยละ 

30.00 ของมูลคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางรวม และจัดซ้ือวัสดุกอสรางเกือบทั้งหมดเปนการซื้อในประเทศไทย  

ภายหลังจากที่มีการคัดเลือกผูจัดหาวัสดุกอสรางแลวนั้น แผนกจัดซ้ือจัดจางจะดําเนินการตอรองเงื่อนไขของ

สัญญาหรือใบสั่งซ้ือสินคาเพ่ือหาขอสรุปสุดทาย ทั้งนี้ วัสดุกอสรางหลักของกลุมบริษัทฯ ไดแก คอนกรีต ยางมะตอย เหล็ก 

น้ํามันเช้ือเพลิง หิน ดิน ทราย และอิฐ โดยการตอรองราคาของคอนกรีต หิน ดิน ทราย และอิฐจะเปนการตอรองราคาของ

การใชทั้งโครงการ ในสวนยางมะตอย เหล็ก และน้ํามันเช้ือเพลิงจะเปนราคา ณ วันที่ทําการส่ังซ้ือ เนื่องจาก ราคาวัสดุ

ดังกลาวอางอิงกับราคาของตลาดโลก อยางไรก็ดี ความเส่ียงเก่ียวกับความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางบางสวนไดรับการ

ปองกันจากการปรับราคา (คา K) ตามที่กําหนดในสัญญาจาง  

ตอมาแผนกจัดซ้ือจัดจางจะติดตอผูจัดการโครงการในการสงมอบวัสดุกอสรางและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ 

ทั้งน้ี เมื่อมกีารตรวจรับวัสดุกอสรางแลวนั้น กลุมบริษัทฯ จะดําเนินการชําระเงินตามเงื่อนไขที่กําหนดกับผูจัดหาวัสดุกอสราง 

ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ ไดรับระยะเวลาการใหสินเช่ือประมาณ 30 วันถึง 90 วัน 

ทั้งนี้ ต้ังแตป 2563 จนถึงปจจุบันที่มีการแพรระบาดของ COVID-19 ทําใหโรงงานที่ผลิตวัสดุวัสดุกอสรางบาง

ชนิดตองหยุดการผลิตช่ัวคราวและระบบการขนสงขามจังหวัดก็ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรค

ระบาด จึงทําใหโรงงานไมสามารถกําหนดวันสงสินคาไดแนนอน นอกจากน้ี วัสดุกอสรางบางประเภทที่มีความจําเปนตอง

นําเขาจากตางประเทศไมสามารถนําเขามาในประเทศไทยไดช่ัวขณะ ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงจําเปนตองมีการปรับแผนงานให

สอดคลองกับผลกระทบดังกลาว รวมถึงขอสงวนสิทธ์ิการขอขยายระยะเวลาของสัญญากับเจาของโครงการ เน่ืองจาก เหตุ

ดังกลาวเปนเหตุสุดวิสัยและไมไดเกิดจากความผิดของกลุมบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.3 ขอ 
3.1.15 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ การ
ดําเนินงาน โอกาสทางธรุกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ) 

(ข) เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ 

ในสวนของกระบวนการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณกอสรางจะสอดคลองกับการจัดหาวัสดุกอสราง 

อยางไรก็ดี ปจจัยที่ตองพิจารณาเพ่ิมเติมสําหรับการจัดหาเครื่องจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ ไดแก ประเภทการจัดซ้ือ ทั้งน้ี 

ประเภทการจัดซื้อสามารถแบงได 3 ประเภท ไดแก (i) การซื้อขาด สําหรับเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่มีการพิจารณา

แลววาคุมคาแกการลงทุน หรือมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เชน เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองสูบนํ้า เครนรูปแบบตาง ๆ และเครื่อง

ขุดเจาะ เปนตน (ii) การเชาซื้อ สําหรับเคร่ืองจักรหนักที่มีมูลคาสูงกวา 1 ลานบาท เชน รถยนต รถขุด รถบด รถแทรกเตอร 

และรถดันดิน เปนตน และ (iii) การเชา สําหรับเคร่ืองจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานกอสรางเฉพาะทางในระยะเวลา

ส้ัน ๆ ทั้งนี้  การจัดซ้ือมากกวารอยละ 70.00 ของเงินลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับป 2563 เปนการซื้อ

ภายในประเทศไทย ซึ่งการจัดซื้อเคร่ืองจักรจากตางประเทศในป 2563 โดยหลัก ไดแก กระบอกไฮโดรลิกเพ่ือใชเปน

สวนประกอบของโครงเหล็กเล่ือน (Launcher) ที่ใชเปนเครื่องชวยติดต้ังช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) ทั้งนี้ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2564 มูลคาเครื่องมือที่เก่ียวของกับเครนขนาดใหญ เคร่ืองจักรและเครื่องมืออ่ืน ๆ และรถที่ใชในการกอสราง 

คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 56.77 รอยละ 20.93 และรอยละ 22.30 ของมูลคาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรสุทธิตามบัญชี  

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณของกลุมบริษัทฯ จะถูกจัดเก็บในศูนยหลักจํานวน 4 แหง (อยูที่เดียวกับโรง

ซอมเคร่ืองจกัรตาง ๆ) ไดแก ศูนยสระบุรี ศูนยกระบี่ ศูนยตรัง และศูนยอยุธยา ซ่ึงมีหนาที่จัดเก็บของและซอมบํารุง โดยหาก

โครงการกอสรางใดมีความตองการใชเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ผูจัดการโครงการจะทําเรื่องขอใชผานระบบ SAP 
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และแผนกเครื่องจักรจะดําเนินการบันทึกการสงมอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณในระบบ SAP เชนเดียวกัน อีกทั้ง 

แผนกเครื่องจกัรจะมีการตรวจนับเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณทั้งหมดทุก 6 เดือนและเมื่อมีการปดโครงการกอสราง 

2.4.1.3 การจัดหากาํลังคน 

(ก) กําลังคนสําหรับโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ  

โครงสรางการจัดการในแตละโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย วิศวกรโครงการ หัวหนาวิศวกร 

โฟรแมน คนงาน และพนักงานสวนสํานักงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีจํานวนพนักงานที่อยูประจํา

โครงการกอสรางจํานวน 1,021 ราย ซ่ึงประกอบดวย พนักงานประจํา ซ่ึงไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน และพนักงาน

ช่ัวคราว ซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนรายวันโดยหลักจะเปนคนงานกอสราง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.3.10 
ขอ 10.6 บุคลากร) 

ในการบริหารจัดการจาํนวนแรงงานที่ใชในแตละโครงการกอสรางจะพิจารณาโดยวิศวกรโครงการ ซึ่งแผนงาน

ดังกลาวจะถูกกําหนดในแผนงานกอสรางหลักใหสอดคลองกับปริมาณงานในแตละชวงเวลาและงานกอสราง เมื่อโครงการมี

ความตองการเพ่ิมหรือลดแรงงาน ผูจัดการโครงการจะแจงตอฝายทรัพยากรบุคคลในการจัดหาแรงงานตอไป 

(ข) ผูรับเหมาชวง 

เพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุนโครงการกอสรางและการบริหารความเส่ียงของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ มี

การวาจางผูรับเหมาชวงในบางสวนงานของโครงการกอสราง ซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบการรับเหมาคาแรงรวมกับคาวัสดุกอสราง 

และการรับเหมาคาแรงเทานั้น ทั้งนี้ ตัวอยางขอบเขตการจางผูรับเหมาชวง ไดแก งานเจาะเสาเข็ม งานอาคาร งานระบบ

ระบายน้ํา และระบบไฟฟา เปนตน 

โดยการจดัหาผูรับเหมาชวงจะดําเนินการโดยแผนกจัดซ้ือจัดจาง ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการ

จางอยางนอย 2 ราย ซ่ึงแผนกจัดซื้อจัดจางจะทําเร่ืองใหผูมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติตามวงเงินที่กําหนดในอํานาจอนุมัติ

ตอไป ทั้งนี้ เงื่อนไขหลักในการพิจารณาคัดเลือกผูรับเหมาชวง ไดแก ราคา ผลงานกอสรางในอดีต ฐานะทางการเงิน และ

เงื่อนไขการชําระเงนิ จากนั้นแผนกจดัซื้อจะขึ้นทะเบยีนผูจัดหาวัสดุกอสรางในระบบ SAP ตอไป  

ทั้งนี้ ในระหวางป 2561 ถึงไตรมาส 3 ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีสัดสวนตนทุนคาจางผูรับเหมาชวงตอตนทุน

การรับเหมากอสรางรวมประมาณรอยละ 40.00 ถึงรอยละ 50.00 โดยฝายบริหารจะพิจารณาสัดสวนการวาจางผูรับเหมาชวง

ในแตละโครงการตามความซับซอนทางดานวิศวกรรม การบริหารจัดการตนทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ อีก

ทั้ง ในระหวางป 2561 ถึงปไตรมาส 3 ป 2564 กลุมบริษัทฯ ไมมีการวาจางผูรับเหมาชวงรายใดรายหน่ึงมากกวารอยละ 

30.00 ของตนทุนจากการรับเหมากอสรางรวมท่ีเปนสวนของการจางงานผูรับเหมาชวง 

รูปแบบสัญญารับเหมางานกับผูรับเหมาชวงรายใหญโดยหลักจะมีเงื่อนไขการชําระเงินในรูปแบบท่ีจะจายเงิน

คาจางตอเมื่อกลุมบริษัทฯ สามารถสงมอบงานและไดรับคาจางจากเจาของโครงการ ซึ่งจะเปนการควบคุมคุณภาพวัสดุ

กอสรางและคุณภาพงานใหเปนไปตามสัญญารับเหมากับเจาของโครงการอีกทางหนึ่ง อยางไรก็ดี หากเปนการจางเหมากับ

ผูรับเหมาชวงรายเล็ก ซ่ึงโดยหลักจะเปนการจางเหมาแรงงานเทาน้ัน กลุมบริษัทฯ จะมีการตรวจรับงานทุกเดือน ท้ังนี้ กลุม

บริษัทฯ มีการกําหนดใหผูรับเหมาชวงในงานที่มีมูลคาสูงวางหลักประกันสัญญาจํานวนรอยละ 5.00 ถึงรอยละ 10.00 ของ

ราคาคาจางตามสัญญารับเหมา และวางหลักประกันผลงานจํานวนรอยละ 10.00 ของมูลคาเบิกจายในแตละงวดงาน ซึ่งกลุม

บริษัทฯ จะคืนหลักประกันผลงานเมื่อมีการสงมอบงานงวดสุดทาย หรือครบกําหนดระยะเวลาประกันผลงาน (แลวแตกรณี) 

ทั้งนี้ ในสัญญาจางเหมาชวงไดกําหนดใหกลุมบริษัทฯ สามารถเรียกรองคาปรับไดหากผูรับเหมาชวงทํางานลาชาหรือไม

สามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.8 ขอ 8.2.3 สัญญาจางเหมาชวง) 
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ทั้งนี้ ในการควบคุณภาพงานและตรวจรับงานของทั้งคนงานของกลุมบริษัทฯ และผูรับเหมาชวงจะดําเนินการ

ตรวจสอบโดยโฟรแมน และวิศวกร (ตามลําดับ) โดยโฟรแมนจะมีการรายงานความคืบหนาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นใหกับ

วิศวกรทุกวัน และวิศวกรจะดําเนินการตรวจสอบหนางานจริงและรายงานแลวนําเสนอใหกับผูจัดการโครงการและผูบริหารที่

สํานักงานใหญทุกเดือน นอกจากนี้ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ กลุมบริษัทฯ จะดําเนินการประเมินผลงานของผูรับเหมาชวง เพ่ือ

เก็บเปนประวัติในการวาจางในครั้งถัดไป 

ทั้งนี้ ต้ังแตป 2563 จนถึงปจจุบัน ที่มีการแพรระบาดของ COVID-19 จึงทําใหการจัดหาแรงงานโดยผูรับเหมา

ชวงมีความลําบากและใชเวลามากข้ึน เนื่องจากการเคล่ือนยายแรงงานระหวางจังหวัดจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวของกับการควบคุมโรคระบาด  อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดมีการติดตามผลกระทบดังกลาวและความคืบหนาของการ

ดําเนินงานกับผูรับเหมาชวงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมั่นใจไดวาจะไมกระทบตอแผนงานโดยรวมของกลุมบริษัทฯ อยางมี

นัยสําคัญ รวมถึง กลุมบริษัทฯ ไดขอสงวนสิทธิ์การขอขยายระยะเวลาของสัญญากับเจาของโครงการ เน่ืองจาก เหตุดงักลาว

เปนเหตุสุดวิสัยและไมไดเกิดจากความผิดของกลุมบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.3 ขอ 3.1.15 
ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ การดําเนินงาน 
โอกาสทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ) 

2.4.1.4 โรงงานผลิตวัสดุกอสราง 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กลุมบริษัทฯ มีโรงงานผลิตวัสดุกอสรางตั้งอยูใน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระบุรี จังหวัด

กระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอยูในบริเวณใกลเคียงกับแหลงวัตถุดิบและ

โครงการกอสรางหลักของกลุมบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ไดดังนี้  

โรงงาน4 เจาของกรรมสิทธิ์ กาํลังการผลิตตอป1 

ปริมาณ 

การผลิตจริงสําหรับ

งวด2 

อัตราการใช 

กาํลังการผลิต 

(รอยละ)3 

จังหวัดสระบุรี 

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ5 บริษัทฯ 72,000 ลบ.ม. 7,542.98 ลบ.ม. 10.48 

โรงงานแอสฟลทติกคอนกรีต5 THE 162,000 ตัน - - 

โรงงานคานคอนกรีตอัดแรงและราวเหล็กลูกฟูก

กันรถ6 

CCSP 15,000 ช้ิน - - 

โรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปชนิดกลวง7 CCSP ประมาณ 3,600 ช้ิน 602 ช้ิน 16.72 

โรงงานผลิตแผนราวกันตกคอนกรีตสําเร็จรูป CCSP ประมาณ 14,400 ช้ิน 3,079 ช้ิน 21.38 

จังหวัดตรัง 

โรงงานแอสฟลทติกคอนกรีต8 CCSP 162,000 ตัน 42,637.9 ตัน 26.32 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โรงงานแอสฟลทติกคอนกรีต9 บริษัทฯ 162,000 ตัน 13,001.84 ตัน 7.22 
หมายเหตุ: 1 กําลังการผลิต คํานวณจากประมาณการกําลังผลิตตามขนาดของเคร่ืองจักรตอวัน คูณดวย 300 วันตอป 

 2 ปริมาณการผลิตจริง คํานวณจากกําลังการผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงใน9 เดือนแรกของป 2564 ซ่ึงอาจจะมากหรือนอยกวาตามวันที่ทํางาน 

 3 อัตราการใชกําลังการผลิต คํานวณจากปริมาณการผลิตจริง หารดวยกําลังการผลิต 

 4 โรงงานที่จังหวัดกระบ่ีประกอบดวย โรงงานแอสฟลทติกคอนกรีตมีกําลังการผลิตตอปประมาณ 144,000 ตัน โรงงานทอระบายน้ําคอนกรีตมีกําลัง

การผลิตตอปประมาณ 18,000 ช้ิน และโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 1 และ 2 รวมมีกําลังการผลิตตอปประมาณ 108,000 ลบ.ม. ท้ังน้ี โรงงานท้ัง 4 

โรงงานไดมีการใชงานในระหวางป 2558 ถึงป 2562 เชน โครงการทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล 

(หาแยกฉลอง) และโครงการซอมบํารุงเสริมผิวทางว่ิงและไหลทางว่ิงสนามบิน ทาอากาศยานกระบี่ เปนตน อยางไรก็ดี ใน 9 เดือนแรกของป 2564 

กลุมบริษัทฯ ไมไดมีการใชกําลังการผลิตดังกลาว อยางไรก็ตาม โรงงานดังกลาวไดใชเปนสวนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนผู รับเหมากอสรางกับ

หนวยงานรัฐ    

 5 โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ไดมีการใชงานสําหรับโครงการกอสรางในอดีตของกลุมบริษัทฯ อยางตอเน่ือง เชน โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 16, 29, 30 และ/หรือ 31 เปนตน ซึ่งใน 9 เดือนแรกของป 2564 กลุมบริษัทฯ ไดใชโรงงานดังกลาวผลิต

ใหกับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีคิ้ว-กดุจิก และโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย 
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 6 โรงงานคานคอนกรีตอัดแรงและราวเหล็กลูกฟูกกันรถ ไดมีการใชงานสําหรับโครงการกอสรางในอดีตของกลุมบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เชน โครงการ

ทางแยกตางระดับหาแยกนํ้ากระจาย และโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เปนตน   

 7 โรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปชนิดกลวงมีปริมาณการผลิตจริงอยูในระดับต่ําใน 9 เดือนแรกของป 2564 เนื่องจาก ใน 9 เดือนแรกของป 

2564 CCSP ไดมีการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปใกลครบตามที่จะตองใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีคิ้ว-กุดจิก ซึ่งปจจุบัน กลุม

บริษัทฯ ไดใชในการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย และคาดวาจะเริ่มผลิตในชวงปลายป 2564  
 8 โรงงานแอสฟลทติกคอนกรีต ไดมีการใชงานสําหรับโครงการกอสรางในอดีตของกลุมบริษัทฯ อยางตอเน่ืองสําหรับโครงการปรับปรุงผิวทางในหลาย

โครงการในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ซึ่งใน 9 เดือนแรกของป 2564 กลุมบริษัทฯ ไดใชโรงงานผลิตดังกลาวผลิตใหกับโครงการทาอากาศยาน

จังหวัดตรัง  

 9 โรงงานแอสฟลทติกคอนกรีตเร่ิมดําเนินการผลิตในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งใน 9 เดือนแรกของป 2564 กลุมบริษัทฯ ไดใชโรงงานดังกลาวผลิตใหกับ

โครงการเสริมผิวแอสฟลท ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร ระหวาง กม.0+025 - กม.1+0007 และโครงการทาง

หลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของทางหลวง

หมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 ทางยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถ ทางหลวง 32 ตอน 5 และตอน 9 และแยกทางหลวง 3267 บานตาลเอน อ.

มหาราช 

บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ต้ังโรงงานและขนาดเครื่องจักรจากโอกาสในการดําเนินการ

กอสรางในพ้ืนที่นั้น ๆ รวมถึง การขึ้นทะเบียนผูรับเหมากอสรางกับหนวยงานรัฐ ที่มีขอกําหนดใหผูขอข้ึนทะเบียนมีโรงงาน

ประเภทตาง ๆ ตามที่กําหนด เชน สาขางานกอสรางทาง กรมบัญชีกลางกําหนดใหผูขอข้ึนทะเบียนจะตองมีโรงงานผสม

แอสฟลตคอนกรีต นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มกําลังการผลิตของโรงงาน หรือสรางโรงงานผลิตวัสดุกอสรางแหง

ใหมเมื่อพิจารณาแลววาพ้ืนที่น้ัน ๆ เปนจุดยุทธศาสตรที่กลุมบริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะสามารถใชวัสดุกอสรางสําหรับ

โครงการกอสรางของบริษัทฯ ในอนาคตที่มีความคุมคาทางการเงินเม่ือเทียบกับการซื้อวัสดุกอสรางจากบุคคลภายนอก 

(ก) วัตถุดิบหลัก และกระบวนการผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 

การผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปจะใชระยะเวลาประมาณ 20 วันตั้งแตการผูกเหล็กจนถึงการจัดเก็บสินคา

สําเร็จรูป ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักในการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป ไดแก เหล็กเสน คอนกรีตสําเร็จรูป แอสฟลทติกคอนกรีต 

และเคมีภัณฑตาง ๆ ซ่ึงในการผลิตช้ินสวนคอนกรีตในแตละคร้ัง กลุมบริษัทฯ จะทําการส่ังซ้ือวัตถุดิบใหสอดคลองกับความ

ตองการใชตามแผนการผลิต โดยผูจัดหาเหล็กจะจัดสงเหล็กเสนมายังโรงงานเพ่ือนําข้ึนรูป นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ จัดหา

คอนกรีตสําเร็จรูปจากแพลนทปูนที่ตั้งในบริเวณโรงงานและโดยรอบโรงงาน (ตามความเหมาะสม) 

นอกจากนี้ กระบวนการผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

การถอดแบบ เม่ือแผนกโรงงานไดรับแบบช้ินสวนคอนกรีตจากสายงานวิศวกรรมจะนํามาถอดแบบเพื่อวาง

แผนการผลิต การส่ังซื้อวัตถุดิบ และส่ังทําแมแบบ (Mold)  

การผูกเหล็ก และติดต้ังแมแบบ ในการหลอคอนกรีตจะตองนําเหล็กเสนมาดัดและผูกเหล็กเพ่ือใหข้ึนเปนโครง

ตามแบบที่กําหนด พรอมกับนําแบบเหล็กดังกลาวไปใสในแมแบบกอนการเทคอนกรีต ซึ่งพนักงานของกลุมบริษัทฯ จะตองมี

การตรวจสอบความถูกตองของแบบเหล็กและแมแบบ พรอมกับเปาทําความสะอาดกอนการเทคอนกรีต 
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เทคอนกรีต กลุมบริษัทฯ จะจัดซื้อคอนกรีตสําเร็จรูปตามคุณสมบัติท่ีกําหนดในแบบแลวเทคอนกรีตดังกลาว 

ซึ่งเริ่มจากฐานไปยังผนังท้ัง 2 ขาง ทั้งน้ี ระหวางการเทคอนกรีตจะใชเครื่องจ้ีคอนกรีตในการไลอากาศและทําใหคอนกรีต

แนนขึ้น  

ถอดแมแบบ และบมน้ํายา เมื่อคอนกรีตจับตัวและข้ึนรูปแลวจะเปนการถอดแมแบบออก พรอมกับนําช้ินสวน

คอนกรีตดังกลาวตากทิ้งไวเปนเวลาประมาณ 14 วันพรอมกับบมนํ้ายาเปนระยะเพื่อสรางความแข็งแรงใหกับคอนกรีต 

การดึงลวด (Post tension) เปนข้ันตอนสดุทายในการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปในการดึงลวดใหตงึ 

การจัดเก็บสินคา ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปจะไดถูกจัดเก็บในบริเวณลานเก็บสินคาและโกดังเก็บสินคา ซึ่ง

สามารถรองรับไดประมาณ 2,200 ช้ิน เพ่ือเตรียมพรอมในการจัดสงเขาโครงการกอสราง หรือสงมอบใหกับลูกคา 

การจัดสงสินคา กลุมบริษัทฯ ไดวาจางผูขนสงภายนอกที่ไดรับอนุญาตขนสงจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ

ในการจัดสงทั้งหมด ซ่ึงผูขนสงดังกลาวจะเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายของสินคาหากความเสียหายดังกลาวเกิดจากการ

ขนสงผิดพลาด 

ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดมีการควบคุมคุณภาพของการผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปต้ังแตการถอดแบบ การ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบหลักอยางการรับน้ําหนักของเหล็กและคุณสมบัติของคอนกรีต การประกอบแมแบบซ่ึงจะมีการ

ตรวจสอบรวมกับเจาของโครงการ การตรวจสอบคอนกรีตขณะเทคอนกรีตและระหวางการจับตัวของคอนกรีตตามขั้นตอนที่

กําหนดไว (Checklist) การเก็บช้ินสวนคอนกรีตไปตรวจสอบ และการดึงลวดสลิง  

(ข) วัสดุกอสรางอื่น ๆ ท่ีผลิตไดจากโรงงานผลิตของบริษัทฯ 

ผลิตภัณฑท่ีผลิต วัดถุดิบ ระยะเวลาผลิต การนําไปใชงาน 

 

คอนกรีตผสมเสร็จ หิน, ทราย, ซีเมนตผง  

และสารเคมีตาง ๆ 

3 นาทีตอ  

1 รอบการผลิต 

พื้นถนน,  

ช้ินสวนคอนกรีตผสมเสร็จ (Segment), 

กําแพงคอนกรีตก้ันถนน 

แอสฟลทติกคอนกรีต หิน, หินฝุน และยางมะตอย 2 นาทีตอ  

1 รอบการผลิต 

พื้นถนน 

ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ ทอเหล็ก, แผนการดเรล, นอต/มุด 10-15 วันตอ 1 ชุด ราวกันกระแทกขอบถนน 

แผนราวกันตกคอนกรีตสําเร็จรูป เหล็กเสน และคอนกรีตผสมเสร็จ  24 ชั่วโมง แนวกําแพงคอนกรีตก้ันตก 

ทอระบายนํ้าคอนกรีต เหล็กเสน, คอนกรีตผสมเสร็จ 24 ชั่วโมง ทอระบายนํ้า 
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คอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟลทติกคอนกรีต 

 

 

ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ กําแพงคอนกรีตกั้นถนน 

 

 

ทอระบายนํ้าคอนกรีต 
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(ค) เคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

กลุมบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑประเภทราวเหล็ก

ลูกฟูกกันรถสําหรับทางหลวงที่ผลิตจากโรงงานที่จังหวัดสระบุรี และราวทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับระบายน้ําที่ผลิตจาก

โรงงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งการไดรับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมดังกลาวทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตสามารถนํามาใชใน

โครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ได ทั้งน้ี โดยปกติแลวการใชงานของคอนกรีตสําเร็จรูป แอสฟลทติกคอนกรีต และแผนราว

กันตกคอนกรีตสําเร็จรูปไมไดมีขอกําหนดที่เก่ียวของกับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

(ง) การควบคุมดูแลสิ่งแวดลอม  

กลุมบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมในบริเวณโดยรอบของโรงงานผลิตของกลุมบริษัทฯ โดยกลุม

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานแตละแหงตามที่กําหนดในใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน และดําเนินการดานสิ่งแวดลอมใหเปนตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ ไดจัดทําแผงก้ัน

กันฝุนและสเปรยฉีดน้ํารอบโรงงานผลิต รวมถึงปลูกตนไม เพื่อลดผลกระทบทางดานฝุนละออง อีกทั้ง ยังมีบอกําจัดกาก 

สําหรับลางรถโมปูนหลังการใชงาน และบอลางรถบรรทุกกอนออกจากบริเวณโรงงาน สําหรับการจัดการฝุนละออกจาก

โรงงานแอสฟลทติกคอนกรีต กลุมบริษัทฯ ไดติดตั้งถุงกรองฝุนเพ่ือดักจับฝุนกอนปลอยควันสูบรรยากาศ นอกจากนี้ โรงงาน

จะมีการรวบรวมเศษเหล็กอยางเปนสัดสวนเพ่ือจําหนายตอไป 

ในป 2561 2562 และ 2563 และงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 กลุมบริษัทฯ มีรายจายการ

ลงทุนในการควบคุมสิ่งแวดลอมจํานวน 2.61 ลานบาท 3.21 ลานบาท 6.96 ลานบาท และ 2.75 ลานบาท ตามลําดับ 

นอกจากนี้ ในป 2561 2562 และ 2563 กลุมบริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการควบคุมสิ่งแวดลอม และไมมีขอ

พิพาทหรือถูกฟองรองที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม  

2.4.2 ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง 

2.4.2.1 การจําหนายชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 

เน่ืองจากแผนการใชงานชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับการใชในงานโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ มีแผนใน

การผลิตที่ชัดเจน ดังนั้น ในชวงเวลาใดที่โรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปมีกําลังการผลิตคงเหลือ กลุมบริษัทฯ จะ

ดําเนินการติดตอลูกคาที่คาดวามีความตองการใชผลิตภัณฑดังกลาวและดําเนินการเสนอราคาตอไป 

ทั้งน้ี เมื่อมีการตกลงเงื่อนไขสัญญาไดแลวนั้น ฝายขายจะสงรายละเอียดขอมูลคุณภาพสินคาใหกับโรงงานเพื่อ

ดําเนินการผลิต กลุมบริษัทฯ จะทยอยสงมอบสินคาโดยที่ลูกคาจะเขามาตรวจรับสินคาพรอมกับตัวแทนของเจาของโครงการ 

เมื่อมีการตรวจรับสินคาแลวจะถือวากลุมบริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์และความเส่ียงใหกับลูกคาแลว และลูกคาจะตองเปนผู

ขนสงสินคาเอง ทั้งน้ี เงื่อนไขการชําระเงิน คือ ลูกคาจะตองมีการวางมัดจําคาสินคาจํานวนหนึ่ง และชําระคาสินคาสวนที่

เหลือเมื่อลูกคาไดรับคาจางจากเจาของโครงการ หรือคิดเปนระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 30 วันถึง 90 วันนับจากวันสงมอบงาน 

ซึ่งเปนแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม 

2.4.2.2 การจําหนายวัสดุกอสราง 

ในการส่ังซื้อวัสดุกอสรางในแตละคร้ัง ลูกคาซ่ึงเปนผูรับเหมาชวงของกลุมบริษัทฯ จะสงใบขอซื้อสินคา ซ่ึงจะระบุ

สินคาและปริมาณสินคาที่ตองการใหกับกลุมบริษัทฯ แลวกลุมบริษัทฯ จะขอราคากับผูจัดหาวัสดุกอสรางเพ่ือเสนอราคาใหกับ

ลูกคารายดังกลาวตอไป ทั้งน้ี เมื่อกลุมบริษัทฯ และลูกคาไดตกลงเงื่อนไขกันแลวนั้น กลุมบริษัทฯ จะนัดการสงสินคากับผู

จัดหาวัสดุกอสรางตามสถานที่และเวลาที่ลูกคาตองการ  
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นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในวัสดุกอสรางจะถูกโอนใหกับลูกคาเมื่อลูกคาตรวจรับสินคา ซ่ึงหากสินคาไดรับความเสียหาย

ภายหลังจากการตรวจรับสินคา ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด อยางไรก็ดี หากสินคาไดรับความเสียหายระหวางการจัดสง 

ผูจัดหาวัสดุกอสราง และ/หรือผูจัดสงสินคาจะเปนผูรับผิดชอบความเสียหายดังกลาว ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ จะใหระยะเวลาการให

สินเช่ือกับผูรับเหมาชวงประมาณ 30 วัน ถึง 90 วัน ซ่ึงจะไมไดมีการเรียกเก็บเงินมัดจาํสินคา 

2.5 การจัดอันดับผูรับเหมาจากหนวยงานราชการ  

กลุมลูกคาหลักของกลุมบริษัทฯ ในธุรกิจรับเหมากอสรางคือ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในการรับงาน

กอสรางจากหนวยงานราชการ กลุมบริษัทฯ จะตองข้ึนทะเบียนกับหนวยงานราชการ ซ่ึงหนวยงานราชการจะพิจารณาจาก

ผลงานในอดีตของบริษัท โดยกลุมบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหเปนผูรับเหมาอันดับสูงสุดในงานทางในหลายหนวยงาน

ราชการที่เปนลูกคาของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงจะทําใหกลุมบริษัทฯ มีโอกาสในการเขารวมประกวดราคาในโครงการใหญ ทั้งน้ี ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2564 การข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางบางฉบับของกลุมบริษัทฯ ไดหมดอายุลง ซ่ึงกลุมบริษัทฯ 

ไดดําเนินการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนกับกรมบัญชีกลางแลว แตอยูระหวางการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ทั้งน้ี กรมบัญชีกลาง

ไดมีประกาศแนวปฎิบัติที่เก่ียวของกับการข้ึนบัญชีผูประกอบการงานกอสรางของหนวยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุกอน

กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผูประกอบการที่มีคุณสมบัติเปนผูย่ืนขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานรัฐ โดยให

ผูประกอบการงานกอสรางที่ไดย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลางตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 และทะเบียนเดิมที่

เคยข้ึนทะเบียนไวกับหนวยงานของรัฐอ่ืนหมดอายุระหวางที่กรมบัญชีกลางกําลังดําเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและ

ยังไมไดประกาศรายช่ือผูข้ึนทะเบียนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติเปนผูย่ืนขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงานของรัฐ ให

สามารถคงสิทธิเดิมตามที่ข้ึนทะเบียนไวกับหนวยงานของรัฐเดิมที่หมดอายุตอไป จนกวากรมบัญชีกลางจะประกาศรายช่ือผู

ข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง  

ทั้งน้ี รายละเอียดการจัดอันดับผูรับเหมาของกลุมบริษัทฯ ในหนวยงานราชการ มีดังตอไปน้ี  

2.5.1 บริษัทฯ 

หนวยงานราชการ ประเภทงาน ประเภทท่ี 

กรมบัญชีกลาง สาขางานกอสรางทางและสะพานพิเศษ พิเศษ 

กรมบัญชีกลาง สาขางานกอสรางชลประทาน พิเศษ 

กรมทางหลวง สาขางานบํารุงทาง งานบูรณะทางแบบ  

Pavement In-Place Recycling  

ประเภทที่ 6 

กรมทางหลวง งานบํารุงทาง งานเสริมผิวทางแบบ  

Hot Mixed Asphalt  

ประเภทที่ 4 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานทางระบายนํ้า พิเศษ ก. 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานระบบปองกันน้ําทวม พิเศษ ก. 

กรมทางหลวงชนบท สาขางานบํารุงทาง งานบูรณะทางแบบ  

Pavement In-Place Recycling  

ประเภทที่ 6 
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2.5.2 CCSP 

หนวยงานราชการ ประเภทงาน ประเภทท่ี 

กรมบัญชีกลาง สาขางาน 

กอสรางทางและสะพานพิเศษ 

พิเศษ 

กรมบัญชีกลาง สาขางานกอสรางชลประทาน พิเศษ 

กรมทางหลวง สาขางานบํารุงทาง  

งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal  

ประเภทที่ 2 

กรมทางหลวง งานบํารุงทาง งานเสริมผิวทางแบบ  

Hot Mixed Asphalt  

ประเภทที่ 4 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานทางระบายนํ้า พิเศษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานระบบปองกันน้ําทวม พิเศษ ก. 

บมจ. ทาอากาศยานไทย สาขางานกอสรางประเภทงานโยธา ประเภทที่ 1 

2.5.3 THE 

หนวยงานราชการ ประเภทงาน ประเภทท่ี 

กรมบัญชีกลาง สาขางานกอสรางทาง ช้ัน 2 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) 

SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

(SME-GP) 

SME 

 

2.6 ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกจิ 

การประกอบธุรกิจตาง ๆ ของกลุมบริษัทฯ ตามท่ีกลาวมาขางตนนั้น มีกฎหมายหลักที่เก่ียวของ ดังนี้ 

2.6.1 ธุรกิจรับเหมากอสราง 

 ในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ กับหนวยงานราชการ กลุมบริษัทฯ จําเปนตองข้ึนทะเบียน

เปนผูรับจางกับหนวยงานราชการเจาของโครงการ เพ่ือใหมีสิทธิย่ืนขอเสนอเขาประมูลงานกับหนวยงานราชการแตละ

หนวยงาน ตามประเภทงานกอสรางและลําดับช้ันที่ไดข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงในปจจุบันกลุมบริษัทฯ ไดมีการข้ึนทะเบียนเปนผู

รับจางระดับสูงกับหลายหนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เปนตน (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในสวนที่ 2.5 การจัดอันดับผูรับเหมาจากหนวยงานราชการ) และยังไดข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบการกอสรางกับ

กรมบัญชีกลาง เพ่ือใหสามารถยื่นขอเสนอประมูลงานในโครงการกอสรางกับหนวยงานราชการไดตามพระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจดัจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

 นอกจากนี้ ในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางแนวราบของกลุมบริษัทฯ จําเปนตองมีวิศวกรที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) เปนผูควบคุมการ

ดําเนินการกอสราง และวิศวกรที่มีใบอนุญาตดังกลาวจะตองปฎิบัติตามขอบังคับสภาวิศวกร 

 โครงการรับเหมากอสรางแนวราบของกลุมบริษัทฯ บางโครงการอาจมีความจําเปนตองใชวัตถุระเบิดบางชนิดตาม

พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 (รวมทั้งที่มีการแกไข

เพ่ิมเติม) หรือตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และบางโครงการยังมีการ

ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง หรือสถานีบริการน้ํามัน ซ่ึงเปนกิจการควบคุมที่ตองมีการแจงการประกอบ
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กิจการ หรือไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) ซึ่งในกรณีที่มีความจําเปนดังกลาว กลุมบริษัทฯ ไดจัดใหมีการขออนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของตามแต

ความจําเปนของแตละโครงการแลว  

2.6.2 ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง 

 ในการประกอบกิจการโรงงานเพ่ือผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟลทติกคอนกรีต คอนกรีต

อัดแรงและราวเหล็กลูกฟูกกันรถ ทอระบายนํ้าคอนกรีต เปนวัสดุกอสรางหลักสําหรับโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ 

จําเปนตองไดรับใบอนุญาตและใบรับรองการกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่มีการ

แกไขเพ่ิมเติม) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

 นอกจากนี้การประกอบกิจการโรงงานของกลุมบริษัทฯ ซึ่งมีการสะสม ผสมซีเมนต หิน ทรายหรือวัตถุที่คลายคลึง

นั้น จําเปนตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพ้ืนที่

โรงงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) อีกดวย ซ่ึงกลุมบริษัทฯ มีใบอนุญาต

ในการดําเนินงานตามความจําเปนครบถวน  
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2.7 งานท่ียังไมไดสงมอบ 

กลุมบริษทัฯ มีงานที่ยังไมไดสงมอบ ณ 30 กันยายน 2564 มีดังตอไปน้ี 

โครงการ คูสัญญา ระยะเวลาการดําเนินการ 
มูลคาสัญญา1 

(ลานบาท) 

ความคืบหนาของ

โครงการ (รอยละ) 

มูลคาของงานท่ี 

ยังไมไดสงมอบ 

(ลานบาท) 

โครงการท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ 

1. โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 กรมทางหลวง ก.พ. 62 – พ.ย. 64
2
 518.44 84.97 62.50 

2. โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร  

กรมทางหลวง มิ.ย. 62 – ม.ค. 65 1,095.40 85.41 159.81 

3. โครงการทางหลวงหมายเลข 304  กรมทางหลวง ต.ค. 62 – ธ.ค. 65
3
 1,185.25 18.99 960.13 

4. โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของ

ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 2 

กรมทางหลวง ก.ย. 63 – ธ.ค. 65  621.12 32.07 421.94 

5. โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย การรถไฟแหงประเทศไทย ก.พ. 64 - ก.พ. 67 8,000.00 4.91 7,607.06 

6. โครงการถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สาย อย 2039 แยก

ทางหลวงหมายเลข 33 - บ.ไกจน 

กรมทางหลวงชนบท

พระนครศรีอยุธยา 

ก.พ. 64 - มิ.ย. 644 14.39 50.94 7.61 

โครงการท่ีดําเนินการโดย CCSP 

7. โครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร  กิจการรวมคาเอสทีทีพ ี ก.พ. 61 - เม.ย. 65 1,842.64 80.44 360.50 

8. โครงการทางหลวงหมายเลข 3701  กรมทางหลวง ม.ค. 62 – ก.ค. 645 524.94 72.29 145.47 

9. โครงการอางเก็บนํ้าคลองสังข  กรมชลประทาน มี.ค. 62 – ก.ย. 64
6
 393.11 59.97 157.35 

10. โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก การรถไฟแหงประเทศไทย  เม.ย. 62 – พ.ค. 64
7
 2,911.73 85.61 419.07 

11. โครงการพัฒนาคูนํ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต  กรมทางหลวง ก.ค. 62 – ม.ิย. 65 540.38 61.22 209.57 

12. โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง กรมทาอากาศยาน ส.ค. 62 – ต.ค. 64
8
 634.02 91.09 56.47 

13. โครงการบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน ถนนวิภาวดีรังสิต 

ระยะท่ี 2 ตอนที่ 2 

การไฟฟานครหลวง พ.ค. 63 – ก.พ. 65 74.56 27.98 53.69 

14. โครงการวางทอประปาและงานที่เก่ียวของ ถนนวิภาวดีรังสิต 

ตอน 2 

การประปานครหลวง ก.ย. 63 – พ.ค. 65 23.05 39.11 14.03 
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โครงการ คูสัญญา ระยะเวลาการดําเนินการ 
มูลคาสัญญา1 

(ลานบาท) 

ความคืบหนาของ

โครงการ (รอยละ) 

มูลคาของงานท่ี 

ยังไมไดสงมอบ 

(ลานบาท) 

15. โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของ

ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 

กรมทางหลวง ต.ค. 63 – ม.ค. 66 632.30 26.28 466.16 

16. โครงการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะเมืองอาวนาง กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ย. 63 - พ.ย. 65 133.94 30.23 93.45 

17. โครงการถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สาย อย 4055 แยก

ทางหลวงหมายเลข 3267 - บานตาลเอน 

กรมทางหลวงชนบท

พระนครศรีอยุธยา 
มี.ค. 64 - ต.ค. 64

9
 42.01 94.42 2.34 

18. โครงการกอสรางสะพานลอยเดินเทา (Skywalk) สายสีเขียว  

Phase I 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เม.ย. 64 - ม.ค. 65 63.55 63.55 39.80 

19. โครงการกอสรางระบบปองกันนํ้าทวพื้นที่ชุมชนบานลาดระยะท่ี 

1 อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มิ.ย. 64 - ก.ค. 66 119.95 119.95 119.75 

โครงการท่ีดําเนินการโดย THE 

20. โครงการทาอากาศยานจังหวัดหัวหิน กรมทาอากาศยาน ก.ย. 63 – ส.ค. 65 224.20 8.08 206.09 

21. โครงการทาอากาศยานจังหวัดลําปาง กรมทาอากาศยาน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 214.82 15.42 181.69 

โครงการท่ีดําเนินการโดยกิจการรวมคา CPN 

22. โครงการคลองระบายนํ้าและอาคารประกอบ  

จังหวดันครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน ส.ค. 64 – พ.ค. 67 982.35
10

 - 982.35 

รวมโครงการท่ีไดเขาทําสัญญาแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564   23,360.39  12,726.28 

โครงการท่ีไดเขาทําสัญญา หรือหนวยงานเจาของโครงการไดประกาศผูเสนอราคาตํ่าสุดเพิ่มเติมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

23. ระบบปองกันน้ําทวม โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวดัตราด 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 780 วนั  

หลังจากไดรับแจงใหเร่ิมงาน 

162.99 - 162.99 

24. โครงการกอสรางสะพานลอยเดินเทา (Skywalk) สายสีนํ้าเงิน 

เชื่อมระบบขนสงมวลชลเพื่อสาธารณประโยชน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ต.ค. 64 – ส.ค. 65 137.97 - 137.97 

25. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาท่ี 1 การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคม 

1020 วัน หลังจากไดรับแจง

ใหเร่ิมงานภายใน 7 วัน 
2,060.75

11
 - 2,060.75 

26. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82  

ชวงเอกชัย-บานแพว ตอน 8
12

 

กรมทางหลวง 1080 วัน  

หลังจากไดรับแจงใหเร่ิมงาน 

1,785.05 - 1,785.05 

รวม 28,835.32  16,873.04 
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หมายเหต:ุ          1 มูลคาสัญญาของโครงการที่กอสรางเสร็จแลวอางอิงตามรายไดท่ีบริษัทฯ บันทึกเปนรายไดจากการรับเหมากอสราง ซ่ึงอาจแตกตางจากที่ระบุในสัญญาเน่ืองจากมีการเพิ่มหรือลดเนื้องานตามงานกอสรางจริง และมูลคาสัญญาของโครงการที่อยู

ระหวางกอสรางอางอิงตามมูลคาที่ระบุในสัญญาจางเหมา (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
2 บริษทัฯ คาดวาจะสามารถสงมอบงานไดในเดือนธันวาคม 2564 และไดรับการงดเวนคาปรับจากมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

3 โครงการทางหลวง 304 บริษัทฯ ไดรับการสงมอบพื้นท่ีบางสวนจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายหลังจากท่ีไดทําสัญญาแลว รวมถึงแนวพื้นท่ีกอสรางพบอุปสรรคในการร้ือยายสาธารณูปโภค และการทับซอนกับการกอสรางโครงการอื่น ๆ ท้ังน้ี  

บริษัทฯ จะติดตามความคืบหนาของโครงการ หากพบอปุสรรคในการดําเนินงาน บริษัทฯ จะดําเนินการประสานงานกับเจาของโครงการและดําเนินการขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาตอไป 
4 บริษัทฯ ไดสงมอบงานแลวในเดือนตุลาคม 2564 และไดรับการงดเวนคาปรับจากมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของ COVID-19  
5 ในปจจุบัน CCSP ไดรับมอบพื้นท่ีทั้งหมดแลว อยางไรก็ดี CCSP อยูระหวางหาขอสรุปท่ีเกี่ยวของกับมูลคางานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการแกไขแบบทอสงกาซของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนั้น CCSP ไดนําสงหนังสือขอขยาย

ระยะเวลาของสัญญาอีกจํานวน 224 วัน เปนเดือนมีนาคม 2565 อยางไรก็ตาม งานในชวงสุดทายจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากงาน ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต งานระบบระบายน้ํา งานคันทางและฟุตบาท และงานระบบไฟฟา ซึ่งเปนงานที่มี

มูลคาสูง ท้ังนี้ CCSP ไดมีการวางแผนงาน จัดเตรียมเคร่ืองจักร และจัดหาวัสดุกอสรางไวพรอมในการทํางานในสวนที่เหลือแลว 
6 ในเดือนสิงหาคม 2564 CCSP ไดยื่นเอกสารการขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอกี 9 เดือนไปถึงเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 CCSP อยูระหวางหาขอสรุปกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุปสรรคจากการสงมอบพ้ืนที่ เน่ืองจาก

พื้นท่ีที่สงมอบยังไมสามารถกอสรางได 

7 CCSP ไดยื่นเอกสารการขอขยายระยะเวลาของสัญญาตอไปอีกประมาณ 415 วัน เก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ซึ่ง ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 การขอขยายระยะเวลาดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของการรถไฟแหง

ประเทศไทย ทั้งนี้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 กลุมบริษทัที่ปรึกษาโครงการของการรถไฟแหงประเทศไทยไดออกจดหมายการงดเรียกคาปรับตามสัญญา เน่ืองจากสถานการณ COVID-19 นอกจากนี้ เนื้อความในจดหมายดังกลาวไดระบุวาจะยัง

ไมมีการหักคาปรับออกจากคาจางที่ CCSP จะไดรับจากการจายงวดงานประจําเดือน 
8 CCSP ไดรับอนุมัตจิากกรมทาอากาศยานไดอนุมตักิารขยายระยะเวลาของสัญญาไปถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 อยางไรก็ดี ไดนําสงหนังสือขอขยายระยะเวลาของสัญญาอีกจํานวน 158 วนั จากอุปสรรคที่เกี่ยวของกับสภาพพื้นท่ีกอสราง 
9 โครงการดังกลาวไดสงมอบงานแลวในเดือนตุลาคม 2564 
10 มูลคาสัญญาดังกลาวคิดตามสัดสวนไดเสียของบริษัทฯ ในกิจการรวมคา CPN ที่รอยละ 38.25 ทั้งน้ี มูลคาสัญญารวมของโครงการดังกลาวเทากับ 2,568.22 ลานบาท 
11 มูลคาสัญญาดังกลาวคิดตามสัดสวนไดเสียของบริษัทฯ ในกิจการรวมคา ยูเอน็-ซีซ ีที่รอยละ 30 ทั้งน้ี มูลคาสัญญารวมของโครงการดังกลาวเทากับ 6,869.16 ลานบาท 
12 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 กรมทางหลวงไดประกาสใหกิจการรวมคาซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี เปนผูเสนอราคาต่ําสุดมูลคา ซึ่งมูลคาสัญญาดังกลาวเปนมูลคารวมของโครงการที่ดําเนินการโดยกิจการรวมคา ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี ท่ี CEC และ 

THE มีสัดสวนไดเสียจํานวนรอยละ 51.00 และรอยละ 49.00 ตามลําดับ 

จากการแพรระบาดของ COVID-19 ทําใหภาครัฐอาจมีการบังคับใชมาตรการตาง ๆ หลายประการเพื่อจํากัดการแพรระบาดของโรคที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมกอสรางใน

ภาพรวม เชน การจํากัดการเดินทางภายในประเทศและตางประเทศ และการมีคําส่ังใหหยุดงานกอสรางและหามการเดินทางและเคล่ือนยายแรงงาน เปนการช่ัวคราวตามที่ระบุใน

ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ที่ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 

2564 โดยมาตรการดังกลาวสงผลใหบางโครงการของกลุมบริษัทฯ (โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ตองหยุดกอสราง ซ่ึงกระทบตอความ

คืบหนาในการดําเนินงาน รวมถึง ผลกระทบอ่ืน ๆ จากการแพรระบาดของ COVID-19 เชน การขาดแคลนแรงงาน (จากการจํากัดการเดินทางภายในประเทศ และการปดพรหมแดนทํา

ใหแรงงานตางชาติไมสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได) และความลาชาในนําเขาเครื่องจักรและวัสดุกอสรางจากตางประเทศจากการหยุดชะงักของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ท่ี

เก่ียวของ ทําใหความคืบหนาของโครงการบางโครงการลาชาจากแผนงานที่กําหนดไว และอาจเกินกําหนดระยะเวลาสงมอบงานตามสัญญา 

ตอมา วันที่ 2 สิงหาคม 2564 กรุงเทพมหานครและภาครัฐอื่น ๆ ไดผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19 ทําใหปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ไดกลับเขา

ดําเนินการกอสรางในทุกโครงการภายใตแนวทางปองกันควบคุมโรคในพื้นท่ีเฉพาะ (Bubble and Seal)  

นอกจากน้ี ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 ที่เก่ียวของกับอัตราคาปรับ

จากงานลาชาเกินกําหนดระยะเวลาของสัญญา ซ่ึงสามารถสรุปได ดังน้ี 
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ที่มา: กรมบัญชีกลาง (ขอมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564) 

นอกจากน้ี ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ท่ัวราชอาณาจักรยังคงมีผลบังคับใชอยู ทั้งน้ี จากขอเท็จจริงในปจจุบันขางตน จึงทําให

ผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ จะเขาขายการใหคิดคาปรับท่ีรอยละ 0 ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการกอสรางในปจจุบันที่อยู

ระหวางกอสรางแตเกินระยะเวลาของสัญญา เชน โครงการทางหลวงหมายเลข 3701 โครงการอางเก็บนํ้าคลองสังข และโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก นอกจากน้ี กลุม

บริษทัฯ ไดมีการสงหรือจะสงขอสงวนสิทธิ์ในการขอขยายระยะเวลาของสัญญา (แลวแตกรณี) จากผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ใหกับหนวยงานเจาของโครงการ  
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3. ปจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งน้ีมีความเส่ียง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้

อยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยความเส่ียงในหัวขอน้ีกอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 

 ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอกลุมบริษัทฯ 

และมูลคาหุนของบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเส่ียงอ่ืน ๆ ซึ่งกลุมบริษัทฯ 

ไมอาจทราบไดในขณะน้ีหรือเปนความเส่ียงที่กลุมบริษัทฯ พิจารณาในขณะน้ีวาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจเปนปจจัยความ

เส่ียงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเส่ียงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย 

สภาพคลอง หรือ แหลงเงินทุนของกลุมบริษัทฯ  

นอกจากน้ี ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ี เชน การใชถอยคําวา “เช่ือ

วา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการใน

อนาคต การคาดการณเก่ียวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวของในการ

ประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของ

กลุมบริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดข้ึนจริงอาจมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเก่ียวของกับรัฐบาลหรือ

เศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากส่ิงพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 

โดยที่กลุมบริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด ดังน้ัน ผูลงทุนควร

พิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ 

ปจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทุน

อยางมีนัยสําคัญ และแนวทางในการปองกันความเส่ียง สามารถสรุปไดดังน้ี 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิ  

3.1.1 ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดในการดําเนินธุรกิจขึ้นกับโครงการที่กลุมบริษัทฯ 
ประกวดราคาได (Project – Based Performance)  

กลุมบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากการใหบริการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมี ลักษณะแนวราบ ซึ่งไดแก   

งานทาง งานรถไฟ งานทาอากาศยาน งานเข่ือน และอางเก็บน้ํา เปนตน ซ่ึงมีลักษณะเปนงานโครงการและมีที่มาจากการ

เขาประกวดราคางานจากกลุมลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน ดังน้ัน รายได ผลประกอบการ และ/หรือกระแสเงินสดของกลุม

บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนโครงการที่ประกวดราคาได ระยะเวลาการกอสรางของแตละโครงการ ความคืบหนา

ของงานกอสราง และมูลคางานที่สงมอบตอเจาของโครงการ โดยในชวงป 3 ปที่ผานมา (2561 – 2563) และในงวดเกาเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 มีการเปดประมูลงานโครงการดังกลาวอยางตอเน่ือง และกลุมบริษัทฯ สามารถ

ประกวดราคางานโครงการไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนผลใหกลุมบริษัทฯ สามารถรักษารายไดใหมีความตอเนื่อง โดยรายไดรวม

ของกลุมบริษัทฯ (ไมรวมรายไดทางการเงิน) เทากับ 4,005.92 ลานบาท 3,210.40 ลานบาท และ 4,129.58 ลานบาท ในป 

2561 – 2563 ตามลําดับ และเทากับ 2,999.11ลานบาท และ 3,735.85 ลานบาท ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 ตามลําดับ อยางไรก็ดี หากในอนาคต จํานวนโครงการที่เปดใหมีการประกวดราคาในอุตสาหกรรมลดลง

อยางมีสาระสําคัญ และ/หรือกลุมบริษัทฯ ไมสามารถประกวดราคาโครงการใหม ๆ ไดอยางตอเน่ือง จะสงผลใหกลุมบริษัทฯ 

เกิดความเส่ียงที่จะมีรายได ผลประกอบการ และ/หรือกระแสเงินสดที่ขาดความตอเน่ืองและ/หรือมีความผันผวนได 
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กลุมบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว จึงใหความสําคัญกับการติดตามขอมูลขาวสารการเปดประกวดราคา

งานอยางเปนระบบเพ่ือเตรียมความพรอมในการประกวดราคา โดยกลุมบริษัทฯ มีแนวทางในการประกวดราคางานกอสราง

ลวงหนา เพื่อเปนการลดความเส่ียงดังกลาว นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ ยังใหความสําคัญในดานการพัฒนาความสามารถใน

การบริหารจัดการตนทุนการกอสราง เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันทางดานราคา ในขณะที่ยังสามารถรักษาอัตรา

กําไรใหอยูในระดับที่กลุมบริษัทฯ คาดหวังได เนื่องจากราคาประกวดราคายังคงเปนปจจัยหลักในการคัดเลือกผูประกวดราคา

งานกอสรางโดยเฉพาะงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐ เชน การที่กลุมบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบการรับเหมากอสราง

ที่มีโรงงานผลิตชิ้นสวนสะพานคอนกรีตสําเร็จรูป (Yard Segment) เปนของตนเอง อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตแอส

ฟลทติกคอนกรีต และโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เปนตน ซึ่งถือเปนอีกหน่ึงปจจัยที่ชวยลดตนทุนในการกอสรางของกลุม

บริษัทฯ ไดอยางมีนัยสําคัญ โดยปจจัยดังกลาวขางตนเปนสาเหตุหลักที่ทําใหกลุมบริษัทฯ สามารถชนะในการประกวดราคา

โครงการ มีรายไดอยางตอเนื่องดังกลาวขางตน นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ ยังมีผลงานกอสรางอางอิงสะสมมาอยางตอเนื่อง 

และเปนผูมีคุณสมบัติในการเขาประกวดราคา ซ่ึงเพ่ิมโอกาสใหกลุมบริษัทฯ สามารถเขาประกวดราคาไดอยางตอเนื่อง และ

เพ่ิมโอกาสในการเขาประกวดราคาโครงการท่ีมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเขาประมูลที่สูงขึ้นไดอีกในอนาคต ในขณะที่ยัง

สามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจรับเหมากอสรางใหอยูในระดับไมต่ํากวารอยละ 9.00 ในชวง 3 ปที่ผานมา (2561 – 

2563) และในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 ทั้งน้ี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีมูลคา

งานที่ยังไมไดสงมอบ ทั้งหมด ประมาณ 16,873.04 ลานบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.5 การ
จัดอันดับผูรับเหมาจากหนวยงานราชการ และสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ)  

3.1.2 ความเสี่ยงจากการท่ีรายไดของกลุมบริษัทฯ โดยหลักมาจากกลุมลูกคาภาครัฐ  

รายไดจากการรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ ทั้งหมดในป 2561 – 2563 และในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2563 และ 2564 มาจากการลงทนุในธุรกิจพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานประเภทงานในลักษณะแนวราบจากภาครัฐ1 ซึ่ง

ไดแก งานทาง งานรถไฟ งานทาอากาศยาน งานเข่ือน และอางเก็บนํ้า เปนตน กลาวคือ หนวยงานรัฐที่เปนผูลงทุนใน

โครงการดังกลาว ไดแก กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท การนิคมอุตสาหกรรม การรถไฟแหงประเทศไทย และ

กรมทาอากาศยาน เปนกลุมลูกคาหลักของกลุมบริษัทฯ โดยรายไดจากลูกคารายดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 39 - 

71 รอยละ 0 – 17 รอยละ 0 – 50 และรอยละ 2 – 17 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ ในป 2561 - 2563 

และในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 ตามลําดับ อยางไรก็ดี เน่ืองจากมูลคาการลงทุนของภาครัฐใน

โครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวในแตละชวงเวลาจะเปล่ียนแปลงไปจากหลายปจจัย เชน ตามแผนงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล 

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศในแตละชวงเวลา เปนตน ดังน้ัน หากงบประมาณการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน

ของภาครัฐลดลงอยางมีสาระสําคัญ หรือกรณีที่กลุมบริษัทฯ มีขอพิพาทกับลูกคาดังกลาว อันเปนผลใหกลุมบริษัทฯ ไม

สามารถเขารวมประกวดราคาโครงการใหม ๆ ของภาครัฐไดอยางตอเนื่อง จะสงผลใหกลุมบริษัทฯ เกิดความเสี่ยงที่จะมี

รายได ผลประกอบการ และกระแสเงินสดที่ขาดความตอเน่ือง และมีความผันผวนได ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ มิไดมีความเส่ียงจาก

ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองสําหรับโครงการที่ไดมีการลงนามไปแลว เนื่องจากโครงการที่มีการลงนามไปแลวจะไดรับการ

จัดสรรงบประมาณตามงบประมาณผูกพัน ซ่ึงเปนการรับประกันวงเงินที่ภาครัฐจะตองนํามาใชจายในโครงการดังกลาว 

กลุมบริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการรักษา และพัฒนาความสามารถในการแขงขันในการสงมอบงานกอสรางที่มี

คุณภาพ ตรงตามความตองการของลูกคาในราคาที่เหมาะสม และตรงเวลา เพ่ือใหสามารถเขาประกวดราคางานกอสรางจาก

ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 

                                                           
1  พิจารณาจากเจาของโครงการกอสราง โดยรวมรายไดท้ังจากการโครงการที่กลุมบริษัทฯ เขาประกวดราคาเองโดยตรง และโครงการท่ีกลุม

บริษัทฯ รับเหมากอสรางชวง 
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3.1.3 ความเสี่ยงจากการแขงขนัท่ีรุนแรงในการประกวดราคา 

ธุรกจิกอสรางในประเทศเปนธุรกิจที่มีการแขงขันทางดานราคาสูง โดยการไดรับงานโครงการใหม ๆ มักกําหนดจาก

เกณฑการประกวดราคาแขงขันเปนหลัก โดยหลังจากที่ผานคุณสมบัติในการเปนผูประกวดราคาแลว เจาของโครงการ

โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ จะพิจารณาราคาจากการประกวดราคาเปนหลัก กลุมบริษัทฯ อาจเผชิญกับการแขงขันที่เพ่ิม

มากข้ึนจากบริษัทรับเหมากอสรางจากทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน การเขามารวมประกวดราคาจากบริษัทในประเทศ

จีน ซ่ึงอาจมีความไดเปรียบทางการแขงขันในดานเทคโนโลยี ตนทุนวัสดุกอสรางและแรงงาน จนอาจเปนผลใหกลุมบริษัทฯ 

อาจตองยอมรับกําไรตามสัญญา (Profit Margin) ที่ลดลงหรือใหเงื่อนไขการทํางานที่ดีข้ึนแกเจาของโครงการเพ่ือประโยชน

ในการแขงขัน นอกจากนี้ แมกลุมบริษัทฯ จะผานคุณสมบัติในการเปนผูประกวดราคาและชนะการประกวดราคาแลว ก็อาจมี

ผูรวมประกวดราคารายอ่ืนโตแยงหรืออุทธรณการประกาศผลผูชนะการประกวดราคาของกลุมบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลให

ข้ันตอนการประกวดราคายืดเยื้อ และ/หรืออาจสงผลใหกลุมบริษัทฯ ไมเปนผูชนะการประกวดราคา และ/หรือไมสามารถเริ่ม

ดําเนินการกอสรางได 

หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถชนะการประกวดราคาไดจะสงผลใหกลุมบริษัทฯ เกิดความเสี่ยงที่จะมีรายได ผล

ประกอบการ และ/หรือกระแสเงินสดที่ขาดความตอเน่ืองและ/หรือมีความผันผวน และ/หรือขาดสภาพคลองได 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว โดยการมุงเนนในการพัฒนาคุณภาพของงาน

กอสราง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนของกลุมบริษัทฯ จากการมโีรงงานผลิตวัสดุกอสรางเปนของตนเอง 

จะเห็นไดวาในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2561 – 2563) และในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัท

ฯ สามารถรักษาอัตรากําไรข้ันตนจากธุรกิจรับเหมากอสรางใหอยูในระดับสูง ไมต่ํากวารอยละ 9.00 รวมทั้งมีงานโครงการ

กอสรางอยางตอเนื่อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ (งานที่ยังไมไดสงมอบ)) 
อีกทั้งกลุมบริษัทฯ ยังมีกลยุทธในการรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เชน การต้ังกิจการรวมคาเพ่ือเขาประกวดราคารวมกัน 

เปนตน เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและสรางโอกาสทางธุรกิจในการเขาประกวดราคาในโครงการที่มีการกําหนดคุณสมบัติของ

ผูเขาประมูลที่สูงข้ึน และเปนการชวยลดการแขงขันอีกดวย   

3.1.4 ความเสี่ยงจากการท่ีกลุมบริษัทฯ มตีนทุนในการกอสรางจริงสงูกวาราคาเขาประกวดราคางานกอสรางใน
สัญญา ซึ่งอาจเปนผลใหกําไรและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ ไมเปนไปตามท่ีคาดไว  

สัญญากอสรางของกลุมบริษัทฯ เปนสัญญาประเภทราคาตอหนวย (Unit price contract) หรือสัญญาที่มีการระบุ

ราคาตอหนวยของโครงการกอสรางไวลวงหนากอนเร่ิมดําเนินการกอสราง โดยในการกําหนดราคาเขาประกวดราคางาน

กอสราง กลุมบริษัทฯ จะคํานวณโดยการนําตนทุนตามงบประมาณบวกดวยอัตรากําไรข้ันตนที่ตองการ ดังน้ัน กลุมบริษัทฯ 

จึงอาจมีความเส่ียงท่ีตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาตนทุนตามงบประมาณ เนื่องจากความผันผวนดานราคา วัสดุ

กอสราง แรงงาน และ/หรือปริมาณงานมากกวาท่ีประมาณการไว จะสงผลใหอัตรากําไรข้ันตนที่ไดรับต่ํากวาที่คาดการณไว 

หรือมีผลการดําเนินงานขาดทุนได ถาตนทุนที่เกิดข้ึนจริงสูงกวารายไดในสัญญาที่ทํากับลูกคา  

ทั้งน้ี ตนทุนการรับเหมากอสราง ประกอบดวย ตนทุนการวาจางผูรับเหมาชวง ตนทุนคาวัสดุกอสราง และตนทุนอ่ืน 

ซึ่งไดแก คาแรงทางตรง คาใชจายโสหุย และอ่ืนๆ โดยในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2561 – 2563) และในงวดเกาเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 เทากับรอยละ 41 – 46 รอยละ 36 – 45 และรอยละ 13 - 18 ของตนทุนโครงการของ

กลุมบริษัทฯ ตามลําดับ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.4.16 ขอ 16.2.1.2 คาใชจาย (ก) ตนทุนการรับเหมา
กอสราง และอัตรากําไรขั้นตนจากการรับเหมากอสราง) 

(1.1) ตนทุนการวาจางผูรับเหมาชวง  
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ตนทุนการวาจางผูรับเหมาชวงเปนตนทุนหลักในการกอสราง ซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ 41 – 46 ของ

ตนทุนโครงการของกลุมบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2561 – 2563) และในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2563 และ 2564 ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ มีการวาจางผูรับเหมาชวง ซึ่งมีการกําหนดอัตราคาบริการในลักษณะ

เปนสัญญาประเภทราคาตอหนวย (Unit price contract) เชนเดียวกับที่กลุมบริษัทฯ ไดทําสัญญากับเจาของ

โครงการกอสราง กลาวคือ จะมีการจายคาจางแกผูรับเหมาชวงตามปริมาณงานที่สามารถทําไดจริงและสงมอบ

ใหแกเจาของโครงการไดเทาน้ัน ซ่ึงโดยทั่วไปจะเปนราคาที่รวมตนทุนการจัดหาวัสดุกอสรางและแรงงาน ซ่ึงถือเปน

การชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตนทุนโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ไปไดสวนหนึ่ง  

(1.2) ตนทุนคาวัสดุกอสราง 

ตนทุนคาวัสดุกอสรางเปนอีกหน่ึงตนทุนหลักในการกอสราง มีสัดสวนประมาณรอยละ 36 – 45 ของตนทุน

โครงการ ในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2561 – 2563) และในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 

โดยวัสดุกอสรางหลักของกลุมบริษัทฯ ไดแก เหล็ก ซีเมนต นํ้ามัน และแอสฟลท (ยางมะตอย) ทั้งนี้ ความเส่ียงจาก

การที่ตนทุนวัสดุกอสรางที่เกิดข้ึนจริงสูงกวาตนทุนตามงบประมาณอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุ

กอสรางหรือความเสี่ยงจากการที่ปริมาณการใชวัสดุกอสรางมากกวาที่ประมาณการไว 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคาวัสดุกอสราง เน่ืองจากวัสดุกอสรางดังกลาวมีลักษณะเปน

สินคาโภคภัณฑ (Commodity) โดยราคาของวัสดุกอสรางดังกลาว จะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปตามความ

ตองการใชวัตถุดิบ (อุปสงค) ซึ่งโดยหลักจะเปนไปตามความตองการใชวัสดุกอสรางในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 

เชน อุตสาหกรรมรับเหมากอสราง และอุปทานในประเทศและทั่วโลก  ซ่ึงอาจมีความไมแนนอนและ/หรือมีความผัน

ผวน ดังนั้น ในกรณีที่ปริมาณอุปสงคของวัสดุกอสรางหลักดังกลาวเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญหรือในกรณีที่ปริมาณ

อุปทานของวัสดุกอสรางหลักดังกลาวลดลงอยางมีนัยสําคัญ อันจะเปนผลใหราคาของวัสดุกอสรางหลักดังกลาว

เพ่ิมข้ึนตามไปดวย ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุน กําไร และผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ 

ทั้งน้ี อางอิงขอมูลจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณชิยในป มกราคม 2560 – กันยายน 2564 

ราคาวัสดุกอสรางหลัก ซึ่งไดแก ซีเมนต เหล็ก น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และแอสฟลท มีการเปลี่ยนแปลงอยูในกรอบ

ประมาณ รอยละ 5.43 รอยละ 58.06 รอยละ 56.26 และรอยละ 40.75 ตามลําดับ (เมื่อพิจารณาจากจุดสูงสุดและจุด

ต่ําสุด)  
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ราคาวัสดุกอสรางหลัก ในป มกราคม 2560 - กันยายน 2564 

ดัชนีราคาซีเมนต  ดัชนีราคาเหล็ก 

      

ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมนุเร็ว ดัชนีราคา 
แอสฟลท (ยางมะตอย) 

    
ที่มา: กระทรวงพาณิชย ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 

กลุมบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางอยางเปนระบบ 

เร่ิมตั้งแตในกระบวนการคัดเลือกผูจัดหาวัสดุกอสรางของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทฯ มีแนวทางในการจัดหาวัสดุ

กอสรางจากผูจาํหนายวัสดุกอสรางรายใหญในแตละอุตสาหกรรม เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ สามารถมั่นใจไดในระดับหน่ึง

วาผูจัดหาวัสดุกอสรางดังกลาวจะมีความสามารถในการจัดหาวัสดุกอสรางใหกลุมบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องและ

เพียงพอตอปริมาณความตองการใชวัตถุดิบของกลุมบริษัทฯ ดวยราคาที่เหมาะสม กลุมบริษัทฯ มีการจัดหาวัสดุ

กอสรางจากผูจัดหาวัสดุกอสรางหลายราย เพ่ือใหมั่นใจไดวากลุมบริษัทฯ ไมขาดแคลนวัสดุกอสราง และไมพึ่งพิงผู

จัดหาวัสดุกอสรางรายใดรายหน่ึง และกลุมบริษัทฯ เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนโครงการกอสราง

หลัก ไดแก ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) คอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟลทติกคอนกรีต เนื่องจากมีโรงงานผลิต

ของตนเอง นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมุงเนนในการรักษาความสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัสดุกอสรางแตละ

ประเภท โดยการจายชําระเงินอยางตรงเวลา รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาอยางเครงครัดมาโดยตลอด 

อีกทั้ง ในทางปฏิบัติ กลุมบริษัทฯ ยังมีการกําหนดใหทีมงานฝายจัดซื้อของกลุมบริษัทฯ ติดตาม

สถานการณดานปริมาณและราคาวัสดุกอสรางอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการวางแผนจัดซื้อให

เหมาะสมกับสถานการณดานปริมาณและราคาวัตถุดิบ โดยภายหลังจากที่กลุมบริษัทฯ ชนะการประกวดราคางาน

กอสราง กลุมบริษัทฯ จะมีการเขาตกลง สําหรับปริมาณและราคารับซ้ือวัสดุกอสรางบางอยาง เชน เหล็ก และน้ํามัน 

เปนตน กับผูจําหนายวัสดุกอสรางสําหรับใชในโครงการกอสรางน้ัน ๆ เปนการลวงหนา ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยง

จากการผันผวนของราคาวัสดุกอสรางดังกลาวในชวงระยะเวลาการกอสรางโครงการน้ัน ๆ นอกจากนี้ สําหรับวัสดุ
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กอสรางที่กลุมบริษัทฯ ไมสามารถตกลงปริมาณและราคารับซ้ือไวลวงหนาได กลุมบริษัทฯ มีแนวทางในการส่ังซ้ือ

เปนจํานวนมาก (Bulk Purchasing) ซ่ึงเปนผลใหกลุมบริษัทฯ มีอํานาจในการตอรองทางดานราคาได  

นอกจากนี้ เน่ืองจากกลุมบริษัทฯ มีแนวทางในการวาจางผูรับเหมาชวงในการรับเหมากอสรางบางสวน

ของโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ซึ่งโดยสวนใหญ การวาจางผูรับเหมาชวงดังกลาวมักมีการกําหนดเงื่อนไขให

ผูรับเหมาชวงดังกลาวเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางสําหรับใชในงานกอสรางของผูรับเหมาชวงรายน้ัน ๆ ซึ่งจะเปนการ

ชวยลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางของกลุมบริษัทฯ ไปไดอีกสวนหน่ึง 

นอกจากนี้ สําหรับกรณีที่สัญญารับเหมากอสรางในโครงการของภาครัฐ มักมีการกําหนดปรับราคาคางาน

กอสรางตามสูตรการปรับราคาคา K โดยในกรณีที่ตนทุนการกอสรางมีการเปล่ียนแปลงไปในอัตราเกินกวาอัตรา

รอยละตามที่กําหนดในสัญญา กลุมบริษัทฯ จะสามารถทําการปรับปรุงตนทุนงานกอสรางท่ีจะเรียกเก็บจากภาครัฐ

ไดอีกดวย ซึ่งจะชวยจํากัดความเส่ียงจากตนทุนความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางของกลุมบริษัทฯ ใหอยูในอัตรา

ไมเกินกวาอัตรารอยละตามที่กําหนดในสัญญา  

ความเสี่ยงจากการท่ีปรมิาณการใชวัสดกุอสรางมากกวาท่ีประมาณการไว อาจเกิดจากขอผิดพลาด

ในการวางแผนใชวัสดุกอสราง หรือพื้นที่กอสรางมีความแตกตางจากที่คาดการณไวทําใหตองใชวัสดุในการกอสราง

มากกวาที่ประมาณการไวจากการที่ผูรับเหมากอสรางไมสามารถเขาทําการสํารวจพ้ืนที่ในเชิงลึกกอนประกวดราคา

งานกอสราง หรืออาจเกิดจากการประกอบที่ผิดพลาด ไมไดคุณภาพ หรือไมตรงตามแบบ จนตองใชปริมาณวัสดุ

กอสรางเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขช้ินงานใหถูกตอง  

อยางไรก็ดี ตั้งแตในชวงพิจารณาเขารวมประกวดราคางาน กลุมบริษัทฯ จะมีการจัดทํางบประมาณตนทุน

เพ่ือคํานวณราคาที่จะใชในการประกวดราคาโครงการ เร่ิมจากการศึกษาและถอดแบบช้ินงาน (Detailed Drawing) 

ที่ไดรับจากลูกคา เพ่ือวิเคราะหชนิดและปริมาณวัตถุดิบ รวมถึงช่ัวโมงแรงงานที่ใชในการผลิตสําหรับโครงการ และ

ตนทุนคาแรงงานควบคูไปกับการพิจารณาตนทุนการวาจางผูรับเหมาชวง แลวนําขอมูลท่ีไดมาจัดทํางบประมาณ

ตนทุนและคํานวณราคาเพ่ือเขาประกวดราคางานจากลูกคา  

โดยในระหวางการกอสราง กลุมบริษัทฯ มีระบบควบคุมและตรวจสอบปริมาณการใชวัสดุกอสรางที่มี

ประสิทธิภาพ โดยมีระบบ SAP ที่จะกํากับดูแลใหปริมาณการใชวัสดุเปนไปตามที่ กําหนดไวเทานั้น และ

เปรียบเทียบระหวางปริมาณวัสดุกอสรางที่มีการเบิกใชจริง กับปริมาณวัสดุกอสรางใชไปตามแผนการกอสรางทุก 

30 วัน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบผลตางไดอยางรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชวัสดุกอสราง นอกจากนี้ เพ่ือ

ปองกันขอผิดพลาดที่จะทําใหเกิดการใชปริมาณวัสดุกอสรางมากเกินความจําเปน กลุมบริษัทฯ มีนโยบายควบคุม

คุณภาพที่เครงครัด ดวยการจัดใหฝายควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ตรวจสอบในทุกข้ันตอนการกอสรางที่

สําคัญ ซึ่งบางคร้ังหนวยงานควบคุมคุณภาพของลูกคาจะเขารวมสุมตรวจสอบดวย สงผลใหขอผิดพลาดของงาน

ผลิตลดลง และลดความเส่ียงท่ีจะมีการใชวัตถุดิบในปริมาณที่สูงกวางบประมาณได 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีการติดตามตนทุนการกอสรางทุกโครงการอยางสม่ําเสมอ โดยกลุมบริษัทฯ 

ไดมีการใชระบบ SAP เพ่ือใหมั่นใจวาตนทุนอยูในระดับเปนไปตามแผนการ รวมถึงสามารถแกไขจัดการในกรณีที่

ตนทุนสูงกวาท่ีประมาณการไวไดอยางทันทวงที โดยสวนงาน Cost Control จะนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบวา

คาใชจายจริงและความกาวหนาโครงการจริงสําหรับแตละโครงการเปนรายเดือนวามคีวามสอดคลองกันตามแผนที่

วางไวหรือไม อยางไร ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จะทําการปรับปรุงประมาณการตนทุนใหสอดคลองกับคาใชจายจริงเปน

รายไตรมาส นอกจากน้ี สําหรับกรณีที่สัญญารับเหมากอสรางในโครงการของภาครัฐ มักมีการกําหนดใหสามารถ

ปรับเปล่ียนตนทุนปริมาณการใชวัสดุกอสรางที่แตกตางจากแบบเบื้องตนเปนปริมาณการใชวัสดุกอสรางที่ใชจริง

ของกลุมบริษัทฯ ท้ังน้ี ที่ผานมา กลุมบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาวและรักษาอัตรากําไร
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ข้ันตนจากการรับเหมากอสรางในระดับที่ไมต่ํากวารอยละ 9.00 ในชวงป 2561 – 2563 และในงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 

3.1.5 ความเสี่ยงจากความลาชาในการดําเนินการโครงการกอสราง 

เน่ืองจากสัญญากอสรางของกลุมบริษัทฯ ที่สําคัญสวนใหญมีกําหนดเวลาการดําเนินงานแลวเสร็จ โดยหากกลุม

บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามกําหนด กลุมบริษัทฯ ตองชดใชคาเสียหายจากการดําเนินงานไมแลว

เสร็จตามสัญญา โดยปกติจะอยูที่อัตรารอยละ 0.05 – 0.25 ของมูลคาโครงการตามสัญญาสําหรับแตละวันที่ลาชาโดยไมมี

เหตุอันควร แตรวมแลวจะไมเกินรอยละ 10.00 – 15.00 ของมูลคาโครงการตามสัญญา ดังนั้น หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถ

ดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจทําใหกลุมบริษัทฯ ตองชดใชคาเสียหายในจํานวนมาก ซ่ึงอาจสงผล

กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ และ

ผลตอบแทนผูลงทุน 

ทั้งน้ี ความลาชาของโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ อาจมีสาเหตุมาจาก 3 ปจจัยหลัก ไดแก 

1.  ความลาชาจากผูวาจาง 

สําหรับกรณีโครงการรับเหมากอสรางใหกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุมบริษัทฯ อาจมีความ

เสี่ยงจากความลาชาในการสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง และความลาชาดานงานเอกสารและการทําสัญญาของหนวยงาน

ราชการ ทั้งนี้ ในกรณีความลาชาจากการสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง ทางหนวยงานราชการจะทําการตออายุสัญญา

กอสรางออกไป โดยกลุมบริษัทฯ ไมมีหนาที่ตองชดเชยคาเสียหายจากความลาชาดังกลาว นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ 

ยังมีระบบการจัดทําเอกสารและติดตามการสงวนสิทธิ์กับผูวาจางเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหมั่นใจไดวากลุมบริษัทฯ 

จะยังคงไดรับสิทธิ์ในการตออายุสัญญากอสรางออกไปอีก  ทั้งน้ี ในกรณีความลาชาดานงานเอกสารและทําสัญญา

ของหนวยงานราชการ ซึ่งอาจทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและอาจทําใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถ

ดําเนินการไดเสร็จตามสัญญา กลุมบริษัทฯ ใชวิธีการบริหารจัดการมาแกปญหาความลาชาที่มาจากผูวาจางโดย

กลุมบริษัทฯ มีความเขาใจระบบการทํางานดานเอกสารและการทําสัญญาของทางหนวยงานราชการเปนอยางดี 

พรอมทั้งมีการทํางานและติดตอประสานงานรวมกับหนวยงานราชการและเจาหนาที่โครงการน้ัน ๆ และรักษา

ความสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคามาโดยตลอด สําหรับความลาชาทางการเงินกลุมบริษัทฯ ไดมีการสํารองเงินเพ่ิมอีก

ประมาณรอยละ 10.00 – 20.00 ของมูลคางานที่ประกวดราคา เพ่ือใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจที่

เพียงพอ 

2.  ความลาชาจากผูรับจาง 

การรับเหมากอสรางมีความเส่ียงจากความลาชาในการบริหารการกอสรางของกลุมบริษัทฯ และจากการที่

บริษัทผูรับเหมาชวงดําเนินการลาชา เสร็จไมทันตามกําหนดเวลาที่ตกลงไว ซึ่งในระหวางป 2561-2563 กลุมบริษัท

ฯ สามารถสงมอบโครงการกอสรางสวนใหญมากกวารอยละ 90 ของมูลคาโครงการ ณ ขณะนั้นไดตามระยะเวลาที่

กําหนด แมวาการดําเนินการบางโครงการของกลุมบริษัทฯ อาจมีลาชา เน่ืองมาจากพบเหตุสุดวิสัยและไมใช

ความผิดของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ มักจะไดรับการขยายระยะเวลาสัญญาหรืองดเวนคาปรับจากเจาของ

โครงการตามเงื่อนไขของสัญญา อยางไรก็ดี ในระหวางป 2561 – 2563 กลุมบริษัทฯ ไดมีการชําระคาปรับจากการ

สงมอบงานลาชาคิดเปนสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับรายไดรวมของกลุมบริษัทฯ (นอยกวารอยละ 0.05 ของ

รายไดรวม และนอยกวารอยละ 2.0 ของกําไรสุทธิในแตละป) อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีความรูและประสบการณใน

ธุรกจิประมาณ 55 ป อันเปนผลใหกลุมบริษัทฯ มีความเขารูและเขาใจในกระบวนการกอสราง รวมถึงมีการวางแผน

งานกอสรางอยางเปนระบบ มีการจัดทําและติดตามแผนการกอสราง (Master Schedule) เพ่ือใชในการบริหาร
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โครงการกอสรางท้ังหมด ไมวาจะเปนข้ันตอนการกอสราง การส่ังซ้ือวัตถุดิบและวัสดุกอสราง การจัดสรรเครื่องจักร

และแรงงาน ทั้งน้ี ยังมีการแบงแผนงานดังกลาวออกเปนแผนงานยอย ไดแก รายไตรมาส และรายเดือน พรอมทั้ง

ดําเนินการติดตามโดยเปรียบเทียบระหวางผลการกอสรางที่เกิดข้ึนจริงกับแผนการกอสรางที่ไดวางแผนไว พรอม

ทั้งดําเนินการแกไขปญหาในสวนท่ีอาจจะทําใหงานกอสรางน้ันหยุดชะงักอยางทันทวงทีอยางใกลชิด  

 กลุมบริษัทฯ ยังมีแนวทางการเลือกใชผูรับเหมาชวงที่มีความคุนเคย/เคยรวมงานกันมากอน ทําใหกลุม

บริษัทฯ สามารถมั่นใจไดวาผูรับเหมาดังกลาวมีความสามารถในการสงมอบงานที่มีคุณภาพไดตามกําหนดเวลา 

และมีการติดตามความคืบหนาของโครงการเปนระยะและมีการรายงานปญหาที่เกิดข้ึนอยางทันทวงที นอกจากนี้ใน

สัญญาจางเหมาชวงสวนใหญเปนแบบ Back-to-back ยังไดมีการกําหนดบทปรับในกรณทีี่ผูรับเหมาชวงสงมอบงาน

ลาชาเชนเดียวกับสัญญาวาจางท่ีกลุมบริษัทฯ ทํากับหนวยงานภาครัฐไวอีกดวย เพ่ือชวยลดภาระความเส่ียงของ

กลุมบริษัทฯ ในกรณีที่ผูรับเหมาชวงสงมอบงานลาชา  

3.  ความลาชาจากสภาวะอากาศและภัยธรรมชาติ 

งานกอสรางของกลุมบริษัทฯ โดยสวนใหญตองดําเนินการกอสรางกลางแจง ดังนั้น หากเกิดเหตุการณที่

ทําใหพ้ืนที่ท่ีใชดําเนินงานกอสรางอยูในสภาพท่ีไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานกลางแจง เชน อุทกภัย วาตภัย หรือสภาพ

อากาศฝนตกหนักอยางตอเน่ือง เปนตน อาจสงผลใหการดําเนินงานกอสรางหยุดชะงัก จนไมสามารถสงมอบงาน

ไดตามกําหนด และอาจตองชําระคาปรับใหแกลูกคา อีกทั้ง ยังสงผลกระทบตอตนทุนการดําเนินงาน ท้ังนี้ แมวาจะ

มีการหยุดกระบวนการผลิต แตกลุมบริษัทฯ ยังคงตองจายคาแรงแกพนักงานรายวันหากไมไดแจงผูจัดหาแรงงาน

ลวงหนาใหมีการหยุดงาน นอกจากนี้ การทํางานลวงเวลาหรือการเพ่ิมกําลังคนเพ่ือชดเชยการผลิตที่ถูกระงับไป ก็

อาจทําใหตนทุนแรงงานเพ่ิมข้ึนไดอยางมีนัยสําคัญอีกดวย สัญญาสวนใหญระหวางกลุมบริษัทฯ กับลูกคาจะ

กําหนดใหการสงมอบงานลาชาที่เกิดจากการเหตุสุดวิสัยบางอยาง เชน ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม น้ําทวม 

เปนตน ไดรับการยกเวนไมตองจายคาปรับสวนเพ่ิม ดังนั้น สภาพอากาศฝนตกหนักตอเนื่องจึงจัดเปนความเส่ียง

สําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ  

เพ่ือเปนการลดความเส่ียงจากสภาพอากาศฝนตกหนักดังกลาว ผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ไดกําหนดใหมี

การคํานวณเผื่อระยะเวลาที่การดําเนินงานอาจหยุดชะงักจากสภาพอากาศที่ไมเอ้ืออํานวย โดยเฉพาะการดําเนิน

โครงการในชวงฤดูฝน กอนการสงมอบงานใหแกลูกคา โดยทั่วไป กลุมบริษัทฯ จะมีการจัดทํากรมธรรมประกันภัย

ในโครงการที่รับเหมากอสรางที่กลุมบริษัทฯ พิจารณาวามีความเสี่ยง หรือมีมูลคาโครงการที่มีนัยสําคัญ  

อยางไรก็ตาม จากประสบการณ และความชํานาญในการบริหารโครงการรับเหมากอสรางของ 

กลุมบริษัทฯ ในอดีตที่ผานมา กลุมบริษัทฯ ไมเคยประสบปญหาความลาชาในการกอสรางที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

จนเปนผลใหกลุมบริษัทฯ ถูกปรับ หรือเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย อันเน่ืองมาจากความลาชาในการสงมอบงานแต

อยางใด 

3.1.6 ความเสี่ยงจากการวาจางผูรับเหมาชวง 

เน่ืองจากกลุมบริษัทฯ มีแนวทางในการวาจางผูรับเหมาชวงในการกอสรางงานบางสวนของโครงการกอสรางของ

กลุมบริษัทฯ โดยปริมาณงานที่กลุมบริษัทฯ มอบหมายใหแกผูรับเหมาชวงจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมในแตละ

โครงการ โดยพิจารณาความเช่ียวชาญของผูรับเหมาชวงและกลุมบริษัทฯ ในงานกอสรางนั้น ๆ ตนทุนการวาจางผูรับเหมา

ชวงกับตนทุนการดําเนินการกอสรางของกลุมบริษัทฯ รวมถึงจํานวนแรงงานที่มีของกลุมบริษัทฯ ในแตละชวงเวลา ซึ่งมี

สัดสวนประมาณรอยละ 41 – 46  ของตนทุนของโครงการของกลุมบริษัทฯ ในแตละปในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2561 – 2563) 
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และในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการวาจาง

ผูรับเหมาชวง ดังนี้  

(1) ความเส่ียงจากการขาดแคลนผูรับเหมาชวงที่มีคุณภาพ  

การขาดแคลนผูรับเหมาชวงที่มีคุณภาพยอมสงผลใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จไดตาม

แผนงาน ซึ่งอาจนําไปสูตนทุนการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น อาทิ ภาระดอกเบี้ยท่ีกลุมบริษัทฯ ตองแบกรับไวนานข้ึน คาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงานโครงการ ดังนั้น หากจํานวนผูรับเหมาชวงในอุตสาหกรรมลดลง หรือปริมาณงานกอสรางในประเทศเพ่ิม

สูงข้ึน หรือผูรับเหมาชวงสามารถเขาประกวดราคางานเอง จนเปนผลใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาผูรับเหมาชวงได

เพียงพอ และ/หรือตนทุนคารับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

(2) ความเส่ียงจากความลาชาและคุณภาพของผลงานของผูรับเหมาชวง 

กลุมบริษัทฯ ยังมีความเส่ียงในกรณีท่ีผูรับเหมาชวงสงมอบงานลาชากวากําหนด อันเน่ืองมาจากผูรับเหมาชวงอาจ

ไมมีความชํานาญหรืออาจมีปญหาขาดแคลนแรงงาน หรือคุณภาพของงานกอสรางของผูรับเหมาชวงอาจไมผานตาม

มาตรฐานการตรวจรับงานของเจาของโครงการ จนเปนผลใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนด รวมถึงกลุม

บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการโดนปรับจากการไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดอีกดวย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

รายได คาใชจาย ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของกลุมบริษัทฯ 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ มีการวางแผนอยางเปนระบบกอนการเขาประกวดราคางาน โดยตั้งแตในชวงกอนเขาประกวด

ราคางาน กลุมบริษัทฯ จะมีการติดตอผูรับเหมาชวงเบื้องตนเพ่ือตกลงถึงรายละเอียดภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ

ผูรับเหมาชวง ชวงระยะเวลาของโครงการ จํานวนแรงงานที่ตองการ โดยกลุมบริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ

ผูรับเหมาชวงตามหลักเกณฑ ดังน้ี (1) ประสบการณ และศักยภาพทางดานการกอสราง ซ่ึงอางอิงจากโครงการในอดีต (2) 

ความพรอมทางดานแรงงาน (3) คาจางเหมากอสรางมีความสมเหตุสมผล และ (4) ความพรอมทางดานฐานะทางการเงิน 

เพ่ือใหมั่นใจวาหากกลุมบริษัทฯ ชนะการประกวดราคาโครงการผูรับเหมาชวงรายดังกลาว จะสามารถดําเนินการกอสราง

ใหแกกลุมบริษัทฯ ไดอยางมีคุณภาพและภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี ในการเขาทําสัญญากับผูรับเหมาชวง กลุมบริษัทฯ 

จะมีการกําหนดขอตกลงในดานการรับประกันผลงาน และคาปรับในกรณีสงงานลาชา รวมถึงมีการใหผูรับเหมาชวงวาง

หนังสือคํ้าประกันใหสอดคลองกับสัญญาที่กลุมบริษัทฯ ทํากับหนวยงานราชการที่วาจาง เพ่ือใหมั่นใจไดวากลุมบริษัทฯ จะ

สามารถควบคุมระยะเวลาการกอสรางและคุณภาพของงานไดตามที่กําหนด อีกทั้งหากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถจัดหา

ผูรับเหมาชวงหรือผูรับเหมาชวงมีจํานวนนอย กลุมบริษัทฯ สามารถดําเนินงานกอสรางไดเองทั้งหมด อยางไรก็ดี โดยทั่วไป 

กลุมบริษัทฯ จะเลือกวาจางผูรับเหมาชวงเพ่ือประโยชนในดานความรวดเร็วและการบริหารจัดการตนทุน  

นอกจากนี้ ในระหวางการกอสราง กลุมบริษัทฯ ไดจัดทําแผนงานเพ่ือควบคุมการทาํงานของผูรับเหมาชวงในแตละ

โครงการอยางชัดเจนและจะมีวิศวกรซึ่งทําหนาที่ติดตามและควบคุมความคืบหนาและคุณภาพของงานกอสราง และวัสดุที่ใช

ในงานกอสรางของผูรับเหมาชวงใหเปนไปตามแผนงาน เชนเดียวกันกับสวนงานท่ีกลุมบริษัทฯ ดําเนินการเอง โดยมีโฟร

แมนเปนผูรับผิดชอบควบคุมการดําเนินการรายวัน แลวรายงานความคืบหนาใหกับวิศวกรสนามและหัวหนาวิศวกรโครงการ 

ตอมาจะจัดทําสรุปรายงานความคืบหนาใหกับสํานักงานใหญทุกเดือน รวมถึงมีการประสานงานกับเจาของโครงการในการให

ที่ปรึกษาของเจาของโครงการเขามาตรวจรับงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนการชวยลดความเส่ียงในการสงมอบงานลาชาและ

คุณภาพของงานกอสรางไมเปนไปตามมาตรฐาน อีกทั้ง ตามที่สัญญาจางเหมาชวงสวนใหญเปนแบบ Back-to-back ซ่ึง

ผูรับเหมาชวงจะไดรับเงินวาจางเมื่อกลุมบริษัทฯ ไดสงมอบงานและไดรับเงินจากเจาของโครงการ ทําใหผูรับเหมาชวงจะตอง

ดําเนินงานใหเปนไปตามแบบกอสรางในระยะเวลาท่ีกําหนด นอกจากน้ี ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากผูรับเหมาชวง กลุม

บริษัทฯ จะมีการวาจางผูรับเหมาชวงรายอ่ืนเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนใหโครงการกอสรางแลวเสร็จ โดยจะมีการไปเรียกเก็บ

คาใชจายเพ่ิมเติมจากผูรับเหมาชวงที่ไมสามารถสงมอบงานไดตามสัญญาในภายหลัง    
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ทั้งน้ี ภายหลังการทํางานเสร็จตามสัญญา แผนกจัดจางจะทําการประเมินผูรับเหมาชวงเพ่ือเก็บเปนฐานขอมูล

สําหรับทําการคัดเลือกในโครงการตอไป นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับเหมา

ชวง สงผลใหกลุมบริษัทฯ มีผูรับเหมาชวงที่มีคุณภาพอยูกับกลุมบริษัทฯ มากกวา 250 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564) ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผูรับเหมาชวงที่ไดรวมงานกับกลุมบริษัทฯ มาเปนระยะเวลานานแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ดี

ระหวางผูรับเหมาชวงกับกลุมบริษัท และทําใหกลุมบริษัทฯ มีผูรับเหมาชวงหลายรายที่มีประสบการณในการกอสรางรวมกับ

บริษัทมาโดยตลอด 

(3) ความเส่ียงจากขอพิพาทจากการวาจางผูรับเหมาชวง 

แมวากลุมบริษัทฯ จะมีขอกําหนดมิใหผูรับเหมาชวงของกลุมบริษัทฯ ทําการจางชวงตอ เวนแตจะไดรับความ

ยินยอมจากกลุมบริษัทฯ ก็ตาม ในทางปฏิบัติ หากไมไดมีการแจงขอความยินยอมจากกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ อาจไม

สามารถทราบไดวาผูรับเหมาชวงของกลุมบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอสัญญาดังกลาวหรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากกลุมบริษัทฯ มีการ 

ติดตามและควบคุมความคืบหนาและคุณภาพของงานกอสรางใหเปนไปตามแผนงานอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงหากพบวามีความ

ลาชาหรือคุณภาพงานไมเปนไปตามที่กําหนด กลุมบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการตาง ๆ กับผูรับเหมาชวงได อาท ิในกรณีที่

คุณภาพงานกอสรางไมเปนไปตามที่ตกลง กลุมบริษัทฯ สามารถเรียกรองกับผูรับเหมาชวงใหแกไข/รับผิดชอบตามท่ีระบุใน

สัญญาได กรณีดังกลาวจึงไมกระทบตอการสงมอบงานโดยกลุมบริษัทฯ ตอผูวาจาง ตามที่ไดรับมอบหมาย อยางไรก็ดี ใน

บางกรณี เชน ผูรับเหมาชวง และ/หรือ ผูรับเหมาของผูรับเหมาชวงมีขอขัดแยงในเร่ืองตาง ๆ อาทิ การชําระเงินคาจาง  

กลุมบริษัทฯ อาจมีภาระเพ่ิมข้ึนในการทําหนาท่ีบริหารจัดการความขัดแยงดังกลาว หรืออาจตองเขาไปเก่ียวของกับขอพิพาท

ระหวางผูรับเหมาชวง และผูรับเหมาของผูรับเหมาชวงดังกลาว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.7 ขอพิพาท
ทางกฎหมาย) 

นอกจากนี้ ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน หากผูรับเหมาไมวาในทอดใด รวมถึงผูรับเหมาของผูรับเหมาชวงท่ีไมได

เปนคูสัญญาโดยตรงกับกลุมบริษัทฯ ไมชําระคาแรง ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ ใหแกลูกจางของตน และหาก 

กลุมบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการเจรจาใหผูรับเหมาชวงดังกลาวชําระเงินคาแรงกอน หรือ หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถใช

สิทธิหักเงินคาจางภายใตสัญญาจางกอสรางชวงเพ่ือนําเงินคาจางดังกลาวมาชําระใหแกลูกจางได กลุมบริษัทฯ ในฐานะ

ผูรับเหมาช้ันตนตามกฎหมายอาจตองเปนผูรับภาระดังกลาวไปกอน ซ่ึงหากเกิดกรณีดังกลาว จะเปนผลใหกลุมบริษัทฯ มี

คาใชจายเพ่ิมสูงข้ึน และอาจสงผลตอผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได อยางไรก็

ตาม ในการวาจางผูรับเหมาชวงตามปกติจะมีการหักเงินประกันผลงาน หรือมีการเรียกรองในการวางหลักทรัพยคํ้าประกัน

สัญญารับเหมาชวง ซึ่งกลุมบริษัทฯ สามารถหักเงินดังกลาวมาเพ่ือใชในการจายแกลูกจางที่ผูรับเหมาชวงคางชําระได

บางสวน อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไมเคยตองรับภาระในการชําระคาแรงใหแกลูกจางของผูรับจางชวงแตอยางใด  

3.1.7 ความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดหาแรงงานไดเพียงพอและทันเวลา 

แรงงานถือเปนหน่ึงปจจัยหลักในงานกอสราง จากลักษณะงานกอสรางที่ตองใชแรงงานจํานวนมาก อีกทั้งเน่ืองจาก

งานกอสรางของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงมีลักษณะเปนงานโครงการซึ่งทําใหความตองการแรงงานในแตละชวงเวลามีการ

เปล่ียนแปลงไปตามจํานวนและลักษณะงานกอสรางที่ประกวดราคาได ซึ่งโดยปกติ กลุมบริษัทฯ จะมีเวลาในการจัดหา

แรงงานเพียงประมาณ 30 - 90 วันภายหลังเขาทําสัญญาเทาน้ัน ดังน้ัน หากจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมลดลง หรือ

ปริมาณความตองการแรงงานในประเทศ หรือของกลุมบริษัทฯ เพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางของแรงงานในประเทศ เชน นโยบายการปรับข้ึนคาแรงข้ันต่ําของรัฐบาล หรือเกิดเหตุการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอ ซึ่งรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ซึ่งมีการควบคุมการเดินทางเขาออกประเทศ ซ่ึงสงผล

กระทบตอการเดินทางเขาราชอาณาจักรของแรงงานตางชาติ ซ่ึงสงผลใหจํานวนแรงงานในประเทศลดลง จนเปนผลใหกลุม

บริษัทฯ ไมสามารถจัดหาแรงงานไดเพียงพอและทันเวลา และ/หรือ ตองจัดหาแรงงานดวยตนทุนที่เพ่ิมข้ึนอยางอยางมี
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นัยสําคัญ ซึ่งจะสงผลใหกลุมบริษัทฯ เกิดความเส่ียงที่จะไมสามารถสงมอบงานไดทันเวลาและ/หรืออาจถูกปรับจากเจาของ

โครงการ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน รายได ผลประกอบการ และ/หรือกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ ได 

 กลุมบริษัทฯ มีแนวทางการเตรียมความพรอมกอนการเขาประกวดราคางานอยางเปนระบบ โดยกลุมบริษัทฯ จะมี

การวางแผนอัตรากําลังคนของโครงการกอสราง ประเมินความพรอมและความเพียงพอของแรงงาน รวมถึงจัดหาผูรับเหมา

ชวงซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาแรงงานสําหรับใชในสวนงานกอสรางของผูรับเหมาชวงรายน้ัน ๆ ควบคูไปกับประเมิน

จํานวนโครงการกอสรางที่มีอยูในแตละชวงเวลา เพ่ือใหแนใจวาหากกลุมบริษัทฯ ชนะการประกวดราคางานโครงการดงักลาว 

กลุมบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการไดอยางทันทวงที นอกจากนั้น กลุมบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในเคร่ืองจักร เชน การนํา 

Concrete Paver มาใชในการปูผิวถนนคอนกรีต ซึ่งจะชวย ที่ลดการพ่ึงพิงแรงงานทั้งในดานของคุณภาพแรงงานและการ

ขาดแคลนแรงงาน และมีสวนชวยในการกอสรางใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยตั้งแตเร่ิมดําเนินธุรกิจ กลุมบริษัทฯ ไม

เคยประสบปญหาไมสามารถจัดหาแรงงานไดอยางเพียงพอสําหรับใชในงานกอสรางของกลุมบริษัทฯ จนเปนผลใหกลุม

บริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงานตอเจาของโครงการได 

3.1.8 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ 

 โดยทั่วไป กลุมลูกคาภาครัฐมักมีการใชสัญญาที่มีเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ที่เปนมาตรฐานซ่ึงใชกับคูสัญญา

ของโครงการของภาครัฐทั้งหมด ซึ่งคูสัญญาไมสามารถเจรจาเพ่ือปรับเปล่ียนใหเหมาะสมตามความจําเปนและเหมาะสมกับ

แตละโครงการได จงึอาจถือเปนขอจาํกัดและ/หรือความเส่ียงของกลุมบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ 

ในสัญญาอยางครบถวน อีกทั้ง ในบางกรณี กลุมบริษัทฯ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดใน

สัญญาของภาครัฐดังกลาวอีกดวย นอกจากน้ี หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และ/หรือขอกําหนดในสัญญาที่เปน

มาตรฐานกับโครงการของภาครัฐ ก็อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของกลุมบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขและ/หรือขอกําหนดเพ่ิมเติมดังกลาวอาจสงผลใหตนทุนของกลุมบริษัทฯ เพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผล

กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน รายได ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และแนวโนม

ในอนาคตของกลุมบริษัทฯ  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ บริหารสัญญาวาจางกอสรางตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ

สัญญาวาจางกอสรางอยางเครงครัด อยางไรก็ดี ในบางกรณี หากบริษัทฯ มีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงได และ/หรือเพ่ือ

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโครงการใหสําเร็จลุลวง กลุมบริษัทฯ อาจพิจารณาจางชวงงานบางประเภทใหแกผูรับเหมา

ชวงเพ่ือบริหารทรัพยากรของกลุมบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานกอสรางและเพ่ือลดคาใชจายทางออม 

(Indirect Cost) ในการบริหารจัดการตนทุน ซ่ึงผูรับเหมาชวงอาจมีประสบการณ ความเช่ียวชาญ และความชํานาญมากกวา 

ภายใตการควบคุมการดําเนินงานของผูรับเหมาชวงโดยบริษัทฯ อยางใกลชิด ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปของ

อุตสาหกรรม และกลุมบริษัทฯ ยังคงการควบคุมการดําเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพ และความคืบหนาของงานอยาง

ใกลชิดเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานที่ภาครัฐกําหนดไว  

 ทั้งน้ี ตามสัญญาวาจางกอสรางมาตรฐานของภาครัฐ ภาครัฐจะไมอนุญาตใหกลุมบริษัทฯ จางชวงงานแมเพียง

บางสวน และไมวาการจางชวงงานนั้นจะอยูภายใตการควบคุมการดําเนินงานของผูรับเหมาชวงโดยกลุมบริษัทฯ อยาง

ใกลชิดก็ตาม เวนแตกลุมบริษัทฯ จะไดรับความยินยอมจากหนวยงานของรัฐคูสัญญากอน  

 ในกรณีที่มีการจางชวงงาน การจางชวงงานอาจเปนความเส่ียงท่ีทําใหกลุมบริษัทฯ อาจตองไดรับโทษชําระเบี้ยปรับ

ตามสัญญา หรืออาจโดนบอกเลิกสัญญากอสราง หากกลุมบริษัทฯ ไมสามารถยุติการจางชวงไดในทันที อยางไรก็ดี กลุม

บริษัทฯ สามารถยุติการจางชวงงานไดในทันทีโดยไมไดรับความเสียหาย ภายใตเงื่อนไขที่กลุมบริษัทฯ มีกับผูรับเหมาชวง 

ดังน้ัน กลุมบริษัทฯ จึงไมคิดวาการจางชวงงานจะนําไปสูการบอกเลิกสัญญาของภาครัฐแตอยางใด นอกจากน้ี ผูรับเหมาชวง

ของกลุมบริษัทฯ อาจดําเนินงานลาชาหรือดําเนินงานไมถูกตอง ไมวาเพราะเหตุผูรับเหมาชวงดําเนินงานลาชาดวยตนเอง
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หรือนํางานออกใหบุคคลอ่ืนจางชวงตอ ซ่ึงเปนแนวทางปฏบิัติทั่วไปของอุตสาหกรรม ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันความเส่ียง

ของกลุมบริษัทฯ ในกรณีที่ผูรับเหมาชวงสงมอบงานลาชาหรือดําเนินงานไมถูกตอง กลุมบริษัทฯ และผูรับเหมาชวงจึงได

กําหนดขอตกลงในสัญญาจางชวงใหผูรับเหมาชวงตองชําระคาปรับ รวมถึงคาเสียหาย ใหแกกลุมบริษัทฯ ตามท่ีระบุไวใน

สัญญากับผูรับเหมาชวง อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีกลุมบริษัทฯ โดนเรียกคาปรับเน่ืองจากการปฏิบัติผิดสัญญาจากคูสัญญา

ภาครัฐในโครงการใดและกลุมบริษัทฯ ไมไดรับชําระคาปรับหรือคาเสียหายจากผูรับเหมาชวงไมวาดวยเหตุใด เหตุดังกลาว

อาจสงผลกระทบในเชิงลบตอธรุกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ ได 

 ทั้งน้ี หากกลุมบริษัทฯ ยังคงสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดเวลาและตามมาตรฐานที่หนวยงานเจาของโครงการ

กําหนดไว ตลอดจนหากพิจารณาถึงความลาชาในการดําเนินโครงการสาธารณูปโภคที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการบอกเลิก

สัญญาจางกอสรางที่มีกับกลุมบริษัทฯ บริษัทฯ เช่ือวาความเส่ียงในการที่ภาครัฐจะใชดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาจางที่มีกับกลุม

บริษัทฯ ทันทีจึงมีความเปนไปไดต่ํา เนื่องจากไมกอใหเกิดประโยชนแกภาครัฐโดยตรง ไมเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

และไมใชเปนการแกไขขอเสียเปรียบของหนวยงานของรัฐในการปฏบิัติตามสัญญา ซึ่งอาจเปนกรณีท่ีไมมีเหตุผลอันสมควรที่

จะบอกเลิกสัญญาได โดยภาครัฐสามารถใชดุลยพินิจในการดําเนินการอยางอ่ืนนอกจากการบอกเลิกสัญญากับกลุมบริษัทฯ 

กอนได อาทิ การกําหนดใหกลุมบริษัทฯ ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาจางกอสรางกอน อยางไรก็ดี หากเกิดกรณีที่ภาครัฐใช

ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญากับกลุมบริษัทฯ เหตุดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ

สถานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ได 

 ความเสี่ยงจากการเขาทําสัญญามาตรฐานกับภาครัฐเปนความเสี่ยงท่ัวไปในอุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลกระทบตอ

ผูประกอบการโดยรวม โดยกลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญและใชความพยายามอยางดีที่สุดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ขอกําหนดตาง ๆ ในสัญญา อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ มีการติดตามการประกาศเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือให

สามารถเตรียมความพรอมในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและ/หรือขอกําหนดของภาครัฐ  

3.1.9 ความเสี่ยงจากการท่ีกลุมบริษัทฯ เขารวมในกิจการรวมคาอาจทําใหกลุมบริษัทฯ ตองรับผิดหากผูรวมทุน
ตามกิจการรวมคามิไดปฏิบตัิตามขอตกลง  

ในบางกรณีกลุมบริษัทฯ ไดเขารวมในกิจการรวมคากับผูรวมทุนภายนอก เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ สามารถเขารวม

ประกวดราคางานและทําโครงการเฉพาะบางโครงการที่กลุมบริษัทฯ ตองการความชํานาญหรือเทคโนโลยีพิเศษ หรือเมื่อกลุม

บริษัทฯ ตองการยกระดับเพ่ือใหมีคุณสมบัติในการเขารวมประกวดราคาตามเง่ือนไขและ/หรือขอกําหนดของภาครัฐหรือเมื่อ

กลุมบริษัทฯ ตองการลดความเส่ียงในดานการเงิน และการดําเนินงานในโครงการดังกลาว ดังน้ัน กลุมบริษัทฯ จึงอาจมีความ

เส่ียงเน่ืองจากความสําเร็จของงานกิจการรวมคาสวนใหญขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมบริษัทฯ ในการดําเนินงานรวมกับผู

รวมทุนในกิจการรวมคา และ/หรือความสามารถของผูรวมทุนในกิจการรวมคาในการปฏิบัติตามพันธะของตนตามสัญญา  

กลุมบริษัทฯ ไดลดความเส่ียงดังกลาวดวยการพิจารณาและวิเคราะหประวัติ คุณสมบัติ ฐานะทางการเงนิ และขอมูล

ตาง ๆ ของผูที่จะรวมทุนในกิจการรวมคา อยางไรก็ดี หากผูรวมทุนในกิจการรวมคาไมสามารถดําเนินการตามหนาท่ีตาม

สัญญาของตนไดและเจาของโครงการเรียกรองคาเสียหายจากการไมปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว กลุมบริษัทฯ อาจตองเขารับ

ผิดในสวนของผูรวมทุนในกิจการรวมคาดวย 
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3.1.10 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ของใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของกับการประกอบ
กิจการ 

กลุมบริ ษัทฯ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต าง ๆ ที่ เกี่ยวของกับการประกอบธุร กิจของ 

กลุมบริษัทฯ ซึ่งเปนการขออนุญาตเปนรายป กลุมบริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงจากกรณีท่ีใบอนุญาตตาง ๆ หมดอายุ และ/

หรือกรณีที่มีการกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่เขมงวดข้ึนในการขอใบอนุญาต และ/หรือตออายุใบอนุญาตใน

อนาคต อาจสงผลใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถตออายุใบอนุญาต และ/หรือ มีความยุงยากและ/หรือคาใชจายสูงข้ึนในการตอ

อายุใบอนุญาต นอกจากนี้ เนื่องจากกลุมลูกคาหลักของกลุมบริษัทฯ ในธุรกิจรับเหมากอสรางคือ หนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในการรับงานกอสรางจากหนวยงานราชการ กลุมบริษัทฯ จะตองข้ึนทะเบียนกับหนวยงานราชการ ซึ่ง

หนวยงานราชการจะพิจารณาจากผลงานในอดีตของแตละบริษัท โดยกลุมบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหเปนผูรับเหมาอันดับ

สูงสุดในงานทางในหลายหนวยงานราชการที่เปนลูกคาของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงจะทําใหกลุมบริษัทฯ มีโอกาสในการเขารวม

ประกวดราคาในโครงการขนาดใหญ ทั้งนี้ โดยทั่วไป การขึ้นทะเบียนกับหนวยงานราชการดังกลาวมีอายุ 2 – 3 ป (แลวแต

หนวยงาน) กลุมบริษัทฯ จึงตองมีการดําเนินการตออายุการขึ้นทะเบียนดังกลาวอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ มีความ

เสี่ยงในกรณีที่การข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางบางฉบับของกลุมบริษัทฯ หมดอายุ และ/หรือกลุมบริษัทฯ อยู

ระหวางการดําเนินการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งอาจทําใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถเขารวมประกวดราคางาน

โครงการกอสรางในชวงระยะเวลาดังกลาวได ซ่ึงอาจสงผลใหรายได ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ของ 

กลุมบริษัทฯ ไมเปนไปตามแผนการที่คาดไว ท้ังน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 การข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง

บางฉบับของกลุมบริษัทฯ ไดหมดอายุลง กลุมบริษัทฯ ไดดําเนินการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนกับกรมบัญชีกลางแลว แตอยู

ระหวางการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.5 การจัดอันดับผูรับเหมา
จากหนวยงานราชการ) 

 กลุมบริษัทฯ ไดจัดใหมีแผนกประมูล ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบในการขอใบอนุญาต ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ใบอนุญาต และตออายุใบอนุญาตที่สําคัญ เพ่ือใหมั่นใจไดวา การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

รวมถึงมีการติดตามการขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง ซึ่งโดยทั่วไปกลุมบริษัทฯ มักจะดําเนินการตออายุลวงหนา

กอนถึงวันหมดอายุเปนระยะเวลา 3 - 6 เดือน เพ่ือใหมั่นใจไดวากลุมบริษัทฯ จะสามารถดําเนินธรุกิจไดอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ดี การข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางบางฉบับของกลุมบริษัทฯ ไดหมดอายุลง ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.5 การจัดอันดับผูรับเหมาจากหนวยงานราชการ) 
กลุมบริษัทฯ รวมถึงผูประกอบการงานกอสรางอ่ืนไดมีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางเพ่ือตออายุการข้ึนทะเบียน

ตามกระบวนการ แตเน่ืองจากกรมบัญชีกลางไมสามารถพิจารณาการตออายุการขึ้นทะเบียนไดทันตามกําหนดการ 

กรมบัญชีกลางจึงไดมีประกาศแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับการข้ึนบัญชีผูประกอบการงานกอสรางของหนวยงานของรัฐกรณี

บัตรหมดอายุกอนกรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผูประกอบการที่มีคุณสมบัติเปนผูย่ืนขอเสนอในงานกอสรางของหนวยงาน

รัฐ โดยใหผูประกอบการงานกอสรางที่ไดยื่นคําขอข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลางตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 และ

ทะเบียนเดิมที่เคยข้ึนทะเบียนไวกับหนวยงานของรัฐอ่ืนหมดอายุระหวางที่กรมบัญชีกลางกําลังดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติและยังไมไดประกาศรายช่ือผู ข้ึนทะเบียนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติเปนผู ย่ืนขอเสนอในงานกอสรางของ

หนวยงานของรัฐ ใหสามารถคงสิทธิเดิมตามท่ีขึ้นทะเบียนไวกับหนวยงานของรัฐเดิมที่หมดอายุตอไป จนกวากรมบัญชีกลาง

จะประกาศรายช่ือผูข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง  

3.1.11 ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน 

ธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่ตองมีเงินทุนหมุนเวียนตั้งตนระดับหน่ึง เนื่องจากมีความแตกตางระยะเวลาของ

กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายที่คอนขางนาน โดยกลุมบริษัทฯ ตองรับภาระทางดานเงินทุนที่ใชในการจัดหาวัสดุ

กอสราง คาจางแรงงาน ในชวงเริ่มตนของการกอสราง จนกระทั่งถึงชวงระยะเวลาการสงมอบงานใหแกเจาของโครงการ ซ่ึง
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โดยทั่วไป เจาของโครงการจะมีการเขาตรวจรับงานภายในระยะเวลาประมาณไมเกิน 15-30 วันนับจากวันที่สงมอบงาน 

โดยเฉพาะในกรณีที่ผูวาจางเปนหนวยงานราชการ อาจมีชวงเวลาเบิกจายเงินอีก โดยลูกคาของกลุมบริษัทฯ จะชําระเงิน

ภายในประมาณ 30 วัน หลังจากตรวจรับงาน ถึงจะไดรับเงินสดเขามา สงผลให โดยทั่วไป ผูรับเหมากอสรางตองมีการจัดหา

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือสําหรับใชในการดําเนินธุรกิจในจํานวนที่มีนัยสําคัญ นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังอาจมีความเส่ียงในกรณี

ที่โครงการกอสรางเกิดการลาชา ซ่ึงอาจจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ ท้ังจากกลุมบริษัทฯ ผูวาจาง ผูรับเหมาชวง และภัยพิบัติ

ธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงอาจทาํใหกลุมบริษัทฯ ตองรับภาระทางดานเงินทุนท่ียาวนานข้ึนอีกดวย 

ดังน้ัน กลุมบริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงที่เกิดจากการที่กลุมบริษัทฯ ไมสามารถบริหารสภาพคลองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อาจเปนผลใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถรับงานกอสรางโครงการใหม ๆ หรืออาจไมสามารถดําเนินการกอสราง

โครงการตาง ๆ ใหแลวเสร็จตามกําหนด หรือขาดสภาพคลองในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจเปนผลใหกลุมบริษัทฯ ไมสามารถ

จายชําระคาใชจายคางจายใหแกเจาหนี้ของกลุมบริษัทฯ ได  

โดยทั่วไป ในการเขาทําสัญญารับเหมากอสรางมักมีการกําหนดเงินรับลวงหนา (Advance Payment) เพื่อเปน

เงินทุนหมุนเวียนตั้งตนของผูรับเหมากอสราง อยูที่ประมาณรอยละ 10.00 – 15.00 ของมูลคาโครงการทั้งในกรณีท่ี 

กลุมบริษัทฯ เปนผูรับเหมาหลักหรือผูรับเหมาชวง ซึ่งเปนการชวยลดมูลคาเงินทุนหมุนเวียนตั้งตนของกลุมบริษัทฯ ไปได

สวนหนึ่ง สําหรับกรณีท่ีกลุมบริษัทฯ มีการวาจางผูรับเหมาชวง กลุมบริษัทฯ จะมีการกําหนดเงื่อนไขการจายชําระเงินให

สอดคลองกับกระแสเงินสดที่กลุมบริษัทฯ จะไดรับจากเจาของโครงการ อีกทั้ง กลุมบริษัทฯ มีการติดตามผลการตรวจรับงาน

ตลอดจนมีการประสานงานกับลูกคาหรือผูแทนของลูกคาอยางใกลชิด เพ่ือใหกระบวนการสงมอบงานมีความราบร่ืน ทั้งนี้ 

จากประสบการณในอุตสาหกรรมกวา 54 ป กลุมบริษัทฯ มีความเขาใจระบบการทํางานดานเอกสารและการเบิกจายเงินของ

ทางหนวยงานราชการเปนอยางดี รวมถึงไดมีการสํารองเงนิเพ่ิมอีกประมาณรอยละ 10.00 – 20.00 ของมูลคางานที่ประกวด

ราคา เพ่ือใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจที่เพียงพอ อีกทั้ง ยังมีแนวทางในการจัดหาสภาพคลองเพ่ิมเติมโดยการ

เขาทําวงเงินสินเช่ือเฉพาะโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินในวงเงินและระยะเวลาการกูยืมที่เหมาะสมกับ

ขนาดและระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการกอสรางน้ัน ๆ รวมทั้งมีการสํารองสภาพคลองเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของ

กลุมบริษัทฯ ในอนาคตอีกดวย  

ทั้งน้ี ภายหลังจากที่กลุมบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เงินที่ไดจากการระดมทุนผานตลาด

หลักทรัพยฯ จะเปนหน่ึงแหลงเงินทุนสําหรับเงินทุนหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ ในอนาคต 

3.1.12 ความเสี่ยงดานการเบิกจายงบประมาณภาครัฐ  

รายไดจากการรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ ทั้งหมดในป 2561 – 2563 และในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2563 และ 2564 มาจากการลงทุนในธุรกิจพัฒนาโครงสรางพื้นฐานประเภทงานในลักษณะแนวราบจากภาครัฐ 

ทั้งนี้ ธุรกิจรับเหมากอสรางโครงการภาครัฐมีความเส่ียงดานการเบิกจายงบประมาณภาครัฐเน่ืองจากความลาชา โดยหาก

ผูรับเหมากอสรางไมมีการสํารองวงเงินสินเช่ือไวเพียงพอ ก็อาจจะทําใหตองชะลอการทํางานหรือหยุดงานช่ัวคราว อันเปน

ผลจากการไมมีสภาพคลองสําหรับการจายคาจางแรงงานและคาวัสดุกอสราง ซึ่งอาจเปนเหตุใหการสงมอบงานลาชาไดและ

อาจมีปญหากับผูวาจางในกรณีที่ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา โดยความลาชาจากการอนุมัติผาน 

พ.ร.บ. งบประมาณป 2563 สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมที่มีความเก่ียวของกับงานภาครัฐ รวมถึงทําให

ผูรับเหมากอสรางไมสามารถเบิกเงินคาจางไดทําใหรายไดของผูประกอบการไมเปนไปตามคาดไว ทั้งนี้ ที่ผานมา บริษัทฯ 

สามารถเบิกเงินคาจางไดอยางตอเนื่อง โดยมีอายุหนี้คากอสรางคงคางประมาณไมเกิน 6 เดือน 
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3.1.13 ความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงินจากรายไดท่ียังไมเรียกชําระและความเสี่ยงท่ีอาจไมสามารถเรียก
เกบ็เงินจากลูกคาได  

รายไดที่ยังไมเรียกชําระ ซึ่งหมายถึง (1) รายไดที่เกิดจากการรอเบิกตามรอบการเรียกเก็บเงินปกติตามเงื่อนไข

สัญญา (2) รายไดที่เกิดจากงานแกไขเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากสัญญา เน่ืองจากปริมาณงานที่ทําจริงจะสูงกวาปริมาณงานที่

กําหนดในสัญญา (งาน Overrun) ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดบางตามปกติของการกอสราง เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่กอสราง

อาจแตกตางจากที่ไดประเมินไวเบื้องตน โดยเฉพาะในกรณีที่เปนงานที่มีความซับซอนของงานสูง ซึ่งโดยทั่วไป กลุมบริษัทฯ 

จะสามารถเบิกเงินคาจางดังกลาวไดเมื่อดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมสัญญาแลวเสร็จ กลุมบริษัทฯ จึงตองมีการสํารองสภาพ

คลองสําหรับดําเนินการดังกลาวไปกอน นอกจากนี้ ความลาชาในการเบิกเงินคาจางสําหรับงานแกไขเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก

สัญญาดังกลาวยังอาจเปนผลมาจากระยะเวลาการแกไขสัญญาระหวางกลุมบริษัทฯ และเจาของโครงการ (3) รายไดที่ยังไม

เรียกชําระยังอาจเกิดข้ึนในกรณีที่เงื่อนไขตามสัญญามีการระบุใหกลุมบริษัทฯ สามารถเบิกเงินคาผลงานสวนใหญ/บางสวน

ไดเมื่อสงมอบงานสุดทายของสัญญา  

ดวยปจจัยดังกลาวขางตน มูลคาของรายไดที่ยังไมเ รียกชําระในแตละชวงเวลาจึงเปล่ียนแปลงไปตาม  

(1) มูลคางานที่ทําแลวเสร็จเพ่ือรอสงมอบ (2) มูลคางาน Overrun และ (3) เงื่อนไขในการเบิกเงินตามสัญญาที่มีอยูในแตละ

ชวงเวลา โดยในกรณีที่สัญญามีเงื่อนไขใหกลุมบริษัทฯ สามารถเบิกเงินไดในชวงเวลาสงมอบงานสุดทายของสัญญา มูลคา

ของรายไดที่ยังไมเรียกชําระจะขึ้นอยูกับระยะเวลาการดําเนินการของแตละโครงการ โดยหากเกิดรายไดที่ยังไมเรียกชําระที่มี

เงื่อนไขในการเบิกเงินไดเมื่อสงมอบงานสุดทายของสัญญาในโครงการขนาดใหญ ซึ่งมีระยะเวลาโครงการประมาณ 2 – 3 ป 

จะสงผลใหบริษัทฯ มีรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระคางเปนเวลานาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดที่ยังไมไดเรียก

ชําระ (สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา) เทากับ 706.08 ลานบาท 961.23 ลานบาท 1,863.8 ลานบาท และ 2,088.63 ลานบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.44 รอยละ 32.58 รอยละ 45.13 และรอยละ 44.352 เมื่อเทียบกับรายไดจากการ

รับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม ในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะหและคําอธิบาย
ของฝายจัดการ (สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ)) ทั้งนี้ การที่กลุมบริษัทฯ มีรายไดที่ยังไมเรียกชําระ

มูลคาสูง และ/หรือมูลคารายไดที่ยังไมเรียกชําระเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการไมสามารถ

เรียกเก็บเงินที่ยังไมไดเรียกชําระ รวมถึงอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ และ/หรือเปน

ผลใหกลุมบริษัทฯ ตองจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานกอสราง ซ่ึงอาจสงผลใหกลุม

บริษัทฯ มีหน้ีสินทางการเงินและ/หรือตนทุนทางการเงนิที่เพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญไดกลุมบริษัทฯ คาดวาจะสามารถเรียก

เก็บเงินรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระขางตนไดทั้งหมด เน่ืองจากมีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษรในสัญญากับเจาของโครงการ 

รวมถึงมีการลงนามในเอกสารการตรวจรับงานจากผูวาจางเปนลายลักษณอักษรทุกครั้งที่มีการทํางาน Overrun ซึ่งระบุใหผู

วาจางจายเงินใหแกผูรับจาง ตามปริมาณงานที่ทําไดจริงตามที่กําหนดในสัญญาจาง ซึ่งชวยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่จะ

ไมสามารถเรียกเก็บเงินจากผูวาจาง นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังมีระบบในการติดตามและวิเคราะหรายไดท่ียังไมไดเรียก

ชําระเปนประจํา เพ่ือใหรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระถึงเกณฑที่สามารถเรียกชําระได อาทิ ติดตามกระบวนการแกไขสัญญา

อยางใกลชิด หรือในบางกรณีอาจมีการรองขอใหแบงงวดงานใหใกลเคียงกับผลงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงมากย่ิงข้ึน 

นอกจากนี้ สําหรับความเส่ียงดานสภาพคลองของกลุมบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัทฯ จากการใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อาทิ เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมเฉพาะโครงการ 

(Project Finance) เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ ได และเนื่องจากลูกคาเปนลูกคาภาครัฐบาล ถึงแมจะมีการ

                                                           
2 ปรับเปนเต็มป  
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จายเงินที่ข้ึนอยูกับรอบงบประมาณในแตละป และที่ผานมากลุมบริษัทฯ ยังคงสามารถเรียกเก็บเงินจากผูวาจางภาครัฐจาก

กรณีดังกลาวได  

3.1.14 ความเสี่ยงจากการถูกเรียกรองใหรับผิด อันเน่ืองมาจากความผิดพลาดในการดําเนินงานโครงการของ
กลุมบริษัทฯ  

ในการดําเนินการกอสราง มีโอกาสเกิดเหตุการณที่กอใหเกิดความอันตรายตอทั้งแรงงานที่ดําเนินงานกอสราง และ

ตอบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในกรณีที่ เกิดความผิดพลาดทั้งจากการออกแบบ การดําเนินการกอสราง อาจสงผลให

บุคคลภายนอกไดรับอันตราย หรือทรัพยสินไดรับความเสียหายได หรือแมกระทั่งผลกระทบทางสิ่งแวดลอม มลภาวะทาง

เสียง ฝุนควันฟุงกระจาย การทรุดตัวหรือรอยแตกของพ้ืนที่อาคารขางเคียงระหวางการกอสรางหรือจากการกอสราง 

นอกจากนี้ โดยทั่วไป ในสัญญารับเหมากอสราง กลุมบริษัทฯ มักมีการกําหนดระยะเวลารับประกันผลงาน ซึ่งเปนระยะเวลา

ที่กลุมบริษัทฯ มีภาระหนาที่ที่ยังตองดําเนินการซอมแซม และแกไขตอใหแลวเสร็จตามสัญญา จะรับผิดชอบหากเจาของ

โครงการมีการเรียกรองถึงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากงานกอสรางของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงโดยท่ัวไป ระยะเวลารับประกันผลงาน 

มักมีระยะเวลาประมาณ 24 – 36 เดือนนับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทาย  

จากโอกาสในการเกิดเหตุการณที่กอใหเกิดความอันตรายตอทั้งแรงงานท่ีดําเนินงานกอสราง และตอบุคคลภายนอก 

กลุมบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญและผลกระทบของความเส่ียงดังกลาว จึงจัดใหมีหนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ข้ึนตรงกับผูบริหารสูงสุด เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงดานความปลอดภัยใหเปนไปตามที่

กฎหมายกําหนด และลดความเส่ียงจากเหตุการณอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 

โดยในกรณีท่ีเกิดการฟองรองจากเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวอาจทําใหกลุมบริษัทฯ ตกเปนจําเลยในคดีที่ตองถูก

เรียกรองคาเสียหายเปนจํานวนมาก แมกลุมบริษัทฯ จะมีการทํากรมธรรมประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks) ซึ่ง

เงื่อนไขครอบคลุมตอการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก ในโครงการที่กลุมบริษัทฯ พิจารณาวามีความเส่ียง หรือมี

มูลคาโครงการที่มีนัยสําคัญ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีการทํากรมธรรมประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด 

(Contractor’s All Risks) สําหรับ 8 โครงการ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 65.04 ของมูลคาโครงการของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่

ดังกลาว ซ่ึงบริษัทฯ พิจารณาแลววาเพียงพอและเหมาะสม อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาวงเงินเอาประกนัจะ

เ พี ย ง พ อ ห รื อ เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก ร ม ธ ร ร ม ค ร อ บ ค ลุ ม ส ถ า น กา ร ณ ต า ง  ๆ  ห รื อ ต อ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต า ง  ๆ  ที่ 

กลุมบริษัทฯ อาจตองเผชิญการเรียกรองตอบริษัทฯ หรือตอบริษัทยอย บริษัทรวมหรือกิจการรวมคาใด ๆ ของบริษัทฯ ซ่ึง

อาจสงผลใหบริษัทฯ ตองรับผิดในคาเสียหายจํานวนที่มีนัยสําคัญได ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ 

สถานะทางการเงิน การดํารงอัตราสวนทางการเงินตามสัญญากูเงินตาง ๆ และขอกําหนดสิทธิของหุนกู ผลการดําเนินงาน 

โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผูลงทุน 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันภายใตระยะเวลารับประกันโครงการกอสราง ดังนั้น หากเกิดกรณีท่ีลูกคามี

การเรียกรองใหกลุมบริษัทฯ ดําเนินการซอมแซม และแกไขตอใหแลวเสร็จตามสัญญา อาจเปนผลใหกลุมบริษัทฯ มีคาใชจาย

เพ่ิมเติม ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดี  ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2559 – 

2563) และในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 การถูกเรียกรองใหดําเนินการแกไขซอมแซมงาน

กอสรางมีเพียงเล็กนอย เน่ืองจากกลุมบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตระยะเวลา

สัญญาและคุณภาพ ท่ีถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

นอกจากนั้น ในสัญญาการจางผูรับเหมาชวง ยังกําหนดใหผูรับเหมาชวงจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายในสวน

งานที่ผูรับเหมานั้นรับผิดชอบ รวมไปถึงการจัดใหมีการหักเงินประกันผลงานไวเพ่ือรองรับเหตุการณที่ถูกฟองรองที่อาจ

เกิดข้ึนอีกดวย 
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3.1.15 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกจิ 
การดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

การแพรระบาดของโรคติดตอ เชน COVID-19 โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไมทราบสาเหตุ (SARS) โรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลันในประเทศตะวันออกกลาง (MERS) ไขหวัดใหญสายพันธุ H5N1 หรือ ไขหวัดใหญสายพันธุ H1N1 

หากไมสามารถควบคุมไดก็อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอบรรยากาศในการประกอบธุรกิจโดยรวมใน

ประเทศไทย รวมถึงในตางประเทศ อีกทั้ง ภาครัฐอาจมีการบังคับใชมาตรการตาง ๆ หลายประการเพ่ือจํากัดการแพรระบาด

ของโรค เชน การออกขอจํากัดและมาตรการตาง ๆ ท่ีเขมงวดเพ่ือจํากัดการแพรระบาด เชน การจํากัดการเดินทาง

ภายในประเทศและตางประเทศ การหามการรวมกลุมในท่ีสาธารณะ คําส่ังของทองถิ่นหรือคําส่ังที่ออกเปนการทั่วไปเพื่อให

ประชาชนอยูในเคหะสถาน เปนตน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยมีขอจํากัด อุปสรรค และ/

หรือความยากลําบากในการดาํเนินธรุกิจมากย่ิงข้ึน โดยในบางกรณภีาครัฐอาจมีการกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันการ

แพรระบาดของ COVID-19 ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมกอสรางในภาพรวม เชน มาตรการควบคุมและปองกันการแพร

ระบาดในกลุมแรงงานกอสรางเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการมีคําส่ังปดสถานที่กอสราง ดัดแปลงหรือรื้อ

ถอนอาคาร ซ่ึงรวมถึงอาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคารที่อยูอาศัยรวม อาคารสาธารณะ ตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือโครงการจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน หรือโรงงานตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน และใหมีคําส่ังปดสถานที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่กอสราง 

ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร รวมทั้งมีคําส่ังใหหยุดงานกอสราง และหามการเดินทางและเคลื่อนยายแรงงาน เปนการชั่วคราว

อยางนอยสามสิบวัน ตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ที่ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 (“ประกาศฉบับที่ 25”) 

นอกจากน้ี ประกาศฉบับที่ 25 ยังไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการรวมกับผูประกอบการหรือผูมี

หนาที่ รับผิดชอบในการเขาจัดการสถานที่พักอาศัยช่ัวคราวที่มี คําส่ังปด เพ่ือใชเปนสถานที่ กักกัน สถานพยาบาล 

โรงพยาบาลสนามช่ัวคราว หรือเพ่ือประโยชนตอการควบคุมโรคไดตามความเหมาะสม ภายใตการกํากับของกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งมาตรการดังกลาวจะสงผลกระทบตอความคืบหนา การรับรูรายได และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากน้ี ยังอาจเปนผลใหบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดระยะเวลาตามสัญญา และอาจโดนคาปรับจากการ

สงมอบงานลาชาดังกลาวหากไมสามารถขยายระยะเวลาไดอีกดวย นอกจากน้ี ภาครัฐอาจมีความจําเปนตองปรับเปล่ียน

แผนการใชงบประมาณ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับมาตรการในการจัดการปญหาโรค

ระบาดดังกลาวซ่ึงภาครัฐอาจมีความจําเปนตองลดงบประมาณในดานอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงงบประมาณการลงทุนในโครงสราง

พ้ืนฐาน ซึ่งอาจจะสงผลใหจํานวนโครงการกอสรางที่จะมีการเปดประกวดราคาในอนาคต รวมถึงโครงการที่กลุมบริษัทฯ 

ประกวดราคาโครงการไดลดลง อันจะเปนความเส่ียงตอรายไดและกระแสเงินสด และผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ใน

อนาคตได 

ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ ประเทศไทยยังอยูในสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และภาครัฐไดมีการใช

มาตรการตาง ๆ ขางตน ซึ่งเร่ิมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศและอาจทําใหเกิดภาวะการชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการประกอบธรุกิจของกลุมบริษัทฯ ไดแก (1) การเปดประกวดราคาโครงการกอสรางที่ลดลง และเลื่อน

เวลาการประกวดราคาออกไป (2) ความลาชาในการเบิกงวดงาน อาจมีเบิกงวดงานไดเงินชาลง โดยสาเหตุมาจากปญหา

ภายในหนวยงานภาครัฐอันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19 (3) การควบคุมการเดินทางเขาออกประเทศ ซ่ึงสงผล

กระทบตอการเดินทางเขาราชอาณาจักรของแรงงานตางชาติและการจัดหาวัสดุกอสรางที่ตองนําเขาจากตางประเทศ และ (4) 

การงดและชะลอการเดินทางขามเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและสภาพคลองของ

กลุมบริษัทฯ นอกจากน้ี หากมีการใชมาตรการที่คลายคลึงกันหรือที่เขมงวดมากขึ้นในอนาคตเพ่ือจํากัดหรือปองกันการแพร

ระบาดของ COVID-19 หรือโรคติดตออ่ืน ๆ ก็อาจทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการดําเนินธุรกิจ รายไดและกระแส

เงินสด และผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ไดรับผลกระทบมากย่ิงข้ึนอีกดวย  
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สําหรับมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดในกลุมแรงงานกอสรางเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ดังกลาวขางตนน้ันจะสงผลกระทบตอความคืบหนาของการกอสราง การรับรูรายไดและผลการดําเนินงานโครงการกอสราง

ของบริษัทฯ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงอาจเปนผลใหบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนด

ระยะเวลาตามสัญญา อยางไรก็ดี เนื่องจากความลาชาดังกลาวเปนผลมาจากมาตรการของภาครัฐ บริษัทฯ คาดวาภาครัฐจะ

มีมาตรการในการขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาและ/หรืองดเวนคาปรับจากเจาของโครงการตามเงื่อนไขของสัญญา จาก

การที่บริษัทฯ สงมอบงานกอสรางลาชาอันเปนผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐดังกลาว อีกทั้ง หากความลาชาดังกลาว

เปนผลมาจากมาตรการของภาครัฐซ่ึงเปนพฤติการณที่บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบ บริษัทฯ อาจยกขออางตามกฎหมายและ/

หรือขอกําหนดตามสัญญา เพ่ือใหบริษัทฯ ไมตองรับผิดตามสัญญาได รวมถึงภาครัฐไดมีการออกนโยบายเพ่ือจายคาชดเชย

สําหรับการเยียวยาและชวยเหลือผูประกอบการกอสรางและแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาว นอกจากนี้ จาก

การที่บริษัทฯ มีโครงการกอสรางกระจายอยูในหลายภูมิภาคในประเทศไทย โดยโครงการสวนใหญอยูนอกพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะไมไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาว และจะชวยลดผลกระทบจากปจจัยดังกลาวได

อีกดวย  

สําหรับการเปดประกวดราคาโครงการกอสรางลดลงและเลื่อนเวลาการประกวดราคาออกไป ทั้งน้ี จากการที่กลุม

บริษัทฯ มีแนวทางในการประกวดราคาโครงการกอสรางลวงหนา สงผลให ในปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ยังมีการดําเนินงาน

โครงการกอสรางและรายไดอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการบริหารจัดการการใชทรัพยากรของ

บริษัทฯ อยางตอเน่ือง  และเตรียมความพรอมเพ่ือเขารับงาน และดําเนินงาน ภายหลังจากสถานการณ COVID-19 ใน
ประเทศมีการปรับตัวเริ่มดีข้ึนในอนาคตอีกดวยสําหรับการเบิกงวดงานอันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19  ซ่ึงไมได

เกิดจากการที่กลุมบริษัทฯ สงมอบงานชาลง หรือปญหาจากกลุมบริษัทฯ นอกจากน้ี เนื่องจากโครงการดังกลาวขางตน 

หนวยงานเจาของโครงการเปนหนวยงานภาครัฐท้ังหมด ทําใหเช่ือไดวากลุมบริษัทฯ จะไดรับเงินครบทั้งจํานวน ทั้งนี้ กลุม

บริษัทฯ ไมมีแนวทางในการจัดหาแรงงานตางชาติ อยางไรก็ดี การควบคุมการเขาออกของแรงงานตางชาติอาจกระทบตอ

การจัดหาแรงงานของผูรับเหมาชวงบางสวน หรืออาจทําใหผูรับเหมาชวงมีตนทุนคาแรงงานเพ่ิมขึ้นซึ่งจะสงผลกระทบตอ

ตนทุนของบริษัทฯ ในการวาจางผูรับเหมาชวง ทั้งน้ี ผูรับเหมาชวงรายนั้น ๆ ยังสามารถบริหารจัดการการจัดหาแรงงานและ

ยังไมสงผลกระทบตอการดําเนินการกอสรางโครงการของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี การควบคุมการนําเขา

วัสดุกอสรางจากตางประเทศสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ จากการไมสามารถนําเขาวัสดุ

กอสรางบางอยางจากตางประเทศได ซึ่งกระทบตอการดําเนินงานกอสรางตามแผนงานของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดี กลุม

บริษัทฯ ไดมีการทําจดหมายขอสงวนสิทธิขยายอายุสัญญาจาง เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 จากเจาของ

โครงการ อีกทั้งยังมีการปรับแผนงานกอสรางเพ่ือบริหารการกอสรางใหแลวเสร็จทันเวลาหรือลาชานอยที่สุด  

ทั้งน้ี สําหรับผลกระทบตอผลการดําเนินงานและสภาพคลองที่ใชในการดําเนินงาน และผลกระทบตองบการเงินของ

บริษัท พบวา กลุมบริษัทฯ ยังมีสภาพคลองที่เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน โดยกลุมบริษัทฯ ยังสามารถจายชําระคืน

ดอกเ บ้ียและเงิ น กู ยืม กับสถาบันการเงิ นไดตามกํ าหนดการ ชําระ เงิน  อีกทั้ ง  ณ วันที่  30 กันยายน 2564  

กลุมบริษัทฯ ยังมีวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินที่ยังไมเบิกใชเทากับ 4,140.12 ลานบาท และยังมีผลประกอบการเปนกําไร

สุทธิเทากับ 65.44 ลานบาท ในป 2563 และเทากับ 170.18 ลานบาท ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
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3.1.16 ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรมประกนัภัยทรัพยสินของกลุมบริษทัฯ อาจไมครอบคลุมความเสี่ยงจากความ
เสียหายของกลุมบริษทัฯ ไดท้ังหมด  

แมวากลุมบริษัทฯ จะมีนโยบายประกันภัยทรัพยสินท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียง

ที่อาจเกิดข้ึนจากความสูญเสียและความเสียหายที่จะเกิดข้ึนตอทรัพยสินหลักของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ยังคง

มีความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรมประกันภัยของกลุมบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเสี่ยงจากความเสียหายของกลุมบริษัทฯ 

ไดทั้งหมด เชน ความเสียหายจากการกอการราย หรือในกรณีที่มูลคาความเสียหายมีจํานวนมากกวาจํานวนประกันภัย 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงที่ไมสามารถตอกรมธรรมประกันภัยไดในราคาที่เหมาะสมหากราคาของกรมธรรม

ปรับตัวสูงข้ึน หรือกลุมบริษัทฯ อาจไมสามารถตอกรมธรรมไดเลย ซึ่งทั้งหมดอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการ

ดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกันภัยของ

กลุมบริษัทฯ ครอบคลุมความเสียหายประมาณ 353.90 ลานบาท ซ่ึงครอบคลุมประมาณรอยละ 36.03  ของมูลคาสินทรัพย

ถาวรของกลุมบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแลววามูลคาวงเงินคุมครองจากกรมธรรมในปจจุบันของกลุมบริษัทฯ มีความ

เพียงพอและเหมาะสม 

3.1.17 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการเชาท่ีดินและพื้นท่ีอาคารสาํหรับการประกอบธุรกิจจากกลุมผูถือหุนใหญและ
บุคคลภายนอก  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีสัญญาเชาที่ดินหลายแปลงจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง คือ (1) บริษัท

ที่มีผูถือหุนรายใหญ/กรรมการของบริษัทฯ เปนเจาของ (บริษัท ศิลาสากลสระบุรี จํากัด และบริษัท นายเหมือง จํากัด) และ 

(2) ผูถือหุน/กรรมการของบริษัทฯ (นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข และนายอารี อัศวศิริสุข3) เพ่ือใช

เปนที่ตั้งอาคารสํานักงานใหญ อาคารโรงงานของกลุมบริษัทฯ ตลอดจนอาคารที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการโรงงาน

ดังกลาว (บางสวน/ทั้งหมด (แลวแตโรงงาน)) รวมจํานวน 12 แหง (13 สัญญา) นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ มีการทําสัญญาใช

ที่ดินจากหนวยงานราชการและสัญญาเชาจากบุคคลภายนอก (บางสวน/ทั้งหมด (แลวแตโรงงาน)) จํานวน 3 แหง  (โปรด
พิจารณารายละเอียดสัญญาเชาที่ดินในสวนที่ 2.2.5 – ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ และสวนท่ี 2.3.14 – รายการระหวาง
กัน) ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในอาคารและเครื่องจักรที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ทั้งหมด โดย

สัญญาเชาที่ดิน/สัญญาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวเกือบทั้งหมดมีระยะเวลา 1 - 5 ป ยกเวนสัญญาเชาที่ดินระหวาง CCSP 

และนางเนาวรัตน ซึ่งมีอายุสัญญา 25 ป  

ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จงึมีความเส่ียงจากการที่กลุมผูใหเชาที่ดินบอกเลิกสัญญาเชากับกลุมบริษัทฯ หรือภายหลังจากที่

สัญญาฉบับปจจุบันส้ินสุดลงแลวกลุมผูถือหุนใหญ/กรรมการอาจมีความประสงคที่จะไมตอสัญญาและ/หรือผูอนุญาตใหใช

ที่ดินมีการปรับเพ่ิมราคาคาเชาหรือปรับเปล่ียนเงื่อนไขสัญญาเชา ซ่ึงอาจเปนผลใหกลุมบริษัทฯ จะไมสามารถใชทรัพยสินที่

เชาเพ่ือการดําเนินกิจการตอไปได หรืออาจมีคาใชจายในการเชาที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ

คาใชจาย ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของกลุมบริษัทฯ ในอนาคต  

 นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ ยังมีความเส่ียงจากการที่สัญญาเชาที่ดินจากบุคคลภายนอกมีการระบุวา ในระหวางอายุ

สัญญาหากผูอนุญาตใหใชที่ดินซ่ึงเปนเจาของท่ีดินจําเปนตองใชที่ดินตามสัญญาเพ่ือประโยชนของทางราชการ กลุมบริษัทฯ 

ยอมใหผูอนุญาตใหใชที่ดินบอกเลิกสัญญาโดยบอกกลาวเปนหนังสือใหกลุมบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน โดย

ผูใหเชาไมตองเสียคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ แกกลุมบริษัทฯ ทั้งส้ิน รวมถึงความเส่ียงจากการที่กลุมบริษัทฯ อาจไมได

รับการตออายุสัญญาใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหน่ึงฉบับซึ่งไดหมดอายุลงในเดือนสิงหาคม 2564 และกลุมบริษัทฯ อยู

                                                           
3  นายอารี อัศวศิริสุข เปนผูถือหุนทางออมของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 11.11 ในบริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จํากัด ซ่ึงเปนผูถือหุนของ 

บริษัทฯ และบริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จาํกัด ถือหุนรอยละ 90.00 ในบริษัทฯ ท้ังน้ี นายอารี อัศวศิริสุขเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ 2564 
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ระหวางการดําเนินการตอสัญญาสัญญาใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวกับหนวยงานราชการคูสัญญา ท้ังน้ี ฝายบริหาร

คาดวาจะสามารถตอสัญญาใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวกับหนวยงานราชการคูสัญญาได 

สําหรับการเชาที่ดินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สัญญาเชาที่ดินระหวางกลุมบริษัทฯ และนางเนาวรัตน ซึ่งมีอายุ

สัญญา 25 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2585 จึงชวยลดความเส่ียงจากการที่กลุมบริษัทฯ อาจถูกบอกเลิกสัญญากอนสัญญา

ส้ินสุดลงไดระดับหนึ่ง อีกทั้ง ในสัญญามีขอกําหนดวาหากคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึง

ขอใดคูสัญญาอีกฝายสามารถเรียกรองคาเสียหายตามที่เกิดข้ึนจริงจากฝายที่ผิดสัญญาได จึงชวยลดผลกระทบในทางลบตอ

กลุมบริษัทฯ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญากอนสัญญาส้ินสุด นอกจากน้ี สําหรับสัญญาเชาที่ดินระหวางกลุมบริษัทฯ และ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงอ่ืน ในสัญญามีขอกําหนดวา หากผูเชาไดมีหนังสือแจงความประสงคจะขอขยายระยะเวลาการเชา

ออกไปลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนครบกําหนดระยะเวลาเชา ผูใหเชาตกลงยินยอมจะใหผูเชาไดเชาที่ดินตอไปอีก 

คราวละ 3 ป หรือตามระยะเวลาที่ผูเชาไดรองขอ โดยตกลงเพ่ิมคาเชาในอัตรารอยละ 3.00 ของคาเชาปลาสุด ตอระยะเวลา 

ทุก ๆ สามปที่ผูเชาไดขอตออายุ   

3.1.18 ความเสี่ยงจากการท่ีผูถือหุนใหญเขาค้ําประกัน และ/หรือ ใชท่ีดินของผูถือหุนใหญค้ําประกัน วงเงินของ
กลุมบริษัทฯ 

ณ วันที่  30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีการ เปดวงเงินสินเ ช่ือกับสถาบันการเงินหลายแห ง  ซ่ึง 

กลุมบริษัทฯ มีการใชเงินกูยืมดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคท่ีตางกัน โดยนายอารี นางเนาวรัตน นางพิชชาพร และ/หรือ 

นายปยะดิษฐ ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ไดเขาคํ้าประกันใหกับกลุมบริษัทฯ รวมถึงไดนําทรัพยสินสวนบุคคลของนาง

เนาวรัตน และนายปยะดิษฐ และทรัพยสินของศิลาสากลสระบุรี ซึ่งเปนบริษัทที่นายปยะดิษฐ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 80.00 

เขาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินดังกลาว โดยมีมูลคาวงเงินกูยืมที่คํ้าประกันโดยทรัพยสินและ/หรือ

บุคคลดังกลาว รวมเทากับ 6,570.00 ลานบาท และ 20,205.76 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ

ดังกลาวเปนการเขาคํ้าประกันรวมและเปนการคํ้าประกันนอกเหนือจากหลักประกันอ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดย

สถาบันการเงิน และกลุมบริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนการเขาคํ้าประกันดังกลาวแตอยางใด ซ่ึงกลุมบริษัทฯ อาจมีความ

เสี่ยงในกรณีที่ผูถือหุนของบริษัทฯ ประสบปญหาทางการเงิน หรือเกิดความเสียหายข้ึนบนทรัพยสินที่เปนหลักทรัพยคํ้า

ประกันจนทําใหสถาบันการเงินอาจเรียกรองหลักประกันจากกลุมบริษัทฯ เพ่ิมเติม นอกจากน้ี หากในอนาคต กลุมบริษัทฯ มี

ความจําเปนตองขอวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงิน และผูถือหุนของบริษัทฯ ไมยินยอมใหใชทรัพยสินดังกลาวเขา

เปนหลักประกัน และ/หรือกรณีที่นายปยะดิษฐ และ/หรือนางเนาวรัตนมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในอนาคต กลุมบริษัทฯ 

อาจมีความจาํเปนตองนําทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเขาคํ้าวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมดังกลาว 

อยางไรก็ตาม นายอารี นางเนาวรัตน นางพิชชาพร และนายปยะดิษฐ ไดเขาตกลงกับสถาบันการเงินเพ่ือถอนภาระ

การคํ้าประกัน ดังกลาวขางตน ภายหลังจากบริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี ภาระ

หลักประกันโดยใชทรัพยสินสวนบุคคลของนางเนาวรัตน และนายปยะดิษฐ และศิลาสากลสระบุรีเขาเปนหลักประกันจะยังคง

อยู ภายหลังจากบริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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3.2 ความเสี่ยงดานการบริหารงาน 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมผูีถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลตอการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน 

 ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัท อัศวศิริสุข โฮลด้ิง จํากัด และกลุม

ครอบครัวอัศวศิริสุขจะถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 71.43 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ4 (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) อันเปนผลใหกลุมครอบครัวอัศวศิริสุขจะสามารถ

ควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ทั้งเรื่องการแตงต้ังกรรมการ 

หรือการขอมติในเรื่องท่ีตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให

ตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงในการไมสามารถรวบรวม

คะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

 ทั้งน้ี โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ในจํานวนน้ีมีกรรมการท่ีเปน

กรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน และมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดวาจางบริษัทตรวจสอบ

ภายในเพ่ือดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําให

สามารถสอบทานการทํางานของบริษัทฯ ใหมีความโปรงใสไดดียิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถถวงดุลอํานาจในการนําเสนอเร่ืองตาง 

ๆ ที่จะพิจารณานําเขาสูการประชุมผูถือหุนไดในระดับหนึ่ง นอกจากน้ี ในกรณีที่เขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันกับกรรมการ ผู

ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมกิจการ กิจการท่ีเก่ียวของ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออก

เสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว และในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยที่กระทบตอผูถือหุน ผูถือหุนรายยอยมีสิทธิออก

เสียงคัดคาน โดยใชคะแนนเสียงเพียงรอยละ 10.00 ของผูถือหุนที่มารวมประชุม รวมทั้งในการอนุมัติรายการจะตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ ทําใหสามารถลดทอนความเส่ียง

อันอาจจะเกิดขึ้นไดอีกดวย 

3.2.2 คามเสี่ยงจากการพ่ึงพาผูบริหารหลักและพนักงานท่ีมีความสามารถ 

ความสําเร็จของกลุมบริษัทฯ ขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมบริษัทฯ ในการจูงใจและรักษาผูบริหารหลักและ

พนักงานท่ีมีความรู ความสามารถในการทํางาน ซ่ึงบุคคลเหลานี้รวมถึง คุณปยะดิษฐซึ่งเปนผูถือหุนใหญและเปนกรรมการ

และผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ประมาณ 10 ป และพนักงานซ่ึงมีประสบการณในดานวิศวกรรม การประกวดราคางานกอสราง 

การวางแผนการกอสราง เปนตน กลุมบริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีพนักงานที่มีประสบการณ และมีความรู

ความสามารถ โดยกลุมบริษัทฯ ไดฝกอบรมพนักงานของกลุมบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ดี หากกลุมบริษัทฯ ไม

สามารถรักษากลุมผูบริหารและพนักงานที่มีความสามารถไวได หรือไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดภายในเวลาที่

เหมาะสมอาจสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ อยางมี

นัยสําคัญ 

 อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการจูงใจและรักษาบุคลากรของกลุมบริษัทฯ และมุงเนน

พัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรแตละระดับอยาง

ชัดเจน รวมทั้งการจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูและความสามารถของแตละบุคคล นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ มีการ

                                                           
4 กลุมครอบครัวอัศวศิริสุข ประกอบดวย (1) นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ (2) นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข (3) นายปยะณัฐ อัศวศิริสุข (4) นางอารดี ประวัติรุงเรือง 

(5) นางสาวปุณยพัฒน อัศวศิริสุข (6) นางกมลพัชร นาคาภิรมย (7) นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ (8) นางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ และ (9) นางพิชชาพร 

สุขสถาพรพงศ ทั้งน้ี การจัดกลุมผูถือหุนขางตนเปนการนับรวมกลุมครอบครัวตามความสัมพันธทางสายโลหิต มิใชการจัดกลุม Acting in concert ตามขอ 2 

ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธ หรือพฤติกรรมท่ีเขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบคุคลอ่ืน 

และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.3.9 ขอ 9.2.1 ผูถือหุนของบริษัทฯ) 
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สรรหาพนักงานใหมอยางตอเนื่อง เพ่ือทดแทนบุคลากรที่สูญเสียไป และมีการทําแผนสรางผูสืบทอดตําแหนง (Successor 

Plan) สําหรับตําแหนงสําคัญ เพ่ือใหกลุมบริษัทฯ มีบุคลากรเพียงพอสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ 

3.3 ความเสี่ยงในการเสนอขายหลักทรัพย 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ อยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเขาเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด

หลักทรัพยฯ เก่ียวกับการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือทําการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดย่ืนคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว เมื่อวันท่ี 24 

ธันวาคม 2563 และบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนายไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่สามารถจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ยกเวน

คุณสมบัติ เร่ือง การกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซ่ึงบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 

ราย และจะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซ่ึงข้ึนอยูกับผลของการเสนอขายหุน

สามัญตอประชาชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหหุนสามัญ

ของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับสภาพคลองในการซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการจําหนายหลักทรัพยไดตามราคาที่คาดการณไว 

หากบริษัทฯ ไมสามารถกระจายหุนไดครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติไม

ครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

แลวเสร็จ บริษัทฯ จะมีการกระจายการถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตนได 

3.3.2 ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจมคีวามผันผวนซึ่งกอใหเกดิผลขาดทุนอยางมนีัยสําคัญตอผูลงทุนท่ีซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุนครั้งน้ี 

ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้อาจขึ้นลงอยางผันผวน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

ประการที่บริษัทฯ อาจไมสามารถควบคุมได ซึ่งไดแก 

- นักวิเคราะหเปลี่ยนแปลงประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และคําแนะนําใหซ้ือหรือขายหุนสามัญ

ของบริษัทฯ 

- ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และการเมืองทั้งในและตางประเทศ 

- ความแตกตางระหวางผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริงกับผลประกอบการทาง

การเงนิและผลการดําเนินงานที่ผูลงทุนและนักวิเคราะหคาดหวัง 

- ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

- การขายหรือจะขายหุนเปนจาํนวนมากของผูถือหุนปจจุบัน 

- การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือบรรยากาศใน

ตลาดหุนหรือเหตุการณหรือปจจัยอ่ืน ๆ 

- การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 
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- การประกาศขอมูลของบริษัทอ่ืนที่อยูในอุตสาหกรรมเดยีวกับบริษัทฯ 

- การเปล่ียนแปลงการประเมินมูลคาตลาดและราคาหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงดําเนิน

ธุรกจิคลายคลึงกับบริษัทฯ 

- ความผันผวนของตราสารหนี้ และตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 

- คดีความฟองรอง 

- ภัยธรรมชาติ 

- ความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ปจจัยตาง ๆ ขางตนรวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆ อาจสงผลใหราคาตลาดและความตองการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ มีความ

ผันผวนสูง ซ่ึงอาจจํากัดหรือขัดขวางมิใหผูลงทุนสามารถขายหุนสามัญของบริษัทฯ ไดในราคาที่เหมาะสม และอาจสงผล

กระทบในทางลบตอสภาพคลองของหุนสามัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในอดีตที่ผานมาในบางประเทศเมื่อราคาตลาดของหุน

มีความผันผวน ผูถือหุนอาจรวมตัวกันเพ่ือฟองรองดําเนินคดีแบบกลุมกับบริษัทฯ ซ่ึงในการตอสูคดีน้ัน บริษัทฯ อาจตองเสีย

คาใชจายเปนจํานวนมากและหากผลของคดีมีการช้ีขาดไปในทางที่ไมเปนประโยชนแกบริษัทฯ บริษัทฯ อาจตองชําระ

คาเสียหายเปนจํานวนมาก และการตอสูคดีเชนนี้ใชเวลานานจึงอาจเบี่ยงเบนความสนใจและเวลาของผูบริหารของบริษัทฯ 

ไปจากการดําเนินธุรกิจปกติ 

3.3.3 ความเสี่ยงจากการท่ีผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ อาจมีการขายหุนของบริษัทฯ ในอนาคต ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ  

ภายใตกฎเกณฑที่ออกโดยตลาดหลักทรัพยฯ หุนของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัท อัศวศิริสุข โฮลด้ิง จํากัด ในสัดสวน

รอยละ 55.00 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้  ไมอาจขายไดเปนระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่

เร่ิมทําการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี หุนของบริษัทฯ ที่ถูกหามขายขางตนอาจขายไดหลังจาก

ที่ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ในสัดสวนไมเกินรอยละ 25.00 ของ

จํานวนหุนที่ถูกหามขาย และหุนสัดสวนท่ีเหลือซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 75.00 ของจํานวนหุนที่ถูกหามขายขางตนจะ

สามารถเร่ิมขายไดภายหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือนแรกนับจากวันที่เริ่มทาํการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาด

หลักทรัพยฯ  

ดังนั้นหุนสวนที่เหลือนอกเหนือจากหุนรอยละ 55.00 ดังกลาวจะสามารถทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได

อยางเสรี ทั้งน้ี เพ่ือเปนการลดความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ ดังกลาว กลุมผูถือหุน

เดิม ซึ่งไดแก บริษัท อัศวศิริสุข โฮลด้ิง จาํกัด และกลุมครอบครัวอัศวศิริสุข5 ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ คิดเปนสัดสวน

รอยละ 71.43 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ ไดมีการเขาทําสัญญาที่จะไมซ้ือขายหุนของ

บริษัทฯ เปนระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันที่เริ่มทําการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ 

อยางไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้และเมื่อระยะเวลาหามขายหุนส้ินสุดลง ผูลงทุนอาจ

ไดรับผลกระทบในทางลบจากราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ที่ลดลงอันเปนผลมาจากการขายหุนดังกลาวของกลุมครอบครัว

                                                           
5  กลุมครอบครัวอัศวศิริสุข ประกอบดวย (1) นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ (2) นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข (3) นายปยะณัฐ อัศวศิริสุข (4) นางอารดี ประวัติ

รุงเรือง (5) นางสาวปุณยพัฒน อัศวศิริสุข (6) นางกมลพัชร นาคาภิรมย (7) นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ (8) นางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ และ (9) นาง

พิชชาพร สุขสถาพรพงศ ทั้งน้ี การจัดกลุมผูถือหุนขางตนเปนการนับรวมกลุมครอบครัวตามความสัมพันธทางสายโลหิต มิใชการจัดกลุม Acting in concert 

ตามขอ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธ หรือพฤติกรรมท่ีเขาลักษณะเปนการกระทํา

รวมกบับุคคลอ่ืน และการปฏบัิติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนท่ี 2.3.9 ขอ 9.2.1 ผูถือหุนของบริษัทฯ) 
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อัศวศิริสุขการขายหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนมาก หรือความเขาใจวาอาจมีการขายหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนมากอาจ

สงผลกระทบในทางลบตอราคาซ้ือขายหุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมอาจคาดการณไดถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในบางครั้ง

ตอราคาซ้ือขายหุนของบริษัทฯ (หากมี) จากการขายหุนในอนาคตหรือการมีหุนของบริษัทฯ ท่ีสามารถขายไดในอนาคต 
 

3.3.4  ความเสี่ยงของผูถือหุนสามัญท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศไทยของบริษัทฯ อาจไมสามารถเสนอสิทธิในการ
จองซ้ือตราสารไดในอนาคต  

 แมบริษัทมหาชนจํากัดไมจําเปนตองเสนอสิทธิในการซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนแกผูถือหุนเดิมกอนเมื่อมีการออกหุน

สามัญเพ่ิมทุน แตบริษัทมหาชนจํากัดก็มีการออกตราสารตาง ๆ รวมถึงหุนสามัญเพ่ิมทุน และตราสารประเภทอ่ืนที่ออกโดย

บริษัท เชน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได (TSR) หรือหุนกู

แปลงสภาพเปนครั้งคราวโดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในกรณีที่บริษัทฯ เสนอหรือใหสิทธิแกผูถือหุน

สามัญในการเพ่ิมทนุหรือสิทธิใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธใิชดุลยพินิจในการดําเนินการเสนอขายตราสารดังกลาวแก

ผูถือหุน โดยบริษัทฯ อาจไมเสนอสิทธิในการจองซ้ือตราสารดังกลาวแกผู ถือหุนสามัญที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศไทย 

นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับ บริษัทฯ อาจถูกหามมิใหเสนอขายตราสารดังกลาวแกผูถือหุนในบางประเทศ เวนแต

ไดดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนที่เก่ียวของ ตัวอยางเชน บริษัทฯ ไมอาจเสนอสิทธิดังกลาวแกผูถือหุนสามัญที่มีสถานะเปน

บุคคลอเมริกัน (U.S. person) ตามความหมายตามกฎ Regulation S ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) เวนแต (ก) มีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยที่มีผล

ใชบังคับภายใตพระราชบัญญตัิหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกาดังกลาว หรือ (ข) เปนการเสนอขายสิทธิดังกลาวใหแกผู

ถือหุนตามขอยกเวนภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยหรือ

ขอกําหนดของกฎเกณฑอ่ืนในบางประเทศอาจทําใหผูลงทุนไมสามารถใชสิทธิในการซื้อตราสารตามสัดสวนได  ซึ่งอาจลด

สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนดังกลาว ทั้งน้ี บริษัทฯ ไมมีหนาที่ตองดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุนสามัญของบริษัทฯ ใน

ประเทศใด ๆ เพ่ือใหผูลงทุนตางชาติสามารถใชสิทธใินการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนในอนาคต 
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- ไมมี - 

4. การวิจัยและพัฒนา 
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5.1 สินทรพัยถาวรหลัก  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ แบงออกเปน 6 ประเภท 

ดังนี้ (1) ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน (2) อาคารและสวนปรับปรุง (3) เครื่องมือและเคร่ืองจักร (4) เคร่ืองใช เครื่องตกแตง 

และอุปกรณ (5) ยานพาหนะ และ (6) สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง  

โดยสินทรัพยถาวรหลักมีมูลคาสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 982.34 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

15.91 ของสินทรัพยรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้  

รายการ เจาของกรรมสทิธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ  

(ลานบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ที่ดิน บริษัทฯ 7.58 - 

2. อาคารและสวนปรับปรุง กลุมบริษัทฯ 375.51 จดจํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม

กับสถาบันการเงิน (บางสวน) 

3. เครื่องมือและเครื่องจักร กลุมบริษัทฯ 492.23 จดจํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม

กับสถาบันการเงิน (บางสวน) 

4. เครื่องใช เคร่ืองตกแตง และอุปกรณ กลุมบริษัทฯ 9.90 - 

5. ยานพาหนะ กลุมบริษัทฯ 60.51 อยูภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

(บางสวน) 

6. สินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง กลุมบริษัทฯ 36.61 - 

รวม 982.34  

5.1.1 ท่ีดิน  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  กลุมบริษัทฯ มีที่ดินจํานวน 4 แปลง โดยมีมูลคาสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

เทากับ 7.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.12 ของสินทรัพยรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ เจาของกรรมสิทธิ์ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ  

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินสําหรับใชเก็บเคร่ืองจักรและอุปกรณ จํานวน  

3 แปลง ขนาด 22-0-09 ไร ซ่ึงต้ังอยูที่ ตําบลละงู 

อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

บริษัทฯ 5.38 - 

2. ที่ดินสําหรับใชเก็บเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

จาํนวน 1 แปลง ขนาด 11-0-06 ไร ซ่ึงต้ังอยูที่ 

โฉนดเลขที่ 130245 ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ 

จงัหวัดสงขลา 

บริษัทฯ 2.20 - 

รวม 7.58  

 

 

  

5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
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5.1.2 อาคารและสวนปรับปรุง  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  กลุมบริษัทฯ มีอาคารและสวนปรับปรุง ซ่ึงต้ังอยูบนที่ดินเชาจากบุคคลภายนอก ซ่ึง

ไดแก นิคมอุตสาหกรรมที่เปนหนวยงานราชการแหงหน่ึง และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซ่ึงไดแก (1) นายปยะดิษฐ (2) 

นายอารี1 (3) นางเนาวรัตน (4) ศิลาสากลสระบุรี และ (5) นายเหมือง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.3.14 
รายการระหวางกัน) โดยมีมูลคาสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 375.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.08 ของ

สินทรัพยรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบัญชีสุทธิ  

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน  

1.  บริษัทฯ 

1.1 โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 

 ต้ังอยูที่ หมู 5 ตําบลพุคําจาน อําเภอ 

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

บริษัทฯ เปน

เจาของ 

3.70 จดจํานองเปน

หลักประกันเงินกูยืมกับ

สถาบันการเงิน 

1.2 โรงซอมรถแทรกเตอรและเคร่ืองจักรกลหนัก 

 ต้ังอยูที่ เลขที่ 60 หมู 5 ตําบลหนาพระลาน อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

บริษัทฯ เปน

เจาของ 

1.02 จดจํานองเปน

หลักประกันเงินกูยืมกับ

สถาบันการเงิน 

1.3 โรงผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต 

 ต้ังอยูที่ น.ส.3ก เลขที่ 619 เลม 7ก หนา 19 เลขที่ดิน 

26 หมู 2 ตําบลทับปริก อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 

บริษัทฯ เปน

เจาของ 

6.05 - 

1.4 โรงงานผลิตทอระบายน้ําคอนกรีตผสมเสร็จ 

ขนาดกาํลังการผลิต 18,000 ลบ.ม./ป 

บริษัทฯ เปน

เจาของ 

0.35 - 

 ต้ังอยูที่ น.ส.3ก เลขที่ 619 เลม 7ก หนา 19 เลขที่ดิน 

26 หมู 2 ตําบลทับปริก อําเภอกระบี่ จังหวัดกระบ่ี 
 

  

1.5 โรงซอมรถแทรกเตอรและเคร่ืองจักรกลหนัก2 บริษัทฯ เปนเจาของ -1 - 

 ต้ังอยูที่ น.ส.3ก เลขที่ 619 เลม 7ก หนา 19 เลขที่ดิน 

26 หมู 2 ตําบลทับปริก อําเภอกระบ่ี จงัหวัดกระบ่ี 

บริษัทฯ เปนเจาของ   

1.6 โรงซอมรถแทรกเตอรและเคร่ืองจักรกล หนัก2 บริษัทฯ เปนเจาของ -1 - 

 ต้ังอยูที่ เลขที่ 17837 เลม 179 หนา 37 เลขที่ดิน 17 

ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู 9 ตําบลทุงคาย อําเภอยาน

ตาขาว จังหวัดตรัง 

 

  

1.7 อาคารสาํนักงานและโรงงานผลิตแอสฟลทติกคอ

นกรีต 

บริษัทฯ เปนเจาของ 13.76 - 

 ต้ังอยูที่ หมู 5 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.

พระนครศรีอยุธยา 

รวมบริษัทฯ  24.88  

                                                           
1 นายอารี อัศวศิริสุขเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ 2564 
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รายการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ราคาตามบัญชีสุทธิ  

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน  

2.  CCSP 

2.1 อาคารสาํนักงานซีอีซี 

 ต้ังอยูที่ เลขที่ 68/9 ถนนกําแพงเพชร 6  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

CCSP เปน

เจาของ 

47.07 จดจํานองเปน

หลักประกันเงินกูยืมกับ

สถาบันการเงิน 

2.2 โรงงานผลิตคานคอนกรีตอดัแรงและราวเหล็ก

ลูกฟูกกันรถสําหรับทางหลวง 

ต้ังอยูที่ เลขที่ 60 หมู 5 ตําบลหนาพระลาน  

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

CCSP เปน

เจาของ 

32.60 - 

2.3 อาคารสาํนักงานและโรงงานผลิตช้ินสวนสะพาน

 คอนกรีตสําเร็จรูปชนิดกลวง (Segment) 

ต้ังอยูที่ หมู 5 ตําบลพุคําจาน  

อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

CCSP เปน

เจาของ 

236.01 จดจํานองเปน

หลักประกันเงินกูยืมกับ

สถาบันการเงิน 

2.4 โรงงานผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

(Parapet) 

      ต้ังอยูที่ หมู 5 ตําบลพุคําจาน  

อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

CCSP เปน

เจาของ 

5.15 จดจํานองเปน

หลักประกันเงินกูยืมกับ

สถาบันการเงิน 

2.5 โรงงานผลิตทอระบายน้ําคอนกรตีผสมเสรจ็  CCSP เปน

เจาของ 

0.92 - 

 ต้ังอยูที่ น.ส.3ก เลขที่ 619 เลม 7ก หนา 19 เลขที่ดิน 

26 หมู 2 ตําบลทับปริก อําเภอกระบี่ จังหวัดกระบ่ี 
 

  

2.6 โรงงานผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต  CCSP เปน

เจาของ 

10.50 - 

 ต้ังอยูที่ เลขที่ 17837 เลม 179 หนา 37 เลขที่ดิน 17 

ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู 9 ตําบลทุงคาย อําเภอยาน

ตาขาว จังหวัดตรัง 

  

รวม CCSP  332.26  

3. THE 

3.1 โรงงานผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต 

ต้ังอยูที่ เลขที่ 39 หมู 5 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระ

พุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

THE เปนเจาของ -1 จดจํานองเปน

หลักประกันเงินกูยืมกับ

สถาบันการเงิน 

3.2 โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  

 ต้ังอยูที่ น.ส.3 เลขที่ 14 เลม 12(1) หนา 43 หมู 2 

ตําบลทับปริก อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 

THE เปนเจาของ -1 - 

รวม THE  -  

4. อาคารช่ัวคราวตามสัญญาโครงการและอ่ืน ๆ บริษัทฯ CCSP และ 

THE เปนเจาของ 

18.38  

รวมทั้งหมด  375.51  
 

หมายเหตุ:  1 สินทรัพยถูกตัดคาเส่ือมราคาสะสมเต็มจํานวนแลว 
 2 เคร่ืองจักรท่ีมีขนาดรวมกันแลวไมเกินตามขนาดที่กฎหมายกําหนด และอาคารสําหรับประกอบกิจการดังกลาวก็ไมมีการดัดแปลง หรือขยาย

แตอยางใด ซ่ึงกรณีดังกลาวไมอยูภายใตเง่ือนไขที่จะตองมีใบอนุญาตหลักท่ีจําเปนเพ่ิมเติม 
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5.1.3 เครื่องมือและเคร่ืองจักร  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  กลุมบริษัทฯ มีเครื่องมือและเคร่ืองจักร โดยมีมูลคาสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

เทากับ 492.23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.93 ของสินทรัพยรวม โดยเครื่องมือและเครื่องจักรมีอายุประมาณ 5 ป และ 10 

ป 

5.1.4 สินทรัพยระหวางกอสรางและตดิต้ัง  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยระหวางกอสรางและติดต้ัง โดยมีมูลคาสุทธิตามงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ เทากับ 36.61 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.59 ของสินทรัพยรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

รายการ เจาของกรรมสทิธ์ิ 
ราคาตามบัญชีสุทธิ  

(ลานบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. อาคารและสวนปรับปรุง กลุมบริษัทฯ 1.67 - 

2. เครื่องมือและเครื่องจักร กลุมบริษัทฯ 34.42 - 

3. ยานพาหนะ กลุมบริษัทฯ 0.52  

รวม 36.61  

5.2 สินทรพัยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีมูลคาสุทธิตามงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 4.38 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.07 ของสินทรัพยรวม 

5.3 สรุปสัญญาท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกบัทรัพยสินของกลุมบริษัทฯ  

สรุปสัญญาของกลุมบริษัทฯ แยกตามประเภทสัญญา ดังนี้ 
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5.3.1 สัญญาเชาท่ีดินซ่ึงเปนท่ีตั้งของอาคารสํานักงานซีอีซี  

คูสัญญา ผูใหเชา: นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ (ซึ่งเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ) 

ผูเชา: CCSP 

ลักษณะของสัญญา เชาที่ดิน เลขที่ดิน 2700 ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน (บางซ่ือ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

เน้ือที่ 2 ไร – งาน 85 ตารางวา (ไมรวมสิ่งปลูกสรางอันเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชา) 

ระยะเวลาการเชา สัญญาเชามีอายุ 25 ป (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2585) 

อัตราคาเชาและ

คาบริการ 

อัตราคาเชาเทากับ 4,067.8 บาทตอตารางวาตอป โดยมเีงื่อนไขการจายคาเชาเปนรายเดือน  

เงื่อนไขอ่ืนที่สําคัญ - เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญาหรือไมปฏบิตัิตามสัญญาขอหนึ่งขอใด คูสัญญาอีก

ฝายสามารถบอกกลาวใหคูสัญญาฝายท่ีผิดสัญญาปฏิบัติตามสัญญา หรือใชสิทธิบอกเลิก

สัญญาและเรียกรองคาเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงจากคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาได 

- เมื่อสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลง ผูเชายินยอมใหอาคารหรือส่ิงปลูกสราง ตลอดจนทรัพยสิน

และอุปกรณภายในอาคารและสิ่งปลูกสรางอันเปนกรรมสิทธ์ิของผูเชา ตกเปนกรรมสิทธ์ิ

ของผูใหเชา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.3.14 รายการระหวางกัน) 

5.3.2 สัญญาเชาท่ีดินซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงงานผลิตแอสฟลทติกคอนกรีต (จังหวัดตรัง) 

คูสัญญา ผูใหเชา: บุคคลภายนอก 

ผูเชา: CCSP 

ลักษณะของสัญญา เชาที่ดิน โฉนดเลขที่ 17837 ตําบลทุงคาย อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

เน้ือที่ ประมาณ 5 ไร 

ระยะเวลาการเชา สัญญาเชามีอายุ 3 ป (1 กุมภาพันธ 2564 – 31 มกราคม 2567)  

อัตราคาเชาและ

คาบริการ 

ผูเชาจะชําระคาตอบแทนใหแกผูใหเชาตามอัตราและระยะเวลาที่ตกลงกัน 

เงื่อนไขอ่ืนที่สําคัญ - กอนครบกําหนดระยะเวลาเชา ผูเชาจะรื้อถอนสิ่งปลูกสรางพรอมปรับพ้ืนที่ที่เชาใหเรียบรอย 

หากพนเวลาดังกลาวแลว ผูเชาไมไดดําเนินการภายใน 30 วัน ผูเชายินยอมใหผูเชาได

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวท้ังหมดรวมทั้งส่ิงปลูกสรางทั้งหมดที่มีอยูในทรัพยสินที่เชา 

โดยยินยอมใหกรรมสิทธิ์รื้อถอนและเรียกคาเสียหายเพ่ือการรื้อถอนดวย 

 

  



สวนที่ 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  

สวนท่ี 2.2.5 หนา 6 
 

5.3.3 ตัวอยางสัญญาใชท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม  

กลุมบริษัทฯ มีการเขาทําสัญญาใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมกับหนวยงานราชการแหงหนึ่ง โดยรายละเอียดของ

ตัวอยางสัญญาใชที่ดินดังกลาว สามารถสรุปไดดังน้ี 

คูสัญญา ผูอนุญาตใหใชท่ีดิน: หนวยงานราชการแหงหน่ึง 

ผูไดรบัอนุญาตใหใชท่ีดิน: CCSP 

ลักษณะของสัญญา อนุญาตใหใชที่ดิน หมู 5 ตําบลพุคาจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (ที่ตั้งโรงงาน) 

เน้ือที่ 3 ไร 2 งาน 19 ตารางวา  

ระยะเวลา สัญญาอนุญาตใหใชที่ดินมีอายุ 4 ป (25 สิงหาคม 2560 – 24 สิงหาคม 2564)2 

อัตราคาบํารุงกิจการ

นิคม 

ผูไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินจะชําระคาตอบแทนใหแกผูอนุญาตใหใชที่ดินตามอัตราและระยะเวลา

ที่ตกลงกัน 

การนําท่ีดินออกใหเชา

ชวง 

ผูไดรับอนุญาตใหใชที่ดินจะโอนสิทธิตามสัญญาน้ีใหแกผูอ่ืนไมไดเวนแตไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากผูอนุญาตใหใชที่ดิน 

คาใชจายในการใช

ทรัพยสิน 

ผูไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินตกลงเปนผูชําระคาธรรมเนียมและคาภาษีอากรใด ๆ อันเกิดจากการ

ใชที่ดิน 

เงื่อนไขอ่ืนที่สําคัญ - ผูไดรับอนุญาตใหใชที่ดินวางเงินค้ําประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  

- ในระหวางอายุสัญญาหากผูอนุญาตใหใชที่ดินจําเปนตองใชที่ดินตามสัญญาเพ่ือประโยชน

ของทางราชการ ผูไดรับอนุญาตใหใชที่ดินอนุญาตยอมใหผูอนุญาตใหใชท่ีดินบอกเลิก

สัญญาโดยบอกกลาวเปนหนังสือใหผูไดรับอนุญาตใหใชที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 

วัน โดยผูอนุญาตใหใชที่ดินไมตองเสียคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ แกผูไดรับอนุญาต

ใหใชที่ดินทั้งส้ิน 

- ในระหวางอายุสัญญาหาก ผูไดรับอนุญาตใหใชที่ดินตกเปนบุคคลลมละลายและไมนาจะ

ปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณีที่ผูอนุญาตใหใชที่ดินมีเหตุขัดของเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

สัญญาและจําเปนตองเรียกผูไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินมาพบ หากผูไดรับอนุญาตใหใชที่ดิน

ไมมาพบตามนัดหมายโดยไมมีเหตุตามสมควร ผูอนุญาตใหใชที่ดินมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ได 

- หากผูไดรับอนุญาตใหใชที่ดินผิดสัญญาขอหน่ึงขอใด ผูอนุญาตใหใชที่ดินมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาไดทันทีและสามารถริบเงินประกันทั้งหมดหรือบางสวน รวมถึงมีสิทธิเรียก

คาเสียหายอ่ืน ๆ จากผูไดรับอนุญาตใหใชที่ดิน (หากมี) ได 

 

  

                                                           
2 บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการตอสัญญาเชากับหนวยงานราชการ ท้ังน้ี ฝายบริหารคาดวาจะสามารถตอสัญญาใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวกบั

หนวยงานราชการคูสัญญาได (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.3 ปจจัยความเส่ียง) 
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5.3.4 ตัวอยางสัญญาเชาที่ดินจากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  

นอกจากสัญญาเชาที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานซีอีซี ดังกลาวขางตน กลุมบริษัทฯ ยังมีการเขาทําสัญญา

เช าที่ ดิน อ่ืนจากบุคคลที่ อ าจมีความ ขัดแย ง อีกจํ านวน 12 สัญญา เ พ่ือใช เปนที่ ตั้ ง ของอาคาร โรงงานของ 

กลุมบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.3.14 รายการระหวางกัน) โดยรายละเอียดของตัวอยางสัญญา

เชา สามารถสรุปไดดังน้ี  

คูสัญญา ผูใหเชา: นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข 

ผูเชา: บริษัทฯ 

ลักษณะของสัญญา เชาที่ดิน โฉนดเลขที่ 29966 เลขที่ดิน 300 หนาสํารวจ 134 ตําบลพุคําจาน อําเภอ 

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เน้ือที่ 48 ไร 3 งาน 3 ตารางวา  

ระยะเวลาการเชา สัญญาเชามีอายุ 3 ป (1 มกราคม 2563 – ธันวาคม 2565) 

การตออายุสัญญา หากผูเชาไดมีหนังสือแจงความประสงคจะขอขยายระยะเวลาการเชาออกไปลวงหนาไมนอย

กวา 60 วันกอนครบกําหนดระยะเวลาเชา ผูใหเชาตกลงยินยอมจะใหผูเชาไดเชาที่ดินตอไปอีก 

คราวละ 3 ป หรือตามระยะเวลาที่ผูเชาไดรองขอ โดยตกลงเพ่ิมราคาคาเชาในอัตรารอยละ 3 

ของคาเชาปลาสุด 

อัตราคาเชาและ

คาบริการ 

อัตราคาเชาเทากับ 228 บาทตอตารางวาตอป โดยมีเงื่อนไขการจายคาเชาเปนรายป 

การนําท่ีดินออกใหเชา

ชวง 

ผูใหเชายินยอมใหผูเชานําทรัพยสินท่ีเชาออกใหผู อ่ืนเชาชวงไดในกิจการที่เ ก่ียวของกับ

วัตถุประสงคการเชาของผูเชา 

คาใชจายในการใช

ทรัพยสินที่เชา 

ผูเชาตกลงเปนผูชําระคาสาธารณูปโภค คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

คาอากรแสตมป ภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) และคาใชจายอ่ืนใดอันเกิดจากการใชทรัพยสินที่เชา 

ผลการสิ้นสุดของ

สัญญา 

- เมื่อสัญญาเชาไดส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด และไมไดมีการตอระยะเวลาสัญญาเชาออกไป 

ผูเชาตกลงใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ผูเชาไดกอสราง หรือดัดแปลงตอเติมลงในทรัพยสิน

ที่เชาอันมีลักษณะติดตรึงถาวรกับทรัพยสินที่เชาตกเปนของผูใหเชาทันทีโดยผูเชาตกลง

ไมคิดคาตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมจากผูใหเชา 

- ผูเชาตองขนยายทรัพยสินนอกเหนือจากทรัพยสินที่ผูเชาไดกอสราง หรือดัดแปลงตอเติม

ลงในทรัพยสินที่เชาอันมีลักษณะติดตรึงถาวรกับทรัพยสินที่เชา และบริวารออกจาก

บริเวณทรัพยสินที่เชา และสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนใหแกผูใหเชาในสภาพที่เรียบรอย

ภายในระยะเวลาไมเกินกวา 30 วัน นับจากวันท่ี ส้ินสุดสัญญาเชา โดยผู เชาเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายในขนยาย และการดําเนินการทั้งสิ้น และหากการขนยายทรัพยสิน

และบริวารของผูเชานั้นเปนระยะเวลาเกินกวา 30 วัน นับจากวันที่ส้ินสุดสัญญาเชาฉบับนี้ 

ผูเชาตองรับผิดชอบชําระคาเชาตามระยะเวลาที่ผูเชายังคงครอบครองทรัพยสินท่ีเชา ใน

อัตราเดียวกันกับคาเชาตามสัญญาฉบับนี้ 

- ภายหลังจากสัญญาไดส้ินสุดลง หากผูเชามิไดทําการขนยายทรัพยสินและบริวารออกจาก

บริเวณทรัพยสินที่เชา และผูใหเชาไดมีการแจงเตือนแกผูเชาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 

วันแลว ผูเชายินยอมใหผูใหเชาสามารถเขายึดถือ ครอบครองทรัพยสินที่เชาไดทันที โดย

ผูเชาตกลงยินยอมไมเรียกรองใหผูใหเชาตองรับผิดไมวากรณีใด ๆ ทั้งทางแพงและอาญา 
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5.3.5 สัญญาประกันภัย  

กลุมบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเขาทําประกันภัยในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

สินทรัพยหลักของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทฯ จะตออายุกรมธรรมประกันภัยตาง ๆ เมื่อครบอายุกรมธรรม  

ทั้งน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  กลุมบริษทัฯ มีการทํากรมธรรมประกันภัยที่สําคัญดังนี ้ 

สถานที ่ ประเภทกรมธรรม บริษทัประกัน ผูเอา

ประกัน 

ผูรบั

ผลประโยชน 

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ทุนประกัน 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาเอา

ประกัน 

1. อาคาร

 สํานักงาน 

กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยง

ภัยสําหรับทรัพยสิน  

บริษัทประกันภัยในประเทศไทย 

แหงที่ 1 

CCSP CCSP - สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมฐานราก) 

o อาคารสํานักงาน 7 ชั้น 
130.00 18 พ.ย. 64 – 

18 พ.ย. 65 

กรมธรรมประกันภัยความรับ

ผิดตอบุคคลภายนอก 

บริษัทประกันภัยในประเทศไทย 

แหงที่ 1 

CCSP บุคคลภายนอก - บริษัทประกันภัยจะชดใชค าสินไหมแทนผู เอา

ประกันภัยตองรับผิดตามกฎหมายสําหรับเหตุการณ

ดังนี ้

o การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บตอรางกายหรือ

ความเจ็บปวยของบคุคลภายนอก 

o ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสิน

ของบุคคลภายนอก 

ความรับผิดดังกลาวขางตน ตองเกิดขึ้นโดยอุบติัเหตุ

เกี่ยวกับกิจการหรือธรุกิจของผูเอาประกันภัย  

2.00 

 

18 พ.ย. 64– 

18 พ.ย. 65  

2. โรงงาน

 สระบุร ี

กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยง

ภัยสําหรับทรัพยสิน  

บริษัทประกันภัยในประเทศไทย 

แหงที่ 1 

CCSP CCSP - สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมฐานราก) รวมรั้ว ประตู 

กําแพง ปอมยาม ศาลพระภูมิ เฟอรนิเจอร เครื่อง

ตกแตงติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ

สํานักงาน เครื่องใชไฟฟา ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ 

เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบสื่อสาร ระบบ

ดับเพลิง และระบบงานอื่น ๆ และทรัพยสินอื่น ๆ ของ

ผูเอาประกันภัยที่ใชในการดําเนินธุรกิจ 

- เครื่องจักรและอุปกรณสวนควบ รวมอะไหล แมพิมพ 

ปนจั่น สายพาน รถโฟลคลิฟท รถตัก และรถสิบลอติด

เครน 

223.90 30 ส.ค. 64 – 

30 ส.ค. 65 
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สถานที ่ ประเภทกรมธรรม บริษทัประกัน ผูเอา

ประกัน 

ผูรบั

ผลประโยชน 

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ทุนประกัน 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาเอา

ประกัน 

กรมธรรมประกันภัยความรับ

ผิดตอบุคคลภายนอก 

บริษัทประกันภัยในประเทศไทย 

แหงที่ 1 

CCSP บุคคลภายนอก - กรมธรรมใหความคุมครองตามของเขตของการเสี่ยง

ภัย ดังนี ้

o ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายใน

สถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช

สถานที่ประกอบการสําหรับความบาดเจ็บตอ

รางกาย หรือการเสียชีวิต และความสูญเสียหรือ

ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

 

10.00 30 ส.ค. 64 – 

30 ส.ค. 65 
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5.3.6 สัญญาทางการเงิน  

รายละเอียดที่สําคัญของสัญญาเงินกูระยะยาวของกลุมบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี  

(ก) สัญญาเงินกูระยะยาว – วงเงนิ 10.0 ลานบาท  

คูสัญญา  บริษัทเงินทุนในประเทศไทยแหงหน่ึง  

วันที่เขาทําสัญญา  7 สิงหาคม 2558, 18 ตุลาคม 2560 

วงเงนิกูยมื    10,000,000 บาท (รวม 5 สัญญา) 

ยอดเงินกูคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564  

 372,401 บาท 

ผูกูยืมเงิน  บริษัทฯ  

วัตถุประสงคการกูยืม  ลงทุนในระบบ SAP 

อัตราดอกเบี้ย  รอยละ 7.25 – 7.50 ตอป 

วิธีการชําระคืนเงินกู  จายชําระคืนรายเดือน ๆ ละเทา ๆ กัน เปนระยะเวลา 5 ป โดยเงินกูคงคาง

ทั้งหมดจะสิ้นสุดลงภายในเดือนตุลาคม 2565 

หลักประกัน  CCSP และนายปยะดิษฐ ค้ําประกันวงเงินกูยมืรวมกัน ทั้งน้ี  

นายปยะดิษฐ ไดเขาตกลงกับสถาบันการเงินเพื่อถอนภาระการค้ําประกัน

ภายหลังจากบริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ขอกําหนดและขอตกลงดําเนินการที่

สําคัญ 

 หามนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวในสัญญาเงนิกู (รวม

เอกสารแนบทาย) 

การดํารงอัตราสวนทางการเงิน  ไมม ี
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นอกจากสัญญาเงินกูระยะยาวของกลุมบริษัทฯ ดังขางตน กลุมบริษัทฯ ยังมีการเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะสั้นเพ่ือใชใน

โครงการกอสราง (Project Finance) กับสถาบันการเงินหลายแหง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี  

สถาบันการเงิน 
วงเงินกูยืม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  
ยอดเงินกูใชไป  

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  
เงื่อนไขสําคญั 

สถาบันการเงิน

ในประเทศไทย 

แหงที่ 1 

 หนังสือค้ําประกัน: 

8,810.37 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะสั้น (เงิน

เบิกเกนิบัญชี (OD) 

อาวัลประเภทมี P/N 

รองรับ และ P/N 

Against Payment): 

2,316.00 ลานบาท 

 

 

 หนังสือค้ําประกัน: 

2,448.83 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะสั้น (เงิน

เบิกเกนิบัญชี (OD) อาวัล

ประเภทมี P/N รองรับ 

และ P/N Against 

Payment: 1,187.88 ลาน

บาท 

 บริษัทฯ ค้ําประกันวงเงิน 

 นายอารี นายปยะดิษฐ และนางพิช

ชาพร ค้ําประกันวงเงินกูยืมรวมกัน 

ทั้งน้ี นายอารี นายปยะดิษฐ และ 

นางพิชชาพร ไดเขาตกลงกับ

สถาบันการเงินเพื่อถอนภาระการ

ค้ําประกันภายหลังจากบริษัทฯ เขา

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ  

 จํานองที่ดิน รวมทัง้ส่ิงปลูกสราง 

อ่ืน ๆ ที่อยูบนที่ดิน และที่จะมีใน

อนาคต ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของนายป

ยะดิษฐ นางเนาวรัตน และศิลา

สากลสระบุรี  

 โอนสิทธิการรับคางาน ใหธนาคาร

เปนผูรับเงินรวมถงึเงนิอ่ืนที่

เกี่ยวของกบัโครงการ 

 ค้ําประกันเงินฝาก 

สถาบันการเงิน

ในประเทศไทย 

แหงที่ 2 

 หนังสือค้ําประกัน: 

4,767.00 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะสั้น (เงิน

เบิกเกนิบัญชี (OD) 

อาวัลประเภทมี P/N 

รองรับ และ P/N 

Against Payment): 

2,048.00 ลานบาท 

 หนังสือค้ําประกัน: 

2,278.08 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะสั้น (เงิน

เบิกเกนิบัญชี (OD) 

อาวัลประเภทมี P/N 

รองรับ และ P/N Against 

Payment: 360.82  

ลานบาท 

 บริษัทฯ ค้ําประกันวงเงิน 

 นายปยะดิษฐ ค้ําประกันวงเงินกูยืม

รวมกัน ทัง้น้ี นายปยะดษิฐ ไดเขา

ตกลงกับสถาบันการเงินเพื่อถอน

ภาระการค้ําประกันภายหลังจาก

บริษัทฯ เขาเปนบริษทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพยฯ 

 โอนสิทธิการรับคางาน ใหธนาคาร

เปนผูรับเงินรวมถงึเงนิอ่ืนที่

เกี่ยวของกบัโครงการ 

 ค้ําประกันเงินฝาก 
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สถาบันการเงิน 
วงเงินกูยืม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  
ยอดเงินกูใชไป  

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564  
เงื่อนไขสําคญั 

สถาบันการเงิน

ในประเทศไทย 

แหงที่ 3 

 หนังสือค้ําประกัน: 

846.39 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะสั้น 

(อาวัลประเภทมี P/N 

รองรับ และ P/N 

Against Payment): 

1,318.00  

ลานบาท 

 วงเงินรวมระหวาง

หนังสือค้ําประกันและ

เงินกูยืมระยะสั้น 

(อาวัลประเภทมี P/N 

รองรับ และ P/N 

Against Payment): 

70.00 ลานบาท 

 หนังสือค้ําประกัน: 

238.74 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะสั้น (อาวัล

ประเภทมี P/N รองรับ 

และ P/N Against 

Payment): 43.17 

ลานบาท 

 นายปยะดิษฐ และนางพิชชาพร คํ้า

ประกันวงเงินกูยืมรวมกัน ทั้งน้ี 

นายปยะดิษฐ และ 

นางพิชชาพร ไดเขาตกลงกับ

สถาบันการเงินเพื่อถอนภาระการ

ค้ําประกันและหลักประกันภาย

หลังจากบริษัทฯ เขาเปนบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 โอนสิทธิการรับคางาน ใหธนาคาร

เปนผูรับเงินรวมถงึเงนิอ่ืนที่

เกี่ยวของกบัโครงการ 

 ค้ําประกันเงินฝาก 

สถาบันการเงิน

ในประเทศไทย 

แหงที่ 4 

 หนังสือค้ําประกัน: 

50.00 ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะสั้น (LC 

และ TR): 50.00  

ลานบาท 

 หนังสือค้ําประกัน: 4.36 

ลานบาท 

 เงินกูยืมระยะสั้น (LC 

และ TR): 30.00 

ลานบาท 

 นายปยะดิษฐ และนางพิชชาพร คํ้า

ประกันวงเงินกูยืมรวมกัน ทั้งน้ี 

นายปยะดิษฐ และนางพิชชาพร ได

เขาตกลงกับสถาบันการเงินเพ่ือ

ถอนภาระการค้ําประกันภายหลงั

จากบริษทัฯ เขาเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

สถาบันการเงิน

ในประเทศไทย 

แหงที่ 5 

 หนังสือค้ําประกัน: 

590.50 ลานบาท 

 หนังสือค้ําประกัน: 

590.50 ลานบาท 

 

 นายปยะดิษฐ ค้ําประกันวงเงินกูยืม  

ทั้งน้ี นายปยะดิษฐ ไดเขาตกลงกับ

สถาบันการเงินเพื่อถอนภาระการ

ค้ําประกันภายหลังจากบริษัทฯ เขา

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ 

นอกจากสัญญาเงินกูระยะยาวของกลุมบริษัทฯ ดังขางตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  กลุมบริษัทฯ ยังมีหนังสือค้ํา

ประกันใชไปที่เกี่ยวเน่ืองกับโครงการที่กลุมบริษัทฯ ไดสงมอบใหแกเจาของโครงการแลวอีกจํานวน 398.86ลานบาท  
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(ข) หนังสือค้ําประกัน (หลักประกนัสัญญา)  

กลุมบริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทยหลายแหงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันการ

ปฏิบัติตามสัญญากอสรางของกลุมบริษัทฯ โดยรายละเอียดที่สําคัญในตัวอยางหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันตามสัญญา) 

สามารถสรุปไดดงัน้ี 

ผูค้ําประกัน  สถาบันการเงินแหงหน่ึง 

ผูวาจาง  หนวยงานราชการแหงหน่ึง 

ผูรับจาง  CCSP 

วงเงนิค้ําประกนั   รอยละ 5.00 ของมูลคาสัญญา 

เงื่อนไขการค้ําประกัน  ผูค้ําประกันยินยอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันในการชําระเงินให

ตามสิทธิเรียกรองของผูวาจาง ในฐานะเปนลูกหนี้รวม ในกรณีทีผู่รับจาง

กอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรอืตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใด ๆ หรือ

ผูรับจางมิไดปฏิบตัิตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน 

ทั้งน้ี โดยผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนี้นั้นกอน 

ระยะเวลาค้ําประกัน  หนังสือค้ําประกันมีผลบงัคับใชตัง้แตวันที่ทําสัญญาจนถึงวันทีต่ามที่ระบใุน

สัญญา และผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนด

ไว 

 หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจาง ใหถือวาผูค้ําประกนัยินยอมใน

กรณีน้ัน ๆ ดวย โดยใหขยายระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลา

ที่ผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางดงักลาวขางตน 
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(ค) หนังสือค้ําประกัน (หลักประกนัการรับเงนิคาจางลวงหนา)  

ผูค้ําประกัน  สถาบันการเงินแหงหน่ึง 

ผูวาจาง  หนวยงานราชการแหงหน่ึง 

ผูรับจาง  CCSP 

วงเงนิค้ําประกนั   มูลคาเงินคาจางลวงหนาเต็มจํานวน 

เงื่อนไขการค้ําประกัน  หากผูรับจางซึ่งไดรับเงินคาจางลวงหนาแลวไมปฏบัิติตามสัญญา หรือตาม

เงื่อนไขอื่น ๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจายเงินคาจางลวงหนาท่ี

ไดรับดังกลาวคืนแกผูวาจาง หรือผูรับจางมีความผูกพันที่จะตองจายคืนเงิน

คาจางลวงหนาแกผูวาจางไมวากรณีใด ๆ  

ผูค้ําประกันตกลงจะจายคืนเงินคาจางลวงหนาเต็มจํานวน หรือตามจํานวนทีย่ัง

คางอยูใหแกผูวาจางภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับคําบอกกลาวเปนหนังสือ

จากผูวาจาง โดยผูวาจางไมตองเรียกใหผูรบัจางชําระหนี้นั้นกอน 

ระยะเวลาค้ําประกัน  หนังสือค้ําประกันมีผลบงัคับใชตัง้แตวันที่ทําสัญญาจนถึงวันทีต่ามที่ระบใุน

สัญญา และผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนด

ไว 

 หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจาง ใหถือวาผูค้ําประกนัยินยอมใน

กรณีน้ัน ๆ ดวย โดยใหขยายระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลา

ที่ผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางดงักลาวขางตน 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เทากับ 699.98 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.36 ของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

บรษิัท 

ทุนชําระแลว  

(ลานบาท) 

สัดสวน 

การถือหุน 

(รอยละ) 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

(ลานบาท) 

บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอรวิสเซส 

แอนด โปรดักส จํากัด 

499.98 100.00 499.98 

บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จํากัด 200.00 100.00 200.00 

รวม 699.98  699.98 
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5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

1) แตงตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม

สัดสวนการถือหุนในแตละบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพ่ือมีสวนรวมในการกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอย

หรือบริษัทรวมนั้น ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี การสงตัวแทนของบริษัทฯ เขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในแตละบริษัทยอย

และ/หรือบริษัทรวมจะตองไดรับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือเปนไปตาม

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละบริษัทฯ 

2) กําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารที่แตงตั้งตามขอ 1) ไวเปนลายลักษณอักษร ซ่ึง

รวมถึง 

1) การกําหนดขอบเขตอํานาจในการใชดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลใหการพิจารณาของกรรมการและผูบริหาร

ดังกลาวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม กรณีในเร่ืองที่มีนัยสําคัญ

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ กอน 

2) การติดตามดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวม มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

การทํารายการระหวางกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญใหครบถวนถูกตองตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 หากในการเขาทํารายการหรือการเกิดเหตุการณบางกรณีของบริษัทยอย อันทําใหบริษัทมีหนาที่ตองเปดเผย

สารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามหลักเกณฑที่กําหนดประกาศที่เกี่ยวของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ 

กรรมการผูแทนของบริษัทยอยดังกลาวมีหนาที่ตองแจงมายังฝายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบวาบริษัท

ยอยมีแผนจะเขาทํารายการหรือเกิดเหตุการณดงักลาว 

3) การติดตามดูแลใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม ปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่และความ

รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด เชน เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานใหแก

บริษัทฯ ทราบ โดยนําประกาศที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยฯ มาใชบังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของตอบริษัทฯ เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทยอยและ/หรือบริษัท

รวมในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเล่ียงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน  

3) กําหนดใหมีกระบวนการกํากับดูแลในการทํารายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนาย

ไปซ่ึงทรัพยสิน หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทยอย ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) หรือขออนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายกอนการทํารายการ 

โดยใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัทยอยทํานองเดียวกับการทํารายการในลักษณะและขนาดเดียวกัน

กับที่บริษัทฯ ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 



สวนที่ 2 บริษัททีอ่อกหลักทรัพย   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  

สวนที่ 2.2.5 หนา 16 
 

4) กําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ3 เพื่อกําหนดกลยุทธ 

วางแผนงาน เปาหมายในการดําเนินงาน และการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางใหบุคคลที่ 

บริษัทฯ แตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ ดังกลาวถือปฏิบัติ 

5) กําหนดใหมีการควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว 

6) กําหนดใหมีการพิจารณาโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหมีประสิทธิภาพ

และเอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตาง ๆ การทํา

รายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัท หรือการดําเนินงานตาง ๆ ที่

มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

7) มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 

                                                           
3
  ในปจจุบัน บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 100.00 ซึ่งบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจกอสรางเชนเดียวกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี

แนวทางในการบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของกลุมบริษัทฯ โดยมีการใชผูบริหารรวมกันทั้งกลุมบริษัทฯ สําหรับกรณี
บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมในอนาคต บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางนอยเปนรายไตร
มาส 
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-ไมม-ี 

 

6. โครงการในอนาคต 
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กลุมบริษัทฯ เปนคูกรณีในขอพิพาทที่เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติอยูเปนคร้ังคราว อยางไรก็ดี ณ วันที่  
30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ ไมมี คดีความ คดีอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอ่ืนใดที่ (1) มีนัยสําคัญและ
เก่ียวของโดยตรงกับกลุมบริษัทฯ ซึ่งเช่ือวาจะสงผลกระทบในทางลบอยางรายแรงตอสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ ท่ีมีจํานวนสูง
กวารอยละ 5.00 ของสวนของผูถือหุน หรือสงผลกระทบตอสถานะทางการเงิน ผลการดําเนินการ การดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ อยางมีนัยสําคัญ และแนวโนมการดําเนินการในอนาคตของกลุมบริษัทฯ (2) กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญแตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได และ (3) มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯ เปนคูความในคดีที่เก่ียวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คดีความท่ีบริษัทยอยถูกฟองรองโดยสถาบนัการเงนิแหงหนึ่ง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีประมาณการหน้ีสินจากคดีความจํานวน 48.74 ลานบาท (ตัวเลขตามงบ
การเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งเปนประมาณการหนี้สินสําหรับคดีความที่ CCSP ถูกฟองรอง
โดยสถาบันการเงินแหงหน่ึงในฐานะผูรวมคาของกิจการรวมคาแหงหนึ่งในอดีต (ที่ไดสิ้นสภาพกิจการรวมคาไปแลว) ซึ่ง
กิจการรวมคาดังกลาวผิดสัญญาในการจายชําระหนี้ตามต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 1.48 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาใหแกสถาบัน
การเงิน โดยในป 2559 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหผูรวมคาและผูค้ําประกันทั้งหมดรวมกันจายชําระเฉพาะดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 15.00 ตอปของเงินตนจํานวน 1.48 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 1.43 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 48.74 ลานบาท (ตัวเลขตามงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 
ใหแกสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม ผูรวมคาอีกรายหนึ่งไดย่ืนฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ โดยปจจุบัน คดีดังกลาวอยู
ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ฝายบริหารเช่ือวา CCSP จะมีภาระหน้ีสินที่เปนสาระสําคัญจากผลของคดีความดังกลาว 
จึงไดมีการตั้งสํารองหน้ีสินสําหรับคดีความไวในบัญชีแลวทั้งจํานวน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 

2. ขอพิพาทกับบรษัิทประกันภัย 

CCSP และบริษัทผูรับทําประกันภัยให CCSP ถูกฟองรองโดยบริษัทประกันภัยอีกแหงหน่ึง ใหชําระคาความ
เสียหายตอทรัพยสินเปนจํานวนเงินประมาณ 0.61 ลานบาท อันเน่ืองมาจาก CCSP ดําเนินการโครงการกอสรางแหงหนึ่ง 
แลวทําใหทรัพยสินของผูอ่ืนเสียหาย ทําใหบริษัทประกันภัยดังกลาวในฐานะผูรับทําประกันภัยของผูอ่ืน ฟองรอง CCSP และ
บริษัทผูรับทําประกันภัยของ CCSP โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ศาลช้ันตนพิพากษายกฟอง โจทกไดอุทธรณคํา
พิพากษาศาลชั้นตน ตอมาในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน (ศาล
ช้ันตนอานคําพิพากษาวันที่ 29 เมษายน 2563) ให CCSP ชําระคาความเสียหายตอทรัพยสิน  อยางไรก็ตาม CCSP ไดย่ืน
ฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลฎีกามีคําส่ังไมอนุญาตให CCSP ฎีกา (ศาลช้ันตนอาน
คําส่ังวันที่ 1 มิถุนายน 2564) คดีความดังกลาวจึงถือเปนสิ้นสุดแลว โดยในปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
อนุญาโตตุลาการ ระหวางบริษัทประกันภัย (โจทก) และบริษัทผูรับทําประกันภัยให CCSP ในการไกลเกล่ียการชําระคาความ
เสียหายตอทรัพยสิน ฝายบริหารเช่ือวา CCSP จะไมมีภาระหน้ีสินท่ีเปนสาระสําคัญจากผลของคดีความดังกลาวจึงยังไมมี
การตั้งสํารองหน้ีสินสําหรับคดีความไวในบัญชี (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับ
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) 

 

 

7. ขอพพิาททางกฎหมาย 
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3. ขอพิพาทโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3701  

ในป 2562 กรมทางหลวงไดวาจาง CCSP เพ่ือทํางานกอสรางสวนหน่ึงของโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 สาย
ทางคูขนานทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายชลบุรี-พัทยา โดย CCSP ไดวาจางใหผูรับเหมากอสรางรายหนึ่ง (“ผูรับเหมา
ชวงรายท่ี 1”) ดําเนินงานบางสวนของโครงการดังกลาว ซ่ึงผูรับเหมาชวงรายที่ 1 ไดนํางานดังกลาวบางสวนไปวาจางให
ผูรับเหมากอสรางอีกรายหน่ึง (“ผูรับเหมาชวงรายท่ี 2”) ดําเนินงาน อยางไรก็ดี ผูรับเหมาชวงรายที่ 1 ไมไดชําระเงนิคาจาง
ใหแกผูรับเหมาชวงรายที่ 2 ผูรับเหมาชวงรายท่ี 2 จึงไดสงหนังสือทวงถามใหแกผูรับเหมาชวงรายที่ 1 แตกลับไมไดรับชําระ
เงินคาจางตามที่ทวงถาม ตอมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผูรับเหมาชวงรายที่ 2 จึงไดสงหนังสือทวงถามให CCSP และ
ผูรับเหมาชวงรายที่ 1 รวมถึงบุคคลที่เก่ียวของอื่น ๆ รวมกันชําระเงินคาจางที่ผูรับเหมาชวงรายที่ 1 คางชําระผูรับเหมาชวง
รายที่ 2 โดย CCSP เห็นวาบริษัทไมมีนิติสัมพันธ และไมมีหนี้ใด ๆ ที่จะตองชําระตอผูรับเหมาชวงรายที่ 2 จึงไดปฏิเสธที่จะ
ชําระหนี้ หรือชําระหนี้แทนผูรับเหมาชวงรายที่ 1 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผูรับเหมาชวงรายที่ 2 ไดย่ืนฟอง CCSP ในฐานะที่เปนผูวาจางของผูรับเหมาชวง
รายที่ 1 รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตอศาลแพง โดยผูรับเหมาชวงรายที่ 2 กลาวอางวาไดเขาทํางานใหแกผูรับเหมาชวง
รายที่ 1 แตมิไดรับชําระคางานกอสรางจากผูรับเหมาชวงรายที่ 1 อยางครบถวน และรองขอให CCSP และจําเลยรวมราย
อ่ืนๆ รวมกันหรือแทนกันชําระคางานกอสรางที่ผูรับเหมาชวงรายที่ 1 คางชําระ เปนเงินประมาณ 3.48 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15.00 ตอปนับแตวันฟอง  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คดีดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลช้ันตน ท้ังนี้ ฝายบริหารเช่ือวา CCSP 
จะไมมีภาระหน้ีสินที่เปนสาระสําคัญจากผลของคดีความดังกลาวจึงยังไมมีการต้ังสํารองหน้ีสินสําหรับคดีความไวในบัญชี 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)  

4. ขอพิพาทโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 304  

ในป 2562 กรมทางหลวงไดวาจางบริษัทฯ เพ่ือทํางานกอสรางโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 304  
สาย อ. ปากเกร็ด-ศูนยราชการ แจงวัฒนะ ระหวาง กม.2+123.204 (ทางหลวงหมายเลข304 ) - กม.12+532.470 (ทางหลวง
หมายเลข 306) ระยะทางยาวประมาณ 10.409 กิโลเมตร โดยบริษัทฯ ไดวาจางผูรับเหมาชวงรายหนึ่งเพ่ือทํางานกอสราง
บางสวนของโครงการดังกลาว (“สัญญาวาจางชวง”) อยางไรก็ดี นับต้ังแตไดตกลงทําสัญญาวาจางชวง ผูรับเหมาชวงราย
ดังกลาวไมดําเนินงานกอสรางตามแผนงานตามที่ไดตกลงกัน ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนงานหลักของบริษัท
ฯ อีกทั้งยังเปนปจจัยท่ีบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาผูรับเหมาชวงรายดังกลาวอาจไมมีความพรอมเพียงพอที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได ซ่ึงบริษัทฯ ไดสงหนังสือแจงเตือนผูรับเหมาชวงรายดังกลาวหลายคราว แตมิไดมีการปรับปรุง แกไข หรือ
เรงรัดการดําเนินงานแตประการใด ดวยปจจัยดังกลาว บริษัทฯ จึงพิจารณาไมจายเงนิคาจางลวงหนาใหแกผูรับเหมาชวงราย
ดังกลาว และไดสงหนังสือแจงเตือน ซ่ึงบริษัทฯ ช้ีแจงในหนังสือแจงเตือนใหผูรับเหมาชวงรายดังกลาวทราบวาบริษัทฯ จะขอ
ใชสิทธิยึดหนวงไมชําระเงินลวงหนาจนกวาจะมีการแกไขขอบกพรองในการดําเนินงานดังกลาว  

ตอมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผูรับเหมาชวงรายดังกลาวไดมีการสงหนังสือทวงถามเงินคาจางลวงหนา 
รวมถึงไดระบุถึงเจตนารมณในการบอกเลิกสัญญาวาจางกับบริษัทฯ หลังจากน้ันในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จึงได
สงหนังสือบอกเลิกสัญญาจางกับผูรับเหมาชวงรายดังกลาว โดยไดระบุเงื่อนไขในการเลิกสัญญาวาบริษัทฯ จะจายชําระเงิน
คาจางกอสรางพรอมกับการสงมอบหลักประกันตามสัญญาที่ผูรับเหมาชวงเคยสงมอบใหแกบริษัทฯ เพ่ือประกอบการเขาทํา
สัญญาวาจางชวง คืนใหแกผูรับเหมาชวงรายดังกลาวเมื่อผูรับเหมาชวงรายดังกลาวไดมีการสงมอบงานกอสรางตามที่ระบุใน
เอกสารแนบทายหนังสือบอกเลิกสัญญาครบถวน  
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เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ผูรับเหมาชวงรายดังกลาวไดย่ืนฟองบริษัทฯ ในฐานะผูวาจางตอศาลแพง โดยกลาว
อางวาผูรับเหมาชวงรายดังกลาวไดดําเนินการกอสรางตามโครงการดังกลาวบางสวนและกรมทางหลวงไดตรวจรับผลงานที่
ผูรับเหมาชวงรายดังกลาวไดกอสรางแลว แตบริษัทฯ มิไดชําระเงินคาจางลวงหนาตามสัญญา โดยรองขอใหบริษัทฯ ชําระ
คาใชจายสําหรับชวงเตรียมการ คาใชจายสําหรับชวงระหวางกอสราง และคาใชจายสําหรับการผลิตช้ินงานและเขาสํารวจ
พ้ืนที่ เปนเงินประมาณ 15.07 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับถัดจากวันฟอง และตอมาเมื่อวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ไดย่ืนคําใหการตอศาลชั้นตน  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คดีดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลช้ันตน ฝายบริหารเช่ือวาบริษัทฯ จะ
ไมมีภาระหนี้สินท่ีเปนสาระสําคัญจากผลของคดีความดังกลาวยังไมมีการตั้งสํารองหนี้สินสําหรับคดีความไวในบัญชี (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)  
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8.1 ขอมลูท่ัวไป  

8.1.1 บริษัทฯ 

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ภาษาไทย) : บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ภาษาอังกฤษ) : Civil Engineering Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :  รับเหมากอสราง และจาํหนายวัสดุกอสราง 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 68/12 อาคารซีอีซี ช้ัน 7 ถนนกําแพงเพชร 6  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000169 

โทรศัพท : 02-589-8888-9 

โทรสาร : 02-589-8886-7 

เว็บไซต/โฮมเพจบริษัท : http://www.civilengineering.co.th/ 

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : 700,000,000.00 บาท 

ทุนชําระแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : 500,000,000.00 บาท  

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1.00 บาท 

8.1.2 CCSP 

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ภาษาไทย) : บริษัท ซีวิล คอนสตรัคช่ัน เซอรวิสเซส แอนด โปรดักส 
จํากัด  

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ภาษาอังกฤษ) : Civil Construction Services & Products 
Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :  รับเหมากอสราง และจาํหนายวัสดุกอสราง 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 68/12 อาคารซีอีซี ช้ัน 7 ถนนกําแพงเพชร 6  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105509002602 

โทรศัพท : 02-589-8888-9 

โทรสาร : 02-589-8886-7 

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : 500,000,000.00  บาท 

8.  ขอมูลสําคัญอื่นๆ 



สวนที่ 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  
สวนท่ี 2.2.8 หนา 2 

 

ทุนชําระแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : 500,000,000.00  บาท  

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 10,000.00 บาท 

8.1.3 THE 

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ภาษาไทย) : บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคช่ัน จํากัด  

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ภาษาอังกฤษ) : The C.E.C. Construction Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :       รับเหมากอสราง และจําหนายวัสดุกอสราง 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 68/12 อาคารซีอีซี ช้ัน 7 ถนนกําแพงเพชร 6  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105536047409 

โทรศัพท : 02-589-8888-9 

โทรสาร : 02-589-8886-7 

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : 200,000,000.00  บาท 

ทุนชําระแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 : 200,000,000.00  บาท  

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 100.00 บาท 

8.1.4 บุคคลอางอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 
โทรศัพท : 02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9991 

ผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟศคอมเพล็กซ ช้ัน 33 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท : 02-264-0777 
โทรสาร : 02-264-0789 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จาํกัด 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 540 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร ช้ันที่ 22 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท : 02-264-8000 
โทรสาร : 02-657-2222  

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 29 ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท : 02-231-3777 และ 02-618-1000 
โทรสาร : 02-618-1469 

 

8.2 รายละเอียดของสัญญาท่ีสําคัญ  

8.2.1 สัญญาจางเหมากอสราง 

กลุมบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจางเหมากอสรางในฐานะผูรับจาง (“ผูรับจาง”) กับหนวยงานรัฐหลายหนวยงาน 
(“ผูวาจาง”) เชน กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง การรถไฟแหงประเทศไทย กรมทาอากาศยาน เปนตน โดย
สาระสําคัญของสัญญาจางเหมากอสรางมีลักษณะดังตอไปน้ี 

หลักประกันที่เก่ียวของ  หลักประกันสัญญา  

หลักประกันสัญญาของสัญญาจางเหมากอสรางที่ผูรับจางใหไวแกผูวาจาง ไดแก หนังสือคํ้า
ประกันของธนาคาร 

หลักประกันการเบิกคาจางลวงหนา 

ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนา โดยผูรับจางมีหนาที่วางหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนา เชน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มจํานวนเงินคาจาง
ลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง  

หลักประกันการประกันผลงาน 

ผูวาจางมีสิทธิหักเงินคาจางท่ีจายใหแกผูรับจางในแตละงวดเพ่ือเปนประกันผลงาน อยางไรก็
ตาม ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงนิประกันผลงานคืนโดยการวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือ
ของบรรษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ตอผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกัน
แทนได 
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คาจางและการจายเงิน   การจายเงนิคาจาง 

- ในกรณีที่สัญญาราคาจางเหมารวม โดยแบงจายเปนงวดงาน การจายเงินคาจางจะจาย
เมื่อไดสงมอบงานของงวดน้ัน ๆ แลว และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับรอง
ผลงานเรียบรอยแลว 

- ในกรณีที่สัญญาราคาจางเหมารวม โดยแบงจายเปนรายเดือน การจายเงินคาจางจะ
จายเปนรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จจริง เมื่อผูวาจางไดดําเนินการตรวจสอบผลงาน
แลว 

การจายเงนิคาจางลวงหนาและการหักเงินคืน  

- ผูวาจางตกลงจายคาจางลวงหนาตามจํานวนรอยละของคาจางตามสัญญาใหแกผูรับ
จาง โดยจะจายเมื่อผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงนิคาจางลวงหนาเต็มจํานวนเงิน
คาจางลวงหนาใหแกผูวาจาง 

- การหักคืนคาจางลวงหนา ผูวาจางจะหักเงินคาจางลวงหนาจากคาจาง ตามจํานวนรอย
ละของจํานวนเงินคาจางในแตละงวดภายหลังจากการหักเงินประกันผลงานจนกวา
จํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว 

- ในกรณีที่ผูรับจางจะตองจายเงินใด ๆ ใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหน้ีหรือเพ่ือชดใชความรับ
ผิดตามสัญญา ผูวาจางจะหักเงินเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอน แลว
จึงจะหักเอาจากเงินคาจางลวงหนา ทั้งนี้ หากมีการเลิกสัญญาจางและเงินคาจาง
ลวงหนาเหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางมีสิทธิไดรับหลังชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับ
จางจะตองจายคืนเงินจาํนวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูวาจาง 

การหกัเงนิประกันผลงาน  

ในกรณีที่สัญญาจางกําหนดใหมีการหักเงินประกันผลงาน ผูวาจางจะหักเงนิคาจางตามจํานวน
รอยละตามสัญญาของเงินที่ตองจายในงวดเงินนั้นๆ  เพ่ือเปนประกันผลงาน ทั้งน้ี ในกรณีที่
เงินประกันผลงานถูกหักไวจนครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแลว ผูรับจางมีสิทธิขอเงิน
ประกันผลงานคืนโดยวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเพ่ือเปนหลักประกันแทน 

เงื่อนไขการปรบัราคาคาจาง (คา K) 

ในกรณีที่สัญญากําหนดเงื่อนไขการปรับคาราคาคาจาง (คา K) คูสัญญาตกลงใหมีการคํานวณ
ราคาคากอสรางตามสัญญาโดยนําสูตรตัวคูณเพ่ิม Escalation Factor (K) มาใชคํานวณราคา
คากอสรางท่ีเปล่ียนแปลงไป  

กําหนดเวลาแลวเสร็จ  
 

กําหนดเวลาแลวเสร็จ  

ตองดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเร่ิม
งาน 

เหตุขอขยายระยะเวลาสัญญา 

เมื่อมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดเน่ืองมาจากความผิดของความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือ
เหตุใดๆ ที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหเสร็จได ผูรับ
จางตองแจงเหตุพรอมหลักฐานเปนหนังสือเพ่ือขอขยายระยะเวลาภายในที่กําหนดนับจากวันที่
เหตุสิ้นสุดลง ทั้งน้ี การขยายเวลาเปนดุลยพินิจของผูวาจาง 
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งานพิเศษและการแกไข
งาน (เหตุในการปรับ
ขอบเขตงานและคาจาง) 
 

ผูวาจางจะสามารถสั่งใหทํางานพิเศษไดเมื่องานนั้นอยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของ
สัญญาอัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวสําหรับงานพิเศษใหกําหนดไวในสัญญา หรือในกรณี
ที่ไมไดมีการกําหนดไวใหคูสัญญาตกลงกันตามความเหมาะสม ถาไมสามารถตกลงกันได ผูวา
จางอาจกําหนดราคาตามท่ีเห็นสมควร  

การรับประกันผลงาน  เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณและผูวาจางไดรับมอบงาน ถาเกิดมีความชํารุดเสียหายภายใน
กําหนด 2 ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน หรือระยะเวลาอ่ืนใดท่ีกําหนดในสัญญา ซึ่งสาเหตุ
ความชํารุดน้ันมาจากความบกพรองของผูรับจาง จากการเลือกใชวัสดุ ทํางานไมเรียบรอย 
หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่
กําหนดนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ ดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งส้ิน 

คาปรับ 
 

คาปรับเมื่อไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดและยังไมไดมีการบอกเลิกสัญญานั้น 
ผูวาจางจะปรับเปนรายวันตามอัตราคาปรับที่กําหนดในสัญญา 

ความรับผิดชอบผูรับจาง 
 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
1.  อุบัติเหตุ ความเสียหาย ภยันตรายใดๆ จากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
2.  ความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง และจากการปฏบิัติงาน

ของผูรับจางชวง (ถามี) 
3.  ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงาน ดวยความผิดของผูวาจาง และดวยเหตุสุดวิสัย  
4.  จัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานย่ืนตอผูวาจางกอนเริ่มดําเนินงาน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดนับแตเร่ิมสัญญาวาจาง 
5.  จัดใหมีการตอบขอซักถามของประชาชน และใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการ

ทํางานได 
6.  จัดทํารายงานการทํางานเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง 
7. จัดทําปายประจาํโครงการซึ่งมีรายละเอียดตามที่ขอสัญญากําหนดไว 

สิทธิของผูวาจาง
ภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 

ภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผูวาจางมีสิทธิดังตอไปนี้ 
1. ทํางานน้ันเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานน้ันตอจนเสร็จ 
2. สิทธใิชเคร่ืองใชในการกอสราง สิ่งที่สรางข้ึนชั่วคราวสําหรับงานกอสราง และวัสดุตางๆได 
3. สิทธริิบหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามสมควร 
4. หักเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินอ่ืนใด เมื่อมีคาเสียหายใดๆ ข้ึนเกินกวามูลคา
หลักประกันการปฏิบัติงาน 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สําคัญ หามมิใหผูรับจางไปจางชวงโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจาง 
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8.2.2 สัญญาสั่งจางโครงการกอสราง 

CCSP ในฐานะผูรับจางชวง (“ผูรับจางชวง”) ไดเขาทําสัญญาส่ังจางโครงการกอสรางทางรถไฟทางคูชวง
ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร สัญญาที่ 2 ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร ฉบับลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 กับกิจการรวมคาเอสทีทีพี ใน
ฐานะผูวาจาง (“ผูวาจางชวง”) ทั้งน้ี กิจการรวมคาดังกลาวเปนผูรับจางหลักตามสัญญาจางกอสรางรถไฟทางคูชวง
ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร สัญญาที่ 2 ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย (“เจาของโครงการ”) กับ
ผูวาจางชวง ฉบับลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 (“สัญญาหลัก”) โดยสาระสําคัญของสัญญาสั่งจางโครงการกอสรางดังกลาวมี
ลักษณะดังตอไปน้ี  

หลักประกันที่เก่ียวของ 
 

หลักประกันสัญญา  

หลักประกันสัญญาของสัญญาสั่งจางโครงการกอสรางที่ผูรับจางชวงใหไวแกผูวาจางชวง
จํานวนรอยละ 10 ของราคาคาจางตามสัญญา (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)   
หลักประกันการเบิกคาจางลวงหนา  
ผูวาจางชวงตกลงจายเงินคาจางลวงหนาภายหลังจากที่ผูวาจางชวงไดรับเงินลวงหนาจาก
เจาของโครงการจํานวนรอยละ 10 ของราคาคาจางตามสัญญา (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  โดยผูรับ
จางชวงมีหนาที่วางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาเต็มจํานวนเงินคาจางลวงหนาน้ัน
ใหแกผูวาจางชวง  
หลักประกันการประกนัผลงาน 

ผูวาจางชวงจะหักและคืนเงินประกันผลงานตามเงื่อนไขเดียวกับการหักและคืนเงินประกัน
ผลงานระหวางผูวาจางชวงกับเจาของโครงการ กลาวคือ ผูวาจางชวงมีสิทธิหักเงินในอัตรารอย
ละ 10 ของงวดงานที่มีการเบิกเงิน เพ่ือเปนเงินประกันผลงาน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูวาง
จางชวงไดหักเงินประกันผลงานรวมไมนอยกวา 6 งวด ผูรับจางชวงมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกัน
ผลงานคืนโดยการวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชยมาวางตอผูวาจางชวงเพ่ือเปน
หลักประกันแทนได 

คาจางและการจายเงิน   การจายเงนิคาจาง  
ภายใตเงื่อนไขการเบิกเงิน ผูวาจางชวงจะจายเงินคาจางตามงวดงานของสัญญาหลักภายใน 
15 วัน นับแตวันที่ผูวาจางชวงไดรับเงินคาจางจากเจาของโครงการ  
การจายเงนิคาจางลวงหนาและการหักเงินคืน  

- การจายเงินคาจางลวงหนา ผูวาจางชวงตกลงจายคาจางลวงหนาในอัตรารอยละ 10 ของ
คาจางตามสัญญาใหแกผูรับจางชวง โดยจะจายเมื่อ (ก) ผูวางจางชวงไดรับเงินลวงหนาจาก
เจาของโครงการ และ (ข) ผูรับจางชวงไดวางหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาเต็ม
จํานวน 

- การหักคืนคาจางลวงหนา ผูวาจางชวงจะหักเงินคาจางลวงหนาจากคาจางในอัตรารอยละ 
10 ของจํานวนเงินคาจางรายงวดจนครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางชวงไดรับ
ไปแลว 
ในกรณีที่ผูรับจางชวงจะตองจายเงินใด ๆ ใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือเพ่ือชดใชความรับ
ผิดตามสัญญา ผูวาจางชวงจะหักเงินเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจางกอน แลว
จึงจะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา ทั้งนี้ หากมีการเลิกสัญญาจางและเงินคาจางลวงหนา
เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางมีสิทธิไดรับหลังชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจาย
คืนเงินจํานวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูวาจาง 
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การหกัเงนิประกันผลงาน  

ผูวาจางชวงจะหักและคืนเงินประกันผลงานตามเงื่อนไขเดียวกับการหักและคืนเงินประกัน
ผลงานระหวางผูวาจางชวงกับเจาของโครงการ กลาวคือ ผูวาจางชวงจะหักเงินคาจางในอัตรา
รอยละ 10 ของงวดงานที่มีการเบิกเงิน เพ่ือเปนประกันผลงาน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูวาง
จางชวงไดหักเงินประกันผลงานรวมไมนอยกวา 6 งวด ผูรับจางชวงมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกัน
ผลงานคืนโดยการวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชยมาวางตอผูวาจางชวงเพ่ือเปน
หลักประกันแทนได  
เงื่อนไขการปรบัราคาคาจาง (คา K)  

ผูวาจางชวงจะจายเงิน (คา K) ทั้งหมดในอัตรารอยละที่ตกลงกันในสัญญาของคา K ท่ีผูวาจาง
ชวงไดรับจากเจาของโครงการแลว โดยผูรับจางชวงมีหนาท่ีดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ
ที่กําหนดในสัญญาหลักเพ่ือใหไดมาซ่ึงคา K จากเจาของโครงการ 
เงื่อนไขการเบิกเงิน 

ผูรับจางชวงตองแสดงใบรายงานผลงานเพ่ือขอเบิกเงินตามผลงานรายเดือนตอผูวาจางภายใน
วันสิ้นเดือนที่ขอเบิกน้ัน โดยผูวาจางชวงตกลงจะจายเงินคาจางตามงวดงานของสัญญาหลัก
ตามเน้ืองานเมื่อ (ก) ผูวาจางชวงและเจาของโครงการไดตรวจสอบจนเปนท่ีพอใจแลววาตรง
ตามขอกําหนดของสัญญาหลักและสัญญาฉบับน้ี และ (ข) ผูวาจางชวงไดรับเงินคาจางจาก
เจาของโครงการในเน้ืองานนั้นแลว 

กําหนดเวลาแลวเสร็จ  
 

กําหนดเวลาแลวเสร็จ 

ผูรับจางชวงตองดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 เมษายน 2565  
เหตุขอขยายระยะเวลา 
ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของเจาของโครงการ
หรือผูวาจางชวง หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางชวงไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําให
ผูรับจางชวงไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลา ผูรับจางชวงตองแจง
เหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางชวงทราบเพ่ือขออขยายเวลา
การทํางานออกไปภายใน 15 วันนับจากเหตุนั้นส้ินสุดลง 

งานพิเศษและการแกไข
งาน (เหตุในการปรับ
ขอบเขตงานและคาจาง) 
 

ในกรณีท่ีเจาของโครงการสั่งใหผูวาจางชวงทํางานพิเศษและการแกไขงาน ผูรับจางชวงตกลง
วาผูวาจางชวงมีสิทธิส่ังใหผูรับจางชวงทํางานพิเศษดังกลาว หากงานพิเศษนั้นอยูในขอบขาย
ทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ ทั้งนี้ อัตราคาจางหรือราคาสําหรับงานพิเศษใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในสัญญาน้ีหรือหาไมไดระบุไวในสัญญาใหเปนไปตามอัตราที่ผูวางจางชวงและผู
รับจางชวงจะไดตกลงกันตอไป 

ความรับผิดชอบในความ
ชํารุดบกพรองของงาน
จาง  

ภายใน 24 เดือนนับจากวันที่งานแลวเสร็จ หากมีความชํารุดบกพรองหรือความเสียหายซึ่งเกิด
หรือมีสาเหตุจากความบกพรองของผูรับจางชวง อันเกิดจากการใชวัสดุไมถูกตองหรือทําไวไม
เรียบรอยหรือไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา หรือผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญา ผูรับจาง
จะตองรีบทําการซอมแซมแกไขใหเปนที่เรียบรอยถูกตองสามารถใชไดดีโดยไมชักชา โดยผูวา
จางชวงไมตองออกคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน 

คาปรับ 
 

คาปรับใด ๆ อันเกดิจากความผิดของผูรับจางชวงที่เจาของโครงการปรับผูวาจางชวง ผูรับจาง
ชวงตองเปนผูรับผิดชอบชดใชและชําระคาปรับดังกลาวเต็มจํานวนและยินยอมใหผูวาจางชวง
เรียกคาเสียหายเพ่ิมเติมเฉพาะสวนที่เกินกวาคาปรับจากการท่ีผูรับจางชวงทํางานลาชาอีก
ดวย 
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ประกนัภัย 
 

ผูรับจางชวงตกลงรับผิดชอบคาเสียหายสวนแรกตามกรมธรรมประกันภัยที่ผูวาจางชวงจัดทํา
สําหรับโครงการตามสัญญานี้ หรือจํานวนเงินใด ๆ ที่กรมธรรมหรือผูรับประกันภัยไมคุมครอง
ชดใชสําหรับงานตามสัญญาน้ี  

เหตุเลิกสัญญา ผูวาจางชวงมีสิทธบิอกเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุดังตอไปนี้ 
- ผูรับจางชวงมิไดเสนอแผนงานหรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือ

คาดหมายไดวาจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด  
- ผูรับจางชวงปฏิบัติผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไม

ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่
ปรึกษา หรือวิศวกรที่ปรึกษาของเจาของโครงการ หรือวิศวกรของผูวาจางชวง ซ่ึงไดรับ
มอบอํานาจจากเจาของโครงการ และ/หรือ ผูวาจางชวง 

ความรับผิดชอบของผู
รับจางชวงภายหลังการ
เลิกสัญญา 

ในกรณีท่ีผูวาจางชวงบอกเลิกสัญญา ผูวาจางชวงมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควร โดยผูรับจางชวงจะรับผิดชอบในคาเสียหายสําหรับสวน
ที่เกินกวาหลักประกันการปฏิบัติงาน รวมถึงคาใชจายที่เพ่ิมข้ึนในการทํางานตอใหแลวเสร็จ
และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิมของเจาของโครงการหรือผูวาจางชวง (ถามี) 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สําคัญ หนาที่ของผูรับจางชวงตามสัญญานี้ ใหรวมถึงการดําเนินงานตามสัญญาหลักเพ่ือใหผูวาจาง
ชวงไดรับคาจางจากเจาของงานครบถวน  หากผูวาจางชวงไดรับคาจางไมครบถวนตามสัญญา
หลักอันเกิดจากการผิดสัญญาของผูรับจางชวง ผูรับจางชวงตองรับผิดในสวนที่ขาดนั้น 

8.2.3 สัญญาจางเหมาชวง 

กลุมบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจางเหมาชวงในฐานะผูวาจาง (“ผูวาจาง”) กับผูรับเหมาชวงหลายราย (“ผูรับจาง”) 
เพ่ือวาจางใหผูรับเหมาชวงดําเนินงานบางสวนของสัญญาจางกอสรางที่กลุมบริษัทฯ เปนคูสัญญา โดยสาระสําคัญของแบบ
สัญญาจางเหมากอสรางชวงของกลุมบริษัทฯ จะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

หลักประกันที่เก่ียวของ  หลักประกันสัญญา  

หลักประกันสัญญาของสัญญาที่ผูรับจางใหไวแกผูวาจาง ไดแก หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 

หลักประกันการเบิกคาจางลวงหนา 

ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนา โดยผูรับจางมีหนาที่วางหลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนา ไดแก หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เต็มจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง  

หลักประกันการประกันผลงาน 

ผูวาจางมีสิทธิหักเงินคาจางท่ีจายใหแกผูรับจางในแตละงวดเพ่ือเปนประกันผลงาน อยางไรก็
ตาม ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยการวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารตอ
ผูวาจางเพื่อเปนหลักประกนัแทนได 

คาจางและการจายเงิน   การจายเงนิคาจาง 

- ในกรณีที่สัญญาราคาจางเหมารวม โดยแบงจายเปนงวดงาน การจายเงินคาจางจะจาย
เมื่อไดสงมอบงานของงวดน้ัน ๆ แลว ซึ่งผูวาจางและเจาของโครงการไดดําเนินการ
ตรวจสอบเรียบรอยแลววาเปนไปตามขอกําหนดแหงสัญญาจางเหมากอสรางหลักและ
สัญญาจางเหมากอสรางชวงทุกประการ 
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- ในกรณีที่สัญญาราคาจางเหมารวม โดยแบงจายเปนรายเดือน การจายเงินคาจางจะ
จายเปนรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จจริง ซึ่งผูวาจางและเจาของโครงการได
ดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลววาเปนไปตามขอกําหนดแหงสัญญาจางเหมา
กอสรางหลักและสัญญาจางเหมากอสรางชวงทุกประการ 

การจายเงนิคาจางลวงหนาและการหักเงินคืน  

- ในกรณีที่สัญญากําหนดใหผูวาจางจายคาจางลวงหนา ผูวาจางตกลงจายคาจาง
ลวงหนา ตามจํานวนรอยละตามสัญญาใหแกผูรับจาง โดยจะจายเมื่อผูรับจางไดวาง
หลักประกันการรับเงนิคาจางลวงหนาเต็มจํานวนเงินคาจางลวงหนาใหแกผูวาจาง 

- การหักคืนคาจางลวงหนา ผูวาจางจะหักเงินคาจางลวงหนาจากคาจางตามจํานวนรอย
ละของจํานวนเงินคาจางในแตละงวดภายหลังจากการหักเงินประกันผลงานจนกวา
จํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว 

- ในกรณีที่ผูรับจางจะตองจายเงินใด ๆ ใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือเพ่ือชดใชความรับ
ผิดตามสัญญา ผูวาจางจะหักเงินเอาจากเงินคาจางงวดที่จะจายใหแกผูรับจางกอน แลว
จึงจะหักเอาจากเงินคาจางลวงหนา ทั้งนี้ หากมีการเลิกสัญญาจางและเงินคาจาง
ลวงหนาเหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ผูรับจางมีสิทธิไดรับหลังชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับ
จางจะตองจายคืนเงินจาํนวนที่เหลือดังกลาวใหแกผูวาจาง 

การหกัเงนิประกันผลงาน  

ในกรณีที่สัญญาจางกําหนดใหมีการหักเงินประกันผลงาน ผูวาจางจะหักเงนิคาจางตามจํานวน
รอยละของเงินที่ตองจายในงวดเงินนั้นๆ ตามสัญญาใหแกผูวาจาง เพ่ือเปนประกันผลงาน 
ทั้งน้ี ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไวจนครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาแลว ผูรับจางมี
สิทธิขอเงินประกันผลงานคืนโดยวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารเพ่ือเปนหลักประกันแทน 

กําหนดเวลาแลวเสร็จ  
 

กําหนดเวลาแลวเสร็จ  

ตองดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเร่ิม
งาน 

เหตุขอขยายระยะเวลาสัญญา 

เมื่อมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอ่ืนใดเน่ืองมาจากความผิดของความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือ
เหตุใดๆ ทีผู่รับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายทําใหผูรับเหมาชวงไมสามารถทํางานใหเสร็จได 
ผูรับจางตองแจงเหตุพรอมหลักฐานเปนหนังสือเพ่ือขอขยายระยะเวลาภายในที่กําหนดนับจาก
วันที่เหตุสิ้นสุดลง ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการปฏิบตัิงานออกไปเกินกวาระยะเวลา
ที่กําหนดไวในสัญญาจางเหมากอสรางหลักเพราะเหตุความผิดของผูรับจาง ผูรับจางตกลงเปน
ผูรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ ท่ีผูวาจางตองจายเพิ่มข้ึนเนื่องจากการขยายระยะเวลาที่กําหนด
ไวในสัญญาจางเหมากอสรางหลัก (ถามี) 

งานพิเศษและการแกไข
งาน (เหตุในการปรับ
ขอบเขตงานและคาจาง) 
 

ผูวาจางจะสามารถสั่งใหทํางานพิเศษไดเมื่องานนั้นอยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของ
สัญญา ทั้งน้ี ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนดอัตราหรือราคา รวมท้ังการขยาย
ระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพ่ือความเหมาะสม กรณีที่ผูรับจางไดทํางานพิเศษ หรือแกไขงาน
ตามคําส่ังของผูวาจางตามอัตราคาจางและราคาที่ตกลงกันแลว ผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากผูวาจางอีก 
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การรับประกันผลงาน  เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณและเจาของโครงการไดรับมอบงานจากผูวาจาง ถาเกิดมีความชํารุด
เสียหายภายในกําหนด 2 ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน หรือระยะเวลาอ่ืนใดที่กําหนดไวใน
สัญญาจางเหมา ซึ่งสาเหตุความชํารุดน้ันมาจากความบกพรองของผูรับจาง จากการเลือกใช
วัสดุ ทํางานไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูรับจางจะตองดําเนินการ
แกไขโดยไมชักชาตามเงื่อนไขของสัญญาจางเหมากอสรางหลักดวยคาใชจายของผูรับจาง 
ทั้งนี้ หากผูรับจางบิดพลิ้วไมดําเนินการแกไขภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาจาง
หรือไมดําเนินการแกไขใหถูกตองในระยะเวลาอ่ืนใดตามที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิ
ดําเนินการน้ันเองหรือจางใหผูอ่ืนทํางานน้ันแทนดวยคาใชจายของผูรับจาง 

คาปรับ 
 

คาปรับเมื่อไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดและยังไมไดมีการบอกเลิกสัญญานั้น 
ผูวาจางจะปรับเปนรายวันตามอัตราคาปรับที่กําหนดในสัญญา นอกจากนี้ ผูวาจางยังมีสิทธิ
เรียกคาเสียหายอันเกิดจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับ เวน
แตสาเหตุของการทํางานไมแลวเสร็จน้ันเกิดจากความผิดของผูวาจางฝายเดยีว 

ความรับผิดชอบผูรับจาง 
 

ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
1.  อุบัติเหตุ ความเสียหาย ภยันตรายใดๆ จากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
2.  ความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง  
3.  ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานดวยความผิดของผูวาจางและดวยเหตุสุดวิสัย เวนแต
กรณีท่ีเกิดจาดความผิดของเจาของโครงการหรือผูวาจาง 

สิทธิของผูวาจาง
ภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 

ภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผูวาจางมีสิทธิดังตอไปนี้ 
1. ทํางานน้ันเองหรือจางผูอ่ืนใหทํางานน้ันตอจนเสร็จ 
2. สิทธิใชเครื่องใชในการกอสรางส่ิงที่สรางข้ึนช่ัวคราว สําหรับงานกอสรางและวัสดุตางๆ ซ่ึง
เห็นไดวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร 
3. เรียกใหผูรับจางรับผิดชอบในคาเสียหายที่เกิดข้ึน รวมถึงคาใชจายที่เพ่ิมข้ึนในการทํางาน
นั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี)  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่สําคัญ หามมิใหผูรับจางเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญาน้ีไปจางชวงตออีกทอดหนึ่งโดยไมได
รับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจาง ทั้งน้ี ความยินยอมของผูวาจางไมเปนเหตุใหผูรับจาง
หลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญาและยังคงตองรับผิดในความผิดและความ
ประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทน หรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 
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8.2.4 สัญญาวาจางท่ีปรึกษา นางสาวพิชชาพร สขุสถาพรพงศ 

ผูวาจาง บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

ที่ปรึกษา นางสาวพิชชาพร สุขสถาพรพงศ 

สาระสําคัญของสัญญา/ขอบเขตการให
คําปรึกษา 

ขอบเขตการใหคําปรึกษาเปนไปตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job 
description) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังน้ี 

 ใหคําปรึกษาเร่ืองการกําหนดกลยุทธและทิศทางการดําเนินธรุกิจใน
อนาคต รวมถึงแผนงานดานการบริหารงานทั่วไปรวมกับคณะผูบริหาร
แตละสายงานของบริษัท (Strategic Planning) 

 ใหคําแนะนําถึงแนวทางการเสริมสรางความนาเช่ือถือ และสัมพันธภาพ
ที่ดีทั้งภายในและภายนอกบริษัท (Operation Planning) 

 ใหคําปรึกษาการบริหารความเสียงตางๆ เพ่ือใหกระบวนการทํางานของ
ทั้งสํานักงานใหญและโครงการตางๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด (Internal 
Control & Risk management) 

 ใหคําปรึกษาดานกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบงานอยางสม่ําเสมอ
และตอเน่ืองเพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจของบริษัท (Continuous 
improvement) 

 ใหคําปรึกษาแกคณะผูบริหาร เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และใช
ศักยภาพของตนอยางเต็มที่ รวมถึงการแนะนําทางเลือกในการตัดสินใจ
ตางๆ (Coaching & Mentoring) 
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.3.14 ขอ 14.2.1 รายการที่
จะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคต) 

คาตอบแทนตามสัญญา ไดรับคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธปิระโยชนตามกฎหมาย เชน 
ประกันสังคม โบนัส และประกันสุขภาพกลุม 

เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่สําคัญ อายุสัญญา 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 

8.2.5 สัญญาใหสิทธิกับนายอนุวัช เลิศชัยวรกุล และบรษัิท นิมิต 317 จํากัด 

นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล (“นายอนุวัช”) ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงาน
วิศวกรรม1 ซ่ึงรวมงานกับกลุมบริษัทฯ มาเปนระยะเวลาประมาณ 40 ป มีการถือหุนในบริษัท นิมิต 317 จํากัด (“นิมิต 317”) 
ในสัดสวนรอยละ 99.5 รวมถึงดํารงตําแหนงเปนกรรมการรายเดียวในนิมิต 317 ซึ่งเปนบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจรับเหมา
กอสรางที่คลายคลึงกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อาทิ การสรางหลังคา การถมที่ดิน และขุดบอ เปนตน  
  

                                                
1 ผูบริหารของบริษัทฯ ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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บริษัทฯ (“ผูรับสัญญา”) จึงไดเขาทําสัญญาใหสิทธิกับนายอนุวัช และนิมิต 317 (นายอนุวัช และนิมิต 317 รวม
เรียกวา “ผูใหสัญญา”) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพ่ือกําหนดแนวทางในการปองกันการดําเนินธุรกิจที่อาจแขงขันกันระหวาง
ผูใหสัญญาและบริษัทฯ โดยผูใหสัญญาตกลงใหสิทธิในการปฎิเสธกอน (Right of First Refusal) แกบริษัทฯ ในการเขา
ดําเนินการในโครงการรับเหมากอสรางทุกประเภท โดยสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิดังกลาวมีลักษณะดังตอไปนี้ 

ผูรับสัญญา บริษัทฯ 
ผูใหสัญญา (1) นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล (“นายอนุวัช”) 

(2) บริษัท นิมิต 317 จํากัด 
ขอบเขตของโครงการภายใตสัญญา โครงการรับเหมากอสรางทุกประเภท ไมวาโดยการรับจางโดยตรง รับจาง

ชวง หรือการเขาไปดําเนินงานสวนหนึ่งสวนใดที่เ ก่ียวของกับโครงการ
รับเหมากอสรางทุกประเภท กับภาครัฐหรือหนวยงานเอกชน หรือองคกรใด 
ๆ รวมถึงการเขาทําขอตกลง กอตั้งกิจการรวมคา consortium และ/หรือ การ
เขาถือหุนในนิติบุคคลใดๆ เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการดังกลาว
ขางตน (“โครงการฯ”) 

สาระสําคัญของสัญญา 1) ผูใหสัญญาตกลงวาจะไมเสนอราคา เขาประมูลงาน ตอบรับขอเสนอจาก
บุคคลใดๆ หรือดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการไดมาซ่ึงงานโครงการฯ 
เวนแตผูใหสัญญาจะไดดําเนินการตามที่ตกลงกันในสัญญา 

2) ในกรณีท่ีผูใหสัญญา  ไดรับขอเสนอใดๆ หรือมีความประสงคที่จะเสนอ
ราคา เขาประมูลงานโครงการฯ หรือเขาดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับ
การไดมาซ่ึงงานโครงการฯ ผูใหสัญญาจะแจงขอเสนอหรือความประสงค
ดังกลาว พรอมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวของแกบริษัทฯ พรอมทั้งบริษัทฯ 
จะตองแจงความประสงคในขอเสนอดังกลาวใหผูใหสัญญาทราบเปนลาย
ลักษณอักษรภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูใหสัญญาไดแจงขอเสนอ
หรือความประสงคดังกลาวใหแกบริษัทฯ  

3) เมื่อไดรับขอเสนอหรือความประสงคตามขอ 2) จากผูใหสัญญา บริษัทฯ 
จะดําเนินการใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ พิจารณาขอเสนอหรือ
ความประสงคดงักลาว (โดยนายอนุวัชจะไมเขารวมประชุม ใหความเห็น 
และ/หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาว) และนําเสนอใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นในเรื่องความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
ทั้งนี้  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะมีมติไมเขา
ดําเนินการงานโครงการฯ ตามขอเสนอหรือความประสงคของ
คณะกรรมการบริหาร มติดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงทั้งหมด
ของจาํนวนสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

4) ในกรณีที่บริษัทฯ ไดแจงความประสงคในการเขาดําเนินการตามขอเสนอ
ที่ไดรับจากผูใหสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูใหสัญญาตกลงท่ีจะ
ไมเสนอราคา เขาประมูลงานโครงการฯ ตอบรับขอเสนอจากบุคคลใด ๆ 
หรือ เขาดําเนินการใดๆ ที่ เก่ียวของกับการไดมาซึ่งงานโครงการฯ 
ดังกลาว 
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5) ในกรณีที่บริษัทฯ (ก) ปฎิเสธการเขาดําเนินการ หรือ (ข) มิไดแจงความ
ประสงคในการเขาดําเนินการตามขอเสนอที่ไดรับจากผูใหสัญญาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือ (ค) ไดแจงความประสงคแลว แตตอมาไดแจง
ตอผูใหสัญญาวาไมประสงคเขาดําเนินการเปนลายลักษณอักษร ผูให
สัญญาสามารถเขาเสนอราคา เขาประมูลงานโครงการฯ ตอบรับขอเสนอ
จากบุคคลใด ๆ หรือเขาดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการไดมาซึ่งงาน
โครงการฯ ดังกลาวได หากมูลคาโครงการฯ ดังกลาวเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอ 7) 

6) เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ นายอนุวัชตกลงจะดําเนินการใหคู
สมรส และ/หรือ บุตรของตน และ/หรือ กลุมบริษัท2ของผูใหสัญญาซึ่ง
ประกอบธุรกิจดําเนินงานโครงการฯ ปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี เสมือนผูก
ผันเปนคูสัญญาดวย 

7) ผูใหสัญญาตกลงวาจะไมเสนอราคา เขาประมูลงานตอบรับขอเสนอจาก
บุคคลใดๆ หรือเขาดําเนินการใดๆ (ไมวาครั้งเดียวหรือหลายคร้ัง) ที่
เก่ียวของกับการไดมาซ่ึงงานโครงการฯ จนเปนผลใหผูใหสัญญามีมูลคา
ของโครงการฯ   รวมแลวในแตละปเกินกวา 50 ลานบาท 

เหตุส้ินสุดของสัญญา  เมื่อบริษัทฯ ไมไดมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือ 

 เมื่อนายอนุวัชไมไดมีฐานะเปนผูบริหาร พนักงาน กรรมการ ที่ปรึกษา 
และ/หรือ ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นใดแกของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอย อยางนอย 1 ป ภายหลังการสิ้นสุดสถานะดงักลาว หรือ  

 เมื่อสัดสวนการถือหุนของนายอนุวัชในบริษัท นิมิต 317 จํากัด หรือ 
กลุมบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจดําเนินงานโครงการฯ (ท้ังทางตรงและ
ทางออม) ลดลงตํ่ากวารอยละ 50 เปนระยะเวลาเกินกวา 6 เดือน
ติดตอกัน และไมไดเปนกรรมการของบริษัท นิมิต 317 จํากัด หรือกลุม
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจดําเนินงานโครงการฯ (ทั้งนี้ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม โดยใหนับรวมสัดสวนการถือหุนในบริษัท นิมิต 317 จํากัด 
หรือกลุมบริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจดําเนินงานโครงการฯ โดยบิดา มารดา 
คูสมรส และบุตรของนายอนุวัช) 

                                                
2 “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัทใดๆ ที่นายอนุวัช คูสมรส และ/หรือ บุตร เปนกรรมการ หรือ บริษัทใดๆ ท่ีนายอนุวัช คูสมรส บุตร และ/หรือ นิมิต 
317 เปนผูมอีํานาจควบคุมกิจการในบริษัทน้ัน 
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ขั้นตอนการกํากับดูแลการปฏบิัติตาม
สัญญาใหสิทธิ 

 ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป ภายหลังจากที่ไดเขาทําสัญญาฉบับน้ี 
นายอนุวัชตกลงจะดําเนินการแจงรายละเอียดของโครงการฯ ใดๆ ที ่
ผูใหสัญญาไดมาในระหวางปปฏิทินที่ผานมา (ทั้งนี้ รวมถึงการไดรับ
คัดเลือกจากการประมูล การเขาทําสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ กับเจาของ
โครงการฯ เพ่ือดําเนินงานโครงการฯ ไมวาผูให สัญญาจะได เขา
ดําเนินการตามโครงการฯ แลวหรือไมก็ตาม) ตอเลขานุการบริษัทของ 
บริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใดตามที่บริษัทฯ กําหนด โดยมีรายละเอียดข้ันตํ่า
ในเร่ืองมูลคาโครงการ ผูวาจาง และวันที่ไดมาซ่ึงโครงการฯ 

 ทีมงานฝายเขาประมูล3จัดทําฐานขอมูลโครงการฯ ทั้งหมดที่กลุมบริษัท
ฯ มีความสนใจในการเขาประมูลในแตละปปฏิทิน (“โครงการกอสราง

ท่ีมีศักยภาพ”) ไมวากลุมบริษัทฯ จะไดเขาประมูลโครงการดังกลาว
หรือไม และนําสงขอมูลดังกลาวใหเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ 

 เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ จะเปนผูจัดเก็บขอมูลโครงการฯ ที ่
นิมิต 317 ประมูลไดในปปฏิทิน และตรวจสอบขอมูลโครงการฯ ที่นิมิต 
317 ประมูลไดในปปฏิทินกับขอมูลผูชนะการประมูลโครงการท่ีมี
ศักยภาพ ขอมูลโครงการฯ ท่ีไดรับแจงจากนายอนุวัชมีความครบถวน 

 

  

                                                
3  นายอนุวัชเปนผูบังคับบัญชาของทีมงานฝายเขาประมูล ท้ังน้ี พนักงานในฝายเขาประมูลเปนผูจัดทําฐานขอมูลโครงการ โดยนายอนุวัชไมไดมี

สวนรวมในการจัดทําฐานขอมูลโครงการดังกลาวแตอยางใด 
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8.2.6 สัญญาจางในสวนธุรกิจตามประทานบัตรเพ่ือดําเนินกิจการทําเหมืองหินอุตสาหกรรม 

CCSP (“ผูวาจาง”) ไดเขาทําสัญญาจางในสวนธุรกิจตามประทานบัตรเลขที่ 28034/15723 ของ CCSP เพ่ือดําเนิน
กิจการทําเหมืองหินอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี กับบริษัท ศิลาสากล สระบุรี จํากัด (“ผูรับจาง”) เพ่ือวาจางใหผูรับจาง
ดําเนินงานเก่ียวกับการเจาะระเบิดหนาผาหิน ขุดขนหินใหญ ผลิต-แปรรูปเปนหินผลิตภัณฑ รวมถึงการกําหนดราคาขายและ
จําหนายหินผลิตภัณฑในลักษณะของตัวแทนจาํหนาย การจัดการดูแลควบคุมคลังผลผลิต และการรายงานขอมูล  

โดยสาระสําคัญของสัญญาจางมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูวาจาง CCSP 
ผูรับจาง บริษัท ศิลาสากล สระบุรี จาํกัด 
วัตถุประสงคและขอบเขตของสัญญา วาจางผูรับจางดําเนินงานบางประการในสวนของกิจการทําเหมืองหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต และหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ตามประทานบัตร เลขที่ 28034/15723 
โดยมีขอบเขตของานที่จางดังตอไปนี้  
1)  การเจาะระเบิดหนาผาหินในเขตประทานบัตรเพ่ือใหไดซ่ึงหินใหญ (การ

ผลิตหินใหญ)  
2)  การขุดขนหินใหญออกจากบริ เวณพ้ืนที่ เขตประทานบัตร ไปยัง

โรงงานผลิต-แปรรูปหินของผูรับจาง 
3)  การผลิต-แปรรูปเปนหินผลิตภัณฑ (โมหิน) 
4)  การกําหนดราคาขายและจําหนายหินผลิตภัณฑ (ตัวแทนจําหนาย) 
5)  การจัดการดูแลควบคุมคลังผลผลิตที่ไดจากการทํางานที่จาง (ดูแล

คลังสินคา) 
6) การจัดทํารายงานขอมูล 

อายุสัญญา 5 ป ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 
การตออายุสัญญาเปนสิทธิของผูวาจาง และผูวาจางมีสิทธิปรับอัตรา
คาตอบแทนใหเปนไปตามความเหมาะสมของสภาพตลาด ณ ชวงเวลาน้ัน ๆ 

คาจาง อัตรารอยละ 80 ของรายไดจากการขายหินผลิตภัณฑในแตละเดือน โดยผูวา
จางมีสิทธิหักคาใชจายตามจริงที่ผูวาจางชําระไปเก่ียวกับการดําเนินการทํา
เหมืองตามรายการที่ตกลงกันไวและระบุไวในสัญญาออกจากยอดคาจางที่ผู
วาจางตองชําระแกผูรับจางได  

สาระสําคัญของสัญญา  ผูวาจางเปนเจาของกรรมสิทธิในผลิตภัณฑทั้งหมดจากการทํางาน
ภายใตสัญญาน้ี 

 ผูวาจางจะจัดใหมีวิศวกรควบคุมเหมืองแร และวิศวกรเหมืองแรผูไดรับ
อนุญาตตามที่กฎหมายกําหนด เปนผูมีอํานาจกํากับดูแล ตรวจสอบ
แผนการทํางาน และควบคุม การระเบิดหนาผาหินของผู รับจาง 

ตรวจสอบการขุดขนหิน, การผลิต, การขาย ตลอดจนควบคุมดูแลใน
ดานอ่ืนใดตามที่ประทานบัตร กฎหมายขอกําหนดที่เกี่ยวกับการทํา
เหมืองแร และสัญญานี้ไดกําหนดไว  
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 ผูวาจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเก่ียวกับการไดมา หรือการรักษาไว
ซึ่งประทานบัตร ซึ่งประกอบดวย คาใชจายที่ไดชําระเพ่ือใหไดประทาน
บัตร และดํารงไวซ่ึงประทานบัตร และเงินชวยเหลือราษฎรบานหนอง
โอง อาทิ เงินชดเชยผลกระทบดานจิตใจ, เงินพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพชาวบาน 

 ผูวาจางเปนผูจัดหาวัตถุระเบิดใหแกผูรับจาง 
 ผูรับจางจะดําเนินการงานท่ีจางใหถูกตองครบถวนและเปนไปตาม

ขอกําหนด เงื่อนไข และหนาที่ของผูวาจางตามขอกําหนดของประทาน
บัตร และกฎหมายที่เก่ียวของกับการทําเหมืองแรทุกประการ 

 ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเจาะระเบิดหนาผาหินเพ่ือใหไดซ่ึง
หินใหญ โดยตองดําเนินการตอปไมนอยกวา 120 วัน หรือตามจํานวน
วันข้ันต่ําซ่ึงผูวาจางมีหนาที่ในการทําเหมืองตามประทานบัตรตามที่
กฎหมายกําหนด 

 หากเกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุใด ๆ อันไมใชความผิดของ
ผูรับจาง จนทําใหผูรับจางไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได 
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจะรวมกันพิจารณาเพ่ือหาขอตกลงรวมกัน
อยางเปนธรรมทั้งสองฝาย  

 ผูรับจางเปนผูจัดหาเงินทุน แรงงานที่มีความชํานาญ วัสดุ เครื่องมือ 
เครื่องใช เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ อันมีคุณภาพตาม
มาตรฐานเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ในการเปนตัวแทนจําหนาย ผูรับจางตองออกเอกสารทางบัญชีในนามผู
วาจาง เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคา ตลอดจนเปนผูรับผิดชอบในหนี้
สูญที่อาจจะเกิดข้ึน 

 ผูรับจางตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตอบรรดาอุบัติเหตุ ความ
เสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
ตอผูวาจางหรือบุคคลอ่ืนที่มีสิทธิไดรับคาเสียหาย 

 ผูรับจางตองรับผิดชอบในคาเสียหาย คาขาดผลประโยชน และคาใช
ตาง ๆ หากตนเปนเหตุใหประทานบัตรของผูวาจางตองถูกยกเลิก เพิก
ถอน หรือถูกพักการอนุญาตประกอบกิจการ 

 ผู รับจางจะตองจําหนายหินผลิตภัณฑโดยรวมทุกประเภท ใหได
ยอดขายรวมไมนอยกวา 300 ลานบาท ตลอดระยะเวลา 3 ปแรกนับแต
วันที่เริ่มสัญญา และไมนอยกวา 500 ลานบาทตลอดอายุสัญญาน้ี หาก
ผูรับจางไมสามารถทํายอดขายดังกลาวได ผูรับจางผูรับจางจะตอง
ชําระเงินคาปรับใหแกผูวาจาง ในอัตรารอยละ 20 ของยอดขายข้ันต่ํา
สวนที่ขาด และผูวาจางมีสิทธิลดอัตราคาจาง และ/หรือเปลี่ยนตัวผู
รับจางไดตามที่เห็นสมควร 

 ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางหรือ
ใหสิทธิชวงอีกตอหนึ่ง เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผู
วาจาง 
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 ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนด 
การสิ้นสุดของสัญญาและการเลิกสัญญา  หากผูวาจางตรวจสอบพบวาผูรับจางบิดเบือนยอดขาย หรือกระทําการ

ใด ๆ เพ่ือใหผูวาจางไดรับความเสียหาย หรือไดรับผลตอบแทนนอยลง
กวาความเปนจริง หรือกระทําผิดขอตกลงในสัญญาน้ีไมวาขอหน่ึงขอใด 
และผูวาจางไดบอกกลาวใหผูรับจางไดแกไขการกระทํานั้นแลวเปน
หนังสือภายใน 30 วัน หรือ กําหนดระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง แตผูรับ
จางยังคงไมไดดําเนินการแกไขใหถูกตอง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ และเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจางอันเกิดจากการไม
ปฏิบัติตามสัญญาไดในทันที 

 ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจจะเขาดําเนินการทํางานที่
จางไดเอง หรือใหสิทธิ หรือวาจางใหผูอ่ืนเขาทํางานแทน โดยผูวาจาง
และผูรับจางรายอ่ืนมี สิทธิใช เคร่ืองจักร , อุปกรณเคร่ืองใชในการ
ประกอบกิจการ, ส่ิงที่สรางข้ึนช่ัวคราวสําหรับใชในการดําเนินการ 
รวมถึงวัสดุตาง ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามท่ีผูวาจางจะเห็นสมควร 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.3.14 – รายการระหวางกัน) 

 



 

 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

สวนท่ี 2.3 
การจัดการและการกํากับดูแลกจิการ 
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9.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 700,000,000 บาท โดยเปนทุนท่ีเรียกชําระแลว

จํานวน 500,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ไดมีมติเก่ียวกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี  

(1) อนุมัติเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000.00 บาท 

เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

(2) อนุมัติการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 200,000,000 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.57 ของทุน

จดทะเบียนชําระแลวภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม) จากทุนจดทะเบียน

เดิมจาํนวน 500,000,000 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 71.43 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลังจากการ

ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 700,000,000 บาท โดยการ

ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหมจํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  

(3) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหมจํานวน 200,000,000 หุน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.57 ของ

ทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม) ตามขอ (2) เพ่ือ

เสนอขายตอประชาชนโดยทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย และบุคคลที่มีความสัมพันธและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมบริษัทฯ บุคคลที่มี

ความสัมพันธและผูมีอุปการคุณของกลุมบริษัทฯ และประชาชนทั่วไป ในครั้งนี้แลว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและเรียก

ชําระแลวทั้งส้ิน 700,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

  

9. ขอมลูหลักทรัพยและผูถือหุน 
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9.2 ผูถือหุนของบริษัทฯ  

9.2.1 ผูถือหุนของบริษัทฯ  

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปน

การทั่วไปเปนคร้ังแรก สรุปไดดังน้ี 

ผูถือหุน1 
กอนการเสนอขายหุน 

ตอประชาชน 

หลังการเสนอขายหุน 
ตอประชาชน 

จํานวนหุน รอยละ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จํากัด2 450,000,000 90.00 450,000,000 64.29 

2. กลุมครอบครัวอัศวศิริสุข3     

2.1 ครอบครัวอัศวศิริสุข4     

2.1.1 นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ 25,000,000 5.00 25,000,000 3.57 

2.1.2 นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข 5,000,000 1.00 5,000,000 0.71 

2.1.3 นายปยะณัฐ อัศวศิริสุข 4,000,000 0.80 4,000,000 0.57 

2.1.4 นางอารด ีประวัติรุงเรือง 3,000,000 0.60 3,000,000 0.43 

2.1.5 นางสาวปณุยพัฒน อัศวศิริสุข 3,000,000 0.60 3,000,000 0.43 

2.2 นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ5 7,500,000 1.50 7,500,000 1.07 

2.3 ครอบครัววัฒนาโสภณ6     

2.3.1 นางกมลพัชร นาคาภิรมย  900,000 0.18 900,000 0.13 

2.3.2 นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ 800,000 0.16 800,000 0.11 

2.3.3 นางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ 800,000 0.16 800,000 0.11 

3 กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ 11 

ราย7 
- - 8,700,000 4.35 

4 ประชาชนทั่วไป - - 191,300,000 24.22 

รวมทั้งหมด 500,000,000 100.00 700,000,000 100.00 
หมายเหตุ: 1 การจัดกลุมผูถือหุนขางตนเปนการนับรวมกลุมครอบครัวตามความสัมพันธทางสายโลหิต มิใชการจัดกลุม Acting in concert ตามขอ 2 ของ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธ หรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับ

บุคคลอ่ืน และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

 2 ผูถือหุนของบริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จํากัด (“อัศวศิริสุขโฮลดิ้ง”) เปนบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 

2561 ทั้งนี้ รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 สามารถแสดงไดดังตาราง  

ผูถือหุน  จํานวนหุน (หุน)* รอยละ 
1. นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข 220,000 48.89 

2. นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ 67,500 15.00 

3. นายอารี อัศวศิริสุข* 50,000 11.11 

4. นายปยะณัฐ อัศวศิริสุข 36,000 8.00 

5. นางอารดี ประวัติรุงเรือง 27,000 6.00 

6. นางสาวปณุยพัฒน อัศวศิริสุข 27,000 6.00 

7. นางกมลพัชร นาคาภิรมย 8,100 1.80 

8. นางสาวพุทธนาถ วัฒนาโสภณ 7,200 1.60 

9. นางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ 7,200 1.60 

รวมทั้งหมด 450,000 100.00 
หมายเหตุ: * มูลคาที่ตราไว เทากับ 1,000 บาทตอหุน 

กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนอัศวศิริสุขโฮลดิ้ง คือ นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข หรือนายปยะณัฐ อัศวศิริสุข ลงนามและประทับตรา

สําคัญของบริษัท 
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3 กลุมครอบครัวอัศวศิริสุข ประกอบดวย นายอารี อัศวศิริสุข (“นายอารี”) (เสียชีวิต)
*
 และครอบครัวของบุตรของนายอารี 3 ทาน ซึ่งไดแก (1) 

นายชัยวัล อัศวศิริสุข (“นายชัยวัล”) (เสียชีวิต)  (2) นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ และ (3) นางสมพร อัศวศิริสุข (“นางสมพร”) (เสียชีวิต)  
4 ครอบครัวอัศวศิริสุข ประกอบดวย (1) นายชัยวัล (เสียชีวิต) (2) นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ ซึ่งเปนบิดามารดาของ (3) นายปยะดิษฐ (4) นาย

ปยะณัฐ อัศวศิริสุข (5) นางอารดี ประวัติรุงเรือง และ (6) นางสาวปุณยพัฒน อัศวศิริสุข ดังนั้นบุคคลในครอบครัวอัศวศิริสุขมีความสัมพันธเปน

มารดา-บตุร-พ่ีนอง 
5 นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ มีความสัมพันธเปนอาของนายปยะดิษฐ 
6 ครอบครัววัฒนาโสภณ ประกอบดวย (1) นางสมพร (เสียชีวิต) ซึ่งเปนมารดาของ (2) นางกมลพัชร นาคาภิรมย (3) นางสาวพุทธนาถ วัฒนา

โสภณ และ (4) นางสาวจันทรา วัฒนาโสภณ ดังนั้นบุคคลในครอบครัววัฒนาโสภณมีความสัมพันธเปนลูกพี่ลูกนองกับนายปยะดิษฐ 
7 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 3.6 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

9.3 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญ ท่ีมีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงาน
ของบริษทัฯ และบรษัิทยอย และสาระสําคญัตอการดําเนินงาน  

-ไมม-ี  

9.4 นโยบายการจายเงินปนผล  

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัทฯ ได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงนิปนผลไดเปนครั้ง

คราวเมื่อเห็นวา บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้น แลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40.00 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตาง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไวในแตละป ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจายเงนิปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เพ่ือผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การสํารองเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต การ

สํารองเงินไวเพ่ือจายชําระคืนเงนิกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดในสัญญา

กูยืมเงินและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2563 และกําไรสะสมใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 300.00 ลานบาท โดยบริษัทฯ 

ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2564 นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 180.00 ลาน

บาท และบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไดใชกระแสเงินสดหมุนเวียนในการ 

จายเงินปนผลดังกลาว 

นอกจากนี้ ในชวงป 2562 – 2563 บริษัทฯ มีการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 250.00 ลานบาท 

และ 40.00 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเทากับ 0.50 บาทตอหุน และ 0.08 บาทตอหุน 

ตามลําดับ ทั้งน้ี ในชวงป 2561 บริษัทฯ ไมไดมีการประกาศจายเงินปนผล  

  

                                                
*
 * นายอารี เสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ 2564 
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นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

คณะกรรมการของบริษัทยอยอาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัทยอย โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทยอยมีอํานาจ

อนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนคร้ังคราวเมื่อเห็นวาบริษัทยอยมีผลกําไรสมควรพอจะทําเชนนั้นได แลวใหคณะกรรมการ

รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยทราบในการประชุมคราวตอไป 

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40.00 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตาง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทยอยกําหนดไวในแตละป ทั้งน้ี 

คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาการจายเงินปนผลโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เพ่ือผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก 

เชน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอย กระแสเงินสด การสํารองเงินไวเพ่ือลงทุนใน

อนาคต การสํารองเงินไวเพ่ือจายชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอย เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่

กําหนดในสัญญากูยืมเงิน และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทยอยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม  

ในป 2563 CCSP มีการประกาศจายเงนิปนผล ใหกับผูถือหุนจํานวน 40.00 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงิน

ปนผลเทากับ 800.00 บาทตอหุน ทั้งน้ี ในชวงป 2561 – 2562 CCSP และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2564 ไมได

มีการประกาศจายเงินปนผล  

ในชวงป 2561 – 2563 และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 THE ไมไดมีการประกาศจายเงินปนผล

ใหกับผูถือหุน 
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10. โครงสรางการจัดการ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 2 ชุด (ซึ่งไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) โดยแผนภาพโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ สามารถแสดงไดดังแผนภาพ 

 คณะกรรมการบริษัท 

(Board of Directors) 

คณะกรรมการบริหาร  

(Executive Committee) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(CEO) 

(นายปยะดิษฐ อัศวศิรสิุข) 

ประธานเจาหนาที่สายงานบัญชี 

และการเงิน (CFO) 

(นายโกวิท เนื่องสขุ) 

ประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงาน

บริหารงานทั่วไป (CAO) 

(นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล) 

ประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงาน

วิศวกรรม (COO) 

(นายอนวุัช เลิศชัยวรกุล) 

ประธานเจาหนาที่สายงานเคร่ืองจักร

และโรงงาน (CMO) (รักษาการ) 

(นายกิติศักดิ์ โตตลิ่งชนั) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit) 

สํานักพัฒนาธุรกิจ 

หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

สํานักงานเลขานุการบริษัท 

คณะทํางานบริหาร

ความเส่ียง 

 

ผูอํานวยการ 

สายงานบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการ 

สายงานวิศวกรรม 
ผูอํานวยการ 

สายงานทรัพยากรบุคคล 
ผูอํานวยการ 

สายงานบริหารงานทั่วไป 
ผูอํานวยการ 

สายงานเคร่ืองจักรและโรงงาน 
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10.1 คณะกรรมการชุดตางๆ 

10.1.1 คณะกรรมการบริษทั  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน มีรายละเอียดการดํารงตําแหนงและ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม/

จํานวนคร้ังของการประชุม 

ป 2563 
1 ม.ค. –  

30 ก.ย. 64 

1. นายชัยวัฒน อุทยัวรรณ ประธานกรรมการ และกรรมการ

อิสระ 

5/51  6/6 

2. นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล กรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5/51 6/6 

3. นางยุพิน กาญจนวิกัย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

5/51 6/6 

4. นายชัยณรงค โชไชย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

5/51 6/6 

5. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 5/51 6/6 

6. นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข กรรมการ 6/6 6/6 

7. นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล กรรมการ 6/6 6/6 

8. นายโกวิท เนื่องสุข กรรมการ 5/51 6/6 
หมายเหตุ : 1 ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนป 2563 เมื่อวันท่ี 9 มนีาคม 2563 

  

โดยมี นางกาญจนวรรณ สายเช้ือ เปนเลขานุการบริษัท 

(1) กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกา รผู มี อํ า นา จกร ะทํ า กา รแทนบ ริ ษัท  คื อ  น ายป ยะ ดิษฐ  อั ศว ศิ ริ สุ ข  ล ง ลายมื อ ช่ื อร ว ม กับ 

นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

(2) วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง

ใหมก็ได  
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10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ทาน มีรายละเอียดการ

ดํารงตําแหนง และการเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม/
จํานวนคร้ังของการประชุม 

ป 2563 
1 ม.ค. – 30 

ก.ย. 64 

1. นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4/4 3/3 

2. นางยุพิน กาญจนวิกัย กรรมการตรวจสอบ 4/4 3/3 

3. นายชัยณรงค โชไชย กรรมการตรวจสอบ 4/4 3/3 

  

โดยมี นางกาญจนวรรณ สายเช้ือ เปนรักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ นางยุพิน กาญจนวิกัย เปนกรรมการตรวจสอบผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาท่ีในการสอบ

ทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได  

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 4 ทาน มีรายละเอียดการดํารงตําแหนง และการเขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม/

จํานวนครั้งของการประชุม 

ป 2563 
1 ม.ค. – 30 

ก.ย. 64 

1. นายปยะดิษฐ  อัศวศิริสุข ประธานคณะกรรมการบริหาร 20/20 17/17 

2. นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล กรรมการบริหาร 20/20 17/17 

3. นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล กรรมการบริหาร 20/20 17/17 

4. นายโกวิท เนื่องสุข กรรมการบริหาร 20/20 17/17 

โดยมีนางกาญจนวรรณ สายเช้ือ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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10.2 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายปยะดิษฐ  อัศวศิริสุข ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล ประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงานบริหารงานทั่วไป 

3. นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล ประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงานวิศวกรรม 

4. นายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจาหนาที่สายงานบัญชี และการเงิน 

5. นายกิติศักดิ์ โตตลิ่งชัน รักษาการประธานเจาหนาที่สายงานเคร่ืองจักรและโรงงาน 

6. นายกีรติ ไชยะกุล ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน1  

หมายเหตุ : 1 เปนผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

10.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ไดแตงตั้งนางกาญจนวรรณ สายเช้ือ เปน

เลขานุการบริษัท เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมี

การแกไขเพ่ิมเติม) โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 

ขอบเขต อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัท  

(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดสวนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร 

(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(4) จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ 

ใหกับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับรายงานน้ัน 

(5) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการ

บริษัทตองการทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสม่ําเสมอ รวมถึงการรายงานการ

เปลี่ยนแปลงในขอกําหนด กฎหมายท่ีมีนัยสําคัญแกคณะกรรมการบริษัท 

(6) จัดประชุมผูถือหุนและประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และขอ

พึงปฏิบัติตาง ๆ 

(7) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ

  ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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(8) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานท่ีกํากับบริษัทฯ ตาม

ระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ 

ทั้งน้ี เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ขางตนดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต 

รวมทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผูถือหุน 

10.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

10.4.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงนิ  

1) คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ซ่ึงมี

รายละเอียดดังน้ี 

ประเภทคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

ประธาน1 กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

1. คาตอบแทนประจํา  

(บาท/คน/เดือน) 

30,000 20,000 - - - - 

2. คาเบี้ยประชุม  

(บาท/คน/ครั้ง) 

30,000 20,000  

(เฉพาะกรรมการที่

ไมไดเปน

ผูบริหาร) 

20,000 10,000 - 

 

- 

หมายเหตุ: 1 ประธานกรรมการบริษัทจะไดรถยนตประจําตําแหนง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยในป 2561 - 2562  
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บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมตรวจสอบ โดยไมไดมีการจายคาตอบแทน

ใหคณะกรรมการบริหาร ในป 25631 สามารถแสดงไดดังตารางนี้ 

 

บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมตรวจสอบ โดยไมไดมีการจายคาตอบแทน

ใหคณะกรรมการบริหาร ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สามารถแสดงไดดังตารางนี้ 

                                                           
1 เร่ิมมกีารจายคาตอบแทนตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 

# ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

กรรมการ

บริษัท 

(บาท) 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 

450,000 - 450,000 

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

300,000 80,000 380,000 

3. นางยุพิน กาญจนวิกัย กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

300,000 40,000 340,000 

4. นายชัยณรงค โชไชย กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

300,000 40,000 340,000 

5. รศ.ดร. ธนิต ธงทอง กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 300,000 - 300,000 

6. นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข กรรมการ ประธานกรรมการ 

บริหาร และประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

200,000 - 200,000 

7. นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 200,000 - 200,000 

8. นายโกวิท เนื่องสุข กรรมการ และกรรมการบริหาร 200,000 - 200,000 

9. นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล กรรมการบริหาร - - - 

รวม  2,250,000 160,000 2,410,000 
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2) คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารในฐานะผูบริหาร (ไมรวมคาตอบแทนที่ผูบริหารไดรับจากการดํารงตําแหนงกรรมการ) 

ประกอบดวย เงินเดือน และโบนัส ดังน้ี 

รายการ ป 2563 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 64 

จํานวนคน 6 6 

คาตอบแทน (ลานบาท) 18.36 15.69 

 

10.5.2 คาตอบแทนอื่น 

 บริษัทฯ จายคาตอบแทนอ่ืนใหแกผูบริหาร ประกอบดวย กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม

ในสวนของนายจาง เปนตน รวมเปนจาํนวนเทากับ 284,061 บาท และ 279,954 บาท ในป 2563 และในงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2564 นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร มีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง

ดวย   

# ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

กรรมการ

บริษัท 

(บาท) 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 

450,000 - 450,000 

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

300,000 60,000 360,000 

3. นางยุพิน กาญจนวิกัย กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

300,000 30,000 330,000 

4. นายชัยณรงค โชไชย กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

300,000 30,000 330,000 

5. รศ.ดร. ธนิต ธงทอง กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 300,000 - 300,000 

6. นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข กรรมการ ประธานกรรมการ 

บริหาร และประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

180,000 - 180,000 

7. นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 180,000 - 180,000 

8. นายโกวิท เนื่องสุข กรรมการ และกรรมการบริหาร 180,000 - 180,000 

9. นายอนุวัช เลิศชัยวรกุล กรรมการบริหาร - - - 

รวม  2,190,000 120,000 2,310,000 
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10.6 บุคลากร 

10.6.1 คาตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไมรวมผูบริหาร) 

 ค าตอบแทนพนักงาน ( ไม ร วมค าตอบแทนผู บ ริห า ร )  ประกอบด วย เ งิน เ ดือน โบนัส  เบี้ ย เ ลี้ ย ง 

เงินชวยเหลือคาเดินทาง และคาอาหารกลางวัน เปนตน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 30 กันยายน 2564  

กลุมบริษัทฯ มีพนักงานท้ังหมด 1,057 ราย และ 1,124 ราย ตามลําดับ และกลุมบริษัทฯ ไดมีการจายคาตอบแทนให

พนักงานสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวนทั้งส้ิน 255.43 

ลานบาท และ 231.38 ลานบาท ตามลําดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวนพนักงานของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงตามสายงานหลักๆ ไดดังน้ี  

ฝาย 

จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทฯ (Civil) CCSP THE รวม 

ประจํา ช่ัวคราว ประจํา ชั่วคราว ประจํา ช่ัวคราว ประจํา ชั่วคราว 

-        สายงานบัญชีและการเงิน 10 - 6 - - - 16 - 

-        สายงานบริหารงานทั่วไป1 28 - 21 - - - 49 - 

-        สายงานวิศวกรรม 234 52 263 162 28 1 525 215 

-        สายงานเคร่ืองจักรและโรงงาน 98 - 127 - 3 - 228 - 

-        อ่ืนๆ2 11 - 12 - 1 - 24 - 

รวม 381 52 429 162 32 1 842 215 

และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวนพนักงานของกลุมบริษัทฯ สามารถแบงตามสายงานหลักๆ ไดดังน้ี  

ฝาย 

จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

บริษัทฯ(Civil) CCSP THE รวม 

ประจํา ช่ัวคราว ประจํา ช่ัวคราว ประจํา ชั่วคราว ประจํา ชั่วคราว 

-        สายงานบัญชีและการเงิน 11 - 6 - - - 17 - 

-        สายงานบริหารงานท่ัวไป1 27 1 21 - - - 48 1 

-        สายงานวิศวกรรม 215 132 242 193 28 - 485 325 

-        สายงานเคร่ืองจักรและ

 โรงงาน 
94 3  117 4  2  - 213 7  

-        อ่ืนๆ2 6 2 9 10 1 - 16 12 

รวม 359 138 395 207 31 - 779 345 

 

หมายเหตุ:  1 สายงานบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายจัดซ้ือจัดจาง ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายกฎหมาย และ

ฝายธุรการ 
    2 อ่ืนๆ ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการบริษัท สํานักประธานเจาหนาท่ีบริหาร และหนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจายคาตอบแทนอ่ืนให ประกอบดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
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10.6.2 การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา  

ในชวง 3 ปที่ผานมา กลุมบริษัทฯ มีผูบริหารและพนักงานเพ่ิมข้ึนจาก 777 ราย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปน 

1,130 ราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนไปตามการเติบโตทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ จากการมีรายไดจากการ

รับเหมากอสรางที่เติบโตข้ึนจาก 3,292.69 ลานบาท ในป 2561 เปน 3,752.31 ลานบาท ในป 2563 และเปนเทากับ 

3,532.14 ลานบาท ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบกับการที่กลุมบริษัทฯ มีการรับงานโครงการ

กอสรางขนาดใหญ (ที่มีมูลคามากกวา 1,000 ลานบาท) เพ่ิมมากข้ึนในชวงป 2562 – 2563 ซ่ึงเปนผลใหกลุมบริษัทฯ ตองมี

บุคลากรรองรับการดําเนินงานในโครงการขนาดใหญดังกลาว เชน โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 โครงการทางหลวง

หมายเลข 304 และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟสที่ 1 เปนตน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ 2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ)  

10.6.3 ขอพิพาทดานแรงงานในชวง 3 ปท่ีผานมา 

 -ไมม-ี 

10.6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให

บรรลุตามกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมาย บริษัทฯ จึงมุงมั่นในการสรรหา และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหมีความรู มีศักยภาพและความสามารถเยี่ยงมืออาชีพ เสริมสรางบรรยากาศการทํางานและวัฒนธรรมที่ดี ตลอดถึงการ

ดูแลผลประโยชนและจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือรักษาบุคลากร ดังน้ี 

1. บริษัทฯ จะสรรหาและจัดรับบุคลากรเขาทํางาน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมดานความรู  

ความสามารถ ประสบการณ ประวัติพฤติกรรม 

2. บริษัทฯ จะกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งพิจารณาตามคาของงาน ความรู 

ความสามารถ และประสบการณ ซ่ึงเปนอัตราคาจางที่สามารถแขงขันกับธรุกิจในประเภทเดียวกันได 

3. บริษัทฯ จะสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหมีความรู ความสามารถ เพ่ือความกาวหนา

ในหนาที่การงาน 

4. บริษัทฯ จะสงเสริมใหบุคลากรไดใชความรู และแสดงออกถึงความสามารถ ทักษะของตนในงานของ

บริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ 

5. บริ ษัทฯ จะจัดใหมี สภาพการจ า งและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ ดี  มีความปลอดภัย  

ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยปฏบิัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

6. บริษัทฯ จะจดัใหมีระบบการบริหารคาตอบแทนที่สรางแรงจูงใจ และผลตอบแทนตามคุณคาความสําเร็จ

ของงาน 

7. บริษัทฯ จะจัดใหสวัสดิการ และกิจกรรมในหมูพนักงาน/บุคลากร เพ่ือสรางความสัมพันธ สามัคคีและ

วัฒนธรรมที่ดีในองคกร 

8. บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงาน/บุคลากรดวยความยุติธรรม เทาเทียมกัน โปรงใส และใหเกียรติซึ่งกันและ

กัน 
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9. บริษัทฯ เคารพและคํานึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการจางงาน โดยจะไมบังคับใชแรงงาน จางแรงงานเด็ก

หรือบุคคลที่มีอายุต่ํากวากฎหมายกําหนด 

10. บริษัทฯ กําหนดเวลาแจงลาออกลวงหนาของพนักงาน ใหมีเวลาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน (สําหรับ

พนักงานประจํา) หรืออยางนอย 60 วันในตําแหนงผูบริหาร เพ่ือใหทางบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการหา

กําลังคนมาทดแทน 

11.  บริษัทฯ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในแผนกเพ่ือใหพรอมรับมือหรือรับหนาที่แทนในกรณีพนักงานใน

ตําแหนงน้ัน ๆ ลาออก โดยเฉพาะในตําแหนงบริหารสําคัญ จะมีการวางแผนเตรียมพรอมในการคัดเลือก

บุคลากรที่มีความสามารถในแตละแผนกมาฝกอบรมเพ่ือใหรับตําแหนงบริหารตอไปไดในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในดานทักษะดานความรูตางๆ (Hard Skill) และทักษะ Soft skill ใน

หลายรูปแบบ ทั้งการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาในระหวางการปฏบิัติงานจริง (On-the-job Training) การจดัอบรมใหความรู

พนักงานภายใน และการสงพนักงานไปอบรมภายนอกองคกร ทั้งน้ี ตัวอยางแผนในการพัฒนาบุคลากรในอนาคต สําหรับป 

2564 – 2565 มีดังน้ี 

  โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับกลางในทักษะดานการดูแล ถายทอดความรู และเปนที่

ปรึกษาใหแกบุคลากรที่ออนประสบการณกวา (Mentoring) เพ่ือชวยพัฒนาความรูความสามารถ

ของทีมงาน พัฒนาความสัมพันธภายในองคกร และขับเคลื่อนผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย

ของบริษัทฯ 

  จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงท่ีสําคัญ (Key Position) เพ่ือชวยในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการ

บริหารงานขององคกร ใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง โดยในชวงแรกจะจัดทําแผนงานให

ครอบคลุมในตําแหนงทีสํ่าคัญ (Key Position) และจะมีการขยายแผนงานในตําแหนงตางๆ ตอไป 

  โครงการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน (Job Analysis & Competencies) เ พ่ือประเมิน

ศักยภาพของพนักงานในปจจุบัน และนําไปพัฒนาศักยภาพของพนักงานตอไป  

  บริหารจัดการองคความรู  (โครงการ Train The Trainer) เ พ่ือพัฒนาพนักงานใหมีความรู

ความสามารถในการถายทอดองคความรู ประสบการณใหแกพนักงาน ไปจนถึงสรางระบบการเรียนรู

ใหกับพนักงาน (Knowledge Management) 

  จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหารในตําแหนงงานท่ีสําคัญ (Key Position) เพ่ือบริหาร

ความเส่ียงในดานการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ในกรณีที่ผูบริหารในตําแหนงงานท่ีสําคัญมีการ

เกษียณอายุหรือลาออก เปนตน 

  โครงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ (สายงานวิศวกรรม) เพ่ือกําหนดตําแหนงงานและ

ความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานอยางเปนระบบและรักษาบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ 

  โครงการบริหารจัดการพนักงานผูมีศักยภาพสูง เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพมีความพรอม

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันรวมถึงตําแหนงงานที่สูงข้ึนไปในอนาคต และเพ่ือสงเสริมผล

การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากย่ิงข้ึน 
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11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

กลุมบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นวา กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยใหมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความรัดกุม โปรงใส ตรวจสอบได สรางความเช่ือมั่น และความมั่นใจตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่
เก่ียวของทุกฝาย  ตลอดทั้งชวยใหบริษัทบรรลุตามกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมาย มีผลประกอบการที่ด ีสามารถปรับตัว
ไดเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และสรางคุณคาใหกิจการเติบโตไดอยางมั่นคง และย่ังยืนในระยะยาว 

บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate 
Governance Code (CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ่ือใชเปนหลัก
ปฏิบัติและแนวปฏิบัติใหผูเก่ียวของนําไปปรับใชปฏิบัติ และกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการดังกลาว
เปนประจําอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือใหนโยบายมีความเหมาะสมกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ 

กลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเปนปจจัยหลักในการสรางความเปนธรรมแก
ผูมีสวนไดสวนเสีย เสริมสรางการดําเนินงานของบริษัทใหบรรลุตามกลยุทธ วัตถุประสงค สรางมูลคาใหแกผูถือหุน และสงผล
ใหบริษัทฯ เจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยกําหนดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีไว ดังน้ี 

หลักการและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังน้ี 

หลักปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคา
ใหแกกิจการอยางย่ังยืน  

หลักปฏิบติั 2  กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพ่ือความย่ังยืน  

หลักปฏิบติั 3  เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบติั 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

หลักปฏิบติั 5  สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบติั 6  ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล  

หลักปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน  

 

  

11.  การกํากับดูแลกิจการ 
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคา
ใหแกกิจการอยางยั่งยืน  

1.1 คณะกรรมการมีความเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนําที่ตองกํากับดูแล
ใหองคกรมีการบริหารจัดการที่ดี โดย 

1.1.1 กําหนดกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1.1.2 กําหนดนโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพ่ือใหบรรลุ 
กลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

1.1.3 ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

1.2 คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลกิจการใหนําไปสูผล (governance outcome) ในการสรางคุณคา
ใหแกกิจการอยางย่ังยืน อยางนอยดังนี้ 

1.2.1 สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(competitiveness and performance with long-term perspective) 

1.2.2 ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธ ิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสีย (ethical and responsible business) 

1.2.3 เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอม (good 
corporate citizenship) 

1.2.4 สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

1.3 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง (duty of care) และซ่ือสัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดําเนินงาน
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

1.4 คณะกรรมการมีความเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนด
ขอบเขต การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบใหประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการ
อยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมาย 

แนวปฏิบติั 1 

1) ในการกําหนดความสําเร็จของการดําเนินกิจการ นอกจากคํานึงถึงผลประกอบการทางการเงินแลว 
คณะกรรมการคํานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญดวย 

2) คณะกรรมการมีความมุงมั่นในการสรางและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการ 

3) คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีแสดงถึง หลักการและ
แนวทางในการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร เชน นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 
นโยบายการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน จรรยาบรรณของบริษัท จรรยาบรรณและจริยธรรมของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ฯลฯ เปนตน 
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4) คณะกรรมการ กํา กับดู แลใหมีการ ส่ื อสาร  เ พ่ือใหกรรมการ ผู บริหาร  และพนักงาน 
ทุกคนเขาใจ มีกลไกเพียงพอที่เอ้ือใหมีการปฏิบัติจริงตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติ และ
ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเปนประจํา 

5) ในการพิจารณาวากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
ซ่ือสัตยสุจริตตอองคกรอยางนอยตองไดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตาง ๆ ที่
เก่ียวของ เชน พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (พ.ศ.2535) มาตรา 89/7, 89/8, 89/9, 89/10 
(รายละเอียดแนบทาย) เปนตน 

6) คณะกรรมการตองดูแลใหบริษัทมีระบบหรือกลไกอยางเพียงพอที่จะมั่นใจไดวา การดําเนินงาน
ของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได
กําหนดไว รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
เชน การลงทุน การทําธุรกรรมที่มีผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกัน การไดมา/จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน การจายเงินปนผล  เปนตน 

7) คณะกรรมการจัดทํากฎบัตร (board charter) ที่ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
เพ่ือใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกลาวเปนประจํา
อยางนอยปละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบงบทบาทหนาที่คณะกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และฝายจัดการ อยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร 

8) คณะกรรมการมีความเขาใจขอบเขตหนาที่ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการกิจการใหแก 
ฝายจัดการเปนลายลักษณอักษร ทั้งน้ี การมอบหมายดังกลาวไมไดเปนการปลดเปลื้องหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ  คณะกรรมการติดตามดูแลฝายจัดการใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย อาจพิจารณาแบงออกเปน ดังน้ี 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการดูแลใหมีการดําเนินการ 

(1) การกําหนดกลยุทธ วัตถุประสงค เปาหมายหลักในการประกอบธรุกิจ 

(2) การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยาง 

(3) การดูแลโครงสร าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให เหมาะสมตอการบรรลุ 
กลยุทธ วัตถุประสงค และเปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจอยางมปีระสิทธภิาพ 

(4) การสรรหา พัฒนา กาํหนดคาตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

(5) การกําหนดโครงสรางคาตอบแทน ที่เปนเครื่องจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกล
ยุทธ วัตถุประสงค เปาหมายหลักขององคกร 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการดําเนินการรวมกบัฝายจัดการ 

(1) การกําหนดและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนงานประจําป 

(2) การดูแลความเพียงพอ เหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(3) การกําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายจัดการ 

(4) การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เชน นโยบายและ
แผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
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(5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

(6) การดูแลใหการเปดเผยขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินมีความนาเช่ือถือ 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการไมดําเนินการ 

(1) การจัดการ (execution) ใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแลว 
กลาวคือคณะกรรมการใหอิสระฝายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงาน การจัดซ้ือจัด
จาง การรับบุคลากรเขาทํางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กําหนดไวและติดตามดูแลผล โดย
ไมแทรกแซงการตัดสินใจ เวนแตมีเหตุจําเปน 

(2) เร่ืองที่ขอกําหนดหามไว เชน การอนุมัติรายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย เปนตน 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความยั่งยืน 

2.1 คณะกรรมการกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไป
เพ่ือความย่ังยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งกิจการ 
ผูวาจาง ผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวม 

2.2 คณะกรรมการ กํา กับ ดูแลใหมั่ น ใจว า  วัตถุประสงค และ เป าหมาย ตลอดจนกล ยุทธ 
ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจําปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย 

แนวปฏิบติั 2 

1) คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลใหกิจการมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน
เหมาะสม สามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสาร
ใหทุกคนในองคกรขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวม
ขององค กร (vision mission and values) หรื อวัตถุประสงคและหลักการ (principles and 
purposes) หรืออ่ืนในทํานองเดียวกัน 

2) คณะกรรมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสรางคุณคาใหทั้งแกกิจการ ผูมี
สวนไดเสีย และสังคมโดยรวมควบคูกันไป โดยพิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ รวมทั้งการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี มา
ใชอยางเหมาะสม 

(2) ความตองการของผูวาจางและผูมีสวนไดเสีย 

(3) ความพรอม ความชํานาญ ความสามารถในการแขงขันของกิจการ 

3) คานิยมขององคกรมีสวนหน่ึงที่สะทอนคุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน ความ
รับผิดชอบในผลการกระทํา (accountability) ความเที่ยงธรรม ( integrity) ความโปร ง ใส 
(transparency) ความเอาใจใส (due consideration of social and environmental responsibilities) 
เปนตน 

4) คณะกรรมการสงเสริมการส่ือสาร และเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร
สะทอนอยูในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเปนวัฒนธรรม
องคกร 
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5) คณะกรรมการกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําป สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของกิจการ โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมของกิจการ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่
ยอมรับได และสนับสนุนใหมีการจัดทําหรือทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธสําหรับ
ระยะปานกลาง 3 - 5 ป ดวย เพ่ือใหมั่นใจวากลยุทธและแผนงานประจําปไดคํานึงถึงผลกระทบใน
ระยะเวลายาว และยังคาดการณไดตามควร 

6) คณะกรรมการดูแลการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป ใหมีการวิเคราะห สภาพแวดลอม 
ปจจัยและความเส่ียงตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดสาย Value chain 
รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่อาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทําใหเขา
ใจความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 

7) คณะกรรมการกํากับดูแลการกําหนดกลยุทธ ใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชในการสรางความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสีย โดยยังคงอยูบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

8) คณะกรรมการกําหนดเปาหมายท้ังที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ ศักยภาพของกิจการ และตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเปาหมายที่อาจนําไปสูการ
ปฏบิัติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

9) คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานให
ทั่วทั้งองคกร 

10) คณะกรรมการ กํา กับ ดูแลใหมี การจั ดสรรทรัพยากรและการควบ คุมการ ดํา เ นิน งาน 
ที่เหมาะสม และติดตามการดําเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจําป โดยอาจจัดใหมีผูทําหนาที่
รับผิดชอบดแูลและติดตามผลการดําเนินงาน 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาด 

องคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระ ที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสู
วัตถุประสงค และเปาหมายหลักที่กําหนดไว 

3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบ และ
การดําเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 

3.3 คณะกรรมการกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน 
เพ่ือใหไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว 

3.4 คณะกรรมการพิจารณาใหโครงสรางและอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาว กอนเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ 

3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และจัดสรรเวลา
อยางเพียงพอ 

3.6 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและ 
การดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ในระดับท่ีเหมาะสม
กับกิจการ 
แตละแหง รวมทั้งบริษัทยอยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย 
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3.7 คณะกรรมการจัดใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดยอย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่
ตอไปดวย 

3.8 คณะกรรมการกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ี ลักษณะการประกอบธรุกิจ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุน ใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรู สําหรับการปฏบิัติหนาที่
กรรมการอยางสม่ําเสมอ 

3.9 คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย 
สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและ
เหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบติั 3 

1) คณะกรรมการดูแลใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดาน
ทักษะ ประสบการณ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จําเปนตอ
การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร โดยจัดทําตารางองคประกอบความรูความ
ชํานาญของกรรมการ (skills matrix) เพ่ือใหมั่นใจวา จะไดคณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถ เขาใจและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียได รวมทั้งตองมีกรรมการ
ที่ไมไดเปนผูบริหารอยางนอย 1 คนที่มปีระสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดําเนิน
กิจการอยู 

2) คณะกรรมการพิจารณาจํานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยตองมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับขนาด ประเภท 
และความซับซอนของธุรกิจ 

3) คณะกรรมการมีสัดสวนระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารที่สะทอน
อํานาจที่ถวงดุลกันอยางเหมาะสม โดย 

(1) สวนใหญเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝาย
จัดการไดอยางอิสระ 

(2) มีจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ รวมทั้งดูแลใหกรรมการอิสระสามารถทํางานรวมกับคณะกรรมการทั้งหมดได
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ 

4) คณะกรรมการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย 
และขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวนปที่
ตําแหนงกรรมการ และการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในรายงานประจําปและ
บน website ของบริษัท 

5) ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ 

6) ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารมีหนาท่ีความรับผิดชอบตางกัน คณะกรรมการได
กําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน และเพ่ือ
ไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด จึงแยกบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการออกจาก
บคุคลที่ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 
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7) ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการ โดยหนาที่ของประธานกรรมการอยางนอย
ครอบคลุมในเร่ือง ดังนี้ 

(1) กํากับติดตามและดูแลใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมี
ประสิทธภิาพและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร 

(2) ดูแลใหมั่นใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเ กิดวัฒนธรรมองคกร 
ที่มีจริยธรรมและการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

(3) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร และมี
มาตรการที่ดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 

(4) จัดสรรเวลาไวอยา ง เ พียงพอที่ฝ ายจัดการจะเสนอเ ร่ืองและมากพอที่ ก รรมการ 
จะอภิปรายประเด็นสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน การสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลย
พินิจที่รอบคอบใหความเห็นไดอยางอิสระ 

(5)  เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
และระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

8) ในกรณีที่ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไมไดแยกจากกันอยางชัดเจน เชน 
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไมเปน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
หรือประธานกรรมการเปนสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทํางาน หรือไดรับมอบหมาย
ใหมหีนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหาร คณะกรรมการสงเสริมใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ โดยพิจารณา 

(1) องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวาก่ึงหนึ่ง หรือ 

(2) แตงตั้งกรรมการอิสระคนหน่ึงรวมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

9) คณะกรรมการกําหนดนโยบายใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจาก
วันที่ไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณทีี่จะแตงต้ังกรรมการอิสระนั้น 
ใหดํารงตําแหนงตอไป คณะกรรมการพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาว 

10) เพ่ือใหเรื่องสําคัญไดรับการพิจารณาในรายละเอียดอยางรอบคอบ คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองขอมูล และเสนอแนวทาง
พิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบตอไป 

11) คณะกรรมการดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ยอย จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา 
และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด 

12) คณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสมาชิกสวนใหญและประธานเปนกรรมการอิสระ 

13) คณะกรรมการสรรหาจัดใหมีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคล เพ่ือให
ไดกรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทําใหคณะกรรมการมีองคประกอบความรู ความชํานาญที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกลาว และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการกอนจะ
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยจัดใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางเพียงพอ
เก่ียวกับบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
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14) คณะกรรมการสรรหาทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ เ พ่ือเสนอแนะตอ
คณะกรรมการกอนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ช่ือกรรมการ รายเดิมใหคํานึงถึงผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาวประกอบดวย 

15) ในกรณีที่คณะกรรมการไดแตงตั้งบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา จะจัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลของท่ีปรึกษานั้นไวในรายงานประจําป รวมทั้งความเปนอิสระหรือไมมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน 

16) คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งสมาชิกสวนใหญและประธานเปน
กรรมการอิสระ เพ่ือทําหนาที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน 

17) คาตอบแทนของกรรมการสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ 
ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความ
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสม 
โดยอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

18) ผูถือหุนเปนผูอนุมัติโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัว
เงิน โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม ทั้งคาตอบแทนใน
อัตราคงที่ (เชน คาตอบแทนประจํา เบี้ยประชุม) และคาตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษัท 
(เชน โบนัส บําเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลคาที่บริษัทสรางใหกับผูถือหุน แตไมอยูในระดับที่สูง
เกินไป จนทําใหเกิดการมุงเนนแตผลประกอบการระยะส้ัน 

19) คณะกรรมการ เป ด เผยนโยบายและห ลัก เกณฑการ กํ าหนดค าตอบแทนกรรม กา ร 
ที่สะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน รวมท้ังรูปแบบและจํานวนของ
คาตอบแทน ท้ังนี้ จํานวนเงินคาตอบแทนที่เปดเผย รวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับ
จากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

20) ในกรณีที่คณะกรรมการไดแตงตั้งบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษาน้ันไวในรายงานประจําป รวมทั้งความเปนอิสระหรือไมมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

21) คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา มีกลไกสนับสนุนใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ของตน 

22) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนของกรรมการ โดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัท และเพ่ือใหมั่นใจวา กรรมการ
สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยางเพียงพอ โดยกําหนดจํานวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท 
รวมแลวไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทอาจลดลง หากจํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนงมีมากเกินไป และจัดใหมี
การเปดเผยหลักเกณฑดังกลาว 

23) คณะกรรมการจัดใหมีระบบการรายงานการดํารงตําแหนงอ่ืนของกรรมการ และเปดเผยใหเปนที่
รับทราบ 

24) ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยตรง หรือโดย
ออมในกิจการอ่ืนที่มีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัทเพ่ือประโยชนของตน 
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คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีมาตรการปองกันอยางเพียงพอและมีการแจงใหผูถือหุน
รับทราบ ตามเหมาะสม 

25) กรรมการแตละคนเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีข้ึนในรอบป 

26) ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยอย คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย 
ซ่ึงรวมถึง 

(1) ระดับการแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย ให
กําหนดเปนลายลักษณอักษร โดยใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง เวนแตบริษัทดังกลาวเปน
บริษัทขนาดเล็กที่เปน operating arms ของกิจการ คณะกรรมการจะมอบหมายใหประธาน
เจาหนาที่บริหารเปนผูแตงตั้ง 

(2) กําหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทตามขอ (1) 
และใหตัวแทนของบริษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย และในกรณีที่
บริษัทยอยมีผูรวมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการกําหนดนโยบายใหตัวแทนทําหนาที่อยางดีที่สุด 
เพ่ือผลประโยชนของบริษัทยอย และใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการตาง 
ๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

(4) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการ ดําเ นินงานการทํารายการกับบุคคล 
ที่เก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอ่ืนท่ีสําคัญ การเพ่ิมทุน 
การลดทุน การเลิกบริษัทยอยเปนตน 

27) หากเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจตองลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยสําคัญ
ตอบริษัท ในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการจะดูแลใหมีการจัดทํา shareholders’ agreement หรือ
ขอตกลงอ่ืน  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบ
การเงินของบริษัทไดตามมาตรฐาน และกําหนดเวลา 

28) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 คร้ัง  เพ่ือให
คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยกาํหนดบรรทัด
ฐานที่จะใชเปรียบเทยีบกับผลการปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ 

29) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะทําการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอยางนอยตอง
เปนวิธีประเมินดวยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใชวิธีประเมินแบบ
ไขว (cross evaluation) รวมดวยก็ได รวมทั้งเปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน และผลการประเมินใน
ภาพรวมไวในรายงานประจําป 

30) คณะกรรมการจะพิจารณาจัดใหมีที่ปรึกษาภายนอกมาชวยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ป และเปดเผยการ
ดําเนินการดังกลาวไวในรายงานประจําป 

31) ผลการประเมินของคณะกรรมการจะนําไปใชประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องคประกอบคณะกรรมการ 
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32) คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา บุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการใหมจะไดรับการแนะนํา และมี
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งรวมถึงความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายหลัก 
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร ตลอดจนลักษณะธรุกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกิจการ 

33) คณะกรรมการดูแลใหกรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาความรูที่จําเปนอยางตอเน่ือง 

34) คณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอม
ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

35) คณะกรรมการเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการใน
รายงานประจําป 

36) คณะกรรมการจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา 
เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

37) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงไมนอยกวา 6 ครั้งตอป ในกรณีที่
คณะกรรมการไมไดมีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการกําหนดใหฝายจัดการรายงานผลการ 
ดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบในเดือนที่ไมไดมีการประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถกํากับ
ควบคุม และดแูลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเน่ืองและทันการณ 

38) คณะกรรมการดูแลใหมีกลไกใหกรรมการแตละคน รวมทั้งฝายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เปน
ประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุม 

39) เอกสารประกอบการประชุมสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนวัน
ประชุม 

40) คณะกรรมการสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่บริหารเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือใหสารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวของกับปญหาโดยตรง และ
เพ่ือใหมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง 

41) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพ่ิมเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร 
เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และใน
กรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

42) คณะกรรมการถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตาม
ความจาํเปนเพ่ืออภิปรายปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการ
รวมดวย และแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุม 

43) คณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติ และประสบการณของ เลขา นุการบริษัทที่ เหมาะสม 
ที่จะปฏิบัติหนาท่ีในการใหคําแนะนําเก่ียวกับดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการ
จะตองทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญตาง ๆ และกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้
คณะกรรมการเปดเผยคุณสมบัติ และประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และ
บน website ของบริษัทดวย 
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44) เลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องที่จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ี และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะไดรับการ
พิจารณาใหเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาวดวย 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
4.1 คณะกรรมการดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหาร

ระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสู
เปาหมาย 

4.2 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผล 
ที่เหมาะสม 

4.3 คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและ
การดําเนินงานของกิจการ 

4.4 คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรูทักษะ ประสบการณ 
และแรงจงูใจที่เหมาะสม 

แนวปฏิบติั 4 

1) คณะกรรมการพิจารณาหรือมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการสรรหา
บคุคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2) คณะกรรมการติดตามดูแลใหประธานเจาหนาที่บริหารดูแลใหมีผูบริหารระดับสูงท่ีเหมาะสมโดย
อยางนอยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหารวมกับประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณา
หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหาและแตงตั้งบุคคล เพื่อใหความเห็นชอบบุคคลที่ประธาน
เจาหนาที่บริหารเสนอใหเปนผูบริหารระดับสูง 

3) เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีแผนสืบทอดตําแหนง 
(succession plan) เพ่ือเปนการเตรียมสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหาร
ระดับสูง และใหประธานเจาหนาที่บริหารรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหนงตอ
คณะกรรมการ เพ่ือทราบเปนระยะดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4) คณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงไดรับการ
อบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

5) คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของ
ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงอยางชัดเจน ทั้งประเภทของตําแหนงกรรมการและ
จํานวนบริษัทที่สามารถไปดาํรงตําแหนงได 

6) คณะกรรมการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเคร่ืองจูงใจใหประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหาร
ระดับสูง และบุคลากรอ่ืน ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ขององคกรและสอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง 

(1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนที่เปนเงินเดือนผลการดําเนิน งานระยะ
ส้ัน เชน โบนัส และผลการดาํเนินงานระยะยาว เชน Employee Stock Ownership Plan 

(2) การกําหนดนโยบายเก่ียวกับการจายคาตอบแทน คํานึงถึงปจจัย เชน ระดับ คาตอบแทนสูง
กวาหรือเทากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณผลการดําเนินงานของกิจการ 



สวนที่ 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  
สวนท่ี 2.3.11 หนา 12 

 

(3) การกําหนดนโยบายเก่ียวกับเกณฑการประเมินผล และการส่ือสารใหเปนที่รับทราบ 

7) คณะกรรมการที่ไมรวมกรรมการท่ีเปนผูบริหารมีบทบาทเก่ียวกับคาตอบแทนและ การประเมินผล
งานประธานเจาหนาที่บริหาร อยางนอยในเร่ือง ดังนี้  

(1) เห็นชอบหลักเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหาร โดยเกณฑการประเมินผล
งานจูงใจใหประธานเจาหนาท่ีบริหารบริหารกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย
หลัก กลยุทธ และสอดคลองกับผลประโยชนของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารใหประธาน
เจาหนาที่บริหารทราบเกณฑการประเมินเปนการลวงหนา 

(2) ประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกปหรืออาจมอบหมายให
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมิน และประธานกรรมการเปนผูส่ือสารผล
การพิจารณารวมทั้งประเด็นเพ่ือการพัฒนาใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบ 

(3) อนุมัติคาตอบแทนประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร และพิจารณาผลประเมินการ
ปฏิบัติหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร และปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย 

8) คณะกรรมการเห็นชอบหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสราง
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และติดตามใหประธานเจาหนาที่บริหารประเมินผูบริหารระดับสูง
ใหสอดคลองกับหลักการประเมินดังกลาว 

9) คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลสําหรับทั้งองคกร 

10) คณะกรรมการเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของขอตกลง
ภายในกิจการครอบครัวไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไม ขอตกลงผูถือหุน หรือนโยบายของ
กลุมบริษัทแม ซึ่งมีผลตออํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ  

11) คณะกรรมการดูแลไมใหขอตกลงตามขอ 10) เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
เชน การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง เปนตน 

12) คณะกรรมการดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการควบคุมกิจการ  

13) คณะกรรมการดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกร 
พนักงานในทุกระดับมีความรู ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ธรรม เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององคกรไว  

14) คณะกรรมการดูแลใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอ่ืน เพ่ือดูแลใหพนักงานมีการ
ออมอยางเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจใน
การบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลองกับชวงอายุ ระดับความเส่ียง หรือ
ดูแลใหมีนโยบายการลงทุนแบบ life path 

หลักปฏิบัติ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธรุกิจควบคูไป

กับการสรางคุณประโยชนตอผูวาจางหรือผูที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

5.2 คณะกรรมการติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม และสะทอนอยูในแผนดําเนินการ (operational plan) เพ่ือใหมั่นใจไดวา ทุกฝายของ
องคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (strategies) ของ
กิจการ 
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5.3 คณะกรรมการดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางย่ังยืน 

5.4 คณะกรรมการจัดใหมกีรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร 
ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
เพ่ิมโอกาสทางธรุกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหกิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการ 

แนวปฏิบติั 5 

1) คณะกรรมการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและดูแลให
ฝายจัดการนําไปเปนสวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
และการติดตามผลการดําเนินงาน 

2) คณะกรรมการสงเสริมการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมอง
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
กระบวนการทํางาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา 

3) คณะกรรมการดูแลใหมีกลไกที่ทํ า ใหมั่น ใจวา  กิจการประกอบธุร กิจอย างมีจ ริยธรรม  
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เพ่ือเปนแนวทางให
ทุกสวนในองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายหลัก ท่ีเปนไปดวยความยั่งยืน โดยอาจ
จัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซ่ึงอยางนอยครอบคลุมเร่ือง ดังนี้ 

(1) ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวของและปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแก 
การกําหนดคาตอบแทนและคาผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่เปนธรรม การจัดสวัสดิการที่ไมนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดหรือมากกวาตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การอบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความกาวหนา 
รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในดานอ่ืน ๆ 

(2) ความรับผิดชอบตอผูวาจาง โดยปฏบิัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของและ
คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลผูวาจาง การบริการ
หลังการขาย ตลอดชวงอายุผลิตภัณฑและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของผู
วาจาง เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธและ
การสงเสริมการขาย (sales conduct) ตองกระทําอยางมีความรับผิดชอบไมทําใหเกิดความ
เขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความเขาใจผิดของผูวาจาง 

(3) ความรับผิดชอบตอคูคา โดยมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและเงื่อนไขสัญญาหรือขอตกลงที่
เปนธรรม การชวยใหความรูพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการใหบริการให
ไดมาตรฐาน ช้ีแจงและดูแลใหคูคาเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอแรงงานตนเองอยาง
เปนธรรม รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูคา
เพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางย่ังยืน 
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(4) ความรับผิดชอบตอชุมชน โดยนําความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่
สามารถสรางเสริมประโยชนตอชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความ
คืบหนาและความสําเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดยปองกัน ลด จดัการและดูแลใหมั่นใจวาบริษัทจะไมสราง
หรือกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงครอบคลุมการใชพลังงาน การใชน้ํา 
การใชทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพทีได รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ ฯลฯ เปนตน 

(6) การแข ง ขันอย าง เปนธรรม โดยการประกอบ ธุร กิจอย าง เป ด เผยโปร ง ใสและ 
ไมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

(7) การตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ และกําหนดใหบริษัทมีและประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน
ตอสาธารณะ โดยอาจเขารวมเปนภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 
รวมถึงสนับสนุนใหบริษัทอ่ืนๆ และคูคามีและประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปช่ันรวมทั้งเขารวมเปนภาคีเครือขายดวย 

4) คณะกรรมการตระหนักถึงความจําเปนของทรัพยากรท่ีตองใช รวมทั้งตระหนักวาการใชทรัพยากร
แตละประเภทมีผลกระทบตอกันและกัน 

5) คณะกรรมการตระหนักถึงรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตางกัน ทําใหเกิดผลกระทบตอ
ทรัพยากรที่ตางกันดวย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงคํานึงถึงผลกระทบและความ
คุมคาที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากร โดยยังคงอยูบนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและ
สรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน 

6) คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา ในการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการฝายจัดการ
มีการทบทวน พัฒนาดูแลการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ 

7) คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และการกําหนด
แนวทางเพ่ือรองรับในกรณีท่ีไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามที่กําหนดไว 

8) คณะกรรมการดูแลใหการบริหารความเส่ียงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ ความ
เส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

9) คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

6.1 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ที่
จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธผิล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เก่ียวของ 

6.2 คณะกรรมการตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอิสระ 
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6.3 คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนไดระหวางบริษัท
กับฝายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรใน
ทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัท
ในลักษณะที่ไมสมควร 

6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปช่ันที่ชัดเจน 
และสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพ่ือใหเกิดการนําไปปฏิบตัิไดจริง 

แนวปฏิบติั 6 

1) คณะกรรมการเขาใจความเส่ียงที่สําคัญของกิจการ และอนุมัติความเส่ียงที่ยอมรับได 

2) คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียงที่สอดคลองกับ วัตถุประสงค 
เปาหมายหลัก กลยุทธ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดของกิจการ สําหรับเปนกรอบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในองคกรใหเปนทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการให
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและดูแลใหมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง
เปนประจําอยางนอยปละครั้ง 

3) คณะกรรมการดูแลใหบริษัทมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกร
ที่อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

4) คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา บริษัทไดมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดข้ึนของความเส่ียง
ที่ไดระบุไวเพ่ือจัดลําดับความเส่ียง และมีวิธีจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 

5) คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
กล่ันกรองขอ 1) – 4) กอนเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาตามที่เหมาะสมกับธรุกิจ 

6) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลประสิทธผิลของการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ 

7) คณะกรรมการมีหนาที่ ดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่
เก่ียวของทั้งของในประเทศและในระดับสากล 

8) ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยอยหรือกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีสัดสวนการถือ
หุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50) คณะกรรมการจะนําผลประเมินระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาตามขอ 1) – 7) ดวย 

9) คณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่งทุก
คนตองเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหนาที่ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ 

10) คณะกรรมการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีหนาที่
อยางนอย ดังน้ี 

(1) สอบทานใหกิจการมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและครบถวน (accuracy and 
completeness) 

(2) สอบทานใหกิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิผล 

(3) สอบทานใหกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของ 
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(4) พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี และ
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละคร้ัง 

(6) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือให
มั่นใจไดวา เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอกิจการ 

(7) สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตาน
การคอรรัปช่ันของกิจการตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
ทุจริต 

11) คณะกรรมการดูแลใหบริษัทจัดใหมีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะทําใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เขาถึงขอมูลท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เชน เอ้ืออํานวยใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรียกผูที่เก่ียวของมาใหขอมูล การไดหารือรวมกับผูสอบบัญชี หรือแสวงหา
ความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได 

12) คณะกรรมการจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
เปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการ 
ควบคุมภายใน พรอมทั้งรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยรายงานการสอบทานไวใน
รายงานประจําป  

13) คณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน และเปดเผยไวในรายงานประจําป 

14) คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงรวมถึงการกําหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเช่ือถือ (integrity) 
และความพรอมใชของขอมูล (availability) รวมทั้งการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพย (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร
ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ เชน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงนิ ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย 

15) คณะกรรมการดูแลใหมีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน 
รวมทั้งดูแลใหมีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหการทํารายการดังกลาวเปนไปตามข้ันตอนการ
ดําเนินการและการเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกําหนดและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

16) คณะกรรมการมีขอกําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการ พิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการดูแลให
กรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะที่อาจทําใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถให
ความเห็นไดอยางอิสระ งดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 
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17) คณะกรรมการจัดใหมีโครงการหรือแนวทางในการตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับที่เก่ียวของ 

18) คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึกติดตามความคืบหนาแกไข
ปญหารายงาน) ขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และดูแลใหมีการจัดชองทางเพ่ือการรับขอรองเรียน
ที่มีความสะดวกและมีมากกวาหนึ่งชองทาง รวมทั้งเปดเผยชองทางการรับเร่ืองรองเรียนไวใน 
website หรือรายงานประจําป 

19) คณะกรรมการดูแลใหมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส โดยกําหนดใหมี
ชองทางในการแจงเบาะแสผานทาง website ของบริษัทหรือผานกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบขอมูล การดําเนินการ และรายงานตอ
คณะกรรมการ 

20) คณะกรรมการดูแลใหมีมาตรการคุมครองที่เหมาะสมแกผูแจงเบาะแส ที่แจงเบาะแสดวยเจตนา
สุจริต 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมลู 

7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผย
ขอมูลสําคัญตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของ 

7.2 คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระ
หน้ี 

7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหาคณะกรรมการมั่นใจได
วา กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงนิได ท้ังนี้ 
ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

7.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

7.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหฝายจัดการ จัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงาน 
นักลงทุนสัมพันธที่ทําหนาท่ีในการสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน เชน นักลงทุน 
นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

7.6 คณะกรรมการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

แนวปฏิบติั 7 

1) คณะกรรมการดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะ และ
ประสบการณที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกลาว
หมายรวมถึงผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการ
บริษัท และนักลงทุนสัมพันธ 

2) ในการใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูลคณะกรรมการคํานึงถึงปจจัยที่เก่ียวของโดยในกรณีที่
เปนรายงานทางการเงนิ จะพิจารณาปจจัยอยางนอย ดังน้ี 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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(2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายใน รวมทั้งขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอ่ืน ๆ (ถา
มี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ และนโยบายของบริษัท 

3) คณะกรรมการดูแลใหการเปดเผยขอมูล รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําป แบบ 56-1 สามารถ
สะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนใหบริษัทจัดทํา
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) 
เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส  ทั้งน้ี เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดี
ยิ่งข้ึน นอกจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

4) ในกรณีที่การเปดเผยขอมูลรายการใดเก่ียวของกับกรรมการรายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ 
กรรมการรายนั้นจะดูแลใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวน ถูกตองดวย เชน ขอมูลผูถือ
หุนของกลุมตน การเปดเผยในสวนที่เก่ียวเน่ืองกับ shareholders’ agreement ของกลุมตน เปน
ตน 

5) คณะกรรมการดูแลใหฝายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการ
รายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการและฝายจัดการรวมกันหาทางแกไข
โดยเร็ว หากเร่ิมมีสัญญาณบงช้ีถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ 

6) ในการอนุมัติการทํารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการ
มั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเน่ืองในการดําเนินกิจการ สภาพคลอง
ทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี้ 

7) ในกรณีที่กิจการมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหน้ีหรือมีปญหาทางการเงินคณะกรรมการจะ
ติดตามอยางใกลชิด และดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล 

8) คณะกรรมการดูแลใหกิจการกําหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงนิ โดยคํานึงถึงความเปนธรรม
ตอผูมีสวนไดเสียซึ่งรวมถึงเจาหน้ี ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายจัดการรายงาน
สถานะอยางสม่ําเสมอ 

9) คณะกรรมการมั่นใจไดวา การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแกไขปญหาทางการเงินของบริษัท ไม
วาจะดวยวิธกีารใดจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล 

10) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซ่ึง
รวมถึง การปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม คํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล  ทั้งนี้ 
อาจเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําปหรืออาจจัดทําเปนเลมแยกตางหากตามความ
เหมาะสม 

11) คณะกรรมการดูแลใหขอมูลที่เปดเผยเปนเรื่องท่ีสําคัญและสะทอนการปฏิบัติที่จะนําไปสูการสราง
คุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน 
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12) คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปดเผยขอมูล 
(disclosure policy) เพ่ือใหมั่นใจไดวา การสื่อสารและการเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไป
อยางเหมาะสม เทาเทียมกัน ทันเวลา ใชชองทางที่เหมาะสม ปกปองขอมูลลับและขอมูลที่มีผลตอ
ราคาหลักทรัพย รวมทั้งมีการสื่อสารใหเขาใจตรงกันทั้งองคกรในการปฏบิัติตามนโยบายดังกลาว 

13) คณะกรรมการจัดใหมีการกําหนดผูที่รับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก โดยเปนผูที่มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่เขาใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค เปาหมายหลักคานิยม
และสามารถส่ือสารกับตลาดทุนไดเปนอยางดี เชน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ประธานเจาหนาที่
ฝายบัญชีและการเงนิ และผูจดัการฝายนักลงทุนสัมพันธ เปนตน 

14) คณะกรรมการดูแลใหฝายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานดานนักลงทุนสัมพันธ เชน การ
จัดใหมีหลักปฏิบัติในการใหขอมูล นโยบายการจัดการขอมูลที่มีผลตอราคาหลักทรัพย รวมทั้ง
กําหนด หนาที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธใหชัดเจน เพ่ือใหการส่ือสารและการ
เปดเผยขอมูลเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ 

15) นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯแลว 
คณะกรรมการพิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนดวย 
เชน website ของบริษัท โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบนั 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

8.1 คณะกรรมการดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมสีวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 

8.2 คณะกรรมการดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มี
ประสิทธภิาพ และเอ้ือใหผูถือหุนสามารถใชสิทธขิองตน 

8.3 คณะกรรมการดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุม และการจัดทาํรายงานการประชุมผูถือหุนเปนไป
อยางถูกตองและครบถวน 

แนวปฏิบติั 8 

1) คณะกรรมการดูแลใหเร่ืองสําคัญ ทั้งประเด็นที่กําหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ
ทิศทางการดําเนินงานของกิจการ ไดผานการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผูถือหุน โดยเร่ือง
สําคัญดังกลาวบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการมีสวนรวมของผูถือหุน เชน  

(1) การกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุน  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเปนวาระ
การประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผูถือหุนเสนอบรรจุเปนวาระ 
คณะกรรมการจะแจงเหตุผลใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

(2) หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  ท้ังน้ี 
คณะกรรมการดูแลใหมีการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

3) คณะกรรมการดูแลใหหนังสือนัดประชุมผูถือหุนมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ตอการใช
สิทธขิองผูถือหุน 
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4) คณะกรรมการดูแลใหมีการสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารที่เก่ียวของ และเผยแพรบน 
website ของบริษัทอยางนอย 28 วัน กอนวันประชุม 

5) คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการ
สงคําถามลวงหนา และเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบน website ของบริษัท 

6) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารที่เก่ียวของ จะจัดทําเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร
พรอมกับฉบับภาษาไทย 

7) คณะกรรมการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุม
ของผูถือหุน เชน ชวงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอตอการอภิปราย สถานที่จัดประชุม 
สะดวกตอการเดินทาง เปนตน  

8) คณะกรรมการดูแลไมใหมีการกระทําใด ๆ เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมหรือสรางภาระใหผู
ถือหุนจนเกิน เชน ไมกําหนดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตน
เกินกวาที่กําหนดไวในแนวทางปฏิบัติของหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ 

9) คณะกรรมการสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช กับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียน 
ผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพ่ือใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว 
ถูกตอง แมนยํา 

10) ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ดูแลใหการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑที่เก่ียวของ และขอบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระการประชุมที่กําหนด
ไวในหนังสือนัดประชุมอยางเหมาะสม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่
ประชุมในเรื่องที่เก่ียวของกับบริษัทได 

11) เพ่ือใหผูถือหุนสามารถรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญได กรรมการในฐานะผูเขารวมประชุมและใน
ฐานะผูถือหุนไมสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน 
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

12) กรรมการทุกคนและผูบริหารที่เก่ียวของเขารวมการประชุม เพ่ือผูถือหุนสามารถซักถามในประเด็น
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของได 

13) กอนเร่ิมการประชุม ผูถือหุนไดรับทราบจาํนวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง
และของผูถือหุนที่มอบฉันทะ วิธกีารประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

14) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจดัใหมีการลงมติแยกในแตละรายการ เชน ผูถือ
หุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงต้ังกรรมการ เปนตน 

15) คณะกรรมการสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ และสงเสริมใหมีบุคคลที่
เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงคะแนนที่
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอมทั้งบันทึกไวในรายงาน
การประชุม 

16) คณะกรรมการดูแลใหบริษัทเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทํา
การถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบน website ของบริษัท 

17) คณะกรรมการดูแลใหการจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยฯภายใน 14 
วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 
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18) คณะกรรมการดูแลใหมีรายงานการประชุมผูถือหุนไดบันทึกขอมูลอยางนอย ดังน้ี 

(1) รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขาประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุมไมเขา
รวมการประชุม 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 
งดออกเสียง) ของแตละวาระ 

(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ 

การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ CG Code  

คณะกรรมการรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในฐานะผูนําในการสรางคุณคาใหแก
กิจการอยางย่ังยืน  และไดประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแลว ยังมีบางหัวขอที่บริษัทฯ ยังไมไดปฏิบัติตาม 
ดังน้ี 

ประเด็นท่ีบริษัทฯ ยังไมไดปฏิบตัิ เหตุผล/คําชี้แจง 
คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงสมาชิก
สวนใหญและประธานเปนกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ มีการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหการ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปรงใส มีหลักเกณฑและมี
กระบวนการท่ีชัดเจนโดยตองพิจารณาประวัติการศึกษาและ
ประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ัน ๆ รวมถึง
คุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหาม พรอมทั้งมีรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ  

คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ซ่ึงสมาชิกสวนใหญและประธานเปน
กรรมการอิสระ เพ่ือทําหนาที่พิจารณานโยบาย
และหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน 

บริษัทฯ มีการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหการ
พิจารณาคาตอบแทนเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางในการ
กําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล โดยการ
พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการตองคํานึงถึงปจจัย
ตางๆ อาทิความสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายระยะยาว
ของบริษัท  ประสบการณภาระหนาที่ขอบเขตและบทบาท
ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน ท่ีคาดวาจะไดรับจาก
กรรมการแตละทาน เพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

มี ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษผานชองทางอ่ืนดวย เชน website 
ของบริษัท 

บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการจัดเตรียมขอมูลซึ่งคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2564 

จัดทํารายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม บริษัทฯ มีการรายงานการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมในรางหนังสือช้ีชวนแลว ซึ่งบริษัทฯ คาดวา ภายหลังจาก
ที่บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จะ
ขยายขอบเขตการรายงานจากความรับผิดชอบตอสังคมเปน
รายงานความย่ังยืน โดยรวมเปนสวนหนึ่งในรายงานประจาํป 
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11.2 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

11.2.1 คณะกรรมการบรษัิท  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้ 

1. นายชัยวัฒน  อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายวีระศักด์ิ  โฆสิตไพศาล กรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นางยุพิน  กาญจนวิกัย กรรมการ และกรรมการอิสระ 
4. นายชัยณรงค  โชไชย กรรมการ และกรรมการอิสระ 
5. รศ.ดร.ธนิต  ธงทอง กรรมการ1 
6. นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข กรรมการ  
7. นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล กรรมการ  
8. นายโกวิท เน่ืองสุข กรรมการ  
 นางกาญจนวรรณ  สายเช้ือ เลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท  

กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ คือ นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข ลงลายมือช่ือรวมกับ นายพันธนนท เลิศ
วัฒนศศิกุล และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไวดังน้ี 

1.  คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีแผนกลยุทธระยะส้ันแสดงถึงเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได และจัดใหมี
แผนกลยุทธระยะยาวแสดงถึงวิสัยทัศนและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้งให
ฝายบริหารประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางสม่ําเสมอ และนําผลการดําเนินงานที่เบี่ยงเบนนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท และกําหนดใหฝายบริหารจัดหาขอมูลอ่ืนท่ีเปนประโยชนในการวางแผนและกําหนดนโยบายแก
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใชวิเคราะหปญหา สาเหตุ และพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธหรือแผนธุรกิจให
เหมาะสมตอไป 

2.  คณะกรรมการบริษัทตองกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหฝายบริหารนําแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวไปปฏิบัติ สรางความชัดเจนเก่ียวกับทิศทางในดานการดําเนินกิจการ และใชเปนเครื่องมือในการส่ือสารระหวาง
คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร นโยบายควรยืดหยุนและสามารถปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกจิได ครอบคลุมงานธุรกิจ เมื่อคณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายสําหรับบริษัทฯ  และบริษัทยอยแลว ควรจัด
ใหมีการชี้แจงหรือมีระบบการถายทอดขอมูลใหบุคลากรทุกระดับขององคกร เพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกันและทํา
ใหการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด ทั้งน้ี จะตองมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเปนครั้งคราว เพ่ือให
ทันกับเหตุการณที่เปล่ียนแปลงไป 

                                                
1 รศ.ดร.ธนิต ธงทอง เปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารและไมเปนกรรมการอิสระ 
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3.  คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกฝายบริหาร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเขามาทํางาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด ในการพิจารณา
คัดเลือกฝายบริหาร คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือทําหนาที่ดังกลาว 

 นอกจากการคัดเลือกฝายบริหารแลว คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดขอบเขตของหนาที่และ
อํานาจของฝายบริหารใหชัดเจน และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงควรกําหนดเปนหลักเกณฑและ
ปจจัยช้ีวัดที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทควรส่ือสารใหฝายบริหารทราบถึงความคาดหวัง พรอม
แจงใหทราบถึงผลลัพธอยางชัดเจนตรงไปตรงมา 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและ
สภาพธุรกิจขององคกร เพ่ือชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในสวนท่ีตองมีการสอบทานหรือการ
พิจารณาศึกษาในรายละเอียด ในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดวัตถุประสงค 
หนาที่  ความรับผิดชอบ และอํานาจของคณะกรรมการชุดยอยใหชัดเจน และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทควรกาํหนดใหฝายบริหารให
การสนับสนุนทั้งดานขอมูลและบุคลากรแกคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งอนุญาตใหทําการติดตอหรือขอคําปรึกษา
จากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทฯ เปนผูออกคาใชจาย 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา เพ่ือติดตามการดําเนินงานที่ไดมอบหมายอยางสม่ําเสมอ 

5. คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่การจัดการงานประจําวันแกฝายบริหาร แตคณะกรรมการบริษัทยังมีความ
รับผิดชอบที่จะตองกํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานโดยท่ัวไปของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการ
รวมคาใหดําเนินไปภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือใหสามารถติดตามดูแลไดอยางมีประสิทธิผล 
คณะกรรมการบริษัทควรทราบถึงสภาวะการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาอยู
ตลอดเวลา  รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอองคกร และควรหาความรูเก่ียวกับ
แนวโนมเก่ียวกับธุรกิจ เพ่ือใหสามารถปรับเปล่ียนนโยบายหรือกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดใหฝายบริหารจัดสงรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท บริษัทฯ 
ยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาเปนประจํา รวมทั้งแนวโนมทางการตลาด การเปล่ียนแปลงทางดานกฎและ
ระเบียบตาง ๆ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่ชวยคณะกรรมการบริษัทในการวางแผน กําหนดนโยบาย หรือกํากับดูแลกจิการ  

6. คณะกรรมการบริ ษัทควรกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ใหแนใจวาฝายบริหารทราบถึงความเสี่ยง 
ตาง ๆ ที่อาจจะมีข้ึน รวมทั้งจัดการใหมีระบบและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทควรใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเส่ียงของกลุมบริษัทฯ ที่ฝายบริหาร
จัดทําข้ึน รวมท้ังกําหนดใหฝายบริหารนําไปปฏิบัติ ทําการวิเคราะห และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติ
การเปนประจาํ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหฝายบริหารหรือคณะกรรมการชุดยอยทําหนาที่ดังกลาว 

7. คณะกรรมการบริษัทควรดําเนินการใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย และระเบียบปฏิบัติภายในของกลุมบริษัทฯ  
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8. เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงานตาง ๆ ของกลุมบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลใหมีการส่ือสารกนัระหวาง
บริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ อยางสม่ําเสมอ โดยใหฝายบริหารเปดเผยขอมูลในเร่ืองสําคัญๆ อยาง
ถูกตองและทันตอเหตุการณ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีระบบที่ทําใหเช่ือมั่นไดวาขอมูลตาง ๆ ที่
เปดเผยนั้นถูกตอง ครบถวน ทันตอเหตุการณ เปนไปตามกฏหมายและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัท จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง เย่ียงวิญู
ชนผูประกอบธุรกิจเชนน้ันพึงกระทําภายใตสถานการณเดียวกัน เพ่ือประโยชนสูง สุดของบริ ษัทฯ และ 
ผูถือหุนเปนสําคัญ 

10.  ดําเนินการใหบริษัทนําระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมา
ใช รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดใหมี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ 

11.  พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
และจะตองไมแทรกแซงการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กรณีที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ถอน
ตัวหรือถูกถอน ควรแจงเหตุผลตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

12.  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝายจัดการจัดทํา อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
การตลาด และสภาพการแขงขันที่เปล่ียนแปลงไป 

13.  จัดใหมีและปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณ
อักษร และสนับสนุนใหมีการสื่อสารไปสูทุกคนในบริษัทฯ ใหไดรับทราบยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง เชน นโยบายการ
ตอตานคอรรัปช่ัน นโยบายการแจงเบาะแส และนโยบายการใชขอมูลภายใน เปนตน และการปรับใชนโยบาย
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุมดวยความ
เปนธรรม 

14.  แตงตั้งเลขานุการบริษัท และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของเลขานุการบริษัทเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินการใน
ดานตาง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เชน การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 
และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย เปนตน 

15.  พิจารณา และ/หรือใหความเห็นเก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 

16.  กรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่แจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ การถือหุนหรือหุนกูใน
บริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม และการทําธุรกรรมของกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคล
ที่เก่ียวของของกรรมการบริษัทและผูบริหารดังกลาวกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ
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ขัดแยงทางผลประโยชน อยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม และตรงตอเวลา และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท หรือบริษัทยอย  

17.  จัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ
ใหความเห็นชอบขอเสนอของกรรมการชุดยอยในการปรับเปล่ียนเนื้อหาในกฎบัตรใหมีความเปนปจจุบันและ
เหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

18.  จัดใหมีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท  

19.  ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผูถือหุนมอบหมาย  

วาระการดํารงตําแหนง 

1) วาระการดํารงตําแหนงกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจ
ถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

2) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะน้ัน ถาจาํนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราสวน 
1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับฉลาก
กัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

3) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) เสียชีวิต 
(2) ลาออก ดวยการย่ืนใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ตนฉบับใบลาถึงบริษัท โดย

กรรมการซึ่งลาออกอาจแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุนรวมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

4) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทน
ดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน โดยมติของ
คณะกรรมการตามขางตน จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู 
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 คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ตามที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ("ประกาศ ทจ. 39/2559")  

11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายวีระศักด์ิ  โฆสิตไพศาล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางยุพิน กาญจนวิกัย  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชัยณรงค โชไชย กรรมการตรวจสอบ 
 นางกาญจนวรรณ  สายเช้ือ รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ นางยุพิน กาญจนวิกัย เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือ
ของงบการเงินได  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวาจางให บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั ในฐานะหนวยงานภายนอก (Outsource) 
ใหเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกตอง และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการ
ประสานง าน กับผู ส อบบัญชีภ ายนอก และผู บ ริ ห ารที่ รั บผิ ดชอบ จัดทํ า ร ายง านทางกา ร เงิ น ท้ั ง 
รายไตรมาสและประจําป โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดๆ ที่เห็นวาเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณาและใหความเห็นรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และพิจารณา
รายการไดมาหรือจําหนายไปของบริษัทฯ และบริษัทยอยหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้ 

1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 



สวนที่ 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  
สวนท่ี 2.3.11 หนา 27 

 

2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏบิัติหนาท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

8) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปช่ันของ
บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 

8) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทํางาน และ/หรือ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 1) – 8) ขางตน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

10) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี ซ่ึง
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่กลาวขางตน 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพยฯ 

11) มีอํานาจเขาถึงขอมูลไดทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการเชิญผูบริหาร ฝายจัดการ หัวหนางาน พนักงาน หรือ
บุคคลที่เก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอมูล รวมทั้งจัดสงและใหขอมูลที่เกี่ยวของ ภายใตการปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

12) พิจารณาในประเด็นเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชน ในการตอบรับหรือปฏิเสธขอเสนอภายใตสัญญาใหสิทธิ 
ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ เพ่ือใหมั่นใจวาการตอบรับหรือปฏิเสธขอเสนอดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ 

 ทั้ง น้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีมติไมเขาดําเนินการงานโครงการตามวาระที่เสนอโดยคณะ
กรรมการบริหาร มติดังกลาวจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงท้ังหมดของจํานวนสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ  
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และในการประชุมวาระดังกลาวจะตองมีกรรมการตรวจสอบทุกรายเขารวมประชุม หากกรรมการตรวจสอบผูใดไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได ใหกรรมการตรวจสอบรายดังกลาวสามารถเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสได 

วาระการดํารงตําแหนง 

1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ
เมื่อครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมไดตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นวาเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบไมควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองเกิน 9 ปนับจากวันที่ไดรับ
การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบคร้ังแรก (เวนแตคณะกรรมการจะไดพิจารณาแลวเห็นวามี
ความจําเปนที่จะใหดํารงตําแหนงตอเนื่องเกิน 9 ป) และใหกรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงตามวาระอยู
รักษาการในตําแหนงเพ่ือปฏบิัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการมาแทนตําแหนง เวนแต กรณีที่
ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแลว แตไมไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทอีก 
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2) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) เสียชีวิต  

(2) ลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบ โดยจะตองแจงความจํานงในการลาออกตอประธานกรรมการ
บริษัทเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน พรอมเหตุผล เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการ
ตรวจสอบแทน (แลวแตกรณี) 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัทตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหลักเกณฑที่เก่ียวของ รวมทั้งคูมือกรรมการตรวจสอบน้ี 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

3) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนง ทําใหมีกรรมการตรวจสอบจํานวนนอยที่กฎหมายกําหนด ให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงที่วาง เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของกําหนดภายใน 3 เดือน นับ
จากวันที่จํานวนคณะกรรมการตรวจสอบไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จะอยูในตําแหนงเปนระยะเวลา
เทาที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบผูออกจากตําแหนง 

11.2.3 คณะกรรมการบรหิาร  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ทาน ดังน้ี 

1. นายปยะดิษฐ   อัศวศิริสุข  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายพันธนนท  เลิศวัฒนศศิกุล กรรมการบริหาร 
3. นายอนุวัช  เลิศชัยวรกุล  กรรมการบริหาร2 
4. นายโกวิท  เนื่องสุข  กรรมการบริหาร 
 นางกาญจนวรรณ สายเช้ือ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ดําเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด 
คําส่ัง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

2) กําหนดกลยุทธ แผนงานดําเนินธุรกิจ งบประมาณประจําปและการลงทุนของบริษัท รวมถึงโครงสรางการ
บริหารงาน อํานาจการอนุมัติและบริหารของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภท ขอเสนอของสายงาน/ฝายตาง ๆ และนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ ยกเวนงานท่ีอยูภายใตหนาที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เปนอํานาจของคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนของบริษัท
ฯ ที่จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองนําเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

4) ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานดานตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดไว ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

                                                
2 โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาใหสิทธกัิบนายอนุวัช เลิศชัยวรกุล และบริษัท นิมติ 317 จํากัด เพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.8 ขอมูลสําคัญอ่ืน  
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5) กํากับดูแล และใหคําแนะนํา คําปรึกษาแนวนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําป
แกผูบริหาร และรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

6) พิจารณาอนุมัติและดําเนินการเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกิจการของบริษัทฯ ตามตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ 
(Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

7) พิจารณาและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเชื่อ จํานํา 
จํานอง คํ้าประกันและการอ่ืน รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงคเพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินกิจการปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดจนถึงการเขาทํานิติกรรมสัญญา ย่ืนคําขอ 
คําเสนอ ติดตอ ทํานิติกรรมกับสวนราชการ เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธติางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย และ/หรือ การ
ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวจนเสร็จการตามวงเงินที่ไดกําหนดไว และ/หรือ ที่กฎหมายและ
กฎเกณฑที่เก่ียวของ หรือขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมีอํานาจพิจารณาและ
อนุมัติการเขาทําธรุกรรมทางการเงนิกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี หากมีความจําเปน 

8) รายงานผลการดําเนินงาน และภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการบริษัททราบ ดังน้ี 

1) รายงานผลการ ดํา เ นินงานของบ ริ ษัทฯ รายไตรมาสภายในกรอบระยะ เวลาที่ กํ าหนด โดย 
ตลาดหลักทรัพยฯ 

2) รายงานของผูตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงงบการเงินประจําปและงบการเงิน
รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ 

3) รายงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

9) ปฏิบัติงานเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังน้ี 

วาระการดํารงตําแหนง 

1) กรรมการบริหารใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ีดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของ 
บริษัทฯ (แลวแตกรณี) เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนประการอ่ืน โดยกรรมการบริหารซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

2) นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) เสียชีวิต 

(2) ลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร โดยจะตองแจงความจํานงในการลาออกตอประธานกรรมการ
บริษัทเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน พรอมเหตุผล เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปนกรรมการบริหารแทน (แลวแต
กรณ)ี 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
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11.2.4 คณะผูบริหาร  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะผูบริหาร ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

1. นายปยะดิษฐ   อัศวศิริสุข  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายพันธนนท  เลิศวัฒนศศิกุล ประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงานบริหารงานทั่วไป 
3. นายอนุวัช  เลิศชัยวรกุล  ประธานเจาหนาที่อาวุโสสายงานวิศวกรรม 
4. นายโกวิท  เน่ืองสุข  ประธานเจาหนาที่สายงานบัญชี และการเงิน 
5. นายกิติศักด์ิ โตตลิ่งชัน รักษาการประธานเจาหนาที่สายงานเครื่องจักรและโรงงาน 
6. นายกีรติ ไชยะกุล ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน 

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร   

4.1 ดูแลใหมีการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการ
ดําเนินงาน และแผนงบประมาณประจําปของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

4.2 ส่ือสารวิสัยทัศน  ทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริ ษัทฯ ที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงานและบริหารจัดการ
ธุรกจิของแตละหนวยงาน 

4.3 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมทั้งใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ  
และนํามาซ่ึงผลประกอบการที่ไดตั้งเปาหมาย ทั้งในสวนที่เปนเปาหมายทางการเงิน และมิใชการเงิน 

4.4 สอบทานรายงาน แผนงานการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ  

4.5 อนุมัติรายจายตางๆ รวมทั้งคาตอบแทนใดๆ ภายใตงบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดําเนินงานที่
ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และตามอํานาจที่ไดรับ
มอบหมาย  

4.6 ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท  

4.7 ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสม และเปนไปตามแนวทางที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท  

4.8 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหมๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมรายได ใหแก
บริษัทฯ  

4.9 ดูแลเก่ียวกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม 

4.10 อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ และเพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

4.11 เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธองคกรตอสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการสราง
เครือขายความสัมพันธและภาพลักษณที่ดีขององคกรในระดับประเทศและระดับสากล 

4.12 เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดตอส่ือสารกับผูถือหุน 
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4.13 สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ 
และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส 

4.14 มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะบางอยางแทนได โดย
การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํานาจ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และ/หรือบริษัทฯ ไดกําหนดไว 

   ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือผูรับ
มอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหารน้ัน จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงท่ีทํา
ใหประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือหนวยงานที่
เก่ียวของกําหนด) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว และเปนการอนุมัติ
รายการท่ีเปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลักทรัพยฯ และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 

4.15 ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ซ่ึง
อยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ  กฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ ขอบังคับและ
หลักเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

11.2.5 การสรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการพัฒนาบุคลากร 

1) คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดํารง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

2) คณะกรรมการติดตามดูแลใหประธานเจาหนาที่บริหารดูแลใหมีผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอยางนอย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหารวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหารพิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการ
ในการสรรหาและแตงต้ังบุคคล เพ่ือใหความเห็นชอบบุคคลท่ีประธานเจาหนาที่บริหารเสนอใหเปน
ผูบริหารระดับสูง 

3) เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ือง คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีแผนสืบทอดตําแหนง 
(succession plan) เพ่ือเปนการเตรียมสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง 
และใหประธานเจาหนาที่บริหารรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหนงตอคณะกรรมการ เพ่ือ
ทราบเปนระยะดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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11.3 อํานาจอนุมัติ  
ขอบเขตอํานาจการอนุมัติวงเงินในการลงทุน การเงิน และวงเงินคาใชจายหลักๆ ของบริษัทฯ สรุปไดดงันี้ 

ประเภทธุรกรรม 
อํานาจอนุมัติ 

BOD Excom CEO C.X.O 
1. การกํากับดูแลกิจการและการบริหาร     
 1.1 แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจําป (ประกอบดวย

งบประมาณรายได งบประมาณรายจาย งบประมาณลงทุน และ
งบประมาณตนทุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป) 

A C - - 

 1.2 การเปล่ียนแปลงงบประมาณคาใชจายประจําป     
 - กรณีเปลี่ยนแปลง ≥10% A C - - 
 - กรณีเปล่ียนแปลง <10%  A C - 
 1.3 การลงทุน / รวมทําธุรกิจ (Investment) A C - - 
 1.4 การรวมทุน (Joint Venture)     
 - งานที่กลุมบริษัทฯ ไมเคยมีประสบการณ หรือผลงานมากอน A C - - 
 - งานท่ีกลุมบริษัทฯ เคยมปีระสบการณ หรือผลงานมากอน >2,000 ลานบาท ≤2,000 ลานบาท1 - - 
 1.5 การแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในนิติกรรมที่มีผลผูกพันบริษัท A - - - 
2. การเงิน     

 2.1 การเปดบัญชีและปดบัญชีเงินฝากและวงเงินสินเช่ือกับสถาบัน
การเงิน 

A2 - - - 

 2.2 การแตงต้ังและเปล่ียนแปลงวงเงินสดยอย    A 
 2.3 การอนุมตัิเบิกเงินทดรองจาย (ตอคร้ัง) 

  
≤1 ลานบาท ≤0.1 ลานบาท 

3. งานจัดซื้อจัดจาง      
 3.1 การอนุมตัิใบขอซื้อ (PR)3  

   
 

 3.2 การอนุมตัิใบสั่งซ้ือ (PO) 
 - กรณทีี่เปนการดําเนินธุรกิจปกติ 

 
 

 
>30 ลานบาท 

 
≤30 ลานบาท 

 
≤1 ลานบาท 

 - กรณีพิเศษท่ีไมใชการดําเนินธุรกิจปกติ >50 ลานบาท ≤50 ลานบาท ≤30 ลานบาท ≤1 ลานบาท 
 3.3 การลงนามในสัญญา เพื่อจัดหาบริการจากคูสัญญาท่ีผานการ

คัดเลือกตาม จัดหาเรียบรอยแลว (มูลคาตอสัญญา) 

  
>1 ลานบาท ≤1 ลานบาท 

4. การอนุมัติราคา      
 4.1 การอนุมตัิการเขาประมูลงานกอสรางตามสัญญาใหสิทธิ4  ใหความเห็น - - 
 4.2 การประมูลงานรับเหมากอสราง     
  -  งานที่กลุมบริษัทฯ เคยมีประสบการณหรือสามารถใชความ

 ชํานาญที่มีอยูเดิมในการทํางานได 
>5,000 ลานบาท 
(แจงเพื่อทราบ) 

≥100 ลานบาท <100 ลาน
บาท 

- 

  - งานที่กลุมบริษัทฯ ไมเคยมีประสบการณ หรือไมเคยทํามา
 กอน และไมสามารถใชความชํานาญท่ีมีอยูเดิมได5 

A - - - 

หมายเหตุ: BOD – คณะกรรมการบริษัท, Excom – คณะกรรมการบริหาร, CEO – ประธานเจาหนาที่บริหาร, C.X.O – ประธานเจาหนาที่อาวุโส/ประธานเจาหนาที่ สาย
งานที่เก่ียวของ A = มีอํานาจอนุมัติ,  C = พิจารณาสอบทาน, - = ไมมีอํานาจอนุมัติ 

  ผูมีอํานาจอนุมตัิและดําเนินการในระดับที่เหนือกวาที่ระบุในตารางฯ มีอํานาจอนุมัติและดําเนินการในเร่ืองนั้นๆ ไดดวย 
 1 แจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบการเขารวมทุนในการประชุมคร้ังถัดไป ท้ังน้ี งานที่มีมูลคาระหวาง 1,001 – 2,000 ลานบาท ตองมีกรรมการที่มี

ความรู และประสบการณในธุรกิจ และไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารดวย 

 2 การลงนามในสัญญาดังกลาวลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทฯ 
 3 ระดับผูจัดการ (ซึ่งเปนตําแหนงระดับรองจากผูอํานวยการ) เปนผูลงนาม 
 4 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชน ในการเขาประมูลงาน ทั้งนี้ ในกรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะมีมติไม

เขาดําเนินการงานโครงการฯ ตามขอเสนอหรือความประสงคของคณะกรรมการบริหาร มติดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของจํานวนสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาใหสิทธิกับนายอนุวัช เลิศชัยวรกุล และบริษัท นิมิต 317 จํากัด เพิ่มเติมใน
สวนที่ 2.2.8 ขอมูลสําคัญอื่น) 

 5 ทุกกรณี  
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11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย กิจการที่ควบคมุรวมกัน และบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและการกํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทยอย และบริษัทรวม โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

(1) แตงตั้งตัวแทนของบริษัทเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวมตาม
สัดสวนการถือหุนในแตละบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพ่ือมีสวนรวมในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมน้ัน ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ อยางไรก็ดี การสงตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในแตละบริษัทยอย
และ/หรือบริษัทรวมจะตองไดรับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือเปนไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละบริษัท 

(2) กําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารที่แตงตั้งตามขอ (1) ไวเปนลายลักษณอักษร 
ซึ่งรวมถึง 

1) การกําหนดขอบเขตอํานาจในการใชดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลใหการพิจารณาของกรรมการและผูบริหาร
ดังกลาวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม กรณีในเรื่องที่มี
นัยสําคัญตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทกอน 

2) การติดตามดูแลใหบริษัทยอยและบริษัทรวม มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน การทํารายการระหวางกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีมีนัยสําคัญใหครบถวน
ถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

 หากในการเขาทํารายการหรือการเกิดเหตุการณบางกรณีของบริษัทยอย อันทําใหบริษัทมีหนาที่ตอง
เปดเผยสารสนเทศตอ ต.ล.ท. ตามหลักเกณฑที่กําหนดประกาศที่เก่ียวของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
ฯ กรรมการผูแทนของบริษัทยอยดังกลาวมีหนาที่ตองแจงมายังฝายจัดการของบริษัทในทันทีที่ทราบวา
บริษัทยอยมีแผนจะเขาทํารายการหรือเกิดเหตุการณดังกลาว 

3) การติดตามดูแลใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม ปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด เชน เปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ใหแกบริษัททราบ โดยนําประกาศที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยฯมาใชบังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มี
ความเก่ียวของตอบริษัทเพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัท บริษัทยอยและ/หรือ
บริษัทรวมในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเล่ียงการทํารายการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

(3) กําหนดใหมีกระบวนการกํากับดูแลในการทํารายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เก่ียวโยง การไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน หรือการทํารายการสําคัญอ่ืนใดของบริษัทยอย ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (แลวแตกรณี) หรือขออนุมัติจากหนวยงานที่เก่ียวของตามกฎหมายกอน
การทํารายการ  โดยใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัทยอยทํานองเดียวกับการทํารายการใน
ลักษณะและขนาดเดียวกันกับท่ีบริษัทตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท 

(4) กําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือกําหนด 
กลยุทธ วางแผนงาน เปาหมายในการดําเนินงาน และการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางให
บุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏบิัติ 
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(5) กําหนดใหมีการควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ 
เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามท่ีมีการพิจารณาอนุมัติไว 

(6) กําหนดใหมีการพิจารณาโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการ
ดําเนินงานตางๆ การทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน  การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัท 
หรือการดําเนินงานตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

(7) มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานความถูกตองเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน  
ระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  การทํารายการเกี่ยวโยงกัน  การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบยีบขอบังคับที่เก่ียวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

11.5 การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  

เพ่ือเปนการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
ในทางมิชอบ บริษัทฯ จึงกําหนดหลักและแนวปฏิบัติเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเก่ียวของกับบริษัทฯ ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ซ่ึงรูหรือครอบครองขอมูลภายใน หรืออยูใน
ตําแหนงหรือสายงานที่รับผิดชอบขอมูลภายใน หรือที่สามารถเขาถึงขอมูลภายใน 

(ก) ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หรือเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เก่ียวของกับ
หลักทรัพยของบริษัทฯ ไมวาเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

(ข) เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาดวยวิธีใด โดยรูหรือควรรู
วาผูรับขอมูลอาจนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพันตามสัญญา
ซื้อขายลวงหนาที่เก่ียวของกับหลักทรัพย ไมวาเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ในสายงานทางการเงินและบัญชี ตอง   

(ก) ระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมวาเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน และ  

(ข)  ไมเปดเผยขอมูลทางการเงินแกบุคคลอ่ืน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

  ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินรายป หรือรายไตรมาส เปนเวลาอยางนอย 30 วัน กอนที่
บริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ และควรรออยางนอย 24 ช่ัวโมง ภายหลังการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวกอนทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

3) หากคูคาของบริษัทฯ เปนบริษัทที่มีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และการเขาธุรกรรม
กับคูคาดังกลาวอาจถือเปนขอมูลภายในของคูคา ในการน้ี กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ 
บริษัทฯ มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลภายในของคูคาดังกลาวในทํานองเดียวกันกับ ขอมูลภายในของ
บริษัทฯ ตามขอ 1) ขางตน 

4) ในกรณีที่บริษัทฯ มีขอมูลภายในซึ่งอยูในชวงเวลาท่ียังไมสามารถเปดเผยได ดวยเหตุที่ยังไมอาจสรุปผลได
หรือมีความไมแนนอนสูง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ที่เก่ียวของมีหนาที่ดูแล 
จัดการรักษาความลับของขอมูลดังกลาว เพ่ือปองกันมิใหผูใดนําไปแสวงหาประโยชน หรือเปดเผยโดยมิชอบ 
โดยบุคคลดังกลาวควรปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับที่มีผลตอราคาหลักทรัพย” ซึ่งจัดทําโดย
สํานักงาน ก.ล.ต.  
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นอกจากนี้ ในกรณีจําเปนตองเปดเผยขอมูลภายในแกผูที่มีหนาท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีบทบาทในการ
ดําเนินการที่จําเปนใหแกบริษัทฯ เชน ที่ปรึกษากฎหมายที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาการทําธุรกรรม หรือสถาบัน
การจัดอันดับความนาเช่ือถือ (CRA) เปนตน กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทที่เก่ียวของ 
ตองดําเนินการใหมั่นใจวาผูรับขอมูลทราบถึงหนาที่และมีระบบในการรักษาความลับของขอมูลเพ่ือปองกนัการ
นําขอมูลนั้นไปใช หรือเปดเผยตอบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ใหนํา “แนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับที่มีผลตอราคา
หลักทรัพย” ซึ่งจดัทําโดยสํานักงาน ก.ล.ต. มาใช 

5) บริษัทฯ จะดําเนินการจัดใหมีการอบรมเรื่องนโยบายการใชขอมูลภายในแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ
ลูกจางของบริษัทฯ ที่เก่ียวของปละครั้ง เพ่ือทบทวนความเขาใจ และเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย”) 

6) กรรมการและผูบริหารตองจัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส หรือผูที่อยูกินดวยกันฉัน
สามีภริยา บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผูบริหาร คูสมรสหรือผูที่อยูกินกันฉัน
สามีภริยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารดังกลาวเปนผูถือหุนเกินรอยละ 30 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาวสงตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนด
โทษตามมาตรา 275 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจาํหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ 
ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย และสงสําเนารายงานน้ีใหแก
บริษัทฯ 

7) กรรมการและผูบริหารตองจัดทําและนําสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส หรือผูที่อยูกินกันฉัน
สามีภริยา บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผูบริหาร คูสมรสหรือผูที่อยูกินกันฉัน
สามีภริยา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบริหารดังกลาวเปนผูถือหุนเกินรอยละ 30 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกลาวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพยที่กําหนดมายัง
เลขานุการของบริษัทฯ กอนนําสงสํานักงาน ก.ล.ต.ทุกครั้ง โดยใหจัดทําและนําสงภายใน 7 วันนับแตวันที่
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการและ/หรือผูบริหาร หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยตามการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยที่กําหนด ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการซื้อ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น  

8) เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบเปนประจาํทุก 6 เดือน 

9) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ลาออก
แลว มีหนาที่เก็บรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ตลอดจนขอมูลความลับของคูคาของบริษัท
ที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาที่ และหามมิใหนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ตลอดจน
ขอมูลความลับของคูคาของบริษัทฯ ไปใชประโยชนแกบริษัทอ่ืน และใหบุคคลภายนอกทราบ แมวาการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวจะไมทําใหเกิดผลเสียแกบริษัทฯ หรือคูคาก็ตาม 

10) บริษัทฯ กําหนดบทลงโทษทางวินัยสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ หากมีการฝาฝนนําขอมูล
ภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มต้ังแตการตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานช่ัวคราวโดยไมไดรับ
คาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของ
ความผิดนั้นๆ     
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11.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

11.6.1   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

  สําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนเปนคาสอบบัญชี (Audit 
Fee) ใหแก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“EY”) รวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท ประกอบดวย คาสอบทานงบการเงินรายไตร
มาส และคาสอบบัญชีรายป นอกจากน้ี มีคาใชจายอ่ืน (Out of Pocket Expenses) ไดแก คาเดินทาง จํานวน 23,609 บาท 

 สําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดอนุมัติจายคาตอบแทน
จากการสอบบัญชีใหแก EY  รวมจํานวน 2,100,000 บาท ซ่ึงประกอบดวย คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และคาสอบ
บัญชีรายป 
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12. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

12.1 นโยบายภาพรวม  

 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจอยูภายใตกรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึง

ผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ชื่อเสียงของบริษัทฯ ผูถือหุนและนักลงทุนเปนสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จะดําเนิน

ธุรกิจอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเปนเครื่องกํากับใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เปนไปดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนตอผูมีสวนไดเสีย 

เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดลอม ช่ือเสียงของบริษัทฯ ผูถือหุนและนักลงทุน รวมถึงพรอมจะแกไขเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว โดย

มีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดผลดีตอความย่ังยืนของกิจการ พรอมกับแสดงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอม ผูถือหุนและนักลงทุนอยางแทจริง ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและการตอตานการ

คอรรัปช่ัน ดังนี้ 

12.2 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

กลุมบริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ไดแก การประกอบธุรกิจดวย

ความเปนธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแล

รักษาส่ิงแวดลอม การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และความรับผิดชอบตอผูวาจาง และจะเปดเผยขอมูลที่สะทอนใหเห็น

ถึงการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) ดังกลาวไวในรายงานประจําป โดยมีหลักการ 

ตาง ๆ ดังนี้ 

(1) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง ดวยความสุจริต เปนธรรม โปรงใส เปดเผยขอมูลที่สําคัญ 

และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน และผลกระทบตอผูถือหุนลูกคา ผูวาจาง พนักงาน และผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย รวมถึงมีการแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยจะจัดใหมีระบบบริหารจัดการ ที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส รัดกุม ควบคุมและตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมี

สวนไดเสีย และผูเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือนําไปสูความเติบโตของธุรกิจอยางย่ังยืน 

บริษัทฯ เช่ือวาการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมจะชวยสรางความเช่ือมั่นใหกับผูเก่ียวของ ซึ่งจะเปนผลดี

ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จะไมเห็นแกผลประโยชนอื่นที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไม

ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความตองการที่จะสรางความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยบริษัทฯ จะหมั่นตรวจตรา และดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเก่ียวของ

กับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) 

ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child Labour) ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบน

พ้ืนฐานของศักด์ิศรีความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิ

มนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความ

รับผิดชอบของธุรกิจดานสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในกลุม ผูรวมทุน และคูคา 
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(3) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ ถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมและขับเคล่ือนธุรกิจ บริษัทฯ 

จะดแูลสภาพแวดลอมในการทํางาน เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทมี

คุณภาพชีวิตที่ดี และใหโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดถึงไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพ่ิมพูนทักษะในการทํางาน นอกจากน้ี 

บริษัทฯ ยังสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะกาวหนา มีการเรียนรูในทุกระดับขององคกร และพัฒนา

ทักษะเพ่ือยกระดับการทํางานใหมีความเปนมืออาชีพบนสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม โดยนโยบายตาง ๆ ของ 

บริษัทฯ ในการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม มีดังตอไปนี้ 

(1) การจายคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายคาตอบแทนที่เปนธรรมเหมาะสมตามศักยภาพรวมถึงสรางความมั่นคงใน

สายอาชีพและมีโอกาสกาวหนาในอาชีพอยางเปนธรรม และจัดใหมีสวัสดิการดานตาง ๆ สําหรับพนักงานของ

บริษัทฯ ตามที่กฎหมายกําหนด เชน ประกันสังคม และกองทุนเงินชดเชย และนอกเหนือจากที่กฎหมาย

กําหนด เชน มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุใหแกพนักงาน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งเงิน

ชวยเหลือประเภทตาง ๆ เชน ทุนการศึกษาบุตร คาอาหารกลางวันสําหรับพนักงานตามเงื่อนไขระเบียบ

บริษัท เปนตน  

(2) การพัฒนาความรูศักยภาพของพนักงาน และการฝกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนาความรู  

ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม โดยผานกระบวนการ

ฝกอบรมการสัมมนาการดูงาน เพ่ือใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดสนับสนุนการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล โดยเนนกระบวนการทํางานที่

มีประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทหนาที่ของพนักงานใหชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การ

พัฒนาระบบการประเมินและเพ่ิมสมรรถนะการทํางานของพนักงาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายที่สนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่

ทํางานที่ดี โดยบริษัทฯ มุงเนนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนไดอยางเต็มความสามารถ และจะเสริมสราง

ใหพนักงานมีจิตสํานึกดานความปลอดภัย อีกท้ังมีการใหความรูผานการฝกอบรมและสงเสริมใหพนักงานมี

สุขภาพอนามัยที่ดี และไมทําการใดที่เปนผลรายตอสุขภาพอนามัยแกลูกคาหรือผูรับบริการ รวมถึงดูแล

สถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยูเสมอ 

(4) ความรับผิดชอบตอผูวาจาง 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการนําเสนอบริการที่มีคุณภาพสูงสุดใหกับผูวาจาง โดยยึดมั่นในการตลาดที่เปน

ธรรม และสรางความพึงพอใจใหแกผูวาจาง ตามมาตรฐานการใหบริการ (SLA : Service Level Agreement) ที่กําหนดไว 

และจะรักษาขอมูลของผูวาจางไวเปนความลับ และจะไมใชขอมูลดังกลาวไปใชทางที่มิชอบ  

(5) การดแูลรักษาสิ่งแวดลอม  

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการรักษาส่ิงแวดลอม และการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะสงเสริม

และเขาไปมีสวนรวมกับภาคสวนอ่ืน ๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษาและปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการลดของเสียจากการประกอบธุรกิจ โดยยึดหลักการใชใหนอยหรือ

ใชเทาที่จําเปน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหมีการหมุนเวียนการใชทรัพยากรรวมกันอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือการดูแล

รักษาและหลีกเล่ียงการทําลายส่ิงแวดลอม จัดหาระบบรักษาส่ิงแวดลอมทั้งที่กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ และเปนอุปกรณใน

การดําเนินธุรกิจ และบริษัทฯ จะรณรงคดานการประหยัดพลังงาน การใชวัสดุสํานักงานส้ินเปลืองตาง ๆ อยางคุมคา เชน 

การใชกระดาษรียูส (Re-used) การเปด-ปดเครื่องใชไฟฟา เคร่ืองปรับอากาศระหวางชวงพัก การจัดส่ือแจกเปนซีดี หรือ 

Soft files แทนที่จะเปนกระดาษจัดทําเปนรูปเลม เนนการสื่อสาร ประชุม จัดทําธุรกรรมตาง ๆ ทางอินเตอรเน็ตใหมากข้ึน 

เปนตน  

(6) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ คํานึงถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคมใหมีความเขมแข็งและมีการพัฒนาที่ย่ังยืน โดย

บริษัทฯ จะสงเสริมการดําเนินกิจกรรมทางสังคมและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนสังคม ทั้งดานการศึกษา ศาสนา กีฬา 

การพัฒนาทรัพยากรบคุคล การสงเสริมการจางงาน และการจดัโครงการพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

(7) การมนีวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมคีวามรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ ไดนําแนวคิดในการรับผิดชอบตอสังคมมาปรับใชและคิดคนใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สราง

ประโยชน ความสามารถในการแขงขันตอธุรกิจและสังคม โดยมีการตรวจสอบกระบวนการตาง ๆ ของธุรกิจท่ีดําเนินการอยู

ในปจจุบันวากอใหเกิดความเส่ียงหรือมีผลกระทบในทางลบตอสังคมและส่ิงแวดลอม หรือไม อยางไร และการศึกษาหา 

แนวทางแกไขเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว โดยพิจารณา และวิเคราะหกระบวนการทํางานอยางละเอียดครอบคลุมทุกดาน เพ่ือ

สรางโอกาสในการพัฒนาไปสูการคนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ เพ่ือสรางโอกาสในการคิดคนผลิตภัณฑใหม และเพื่อความ

เจริญเติบโตควบคูกับการสรางผลกําไรของธุรกิจอยางย่ังยืน  

(8) การดาํเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม  

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการโดยปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบตอสังคม ความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม ตามที่กําหนดไวในนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

12.3 นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น 

กลุมบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ อยางระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยยึดถือปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของ จึงกําหนดนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน เพ่ือใชถือเปนแนวปฏบิัติ ดังนี้ 

(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตองไมกระทําการทุจริตคอรรัปช่ัน ทั้งโดยทางตรงและทางออม ซึ่ง

หมายถึงการใชอํานาจที่ไดมาหรือทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน หรือเพ่ือใหเกิด

ความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน เชน การนําเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การเรียกหรือรับ

ผลประโยชน การใหผลประโยชน การชักจูงสูการกระทําที่ผิดตอกฎหมาย หรือการทําลายความไวใจ หรือการ

กระทําอ่ืนใดท่ีเปนการทุจริตคอรรัปช่ัน เปนตน เพ่ือประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน หากฝาฝนไมปฏิบัติตามนโยบายน้ี 

จะตองถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดําเนินคดีตามกฎหมายตามแตกรณี 
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(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่เฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน หากพบเห็นการ

กระทําทุจริตคอรรัปช่ันหรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน ตองแจงเหตุหรือรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทันที ตามที่กําหนดไวในนโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียนและให

ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 

(4) กําหนดชองทางการแจงเบาะแสไวในนโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียน โดยสงเสริมใหมีการส่ือสารที่

หลากหลายชองทาง เพ่ือใหพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บ

รักษารายละเอียดของผูแจงขอมูลไวเปนความลับ ผูแจงขอมูลที่กระทําดวยเจตนาที่ดีตอบริษัทฯ และมีความบริสุทธิ์

ใจ รวมถึงผูที่ปฏิเสธการกระทําทุจริตคอรรัปช่ันจะไดรับการปกปองคุมครองจากบริษัทฯ และจะไมไดรับผลกระทบ

ใด ๆ จากการกระทําดังกลาว เชน ไมลงโทษ ลดตําแหนง โยกยาย หรือทําใหเกิดผลกระทบในแงลบ 

(5) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีกับผูวาจางและคูคาตาง ๆ นโยบายนี้จึงไม

หามการกระทําใด ๆ ที่โปรงใสและเปนสวนหน่ึงการของดําเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งมีกฎหมาย ขอบังคับ ธรรมเนียม

ประเพณีทองถิ่นหรือหลักปฏิบัติทางการคาใหกระทําได เชนการใหความบันเทิง การเล้ียงรับรอง การใหหรือรับ

ของขวัญในโอกาสพิเศษตามสมควรและไดกระทําอยางสมเหตุสมผลตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจ ทั้งน้ี การกระทําดังกลาวจะตองไมไดกระทําเพ่ือจูงใจใหกระทําการหรือไมกระทําการอันไมชอบ มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจทางธุรกิจ หรือทําใหไดรับประโยชนที่ไมเปนธรรม และตองตระหนักอยูเสมือนวาการกระทําหรือไม

กระทําใด ๆ ตองอยูภายใตความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

(ก) หากเปนการใหหรือรับของขวัญ ควรเปนไปอยางสมเหตุสมผลทางมูลคา โอกาสและประเพณนีิยม และกระทํา

อยางเปดเผย ไมเก่ียวของกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไมควรเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด หากเปนการให

ความบันเทิงหรือการเลี้ยงรับรอง จะสามารถกระทําไดตามจําเปนและมีคาใชจายที่สมเหตุสมผล โดยไม

ฟุมเฟอยหรือมีความถี่มากเกินสมควร 

(6) บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง ไมมีนโยบายชวยเหลือทางการเมืองหรือกระทําการอันเปนการฝกใฝ

ฝายใด อยางไรก็ตาม กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธเิสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่

เก่ียวของ ในการมีสวนรวมทางการเมือง เชนการใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การลงประชามติ เปนตน ทั้งนี้ 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตองไมใชทรัพยสิน ทรัพยากรหรือเวลาในการปฏิบัติงานของ

บริษัทฯ ใหบริการในนามของบริษัทฯ หรืออางช่ือบริษัทฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทําการ 

ใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯ มีสวนเก่ียวของหรือใหการสนับสนุนฝายใด 

(7) การบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเงินสนับสนุน จะตองไมเปนการปดบังการติดสินบน โดยจะตองผานกระบวนการ

พิจารณาท่ีโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เ ก่ียวของ โดยมีการรองขอเปนหนังสือแจงถึง

วัตถุประสงคในการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหการสนับสนุน พรอมทั้งเอกสารประกอบอ่ืน ๆ แกผูมีอํานาจ

อนุมัติในแตละระดับ ทั้งน้ี ในกรณีการบริจาคเพ่ือการกุศลจะตองไมมีการเรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูรับ

บริจาค 

(8) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน และการดําเนินงานที่ไม

เปนไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(9) จัดใหมีการประเมินความเส่ียงดานทุจริตคอรรัปช่ัน และมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันที่เหมาะสม 
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(10) จัดใหมีชองทางการส่ือสารใหพนักงาน และผูมีสวนไดเสียทราบถึงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และ

สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียน ขอเสนอแนะใหบริษัทฯ ไดทราบ เพ่ือสืบสวนหาขอเท็จจริงตามกระบวนการ และ

นําไปแกไขปรับปรุง 

(11) จัดใหมีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สรางคานิยมและวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยมี

การส่ือสารและเผยแพรความรูแกบุคลากรใหรับทราบและเขาใจถึงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึง

แนวปฏิบัติในดานจริยธรรม 

(12) การจัดซ้ือจัดจาง ตองดําเนินการอยางโปรงใส ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบงาน และข้ันตอนปฏิบัติที่บริษัทฯ 

กําหนดไว รวมทั้งจัดใหมีการตรวจสอบการปฏบิตัิงานจัดซ้ือจัดจางอยางสม่ําเสมอ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังกําหนดชองทางในการรับแจงเบาะแส และขอรองเรียน ดังน้ี 

(1) การแจงเบาะแส และขอรองเรียนโดยตรงถึง 

 ผูบังคับบัญชาท่ีตนเองไววางใจทุกระดับ 

 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

 เลขานุการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริษัท 

(2) อีเมล :  สงโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ไดที่  

company_secretary@civilengineering co.th 

(3) ทางไปรษณีย : สงโดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

68/12 อาคารซีอีซี ช้ัน 7 ถนนกําแพงเพชร 6 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  10900 

อนึ่ง ทกุชองทางการแจงเบาะแส และขอรองเรียน เลขานุการบริษัทจะทําหนาที่ในการประสานงานรับ-สงเร่ือง 

ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเร่ือง 
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12.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม (After process)  

12.4.1 กฐินสามัคคี วันอาทิตยที่ 10 พ.ย. 2562 ณ วัดบางเด่ือ ต.บางเด่ือ จ.ปทุมธานี 

 

12.4.2 กิจกรรมรวมสนับสนุนเงินของขวัญ ในกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ อบต.หนาพระลาน ณ 5 ม.ค. 2562 

 

12.4.3  กิจกรรมรวมสนับสนุนส่ิงของกิจกรรมทําบุญวันสงกรานต ประจําป 2562 ที่ทําการผูใหญบาน หมู 5 ต.พุคําจาน 
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12.4.4  กิจกรรมสนับสนุนคาอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับบริการผูเดินทางชวงเทศกาลสงกรานต วันที่ 25 มี.ค. 2562 

 

12.4.5 สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหอประชุมอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 25 ก.พ. 2561 

 

12.4.6 สนับสนุนหินคลุกเพ่ือใชในการปรับพ้ืนท่ีบริเวณหนาอาคารเรียน 15 ป เทพศิรินทรพุแค 2562 

 

12.4.7 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันแมประจําป 2561 หมูท่ี 5 บานหนองใหญ วันท่ี 11 ส.ค. 2562 
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12.4.8  รวมเปนเจาภาพทอดกฐินวัดหนองจานประจําป 2561 ณ วันที่ 8 ต.ค. 2562 

 

12.4.9 รวมเปนเจาภาพทอดกฐนิสามัคคีวัดมงคลชัยพัฒนา ณ วันที่ 7 ต.ค. 2562 

 

12.4.10 รวมทําบญุเปนเจาภาพจัดหามหรสพสมโภชฉลองยกฉัตรชอฟาวิหารหลวงพอใหญวัดคีรีวง (หนองจาน) 

 

12.4.11 สนับสนุนโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2562 อบต.พุคําจาน 
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12.4.12 สนับสนุนงบประมาณจดังานเทศกาลสงกรานต 2562 อบต.หนาพระลาน หมู 5 หนาพระลาน 

 

12.4.13 สนับสนุนงบประมาณจดัซื้อกระเบื้องปูพื้น โรงเรียนบานหนองใหญ วันศุกรท่ี 21 ก.ค. 2562 

 

12.4.14 สนับสนุนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองจาน วันที่ 4 เม.ย. 2562 

 

12.4.15 สนับสนุนงบประมาณประเพณีสงกรานตรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ประจําป 2559 วันที่ 12 เม.ย. 2561 
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12.4.16  มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยแกศูนยความเปนเลิศดานภูมิคุมกันบําบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จํานวน 500,000 บาท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

 

12.4.17 มอบเงินสนับสนุนใหกับสภากาชาดไทย สูภัย COVID-19 จํานวน 500,000 บาท วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 

 

12.4.18 มอบเงินสนับสนุนใหกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร ในโครงการอาสารวมใจ FIGHT COVID ของสภากาชาดไทย

รวมกับฒุลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย จํานวน 500,000 บาท วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
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12.4.19 มอบเงินสนับสนุนใหกับสถานีตํารวจภูธรหนาพระลาน ในโครงการประชารัฐรวมใจตานภัยยาเสพติด วันที่ 12 

มีนาคม 2564 

 

12.4.20 มอบเงินสนับสนุนใหกับองคบริหารสวนตําบลหนาพระลาน ในโครงการฉีดวัคซีน 

 

12.4.21 มอบเงินสนับสนุนใหกับโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทองถ่ินดานการดูแลส่ิงแวดลอม วันที่ 22 มีนาคม 2564 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

13.1 ความเห็นของคณะกรรมการตอการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเปนหนาที่สําคัญที่จะตอง
ดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย และขอกําหนดที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธภิาพ สามารถปองกันทรัพยสินจากการทุจริต 
เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง นาเชื่อถือ และมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพียงพอ 
และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย ไดพิจารณาและประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใชแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และการซักถามขอมูลจากฝายบริหารของบริษัทฯ และอางอิงจากรายงานการตรวจสอบภายในภาพรวมของบริษัทฯ ที่
ตรวจสอบและจัดทําโดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (“ธรรมนิติ”) ฉบับลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยที่
คณะกรรมการพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตาง ๆ 5 สวน ตามแนวทางของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซ่ึงประกอบดวย  

(1)  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

(2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

(4)  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

(5) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

โดยคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน 5 ดาน ตามแนวคิดของ COSO โดยภาพรวม
ครบถวนอยูในเกณฑที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาวการณปจจุบันของบริษัทฯ และไดพิจารณา
อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสรุปรายละเอียดการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในไวในแบบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามเอกสารแนบ 4 
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13.2 ความเห็นของผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในตอระบบควบคุมภายใน  

13.2.1 การตรวจสอบภายในภาพรวม 

บริษัทฯ ไดวาจางธรรมนิติเปนผูตรวจสอบภายในอิสระ เพ่ือทําหนาที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร การเขาตรวจสอบเอกสาร และการเขาสังเกตการณการปฏิบัติงาน 
โดยธรรมนิติไดเขาสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือรายงานผลการประเมินใน
เบ้ืองตน รวมถึงไดทําการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามความเห็นและ/หรือขอเสนอแนะจากผลการตรวจสอบเบื้องตน 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2561 – กรกฎาคม 2562 โดยมีขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายในภาพรวมทั้งในระดับองคกร
และระดบักิจกรรม ทั้งหมด 12 กระบวนการหลัก ไดแก  

(1) กฎหมาย  

(2) การบริหารงานบุคคล 

(3) การพัฒนาธรุกิจ 

(4) การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 

(5) การใหบริการการกอสราง และการรับเงินจากลูกคา 

(6) การควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(7) การบริหารโครงการ การวางแผนผลิตช้ินงาน และการควบคุมคุณภาพ  

(8) การปฏบิัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

(9) การจัดซ้ือและจายเงิน  

(10) การจัดทําบัญชี และงบการเงิน 

(11) การควบคุมทรัพยสิน 

(12) การควบคุมคลังสินคา 

โดยจากรายงานสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
พบวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอทั้งในระดับองคกรและระดับกระบวนการ ทั้งนี้ รายงานสรุปผลการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดังกลาว ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 

นอกจากนี้ ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ ไดแตงตั้งธรรมนิติ เปนผูตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทฯ โดยธรรมนิติได
ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของแตละระบบงานเปนรายไตรมาส เปนจาํนวน 8 ครั้ง ซ่ึงครอบคลุมในระบบงาน
ตาง ๆ ที่มีความสําคัญ ดังนี้ การตรวจสอบภายในไตรมาส 4 ป 2562 เรื่อง (1) การจัดทําและการควบคุมงบประมาณ การ
ตรวจสอบภายในในป 2563 เร่ือง (2) การบริหารงานบุคคล (3) การวางแผนการผลิต และการผลิต (Segment) (4) การควบคุม
การปฏบิัติตามกฎหมายความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม และ (5) การบริหารงานโครงการ และการตรวจสอบภายในไตรมาส 1 
ป 2564 เร่ือง (6) การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร (7) การควบคุมคลังสินคา และ (8) การจัดซื้อและจายเงิน
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13.2.2 การตรวจสอบภายในไตรมาส 4 ป 2562  

ธรรมนิติไดดําเนินการตรวจสอบภายในประจําไตรมาสท่ี 4 ป 2562 ในเรื่องการจัดทําและการควบคุมงบประมาณ ในชวงเดือนธันวาคม 2562 มีประเด็นที่ตรวจพบทั้งหมด 1 ประเดน็ 
โดยมีความเส่ียงอยูในระดับต่ํา สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน เม.ย. - พ.ค. 2563 
การจัดทําและการควบคุมงบประมาณ จากการสุมสอบทานเอกสารประกอบการคํานวณ

ตนทุนงานโครงการ (ขอมูลประกอบการคํานวณ
ตนทุนสําหรับการยื่นซองประมูล (Backup Plan 
Cost B0) และขอมูลประกอบการคํานวณตนทุนใน
การ ก อสร า ง  (Backup Plan Cost B1)  สํ าห รับ
โครงการที่ อยู ร ะหว างดํ า เนินงาน จํ านวน 3 
โครงการ จากทั้งหมด 13 โครงการ (คิดเปน 23%) 
พบวา กลุมบริษัทฯ มีการสอบถามใบเสนอราคา
จากผูขายเพื่อใชประกอบการอางอิงที่มาของราคา
ตนทุน อยางไรก็ดี มี 1 โครงการที่กลุมบริษัทฯ ยัง
ไมไดนําใบเสนอราคาจากผูขายดังกลาวมาจัดเก็บ
ในแฟมงานโครงการ เพื่อใชประกอบการอางอิงที่มา
ของราคาตนทุน 
ทั้งน้ี ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 ผูปฏิบัติงานไดนํา
ใบเสนอราคามาจัดเ ก็บในแฟมงานโครงการ
เรียบรอยแลว 

แผนกวิศวกรรม จะกําชับใหผูปฏิบัติงานนําใบเสนอ
ราคาจากผูขายมาจัดเก็บในแฟมงานโครงการทุก
ครั้ง เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการในการพิจารณา
มูลคาของตนทุนแตละรายการในเอกสาร (Back-up 
Plan Cost B0 และ B1) ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการกําชับ
และเริ่มดําเนินการต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
เปนตนมาแลว 

แผนกวิศวกรรม มีการดําเนินการ ดังน้ี 

 มีการกําชับทางวาจาใหผูปฏิบัติงานนําใบเสนอ
ราคาจากผูขายที่ใชประกอบการคํานวณตนทุน
งานโครงการ มาจัดเก็บในแฟมงานโครงการทุก
ครั้ง 

 จากการสุมสอบทานเอกสารประกอบการคํานวณ
ตนทุนงานโครงการ ขอมูลประกอบการคํานวณ
ตนทุนสําหรับการยื่นซองประมูล (Backup Plan 
Cost B0) และขอมูลประกอบการคํานวณตนทุน
ในการกอสราง (Backup Plan Cost B1) สําหรับ
โครงการที่ อยู ระหวางดําเ นินงาน และเปน
โครงการที่ยังไมไดรับการสอบทานการจัดเก็บใบ
เสนอราคา จํานวน 2 โครงการ (แบงเปน BC 1 
โครงการ และ CEC 1 โครงการ) จากทั้งหมด 10 
โครงการ (คิดเปน 20%) พบวา 

o มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการคํานวณ
ตนทุนสําหรับการยื่นซองประมูล (Backup 
Plan Cost B0) และเอกสารประกอบการ
คํานวณตนทุนในการกอสราง (Backup Plan 
Cost B1) ในแฟมงานโครงการครบถวน 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน เม.ย. - พ.ค. 2563 
o รวมทั้งมีการนําขอมูลในเอกสารประกอบการ

คํานวณตนทุนมาบันทึกในเอกสารตนทุน
สําหรับการย่ืนซองประมูล (Backup Plan 
Cost B0) และเอกสารตนทุนในการกอสราง 
(Backup Plan Cost B1) ถูกตอง 
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13.2.3 การตรวจสอบภายในคร้ังท่ี 1 ป 2563  

ธรรมนิติไดดําเนินการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1 ป 2563 ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 มีประเด็นที่ตรวจพบท้ังหมด 2 ประเด็น โดยมีความ
เส่ียงอยูในระดับต่ํา สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน มิ.ย. 2563 
การจัดทําแผนอตัรากําลังคน 1. จากการสอบทานโครงสรางหนวยงาน

เปรียบเทียบใบกําหนดหนาที่งาน (Job 
Description) และทะเบียนรายช่ือพนักงาน ณ 
วันที่ 16 เมษายน 2563 พบวา พบตาํแหนง
งานในทะเบียนรายชื่อพนักงาน (ระบบ A – 
Outpay) แตไมสอดคลองกับโครงสราง
หนวยงาน จํานวน 26 ตําแหนง เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานและ
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) และ
อยูระหวางฝายบริหารพิจารณาและอนุมัติ
โครงสรางองคกร/โครงสรางหนวยงาน ซ่ึงคาด
วาจะแลวเสร็จเดือนกรกฎาคม 2563  

ฝายทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อ
พนักงาน (ระบบ A – Outpay) ใหสอดคลองกับ
โครงสรางหนวยงาน ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2563 

ฝายทรัพยากรบุคคลดําเนินการปรับปรุงทะเบียน
รายช่ือพนักงาน (ระบบ A – Outpay) ใหสอดคลอง
กับโครงสรางหนวยงาน และจากการสอบทานขอมูล 
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 พบวามีการปรับปรุง
ขอมูลในระบบเรียบรอยแลว 

การสรรหา/วาจางบุคลากรใหทันความ
ตองการ 

2. จากการสุมสอบทานการควบคุมพนักงานที่
ลาออก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัที่ 
30 เมษายน 2563 จํานวน 5 ราย จํานวน
ทั้งหมด 59 ราย (คิดเปน 8%) โดยการสอบ
ทานแฟมพนักงานลาออกและใบลาออก พบวา 
บริษัทฯ มีการออกแบบใบลาออกใหมีการ 
บันทึกผลการตรวจสอบภาระหนี้สินที่ติดคางกับ
บริษัทฯ จากแผนกบัญชี/การเงิน และ บันทึก
ผลการตรวจสอบสิทธิการใชงานระบบและสิทธิ
การใชอีเมล (E-Mail) ของบริษัทฯ จากแผนก

ฝายทรัพยากรบุคคลมีการปรับปรุงใบลาออก โดย
เพิ่มหัวขอให เจ าหน าที่ เส มียนโครงการเป น
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพนักงานลาออกประจํา
โครงการ พรอมบันทึกผลการตรวจสอบการ
ครอบครองภาระหนี้สินกับบริษัทฯ และสิทธิการใช
งานระบบและสิทธิการใชอี เมล (E-Mail) ซ่ึงจะ
ดําเนินการต้ังแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เปนตน
ไป 

ฝายทรัพยากรบุคคลมีการปรับปรุงใบลาออก โดย
เพิ่มหั วขอให เจ าหน าที่ เ ส มียนโครงการเป น
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพนักงานลาออกประจํา
โครงการ พรอมบันทึกผลการตรวจสอบการ
ครอบครองภาระหน้ีสินกับบริษัท และสิทธิการใช
งานระบบและสิทธิการใชอีเมล (E-Mail) และจาก
การสุมสอบทานเอกสารพนักงานลาออก ระหวาง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 – 10 มิถุนายน 2563 
จํานวน 10 ราย จากทั้งหมด 22 ราย พบวามีการ
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน มิ.ย. 2563 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตการปฏิบัติงานจริง 
พบวา มีพนักงาน จํานวน 1 ราย ที่มีการบันทึก
ผลการตรวจสอบในใบลาออกครบถวน สวน
พนักงานอีก 4 ราย ที่ไมพบการบันทึกผลการ
ตรวจสอบภาระหน้ีสินที่ติดคางกับบริษัทฯ จาก
แผนกบัญชี /ก า ร เ งิ น  และ บันทึ กผลการ
ตรวจสอบสิทธิการใชงานระบบและสิทธิการใช
อี เ ม ล  ( E-Mail) ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ จ า ก แ ผ น ก
เทคโนโลยีสารสนเทศตามที่บริษัทฯ กําหนดไว 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลชี้แจงวา ทั้ง 4 
ราย เปนพนักงานรายวันที่ประจําอยูโครงการ 
ซ่ึงไมมีอีเมล (E-Mail) เปนของตนเองและไมมี
การใชงานระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ 
รวมทั้งไมมีภาระหนี้ สินกับบริษัทฯ บริษัทฯ 
มอบหนาที่ใหเจาหนาที่เสมียนโครงการเปนผู
ตรวจสอบสิทธิการใชงานระบบ สิทธิการใช
อีเมลแทนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ตรวจสอบภาระหนี้สินแทนแผนกบัญชี/การเงิน 
อยางไรก็ดี ในแบบฟอรมไมไดออกแบบให
เจาหนาที่เสมียนโครงการสามารถบันทึกผลการ
ตรวจสอบในใบลาออก  
อยางไรก็ตาม ฝายทรัพยากรบุคคล มีการ
ตรวจสอบทรัพยสิน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ประกันสังคม/ประกันกลุม และปรับปรุงสถานะ
พนักงานจากพนักงานปจจุบัน เปนพนักงาน
ลาออก 

จัดทําใบลาออกตามแบบฟอรมที่มีการปรับปรุง และ
มีการบันทึกขอมูลการตรวจสอบครบถวน 
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13.2.4 การตรวจสอบภายในคร้ังท่ี 2 ป 2563  

ธรรมนิติไดดําเนินการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2 ป 2563 ในเรื่องการวางแผนการผลิต และการผลิต (Segment) ในชวงเดือนมิถุนายน 2563 มีประเด็นที่ตรวจพบทั้งหมด 4 ประเด็น 
โดยมีความเส่ียงอยูในระดับปานกลางและต่ํา สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน ก.ย. 2563 
การตรวจสอบคุณภาพระหวาง
การผลิตใหเปนไปตามแบบท่ี
กําหนด และการตรวจสอบ
คุณภาพผลงานกอนสงมอบ 

1.  จากการสุมสอบทานรายการเบิกเหล็กของ
ช้ินงานที่ผลิตระหวางเดือนมกราคม 2563 – 
พฤษภาคม 2563 จํานวน 40 รายการ จาก
ทั้งหมด 397 รายการ (คิดเปน 10%) พบวา
ขอมูลการเบิกเหล็กที่ระบุในเอกสารการเบิก
เหล็ก Packing List ตรงกับเอกสารการอนุมัติ
ตัด – ดัดเหล็ก จํานวน 28 รายการ อยางไรก็
ดี มีขอมูลการเบิกเหล็กที่ระบุในเอกสารการ
เบิกเหล็ก Packing List ไมตรงกับเอกสาร
การอนุมติัตัด - ดัดเหล็ก เน่ืองจากมีการหารือ
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบเหล็กรวมกับผูที่
เ กี่ ย ว ข อ ง แ ล ะ มี ก า ร ต ก ล ง อ นุ มั ติ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางวาจา และแจงใหผูผลิตเหล็ก
รับทราบ แตไมไดปรับปรุงเอกสารอนุมัติตัด 
– ดัดเหล็กฉบับที่ใชงานอยูในขณะนั้นใหเปน
ปจจุบันตามขั้นตอนที่กําหนด จํานวน 12 
รายการ 

หนวยงาน Yard Segment ดําเนินการจัดทําเอกสาร
รายการอนุมัติตัด – ดัดเหล็ก และนําเสนอใหผูมี
อํานาจลงนามอนุมัติใหครบถวนทุกครั้งที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูล โดยเร่ิมดําเนินการตั้งแตวันที่ 
15 มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

 

ธรรมนิติได สุมสอบทานรายการเบิกเหล็กของ
ชิ้นงานที่ ผลิตระหวาง เดือนมิถุนายน 2563 - 
สิงหาคม 2563 จํานวน 25 รายการ จากทั้งหมด 
247 รายการ พบวา ขอมูลการเบิกเหล็กที่ระบุใน
เอกสารการเบิกเหล็ก Packing List ตรงกับเอกสาร
การอนุมติัตัด – ดัดเหล็กครบถวนทุกรายการ 

2.  จากการสุมสอบทานชุดเอกสารการบันทึกผล
การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิต
ระหวางเดือนมกราคม 2563 – พฤษภาคม 
2563 จํานวน 40 รายการ จากทั้งหมด 397 
รายการ (คิดเปน 10%) พบวา บริษัทฯ มีการ

แผนกควบคุมคุณภาพกําหนดผูรับผิดชอบในการ
สอบทานความถูกตองของการพิมพขอมูลผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ กอนสงใหที่ปรึกษาโครงการ 
(Consult) โดย เ ร่ิมดํ า เ นิน กา ร ต้ั ง แต วั นที่  15 
มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

ธรรมนิติไดสุมสอบทานชุดเอกสารการบันทึกผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตระหวางเดือน
มิ ถุนายน 2563 - สิงหาคม 2563 จํานวน 25 
รายการ จากทั้งหมด 247 รายการ พบวา ผลการ
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน ก.ย. 2563 
พิมพผลการตรวจสอบคุณภาพสอดคลองกับ
ขอมูลที่มีการบันทึกไว และผลการตรวจสอบ
ที่พิมพแสดงผลที่ เปนไปตามตามเกณฑ
คุณภาพที่กํ าหนด จํานวน 38 รายการ 
อยางไรก็ดีมีผลการตรวจสอบที่เปนไปตาม
คุณภาพที่กําหนดและมีการจดบันทึกผลการ
ตรวจสอบในเอกสารถูกตองตรงตามที่มีการ
ตรวจสอบจริง แตมีการพิมพผลการตรวจสอบ
คุณภาพไมตรงตามที่มีการเขียน จํานวน 2 
รายการ สงผลใหผลการตรวจสอบที่พิมพ
แสดงผล 2 รายการดังกลาวไมผานตาม
เกณฑคุณภาพที่กําหนด เน่ืองจากยังไมมีการ
กําหนดผูรับผิดชอบในการสอบทานความ
ถูกตองของการบันทึกขอมูล กอนสงใหผูที่
เก่ียวของรับทราบผลการตรวจสอบลงนาม
อนุมัติ 

 ตรวจสอบที่ เปนไปตามคุณภาพที่กําหนด และ
บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพถูกตองครบถวน 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน ก.ย. 2563 
การเบิกใชสินคา และการควบคุม
ของเสียระหวางการผลิต 

 

3.  จากการสอบทานรายการเบิกวัสดุ/อะไหล 
ระหวางวันที่  1 – 10 พฤษภาคม 2563 
จํานวนทั้งหมด 60 รายการ พบวามีการ
บันทึกขอมูลผิดพลาด จํานวน 2 รายการ 
เน่ืองจากมีผูปฏิบัติงานเพียงทานเดียว และ
พนักงานดังกลาวทําหนาที่ทั้งผูบันทึกขอมูล
และผูตรวจสอบรายการการบันทึกขอมูล ทํา
ใหมีการบันทึกขอมูลผิดพลาดและตรวจสอบ
ไมพบในข้ันตอนการบันทึกขอมูล อยางไรก็
ตาม ผูปฏิบัติงานมีการตรวจสอบสินค า
คงเหลือจริงในคลังสินคาเปนประจําทุกวัน 
เพื่อสํารวจจํานวนสินคาคงเหลือใหมีความ
เพียงพอตอการใชงาน รวมทั้งบริษัทฯ มี
กระบวนการควบคุมทดแทนโดยการตรวจนับ
สินคาคงเหลือทุกเดือน เพื่อยืนยันยอดสินคา
คงเหลือ กรณีพบผลตางจะมีการสอบทานหา
สาเหต ุ
 การบันทึกการเบิกวัสดุ/อะไหลในระบบ 

SAP ซํ้า จํานวน 1 รายการ  
 การบันทึกการเบิกวัสดุ/อะไหลในระบบ 

SAP ผิดประเภท จํานวน 1 รายการ  
นอกจากน้ี ฝายบัญชีของบริษัทฯ ยังมีการ
เขารวมการตรวจนับสินคาปละ 2 ครั้งเพื่อ
ตรวจสอบขอมูลสินคาคงเหลือกับขอมูลใน
ระบบอีกดวย  

แผนกพัสดุกําหนดใหผูปฏิบัตงิานเปนผูบันทึกขอมูล 
และทําการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก
ขอมูลในระบบการทําการยืนยันการบันทึกรายการ 
และมีกระบวนการตรวจนับสินคาคงเหลือทุกเดือน 
เพื่อยืนยันยอดสินคาคงเหลือ กรณีพบผลตางจะมี
การสอบทานหาสาเหตุ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
 

ธรรมนิติไดสุมสอบทานรายการเบิกวัสดุ/อะไหล 
ระหวาง วันที่  1-10 กันยายน 2563 จํานวน 20 
รายการ จากทั้งหมด 75 รายการ พบวา มีการ
บันทึกการเ บิกอะไหล ในระบบ SAP ถูกต อง
ครบถวนตามเอกสารใบเบิกวัสดุ/อะไหล 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน ก.ย. 2563 
4. บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร กํ า ห น ด ใ ห ห น ว ย ง า น

ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลเศษเหล็ก/เศษ
ลวดที่ เหลือจากการใชงาน และกําหนดให
ผู รั บ ผิดชอบแจ ง ให ฝ ายบริห ารแล ะ ผู ที่
เก่ียวของรับทราบ เมื่อตองการทําการขาย
เศษออกจากพื้นที่โครงการ และผูปฏิบัติงานมี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว อยางไรก็ดี 
บริษัทฯ ยังไมมีการกําหนดนโยบายดังกลาว
เปนลายลักษณอักษร ดังน้ี 
 นโยบายการขายเศษซาก 
 ผูรับผิดชอบในการควบคุมเศษซาก 
 ขั้นตอนการขายเศษซาก และผูที่

เก่ียวของในการขายเศษซาก 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับการขายเศษ
ซากเปนลายลักษณอักษร ซึ่งแลวเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2563 
 

ธรรมนิติไดเขาตรวจสอบและพบวาบริษัทฯ มีการ
จั ดทํ าขั้ นตอนการขอขาย เศษวั สดุ  โดยการ
กําหนดใหเจาหนาที่มีการคํานวณนํ้าหนักเศษวัสดุ 
กอนนําเสนอตอผู จัดการโรงงานเพื่อตรวจสอบ
ขอมูลและอนุมัต ิรวมถึงมีการกําหนดใหมีการจัดหา
ผูซ้ืออยางนอย 2 รายเพื่อเปรียบเทียบราคา และมี
การจัดตั้งคณะกรรมการ และรายงานสรุปการขาย
เศษเหล็ก หรือเศษวัสดุในโครงการ อยางเปนลาย
ลักษณอักษร 
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13.2.5 การตรวจสอบภายในคร้ังท่ี 3 ป 2563  

ธรรมนิติไดดําเนินการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3 ป 2563 ในเร่ืองการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม ในชวงเดือนกันยายน 2563 มีประเด็นที่ตรวจพบ
ท้ังหมด 5 ประเด็น โดยมีความเส่ียงอยูในระดับปานกลางและต่ํา สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน พ.ย. 2563 
การจัดทํานโยบาย/คูมือดานความ
ปลอดภัย 

1. จากการสอบทานคูมือดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน พบวา บริษัทฯ มีการจัดทําคูมือความ
ปลอดภัยในการทํางาน (Safety Manual) ประจํา
แตละไซตงาน โดยระบุเน้ือหาดังนี้ 1) นโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 2) ขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 3) 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และ 4) 
ความปลอดภัยในการใชงานเคร่ืองจักร/เครื่องมือ
ช นิดต า ง  ๆ  ซึ่ ง ปร ะ กาศ ใช  ณ  วั น ที่  1 9 
พฤษภาคม 2562 อนุมัติโดยผูจัดการโครงการ 
ซ่ึงจากการสุมสอบทานเกี่ยวกับการส่ือสารคูมือ
การปฏิบัติงานตามกลาวขางตน ของโครงการ 
จํานวน 3 โครงการ จากทั้งหมด 18 โครงการ 
(โครงการ ณ วันที่ 10 กันยายน 2563) สามารถ
สรุปรายละเอียดได ดังน้ี 
1.1 โครงการที่  1 มีการส่ือสารใหพนักงาน

ประจําไซตงานกอสราง และผูรับเหมาผาน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม และมีการให
คูมือความปลอดภัยในการทํางานพรอมลง
นามรับคูมือในเอกสารแบบบันทึกการแจก

แผนกความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอม ดําเนินการกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการจัดฝกอบรม และจัดทําแผนการฝกอบรม
พนักงานพรอมนําเสนอใหผูจัดการโครงการ
อนุมัติแผนการทํางานเรียบรอยแลว  

ธรรมนิติไดเขาตรวจสอบและพบวาแผนกความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อม 
ดําเนินการกําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําแผนการ
ฝกอบรมพนักงานพรอมนํา เสนอให ผู จัดการ
โครงการอนุมัติแผนการทํางานเรียบรอยแลว และ
จากการสอบทานการอบรมพนักงานใหมในเดือน
ตุลาคม 2563 จํานวน 25 รายการ พบวามีเอกสาร
หลักฐานการลงนามใบรายช่ือผู รับการอบรม
ครบถวน 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน พ.ย. 2563 
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับลูกจาง ซ่ึงจาก
การสอบทานเอกสารการแบบบันทึกการ
แจกคู มือการปฏิบัติงานสําหรับลูกจาง 
เปรียบเทียบกับเอกสารใบรายชื่อผูรับการ
อบรม ประจําเดือนสิงหาคม 2563 จํานวน
ทั้งหมด 23 รายการ พบวาพนักงานมีการ
ลงนามรับคูมือในเอกสารแบบบันทึกการ
แจกคู มือการปฏิบัติงานสําหรับลูกจาง
ครบถวน ตามเอกสารใบรายช่ือผูรับการ
อบรม  

1.2 โครงการที่  2 มีการส่ือสารใหพนักงาน
ประจําไซตงานกอสราง และผูรับเหมาผาน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม ซ่ึงมีการลง
นามในเอกสารใบรายช่ือผูรับการอบรม 
เพื่อเปนหลักฐานที่แสดงวาไดเขารับการ
อบรมกอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสอบ
ทานทะเบียนรายช่ือพนักงานเข าใหม 
ประจําเดือนสิงหาคม 2563 จํานวนทั้งหมด 
3 ราย พบวา พนักงานไดรับการฝกอบรม 
และลงนามการอบรมในเอกสารใบรายช่ือ
ผูรับการอบรมครบถวน 

1.3 โครงการที่ 3 พบวามีการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม แตไมพบเอกสารหลักฐาน
การลงนามใบรายชื่ อ ผู รับการอบรม 
เน่ืองจากผูปฏิบัติงานคนเดิมลาออก และ
ไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทํา
เอกสาร  
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน พ.ย. 2563 
2. จากการสอบทานการจัดทําแผนงานดานความ

ปลอดภัย โดยการ สุ มโครงการ จํานวน 3 
โครงการ จากทั้งหมด 18 โครงการ (โครงการ ณ 
วั นที่  1 0  กัน ยายน  2563 )  สามารถส รุป
รายละเอียดได ดังน้ี  
2.1 โครงการที่  1 มีการจัดทําแผนงานการ

อบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานและผาน
การอนุมัติจากผูมีอํานาจ ซึ่งจากการสอบ
ทานการอบรมตามแผนงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ประจําเดือนสิงหาคม 2563 
จํานวนทั้งหมด 2 รายการ พบวา มีการ
จัดการอบรมเปนไปตามแผนที่กําหนด 

2.2 โครงการที่ 2 ยังไมมีการจัดทําแผนงาน
ดานความปลอดภัย เนื่องจากเจาหนาที่
ความปลอดภัยคนเกาลาออก และยังไมมี
การกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน
ความปลอดภัย  

2.3 โครงการที่ 3 มีการจัดทําแผนดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล อมในการทํางาน พบว า
แผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล อมในการ
ทํางานมีการลงนามการอนุมัติแผนจากผูมี
อํานาจ 

แผนกควบคุมคุณภาพกําหนดผูรับผิดชอบใน
การสอบทานความถูกตองของการพิมพขอมูล
ผลการตรวจสอบคุณภาพ กอนสงใหที่ปรึกษา
โครงการ (Consult) โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

ธรรมนิติไดเขาตรวจสอบและพบวาแผนกความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อม 
ดําเนินการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ตอจากผูปฏิ บัติ งานคนเดิม และมีการจั ดทํ า
แผนงานความปลอดภัย อา ชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอม พรอมนําเสนอใหผูจัดการโครงการ
อนุมัติแผนการทํางานเรียบรอยแลว 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน พ.ย. 2563 
การปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

3. จากการสอบทานการปฏิบัติงานจริงที่โครงการ
แหงหนึ่ง ณ วันที่ 8 กันยายน 2563  
3.1 พบวาระหวางวันที่ 1-7 กันยายน 2563 

พนักงานไมไดมีการบันทึกผลการ
ตรวจสอบโมบายเครน รหัสเครื่องจักร 
MC-034 และไมมีการลงนามผูควบคุมงาน 
พนักงานชี้แจงวาจะลงบันทึกขอมูล
สุดทายของเดือน และนําเสนอใหผูควบคุม
งานลงนาม 

3.2  ระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2563 มีการ
ลงนามของเจาหนาที่ความปลอดภัย
ลวงหนาในเอกสารตรวจสอบรถเครนและ
รถตดิเครนประจําวัน พนักงานช้ีแจงวา
สะดวกตอการปฏิบัติงาน แตไมเปนไป
ตามกระบวนการที่กําหนด 

 

แผนกความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีการกําชับใหพนักงานทําการตรวจเช็ค
สภาพเคร่ืองจักร และบันทึกผลการ
ตรวจสอบในเอกสารรถเครนและรถติด
เครนประจําวันทุกวัน และใหผูควบคุม
งานทําการลงนามในเอกสาร 

2. มีการกําชับใหเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทําการสอบทานการบันทึกผลการ
ตรวจเชค็สภาพเครื่องจักรในเอกสารรถ
เครนและรถติดเครนประจําวันทุกวัน
กอนการลงนามในเอกสาร 

ซ่ึงจากการสอบทานเอกสารรายการตรวจสอบ
เคร่ืองจักรประจําวัน ณ เดือนกันยายน 2563 
พบวามีการตรวจสอบเคร่ืองจักร พรอมลงนาม
ผูควบคุมงาน และเจาหนาที่ความปลอดภัย
ครบถวนเรียบรอยแลว 

ธรรมนิติไดเขาตรวจสอบเอกสารรายการตรวจสอบ
เคร่ืองจักรประจําวัน ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 
จํานวน 16 รายการ พบวามีการตรวจสอบ
เคร่ืองจักร พรอมลงนามผูควบคุมงาน และ
เจาหนาที่ความปลอดภัยครบถวนเรียบรอยแลว 

4. จากการสอบทานแบบตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ 
โครงการแหงหนึ่ง พบวา แผนกความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
มีการจัดทําทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร และมีการ
จัดทําเอกสารรายการตรวจสอบเครื่องจักร
ประจําวนั ซ่ึงจากการสอบทานเอกสารแบบ
ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ประจําเดือนสิงหาคม 
2563 จํานวนทั้งส้ิน 77 รายการ แบงเปน 

แผนกความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีการระบสุถานะของเครื่องจักร/อุปกรณ
ที่ไมไดใชงานในทะเบียนรายช่ือ
เคร่ืองจักร/อุปกรณ  

2. มีการทบทวนแบบฟอรมในการ
ตรวจสอบเคร่ืองจักร/อุปกรณ ใหมีการ
ระบุ รายละเอียดรหัสเคร่ืองจักร รายชื่อ
เคร่ืองจักร/อุปกรณ กอนการนําสงให

ธรรมนิติไดเขาตรวจสอบทะเบียนคุมรายชื่อ
เคร่ืองจักร เปรียบเทียบกับเอกสารรายการ
ตรวจสอบเครื่องจักรประจําวันในเดือนพฤศจิกายน 
2563 พบวา บริษัทฯ มีการตรวจสอบเครื่องจักร
ครบถวนตามทะเบียนคุมรายช่ือเคร่ืองจักร และมี
การลงนามผูตรวจสอบ ผูควบคุม และเจาหนาที่
ความปลอดภัยครบถวน 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน พ.ย. 2563 
4.1 เคร่ืองจักรที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

จํานวนทั้งหมด 4 รายการ พบวามีการ
ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัรครบถวน  

4.2 เคร่ืองจักร/อุปกรณที่ตรวจสอบกอนการ
ปฏิบัติงาน จํานวนทั้งส้ิน 73 รายการ 
พบวา  
 มีการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ

ประจําวนั จํานวน 36 รายการ 
 มีการตรวจสอบเคร่ืองจักร/

อุปกรณ และบันทึกรหัส
เคร่ืองจักร/อุปกรณถูกตอง
ครบถวน จํานวน 17 รายการ  

 มีการตรวจสอบเคร่ืองจักร/
อุปกรณ แตไมบนัทึกรหัส
เคร่ืองจักร/อุปกรณทําใหไม
ทราบไดวาเปนการตรวจ
เคร่ืองจักรใด จาํนวน 19 
รายการ 

ไมมีการตรวจสอบเคร่ืองจักร/อุปกรณ จํานวน 37 
รายการ ผูรับผิดชอบแจงวามีเครื่องจักร/อุปกรณที่
ไมไดใชงานจึงไมมีการตรวจสอบเครื่องจักร /
อุปกรณ และไมไดมีการระบุสถานะการใชงานของ
เคร่ืองจักร  

พนักงานผูรับผิดชอบทําการตรวจสอบ
เคร่ืองจักร/อุปกรณทําการบันทึกผลการ
ตรวจสอบ  

ซ่ึงจากการสอบทานทะเบียนคุมราย ช่ือ
เคร่ืองจักร เปรียบเทียบกับเอกสารรายการ
ตรวจสอบเคร่ืองจักรประจําวัน เดือนตุลาคม 
2563 พ บว า มีก า ร ตรวจสอบ เค รื่ อ ง จั ก ร
ครบถวนตามทะเบียนคุมรายชื่อเครื่องจักร 
และมีการลงนามผูตรวจสอบ ผูควบคุม และ
เจาหนาที่ความปลอดภัยครบถวน 

5. จากการสอบทานกระบวนการควบคุมการ
เบิกจายอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) 
โครงการแหงหนึ่ง ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 
พบวา  

แผนกความปลอดภัยอาชี วอนามัย  และ
สภาพแวดลอม ดําเนินการปรับปรุงทะเบียนคุม 
Stock อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
(PPE) ใหเปนปจจุบันเรียบรอยแลว โดยจะ

ธรรมนิ ติได เข าตรวจสอบทะเ บียนคุม Stock 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ณ วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2563 และพบวาบริษัทฯ มีการ
จัดเก็บขอมูลอุปกรณปองกันอันตรายสวน
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน พ.ย. 2563 
5.1 มีการกําหนดแบบฟอรมใบขอเบิก

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล เพื่อ
ใชเปนเอกสารประกอบการเบิกอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) และมี
การลงลายมือชื่อผูขอเบิก และผูจาย
ครบถวน 

5.2 มีการจัดทําทะเบียนคุม Stock ของ
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบคุคล 
(PPE) แตพบขอสังเกตวาทะเบียนคุม 
Stock ยังไมมีการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน เน่ืองจากผูปฏิบัติงานเรียกคืน
หมวกชุดเกา พรอมทั้งสงมอบหมวกชุด
ใหมและปรับเปล่ียนเฉดสีของหมวกจาก
เดิมที่มีเพียงสีขาว เพื่อคัดแยกประเภท
คนทํางาน โดยไมไดทําการปรับปรุง
ทะเบียนคุม Stock ใหเปนปจจุบัน ซ่ึงจาก
การสุมตรวจนับอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบคุคล (PPE) ณ วันที่ 8 กันยายน 
2563 มีจํานวนคงเหลือ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการติดตามผลในการตรวจสอบภายคร้ัง
ที่ 4/2563  

บุคคล (PPE) มีจํานวนตรงกับทะเบียนคุม
เรียบรอยแลว 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในเดือน พ.ย. 2563 
 

อุปกรณความ
ปลอดภัย 

ทะเบียน ตรวจนับ ผลตาง 

1. หมวกนิรภัย 
สีเหลือง 80 14 66 
สีขาว 7 13 (6) 
2. เส้ือสะทอน

แสง 
53 38 15 

รวม 140 65 75 
 

5.3 มีการจัดทําเอกสารสรุปแบบฟอรมเบิก-
จาย อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
(PPE) ประจําเดือน เพื่อสรุปผลการ
เบิกจายอุปกรณปองกันอนัตรายสวน
บุคคล (PPE) 

13.2.6 การตรวจสอบภายในคร้ังท่ี 4 ป 2563 

 ธรรมนิติไดดําเนินการตรวจสอบภายในคร้ังที่ 4 ป 2563 ในเร่ืองการบริหารงานโครงการ ในชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 โดยไมมีประเด็นที่ตรวจพบ 
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13.2.7 การตรวจสอบภายในคร้ังท่ี 1 ป 2564 

 ธรรมนิติไดดําเนินการตรวจสอบภายในครั้งท่ี 1 ป 2564 ในเร่ืองการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ในชวงเดือนมีนาคม 2564 โดยมีประเด็นที่ตรวจพบ 1 ประเด็น โดยมคีวามเส่ียงอยูใน
ระดับต่ํา สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในกรกฎาคม 2564 
การจัดทําทะเบียนคุมเคร่ืองจักร จากการสุมตรวจนับเครื่องจักรที่โรงงานผลิตชิ้นสวน

คอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) โรงงานผลิตแอสฟลทติ
กคอนกรีต โรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จรูป (Parapet) โรงงานผลิตคานคอนกรีตอัดแรง
และราวเหล็กลูกฟูกกันรถ ศูนยซอมสระบุรี และ
หนวยงานสระบุรี(สวนกลาง) ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 
จํานวน 45 รายการ จากทั้งหมด 439 รายการ คิดเปน 
10.25% ของเคร่ืองจักรทั้งหมดของหนวยงานที่สุม
ตรวจสอบ พบวา 

 มีเคร่ืองจักรถูกตองตรงตามรายการตรวจ
นับ จํานวน 44 รายการ และสามารถบงช้ี
เคร่ืองจักรไดจากการติดรหัสเครื่องจักร 
หมายเลขเครื่องจักร ทะเบียนรถ หรือ Serial 
Number ตามที่ระบุในทะเบยีนเครื่องจักรได 
แตพบขอสังเกต วามีเคร่ืองจักรจํานวน 20 
รายการ ที่ไมพบการติดรหัสเคร่ืองจักร โดย
หนวยงานชี้แจงวารหัสหลุดสูญหาย/มีการ
บํารุงรักษาโดยการทาสีทับ ทําใหไมพบรหัส
เคร่ืองจักร และปจจุบันมีการส่ังซ้ือปายบงช้ี
ที่จะระบุรหัสเคร่ืองจักรและรหัสทรัพยสิน
เรียบรอยแลว ซ่ึงอยูระหวางรอผูจําหนายสง
มอบงานตามระยะเวลาที่กําหนด  

แผนกเคร่ืองจักรจะดําเนินการติดตามปายบงช้ี
จากผูขาย และดําเนินการติดรหัสเคร่ืองจักรให
ครบถวนภายในไตรมาส 2 ป 2564 

ธรรมนิติไดเขาดําเนินการสุมสอบทานการติดรหัส
เคร่ืองจักร ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จํานวน 
10 รายการ พบวา แผนกเคร่ืองจักรมีการติดรหัส
เคร่ืองจักรครบถวนเรียบรอยแลว 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร ผลการตรวจติดตามในกรกฎาคม 2564 
 เคร่ืองจักรนําสงซอมภายนอก จํานวน 1 

รายการ โดยมีการจัดทําเอกสารสงซอม และ
ผานการอนุมัติจากผูมีอาํนาจตามที่กําหนด 

ทั้งน้ี ธรรมนิติจะมีการตรวจติดตามการแกไขประเด็นขางตนในการตรวจสอบครั้งถัดไป 

13.2.8 การตรวจสอบภายในคร้ังท่ี 2 ป 2564 

ธรรมนิติไดดําเนินการตรวจสอบภายในคร้ังที่ 2 ป 2564 ในเร่ือง การควบคุมคลังสินคา ในชวงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยไมมีประเด็นที่ตรวจพบ 

13.2.9 การตรวจสอบภายในคร้ังท่ี 3 ป 2564 

ธรรมนิติไดดําเนินการตรวจสอบภายในคร้ังที่ 3 ป 2564 ในเรื่อง การควบคุมจัดซื้อจัดจาง ในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 โดยมีประเด็นที่ตรวจพบ 2 ประเด็น โดยมีความเสี่ยง
อยูในระดับต่ํา สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร 
1. การสรรหา และการคัดเลือกผูขายและ
ผูรับเหมาชวง 

 แผนกจัดซ้ือจัดจาง ควรดําเนินการเพิ่มเติมกระบวนการ ดังตอไปนี้ ในคูมือ
การปฏิบัตงิาน เร่ือง การคัดเลือกและประเมินผลซัพพลายเออร และ
ผูรับเหมาชวง  
- กระบวนการระงับ ผูขาย ผูใหบริการ และผูรับเหมาชวง ที่ไมไดมีการ

ซ้ือขายเปนระยะเวลานานในระบบ SAP (สถานะ Inactive) เชน ไมได
ซ้ือ/ใชบริการ ติดตอเน่ือง 2 ป หรือ 3 ปตอเน่ือง เปนตน  

- กรณีที่ตองการกลับมาซ้ือขายกับผูขาย ผูใหบริการ และผูรับเหมาชวง 
ที่ขาดการซ้ือขายเปนระยะเวลานาน (สถานะ Inactive) ในระบบ SAP 
ควรกําหนดใหมีการขอเอกสารหลักฐานประกอบความมีตัวตนของ
ผูขาย ผูใหบริการ และผูรับเหมาชวง เพื่อเปนการทบทวนความมี
ตัวตนของผูขาย ผูใหบริการ และผูรับเหมาชวง กอนดําเนินการ Active 
ในระบบ SAP 

แผนกจัดซ้ือจะดําเนินการเพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 การทบทวน/การสอบทาน เพื่อระงับการซ้ือ-ขาย กับผูขาย/ผูรับเหมา ใน
กรณีที่ไมไดทําการซื้อ-ขาย เปนระยะเกิน 3 ปตอเน่ือง หรือทราบวาเลิก
กิจการไปแลว โดย 
1. แผนกจัดซื้อเรียกรายงานความเคลื่อนไหว เพื่อคัดกรองผูขาย/

ผูรับเหมา ที่มีอยูในเงื่อนไข 
2. นําเสนอใหผูผูจัดการแผนกจัดซื้อจัดจางลงนามอนุมัติ ในการตั้งคา

สถานะผูขาย Inactive 
3. นําสงใหผูจัดการแผนกบัญชีพิจารณาอนุมัต ิ และตั้งสถานะ 

Inactive (ระงับการทํารายการในระบบ SAP) 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร 
 แผนกจัดซ้ือจัดจางควรกําหนดสิทธิ์ผูมีอํานาจในการกดระงับ (สถานะ 

Inactive) / การเปดสิทธิ์ (Active) ในการส่ังซื้อของผูขาย ผูใหบริการ และ
ผูรับเหมาชวงในระบบ SAP เพื่อเปนการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล และ
การแกไขขอมูลใหเปนไปตามอํานาจที่กําหนด   

 กรณทีี่ตองการกลับมาซื้อ-ขายกับผูขาย/ผูรับเหมา ที่ถูกตองสถานะ 
Inactive ใหเขากระบวนการคัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร ราย
ใหมอีกครั้ง ซ่ึงแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2564   

2. การประเมินผลผูขายและผูรับเหมาชวง จากการสอบทานกระบวนการประเมินผลผูขายประจําป 2563 ณ วันที่ 2 
กันยายน 2564 จํานวน 10 รายการจากท้ังหมด 20 รายการ คิดเปนรอยละ 
50 พบวา  

 ไมมีการจัดเก็บฐานขอมูลที่ใชในการประเมินผลผูขายประจําปอยางเปน
ลายลักษณอักษร โดยปจจุบันใชดุลยพินิจของผูประเมินเปนหลัก สงผลให
คะแนนในการประเมินผลมีเกณฑในการพิจารณาตางกัน ผันแปรไปตาม
ความเห็นผูประเมินในแตละบคุคล 

 กรณีที่ผูรับเหมาชวง 1 ราย ดําเนินงานใหบริษัทในหลายโครงการ จะมีการ
ประเมินผลผูรับเหมาชวงแยกในแตละโครงการ แตยังไมมีการนําขอมูล
ดังกลาวมาเปรียบเทียบ/วิเคราะหผลการดําเนินงานภาพรวมของผูรับเหมา
ชวง เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดจางผูรับเหมาชวงใหเหมาะสมกับ
ความสามารถของผูรับรับเหมาชวงในโครงการถัดไป 

แผนกจัดซ้ือจะดําเนินการทบทวนระเบยีบการปฏิบัติงานโดยมีการกําหนด
แบบฟอรมการประเมินมาตรฐาน โดยมีหัวขอการประเมิน ดังน้ี 

1. กรณีสินคาและบริการ 
 ดานการสงมอบ 40 % โดยเรียกรายงานจากระบบ SAP โดยใชวนั

กําหนดสง เทียบกับวันที่สงจริง 
 ดานคุณภาพ 40 %นําบันทึกขอบกพรอง มาเปนตัวเทียบกับ 

จํานวนครั้งที่สงของ โดยแยกเปนดานตามแบบฟอรม 
 ความพึงพอใจ/แกไข/บริการหลังการขาย 20 % เปนการประเมิน

โดยหนวยงานน้ันๆ 
2. กรณีผูรับเหมาชวง จะทําการระบุ Supplier List ของผูรับเหมา แตละ

โครงการที่เปน Sub A,B 
 ดานการสงมอบและคุณภาพ 90% โดยใช “แบบประเมินผลงาน

ผูรับเหมาชวงรายงาน” ซึ่งในแบบฟอรมจะมแีผนงาน และผลงาน
เปนตัวเปรียบเทียบ และคิดคา % ออกมา และแนบมาพรอมกับ
สงผลงาน 

 ดานความพึงพอใจ 10% โดยใชเปนการประเมินของหนวยงาน
น้ันๆ 

3. ฝายจัดซ้ือจะดําเนินการนําขอมูลผลการประเมินดังกลาวมาใชเปน
ฐานขอมูลในการจัดจางผูรับเหมาชวงใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของผูรับรับเหมาชวงในโครงการถัดไป 
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หัวขอ ประเด็นที่ตรวจพบ ความเห็นของผูบริหาร 
ซ่ึงในการทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานซึ่งแลวเสร็จในเดือนตลุาคม 2564 
และนําเสนอใหผูมีอาํนาจพิจารณาอนุมัติและประกาศใช พรอมดําเนินการ
ประเมินผูขายประจําป ภายในไตรมาส 4/2564 

 

13.2.10 แผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

 กลุมบริษัทฯ มีแผนที่จะทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ สําหรับป 2564 ซ่ึงจะดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของแตละระบบงานเปนราย 
ไตรมาส โดยมีแผนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมในระบบงานตาง ๆ ทีม่ีความสําคัญ โดยในการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในดังกลาว ไดพิจารณาจากการประเมินระดับความ
เส่ียงของระบบงาน (Risk-based Audit Plan) โดยระบบงานที่มีผลการประเมินระดับความเส่ียงในระดับสูงจะถูกพิจารณาเลือกมาตรวจสอบกอน โดยแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2564 
ซ่ึงไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 และการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

ครั้งที ่ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ชวงเวลาที่เขาตรวจ 
1 • การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร 

• การติดตามผล 
มกราคม - มีนาคม 2564 

2 • การควบคุมคลังสินคา 
• การติดตามผล 

เมษายน - มิถุนายน 2564 

3 • การจัดซ้ือและจายเงิน1 
• การติดตามผล 

กรกฎาคม - กันยายน 2564 

4 • การบริหารงานโครงการ1 
• การติดตามผล 

ตุลาคม – ธันวาคม 2564 

                                                           
1  ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2564 ไดอนุมัติการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบสําหรับไตรมาส 3/2564 และไตรมาส 4/2564 เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 
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นอกจากน้ี แผนการตรวจสอบภายในประจําป 2565 ซ่ึงไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 
4/2564 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

ครั้งที ่ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ชวงเวลาที่เขาตรวจ 
1 • การควบคุมทรัพยสิน 

• การติดตามผล 
มกราคม - มีนาคม 2565 

2 • การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) 
• การติดตามผล 

เมษายน - มิถุนายน 2565 

3 • การพัฒนาธุรกิจ 
• การติดตามผล 

กรกฎาคม - กันยายน 2565 

4 • การบริหารงานโครงการ 
• การติดตามผล 

ตุลาคม – ธันวาคม 2565 

ท้ังนี้ ฝายตรวจสอบภายในจะมีการตรวจติดตาม สรุปวิเคราะหผลการตรวจสอบในรอบป และรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากน้ี บริษัทฯ จะวางแผนการตรวจสอบ
ประจําปถัดไป ในทุก ๆ เดือนธันวาคม 
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13.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ แตงตั้งสํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรม
นิติ จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยธรรมนิติไดมอบหมายให นางสาวศมจรีย แกว
ขอมดี ตําแหนงกรรมการบริหาร ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยนางสาวศมจรีย แกวขอมดี มี
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณการอบรมที่ เหมาะสม เพียงพอตอการเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานดังกลาว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
จากคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณและประเมินผลงานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในประจําทุกป 
นอกจากนี้ การโยกยายและการถอดถอน หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ แทนการวาจางบุคคลภายนอก 

13.4 ขอสังเกตของผูสอบบญัชี 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบญัชีของกลุมบริษัทฯ ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญจากการประเมิน
และทดสอบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และไมไดออกรายงานขอสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในสําหรับป 2562 และ 2563 ใหกับบริษัทฯ โดยผูสอบบัญชีไดรายงานผลการประเมินและทดสอบการควบคุมภายในที่
เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2564 
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 14.  รายการระหวางกัน 

14.1 รายละเอียดบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและความสัมพันธ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยงและ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

1. บริษัท ศิลาสากล สระบุรี จํากัด (“ศิลาสากลสระบรุี”) 
ประกอบธุรกิจโรงโมหิน 

 มีผูถือหุนรวมกัน คือ 
 นายปยะดิษฐเปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของ

บริษัทฯ โดยเปนการถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 
1.00 และถือหุนทางออมผานบริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง 
จํากัด (“อัศวศิริสุขโฮลดิ้ง”) โดยนายปยะดิษฐ ถือหุนใน
อัศวศิริสุขโฮลดิ้งรอยละ 48.89 และอัศวศิริสุขโฮลดิ้งถือ
หุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 90.00 โดยนายปยะ
ดิษฐเปนกรรมการและผูถือหุนทางตรงในศิลาสากล
สระบุรีในสัดสวนรอยละ 80.00 

 ครอบครัวอัศวศิริสุข ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดย
เปนการถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 8.00 และถือ
หุนทางออมผานอัศวศิริสุขโฮลดิ้ง โดยครอบครัวอัศวศิริ
สุขถือหุนในอัศวศิริสุขโฮลดิ้งรอยละ 68.89 และอัศวศิริ
สุขโฮลด้ิงถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 90.00 โดย
ครอบครัวอัศวศิริสุข เปนผูถือหุนทางออมในศิลาสากล
สระบุรีในสัดสวนรอยละ 10.001   

 นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล ซ่ึงเปนกรรมการบริษัทฯ มี
การถือหุนทางตรงในศิลาสากลสระบุรีในสัดสวนรอยละ 
10.00 

2. บริษัท นายเหมือง จํากัด (“นายเหมือง”) 
ประกอบธุรกิจโรงโมหิน (ปจจุบันไมไดมีการดําเนินธุรกิจ) 

 มีผูถือหุนรวมกัน คือ  
 นายปยะดิษฐ ซ่ึงเปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน

ของบริษัทฯ โดยเปนการถือหุนทางตรงในสัดสวน 
รอยละ 1.00 และถือหุนทางออมผานอัศวศิริสุขโฮลด้ิง
โดยนายปยะดิษฐ ถือหุนในอัศวศิริสุขโฮลดิ้งรอยละ 
48.89 และอัศวศิริสุขโฮลด้ิงถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวน
รอยละ 90.00 โดยนายปยะดิษฐเปนผูถือหุนทางตรงใน
นายเหมือง  ในสัดสวนรอยละ 10.00 

 ครอบครัวอัศวศิริสุข ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดย
เปนการถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 8.00 และถือ
หุนทางออมผานอัศวศิริสุขโฮลดิ้ง โดยครอบครัว 
อัศวศิริสุขถือหุนในอัศวศิริสุขโฮลด้ิงรอยละ 68.89 และ

                                                           

 

1 ถือหุนผานบุคคลอ่ืน ในสัดสวนรอยละ 10.00 และครอบครัวอัศวศิริสุขมีการสงบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยงและ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความสัมพันธ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

อัศวศิริสุขโฮลดิ้งถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 
90.00 โดยครอบครัวอัศวศิริสุข เปนผูถือหุนทางออมใน
นายเหมืองในสัดสวนรอยละ 90.002  

3. รานจิบไถคาเฟ (“รานจิบไถคาเฟ”) 
ประกอบธุรกิจรานจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของบริษัทฯ เปนเจาของราน
จิบไถคาเฟ 
 นายปยะดิษฐเปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของ

บริษัทฯ โดยเปนการถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 
1.00 และถือหุนทางออมผานอัศวศิริสุขโฮลดิ้ง โดย 
นายปยะดิษฐ ถือหุนในอัศวศิริสุขโฮลด้ิงรอยละ 48.89 
และอัศวศิริสุขโฮลดิ้งถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 
90.00  

 นายปยะดิษฐเปนเจาของรานจิบไถคาเฟ 
4. นายอารี อัศวศิริสุข (“นายอารี”)3  นายอารี เปนผูถือหุนทางออมของบริษัทฯ ผานอัศวศิริสุข 

โฮลดิ้ง โดยนายอารี ถือหุนในอัศวศิริสุขโฮลดิ้งรอยละ 11.11 
และอัศวศิริสุขโฮลดิ้งถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 
90.00  

 นายอารีเปนบิดาของบิดาของนายปยะดิษฐ 
5. นางเนาวรัตน วัฒนวรลักษณ (“นางเนาวรัตน”)  นางเนาวรัตน เปนผูถือหุนทางตรงของบริษัทฯ ในสัดสวน

รอยละ 5.00  
 นางเนาวรัตน เปนมารดาของนายปยะดิษฐ 

6. นางพิชชาพร สุขสถาพรพงศ (“นางพิชชาพร”)  นางพิชชาพร เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยเปนการถือหุน
ทางตรงในสัดสวนรอยละ 1.50 และถือหุนทางออมผาน
อัศวศิริสุขโฮลด้ิง โดยนายปยะดษิฐ ถือหุนในอัศวศิริสุข 
โฮลดิ้งรอยละ 48.89 และอัศวศิริสุขโฮลดิ้งถือหุนในบริษัทฯ 
ในสัดสวนรอยละ 90.00  

 นางพิชชาพร เปนนองสาวของบิดาของนายปยะดษิฐ 
7. นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข (“นายปยะดิษฐ”)  นายปยะดิษฐเปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของ 

บริษัทฯ โดยเปนการถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 1.00 
และถือหุนทางออมผานอัศวศิริสุขโฮลดิ้ง โดยนายปยะดิษฐ 
ถือหุนในอัศวศิริสุขโฮลดิ้งรอยละ 48.89 และอัศวศิริสุข 
โฮลดิ้งถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 90.00  

 

                                                           

 

2 ถือหุนผานบุคคลอ่ืน ในสัดสวนรอยละ 90.00 และครอบครัวอัศวศิริสุขมีการสงบุคคลอ่ืนเปนตัวแทนเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
3
 นายอารี อัศวศิริสุขเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ 2564 
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14.2 รายละเอียดรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และสําหรบังวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

14.2.1 รายการท่ีจะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต 

 

1) รายการใหเชาอาคารสํานักงาน 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับป

สิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 

CCSP ใหเชาอาคารสํานักงานแก
รานจิบไถคาเฟ 

 รายได 
 ลูกหนี้ 

0.39 
- 

0.29 
- 

CCSP เปนเจาของอาคารซีอีซี ซึ่งเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของกลุมบริษัทฯ ทั้งน้ี เน่ืองจาก CCSP มีพื้นท่ี
อาคารซีอีซีบางสวนท่ีไมไดใชประโยชน CCSP จึงไดมีการใหเชาพื้นท่ีในอาคารซีอีซีดังกลาวแกบุคคลอื่น 
ซ่ึงรวมถึงรานจิบไถคาเฟที่มีการเชาพื้นที่ในอาคารซีอีซี เพื่อดําเนินธุรกิจรานกาแฟและขายอาหาร ขนาด 
93 ตารางวา โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 32,500 บาทตอเดือน ท้ังน้ี CCSP มีการคิดคาเชาพื้นที่จากรานจิบ
ไถคาเฟในอัตราท่ีเทียบเคียงไดกับคาเชาจากท่ีคิดจากผูเชารายอื่นซึ่งเปนบุคคลภายนอก รวมถึงมีการ
กําหนดเงื่อนไขทางการคาท่ีเทียบเคียงไดกับท่ีใหแกผูเชารายอื่นซ่ึงเปนบคุคลภายนอก  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล โดยการใหเชาพื้นท่ีดังกลาวเปนการ
ชวยเพิ่มรายไดใหแก CCSP จากพื้นท่ีของอาคารซีอีซีท่ีกลุมบริษัทฯ ไมไดมีการใชประโยชน นอกจากน้ี 
CCSP ยังมีการคิดคาเชาพื้นท่ี รวมถึงมีการกําหนดเง่ือนไขทางการคา ท่ีเทียบเคียงไดกับที่ใหแกผูเชาราย
อื่นซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
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2) รายการเชาท่ีดิน 

ลักษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สาํหรับป

สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สําหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 

CCSP มีการ เช า ท่ีดิ นจากนา ง
เนาวรัตน นายปยะดิษฐ นายอารี 
ศิลาสากลสระบุรี และนายเหมือง 

1. นางเนาวรัตน  
 คาใชจาย 
 คาใชจายคางจาย 

 
3.60 

- 
 

 
2.70 

- 
 
 

CCSP มีการเชาท่ีดินเลขที่ดิน 2700 แขวงลาดยาว เขตบางเขน (บางซ่ือ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี
ขนาดพื้นท่ีเทากับ 2 ไร 85 ตารางวา จากนางเนาวรัตน ซ่ึงเปนท่ีตั้งของอาคารซีอีซี โดยสัญญาเชามีอายุ 25 
ป โดยสัญญาเชาเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 และส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2585 โดยมีอัตราคาเชา
เทากับ 4,067.8 บาทตอตารางวาตอป โดยมีเง่ือนไขการจายคาเชาเปนรายเดือน ท้ังน้ี กลุมบริษัทฯ ไดมีการ
วาจางผูประเมินภายนอกเพื่อประเมินอัตราคาเชาท่ีดิน โดยอัตราคาเชาท่ีดินท่ีดังกลาวเทียบเคียงไดกับ
อัตราคาเชาของผูประเมินภายนอก (โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2.5 ทรัพยสิน
ที่ใชในการประกอบธุรกิจ) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอ CCSP โดยการเชา
ที่ดินจากนางเนาวรัตนดังกลาว เพื่อเปนท่ีต้ังอาคารซีอีซี ซึ่งเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัทฯ โดยนาง
เนาวรัตนมีการคิดอัตราคาเชาจาก CCSP ในระดับท่ีเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาที่ดินท่ีประเมินโดยผู
ประเมินภายนอก อีกท้ัง ยังมเีง่ือนไขการชําระราคาสําหรับรายการดังกลาวเปนไปตามปกติธุรกิจ  

2. นายปยะดิษฐ 
 คาใชจาย 
 เจาหน้ี/คาใชจายคางจาย 

 
0.24 

- 

 
0.16 

- 

กลุมบริษัทฯ มีการใชที่ดินในบริเวณตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท และตําบลหนาพระลาน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติสระบุรี จังหวัดสระบุรี รวมทั้งหมด 7 สัญญา โดยมีขนาดพื้นท่ีรวมเทากับ 88 ไร 1 งาน 
31.86 ตารางวา จากนายปยะดิษฐ นายอารี และศิลาสากลสระบุรี เพื่อใชเปนท่ีตั้งของโรงงานสระบุรี ในการ
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟลทติกคอนกรีต ผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป รวมถึงใชเปนศูนยซอมของ
กลุมบริษัทฯ ท้ังนี้ ในอดีตจนถึงป 2562 กลุมบริษัทฯ ไมเคยมีการจายคาตอบแทนการใชท่ีดินใหแกกลุม
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ ดังกลาว  

3. นายอารี1 
 คาใชจาย 
 เจาหน้ี/คาใชจายคางจาย 

 
0.08 
 - 

 
0.06 

- 
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ลักษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สาํหรับป

สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สําหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 

4. ศิลาสากลสระบุรี  
 คาใชจาย 
 เจาหน้ี/คาใชจายคางจาย 

 
0.07 

- 

 
0.06 

- 
 

อยางไรก็ดี ตอมา กลุมบริษัทฯ ไดมกีารทําสัญญาเชาท่ีดินดังกลาว โดยสัญญาเชามีอายุ 3 ป โดยสัญญาเชา
เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยมีอัตราคาเชาเทากับ 11.00 บาทตอ
ตารางวาตอป โดยมีเงื่อนไขการจายคาเชาเปนรายป โดยกลุมบริษัทฯ มีการวาจางผูประเมินภายนอกเพื่อ
ประเมินอัตราคาเชาท่ีดิน โดยอัตราคาเชาท่ีดินท่ีดังกลาวเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาของผูประเมิน
ภายนอก 
ทั้งน้ี ผูใหเชาตกลงยินยอมใหกลุมบริษัทฯ ตออายุสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวคราวละ 3 ป หรือตามระยะเวลาท่ี
กลุมบริษัทฯ รองขอ โดยตกลงเพิ่มคาเชาในอัตรารอยละ 3 ของคาเชาปลาสุดตอระยะเวลาทุก ๆ 3 ป (โปรด
พิจารณารายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมในสวนท่ี 2.2.5 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกิจ) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของ 
กลุมบริษัทฯ โดยการทําสัญญาเชาท่ีดินเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ ประกอบกับอัตราคาเชาท่ีดินสามารถ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาท่ีดินท่ีประเมินโดยผูประเมินภายนอก โดยเงื่อนไขทางการคามีความ
สมเหตุสมผล 
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2 
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ลักษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สาํหรับป

สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สําหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 

 5. นายเหมือง 
 คาใชจาย 
 เจาหน้ี/คาใชจายคางจาย 

 
0.52 

- 

 
0.40 

- 

กลุมบริษัทฯ ยังมีการใชท่ีดินในบริเวณตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รวมท้ังหมด 4 สัญญา 
โดยมีขนาดพื้นท่ีเชารวมเทากับ 17 ไร 3 งาน 87.45 ตารางวา จากนายเหมือง เพื่อใชเปนท่ีตั้งของโรงงาน
กระบ่ีเพื่อใชในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ของกลุมบริษัทฯ ท้ังนี้ ในอดีตจนถึงป 2562 กลุมบริษัทฯ ไมเคย
มีการจายคาตอบแทนการใชที่ดินใหแกกลุมบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ ดังกลาว 
อยางไรก็ดี ตอมา กลุมบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาท่ีดินดังกลาว โดยสัญญาเชามีอายุ 3 ป โดยสัญญาเชา
เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 และส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยมีอัตราคาเชาเทากับ 75.00 บาทตอ
ตารางวาตอป โดยมีเงื่อนไขการจายคาเชาเปนรายป โดยกลุมบริษัทฯ มีการวาจางผูประเมินภายนอกเพื่อ
ประเมินอัตราคาเชาท่ีดิน โดยอัตราคาเชาท่ีดินท่ีดังกลาวเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาของผูประเมิน
ภายนอก 
ทั้งน้ี ผูใหเชาตกลงยินยอมใหกลุมบริษัทฯ ตออายุสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวคราวละ 3 ป หรือตามระยะเวลาท่ี
กลุมบริษัทฯ รองขอ โดยตกลงเพิ่มคาเชาในอัตรารอยละ 3 ของคาเชาปลาสุดตอระยะเวลาทุก ๆ 3 ป (โปรด
พิจารณารายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติมในสวนท่ี 2.2.5 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกิจ) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของ 
กลุมบริษัทฯ โดยการทําสัญญาเชาท่ีดินเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ ประกอบกับอัตราคาเชาท่ีดินสามารถ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาท่ีดินท่ีประเมินโดยผูประเมินภายนอก โดยเงื่อนไขทางการคามีความ
สมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สาํหรับป

สิ้นสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 

2563 

สําหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 

 6. นายปยะดิษฐ 0.50 1.52 ตั้งแตในเดือนสิงหาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีการใชท่ีดินในบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 42 ตําบลหันสัง อําเภอ
บางปะหัน จังหวัดอยุธยา รวมท้ังหมด 3 แปลง โดยมีขนาดพื้นท่ีรวมเทากับ 21 ไร 3 งาน 89.76 ตารางวา 
(ไมรวมสวนท่ีเปนบอนํ้า)  
ทั้งน้ี ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 กลุมบริษัทฯ ไมเคยมีการจายคาตอบแทนการใชที่ดินใหแก 
นายปยะดิษฐ อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวกับนายปยะดิษฐในเดือนตุลาคม 
2563 โดยสัญญาเชามีอายุ 2 ป 3 เดือน โดยสัญญาเชาเร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2565 โดยมีอัตราคาเชาเทากับ 228 บาทตอตารางวาตอป โดยมีเง่ือนไขการจายคาเชาเปนรายป
โดยกลุมบริษัทฯ คํานวณอัตราคาเชา โดยอางอิงจากอัตราคาเชาท่ีดินของผูประเมินภายนอก 
ทั้งน้ี ผูใหเชาตกลงยินยอมใหกลุมบริษัทฯ ตออายุสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวคราวละ 3 ป หรือตามระยะเวลาท่ี
กลุมบริษัทฯ รองขอ โดยตกลงเพิ่มคาเชาในอัตรารอยละ 3 ของคาเชาปลาสุดตอระยะเวลาทุก ๆ 3 ป (โปรด
พิจารณารายละเอียดของสัญญาเพิม่เตมิในสวนท่ี 2.2.5 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของ 
กลุมบริษัทฯ โดยการทําสัญญาเชาท่ีดินเปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ ประกอบกับอัตราคาเชาท่ีดินสามารถ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาท่ีดินท่ีประเมินโดยผูประเมินภายนอก โดยเงื่อนไขทางการคามีความ
สมเหตุสมผล 

หมายเหต:ุ นายอารีเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ 2564  
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3) รายการวาจางท่ีปรึกษา (นางพชิชาพร)  

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับป

สิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 

รายการวาจางนางพิชชาพรเปนท่ี
ปรึกษา 

 คาใชจาย 
 

2.604 1.905 กลุมบริษัทฯ ไดวาจางนางพิชชาพรเปนท่ีปรึกษาของกลุมบริษัทฯ เพื่อใหคําปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมกอสราง ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราคาจางเปนรายเดือน เดือนละ 200,000 
บาท ไดรับคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย เชน ประกันสังคม โบนัส และประกัน
สุขภาพกลุม ซึ่งเปนอัตราท่ีเทียบเคียงไดกับอัตราคาจางเฉลี่ยและสวัสดิการของผูบริหารและท่ีปรึกษาราย
อื่นของบริษัทฯ เน่ืองจากนางพิชชาพรมปีระสบการณในการบริหารจัดการกลุมบริษัทฯ และในธุรกิจรับเหมา
กอสรางมาเปนระยะเวลากวา 40 ป ท้ังน้ี ในอดีต กลุมบริษัทฯ ไมไดมีการทําสัญญาท่ีปรึกษากับนางพิชชา
พรเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ดี ตั้งแตป 2563 เปนตนมา กลุมบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาที่ปรึกษากับ
นางพิชชาพร โดยสัญญาฉบับปจจุบัน มีลักษณะเปนสัญญารายป มีระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 – 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีอัตราคาจางเปนรายเดือน เดือนละ 200,000 บาท 
โดยท่ัวไป นางพิชชาพรมีการเขาทํางานในเวลาทําการปกติของบริษัทฯ โดยตัวอยางขอบเขตงานของ 
นางพิชชาพรไดแก (1) การใหคําแนะนําในเร่ืองของภาษีอากร การขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล และแนวทาง
การติดตอขอคืน (2) การชวยเจรจากับธนาคารในเร่ืองของเงินกูยืม และการใหคําแนะนําแนวทางการเจรจา
เง่ือนไขกับธนาคาร (3) แนวทางการตอรองราคาและเง่ือนไขการชําระเงินตางๆ กับผูจําหนายวัตถุดิบบาง
ราย (4) แนวทางการประสานงานและบริหารความสัมพันธกับหนวยงานราชการ เปนตน 
 
 

                                                           

 

4 รวมคาตอบแทนเงินโบนัสจํานวน 200,000 บาท 
5
 รวมคาตอบแทนเงินโบนัสจํานวน 100,000 บาท 
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ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับป

สิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอกลุมบริษัทฯ 
เน่ืองจากรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเปนไปเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
เน่ืองจากนางพิชชาพรมีประสบการณในการบริหารจัดการกลุมบริษัทฯ และในธุรกิจรับเหมากอสรางมาเปน
ระยะเวลากวา 40 ป  
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4) รายการบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงจํานองทรัพยสินสวนตัวเปนหลกัประกัน 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับป

สิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงโดยนํา
ท รั พ ย สิ น ส ว น ตั ว เ ข า เ ป น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อใหแกกลุม
บริษัทฯ 

1. นางเนาวรัตน - - กลุมบริษัทฯ มีการเปดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 5 แหง ซ่ึงกลุมบริษัทฯ มีการใชวงเงินสินเชื่อดังกลาว
เพื่อวัตถุประสงคท่ีตางกัน เชน เปนเงินทุนในการซื้อเคร่ืองจักร และเปนเงินทุนหมุนเวียนในกลุมบริษัทฯ 
เปนตน โดยนางเนาวรัตน นายปยะดิษฐ และศิลาสากลสระบุรี ไดนําทรัพยสินสวนตัวเขาเปนหลักประกัน 
สําหรับวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 2 แหง โดยมีมูลคาวงเงินท่ีค้ําประกันเทากับ 6,570 ลานบาท และ 
70 ลานบาท ตามลําดับ  
ท้ังน้ี อยางไรก็ดี เน่ืองจากกลุมบริษัทฯ ไดมีการยกเลกิวงเงินคํ้าประกัน 70 ลานบาทดังกลาว คุณปยะดิษฐ
จึงไดมีการไถถอนหลักประกันกับสถาบันการเงิน 1 แหง (มูลคาวงเงินท่ีคํ้าประกันเทากับ 70 ลานบาท) แลว
ในเดือนกันยายน ป 2564  อยางไรก็ดี สถาบันการเงินอีก 1 แหง มิไดไถถอนหลักประกันซ่ึงเปนทรัพยสิน
สวนตวัของนางเนาวรัตน นายปยะดิษฐ และศิลาสากลสระบุรี  
ท้ังน้ี การนําทรัพยสินสวนตัวเขาเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดโดย
สถาบันการเงิน และกลุมบริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนหลักคํ้าประกันดังกลาวแตอยางใด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อีกท้ัง กลุมบริษัทฯ ยังไมมีการจายคาตอบแทนใด ๆ ใน
การเขานําทรัพยสินเขาเปนหลักประกันดังกลาว  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ  

2. นายปยะดิษฐ - - 

3. ศิลาสากลสระบุรี - - 
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14.2.2 รายการท่ีจะไมเกิดขึ้นในอนาคต 

1) รายการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับป

สิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

256 
คํ้ า ป ร ะ กั น เ งิ น สิ น เ ช่ื อ ใ ห แ ก 
กลุมบริษทัฯ 

1. นายอารี - - กลุมบริษัทฯ มีการเปดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแหง และบริษัทเงินทุน 1 แหง ซ่ึงกลุมบริษัทฯ 
มีการใชวงเงินสินเชื่อดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคท่ีตางกัน เชน เปนเงินทุนในการซ้ือเครื่องจักร และเปน
เงินทุนหมุนเวียนในกลุมบริษัทฯ เปนตน โดยนายอารี นางพิชชาพร นางเนาวรัตน นายปยะดิษฐ ไดเขาคํ้า
ประกันใหกับกลุมบริษัทฯ สําหรับวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนดังกลาว รวมจํานวน 
20,206 ลานบาท โดยการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยสถาบัน
การเงินและบริษัทเงินทุน และกลุมบริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนการเขาคํ้าประกันดังกลาวแตอยางใด 
ท้ังน้ี สถาบันการเงินทุกแหง และบริษัทเงินทุน 1 แหงดังกลาว ไดมีการออกหนังสือยืนยันการถอนการเขา
คํ้าประกันโดยบุคคล ดังกลาวภายหลังจากบริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ัน 
รายการดังกลาวจะไมเกิดข้ึนอีกภายหลังจากบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินและบริษัทเงินทุน เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อีกท้ัง กลุมบริษัทฯ ยังไมมีการจาย
คาตอบแทนใด ๆ ในการเขาคํ้าประกันดังกลาว  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ รวมถึงรายการดังกลาวจะไมเกิดข้ึนอีกภายหลังจากบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

2. นางพิชชาพร   - - 

3. นางเนาวรัตน - - 

4. นายปยะดิษฐ - - 

 



สวนท่ี 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย  บริษัท ซีวลิเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

2 
  

สวนที่ 2.3.14 หนา 12 

 

2) รายการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับป

สิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 

บริษัทฯ มีรายการคํ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อใหแกศิลาสากลสระบุรี 

1. ศิลาสากลสระบุรี 
 

- - ในป 2557 ศิลาสากลสระบุรีมีการขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง โดยในชวงเวลาดังกลาว กลุม
ครอบครัวอัศวศิริสุขยังไมไดมีแผนในการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และยังไมไดมีการ
แบงแยกกลุมบริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ ของกลุมครอบครัวอัศวศิริสุข ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการขอเงินกูยืม
และทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินของศิลาสากลสระบุรี กลุมครอบครัวอัศวศิริสุขจึงไดมีการนํากลุมบริษัทฯ 
เขาคํ้าประกันภาระหน้ีสินของศิลาสากลสระบุรี จํานวน 82 ลานบาท 
โดยกลุมบริษัทฯ มีการเขาคํ้าประกันเงินกูยืมใหบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัทฯ คือ ศิลาสากลสระบุรี ในวงเงิน
กูยืมดังกลาวเทาน้ัน โดยไมไดมีการเขาค้ําประกันเงินกูยืมใหบริษัทอื่นแตอยางใด 
ท้ังน้ี สถาบันการเงินไดปลดภาระค้ําประกันของเงินกูยืมดังกลาวออกท้ังหมดแลวในเดือนสิงหาคม 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดขึ้นในอดีตตามความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจาก
สถาบันการเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของศิลาสากล โดยสถาบันการเงินไดปลดภาระคํ้าประกันของเงิน
กูยืมดังกลาวออกท้ังหมดแลวในเดือนสิงหาคม 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีสมเหตุสมผล รวมถึงรายการ
ดังกลาวจะไมเกิดข้ึนอีกภายหลังบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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3) รายการประกันภัยทรัพยสิน 

ลกัษณะรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / รายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับป

สิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธ.ค. 

2563 

สาํหรับงวด
เกาเดือน

สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 

2564 
บริษัทฯ มีการจัดทําประกันภัยใน
ทรัพยสินของนางเนาวรัตน 

 คาใชจาย 
 

0.001 - เน่ืองจากนางเนาวรัตน ไดมีการนําโฉนดท่ีดิน สําหรับเลขท่ีดิน 2700 แขวงลาดยาว เขตบางเขน (บางซื่อ) 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขาจํานองเพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ และ CCSP กับสถาบัน
การเงินแหงหน่ึง และสถาบันการเงินไดมีขอกําหนดใหทําประกันภัยความเส่ียงภัยสําหรับส่ิงปลูกสรางท่ีอยู
บนท่ีดินดังกลาว ซ่ึงประกอบดวย อาคารสํานักงานซีอีซี ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ CCSP และอาคารอื่น ๆ ซ่ึง
เปนกรรมสิทธิของนางเนาวรัตน โดยกรมธรรมประกันภัยฉบับปจจุบัน เร่ิมตั้งแตวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
- 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคาเบ้ียประกันภัยรวม 42,467 บาท โดยมีผูรับผลประโยชน คือ สถาบัน
การเงินดังกลาว ท้ังนี้ เน่ืองจากการจัดทํากรมธรรมประกันภัยเปนไปเพื่อประโยชนในการขอวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ CCSP บริษัทฯ จึงเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท้ังหมดในการจัดทํา
กรมธรรมประกันภัยดังกลาว โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 กลุมบริษัทฯ ไดตออายุกรมธรรม และแกไข
ขอบเขตของการประกันภัยเหลือแคเพียงอาคารสํานักงานซีอีซีเทาน้ัน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ CCSP นอกจากน้ี ในปจจุบันบริษัทฯ ไดตออายุ
กรมธรรม และแกไขขอบเขตของการประกันภัยเหลือแคเพียงอาคารสํานักงานซีอีซีเทาน้ันแลว 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนและเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ นอกจากน้ี ในปจจุบันบริษัทฯ ไดตออายุกรมธรรม และแกไขขอบเขต
ของการประกันภัยเหลือแคเพียงอาคารสํานักงานซีอีซีเทาน้ันแลว 

หมายเหต:ุ 1 คาใชจายประกันภัยสําหรับอาคารอื่น ๆ ซ่ึงเปนกรรมสิทธิของนางเนาวรัตน คํานวณตามสัดสวนจากคาใชจายประกันภัยรวม โดยอางอิงจากทุนประกันของทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย 
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14.3 มาตรการหรอืขั้นตอนในการอนุมัติใหเขาทํารายการระหวางกนั และนโยบายการทํารายการระหวางกันใน
อนาคต 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน 

การทํารายการระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน ใหผูรับผิดชอบงานและเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และหลักเกณฑที่
เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน ก.ล.ต. ขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแล และขอกําหนดของบริษัทโดย
เครงครัด ตลอดจนปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยรายการระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) ดวย ทั้งน้ี 
ในการทํารายการดังกลาวบริษัทจะทําการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดข้ึน โดยไมมีผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับ
ผลประโยชนดังกลาวมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับรายการระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการบริษัท
ไดจัดใหมีข้ันตอนการอนุมัติรายการระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันอยูภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี และผานการ
กล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัท และผูถือหุนเปนหลัก ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการ
ดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน ก.ล.ต. ขอกําหนดของหนวยงานที่
กํากับดูแล และขอกําหนดของบริษัท โดยพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาตามราคาตลาด
และเปนไปตามธุรกิจการคา (Fair and at Arm Length Basis) และมีการเปรียบเทียบราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือ
เงื่อนไขของการทํารายการดังกลาวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลการทํารายการ
ระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันตอสาธารณชนใหมคีวามถูกตองและครบถวน 

ในกรณีที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเปนรายการที่อาจเกิดข้ึนตอเน่ือง
ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดกรอบของรายการดังกลาว ซ่ึงจะตองมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่
วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของ และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน และ/หรือ สามารถ
แสดงใหเห็นไดวาการทํารายการดังกลาวมีการกําหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเปนธรรม และหากคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติกรอบการทํารายการขางตนเปนหลักการทั่วไป ฝายบริหารของบริษัทฯ ยอมสามารถดําเนินการทํารายการ
ที่มีลักษณะเปนไปตามกรอบที่กําหนดไวไดในทันทีโดยไมตองนํารายการดังกลาวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการอีกครั้ง 
และบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน และ ตลาดหลักทรัพยฯ 

หากมีการเขาทํารายการระหวางกันหรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันที่เปนธุรกรรมอ่ืน บริษัทฯ จะตองเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันที่เกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มี
ความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ
รายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาว เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี โดยที่ผูที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการจะไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทํา
รายการ เพ่ือใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนของบริษัทฯ แตเปน
การทํารายการที่ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนทุกรายเปนสําคัญ 
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การทํารายการระหวางกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัในอนาคต 

 รายการระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ที่เกิดข้ึนและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จะเปนรายการที่
ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก เสมือนกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s length basis) โดยจัดใหมีระบบการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือใหมั่นใจไดวาการทํารายการ
เปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ รวมทั้งเปดเผยการทํารายการตามหลักเกณฑที่
เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน ก.ล.ต. และหนวยงานที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลโดยเครงครัด  

 ในกรณีที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเปนรายการท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต  
บริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและ
เงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นและ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติกรอบการทํารายการดงักลาว 

14.4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวาในอนาคตรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอย เชน 
รายการขายวัสดุกอสราง รายการใหเชาอาคารสํานักงาน รายการเชาที่ดิน รายการวาจางที่ปรึกษา (นางพิชชาพร) และ
รายการบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจํานองทรัพยสินสวนตัวเปนหลักประกัน เปนตน จะยังคงเกิดข้ึน โดยบริษัทฯ จะ
ดําเนินการใหราคาและเงื่อนไขการชําระราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ อยางไรก็ตาม รายการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และรายการประกันภัยทรัพยสิน คาดวาจะไมเกิดข้ึนตอไปในอนาคต (โปรดพิจารณา
รายละเอียดสัญญาเชาที่ดินในสวนที่ 2.2.5 – ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ และสวนท่ี 2.3.14 – รายการระหวางกัน) 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กลุมบริษัทฯ เขาไดทําสัญญาจางในสวนธุรกิจตามประทานบัตรเพ่ือ
ดําเนินกิจการทําเหมืองหินอุตสาหกรรม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.8 – ขอมูลสําคัญอ่ืน หัวขอ 8.2.6 
สัญญาจางในสวนธุรกิจตามประทานบัตรเพ่ือดําเนินกิจการทําเหมืองหินอุตสาหกรรม”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ไดมีการพิจารณาขอมูลที่กลุมบริษัทฯ มีการวิเคราะหผลตอบแทน
ที่กลุมบริษัทฯ คาดวาจะไดรับจากการดําเนินธุรกิจในแตละรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ประกอบกับผลประกอบการของ
บริษัทอ่ืนที่มีการดําเนินธุรกิจเหมืองหินที่มีขอมูลสาธารณะ (Public Information) โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว
วาการเขาทํารายการดังกลาวและใหความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนรูปแบบธุรกิจที่ใหผลตอบแทนที่เทียบเคียง
ไดกับบริษัทอ่ืนที่มีการดําเนินธุรกิจเหมืองหินที่มีขอมูลสาธารณะ (Public Information) และเงื่อนไขทางการคาที่มีความ
สมเหตุสมผล และเปนรายการที่เปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีที่สุดของกลุมบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว ทั้งน้ี ภายหลังจากศิลาสากลสระบุรีเริ่ม
ดําเนินกิจการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมตามสัญญาดังกลาว กลุมบริษัทฯ ยังมีแนวโนมที่จะมีรายการระหวางกันกบัศิลาสากล
สระบุรีเพ่ิมเติม ซึ่งไดแก รายการซื้อหินผลิตภัณฑที่ไดจากการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมดังกลาว ซ่ึงเปนหนึ่งในวัสดุกอสราง
เพ่ือใชในการดําเนินงานกอสรางของกลุมบริษัทฯ ทั้งน้ี ในการเขาทํารายการดังกลาว กลุมบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ และ
แนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม 
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นและคณะกรรมการบริษัทเปนผู
พิจารณาอนุมัติกรอบการทํารายการดังกลาว 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จํากดั (มหาชน) 
CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
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15.1. สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

ประจํางวด ผูสอบบัญช ี สรุปรายงานการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 
5730 จากบริษัท สํานักงาน  
อีวาย จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบ
บัญชีที่ได รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

ผู ส อบ บัญ ชี ไ ด ต ร วจ ส อบ งบ กา ร เ งิ น รว ม ซึ่ ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ สําคัญและไดตรวจสอบ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 
ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกตองตามที่ ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

ผู ส อบ บัญ ชี ไ ด ต ร วจ ส อบ งบ กา ร เ งิ น รว ม ซึ่ ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ สําคัญและไดตรวจสอบ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 
ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกตองตามที่ ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน 

15. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
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ประจํางวด ผูสอบบัญช ี สรุปรายงานการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

ผู ส อบ บัญ ชี ไ ด ต ร วจ ส อบ งบ กา ร เ งิ น รว ม ซึ่ ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ สําคัญและไดตรวจสอบ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 
ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดย
ถูกตองตามที่ ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน 

รายงานการสอบทาน 
และขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลสําหรับงวด
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2564 

ผูสอบบัญชีไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 
และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหวางกาลแบบยอของกลุมบริษัทฯ และไดสอบทาน
ขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดวย
เชนกัน 
ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทาง
การเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
ของผูสอบบัญชี 
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15.2. ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ถึงป 2563 และขอมลูทางการเงินระหวาง
กาลสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี วันที่ 30 กันยายน 2564 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 
งบแสดงฐานะการเงิน 2561 2562 2563 2564 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สินทรัพย 

      
  

สินทรัพยหมุนเวียน 
    

    
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 84.22 2.74 590.54 15.65 274.27 5.55 639.63 10.36 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 128.29 4.17 193.31 5.12 534.38 10.81 875.59 14.18 
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา         

รายไดท่ียังไมไดเรียกชําระ 706.08 22.94 961.23 25.48 1,863.78 37.69 2,088.63 33.84 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 302.50 9.83 120.08 3.18 249.51 5.05 291.52 4.72 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกรรมการ 143.59 4.66 - - - - - - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 0.49 0.02 - - - - - - 
สินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางาน 157.64 5.12 56.65 1.50 96.39 1.95 226.80 3.67 
เงินจายลวงหนาผูรับเหมาและเงินมัดจําคาสินคา 117.40 3.81 319.17 8.46 229.55 4.64 239.99 3.89 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 43.45 1.41 53.66 1.42 95.14 1.92 131.62 2.13 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,683.66 54.69 2,294.64 60.82 3,343.01 67.61 4,493.77 72.80 
สินทรัพยไมหมุนเวียน         
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 191.43 6.22 189.82 5.03 216.35 4.38 337.80 5.47 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  92.66 3.01 87.83 2.33 159.06 3.22 142.32 2.31 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  1,061.38 34.48 1,116.38 29.59 981.62 19.85 982.34 15.91 
สินทรัพยสิทธกิารใช - - - - 184.80 3.74 138.19 2.24 
สินทรัพยไมมีตัวตน 11.32 0.37 8.18 0.22 5.14 0.10 4.38 0.07 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 23.49 0.76 23.29 0.62 23.90 0.48 25.00 0.40 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14.44 0.47 52.43 1.39 30.96 0.63 48.95 0.79 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,394.73 45.31 1,477.93 39.18 1,601.84 32.39 1,678.97 27.20 
รวมสินทรัพย 3,078.39 100.00 3,772.57 100.00 4,944.85 100.00 6,172.75 100.00 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 
งบแสดงฐานะการเงิน 2561 2562 2563 2564 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน         
หน้ีสินหมุนเวียน         
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 406.45 13.20 419.23 11.11 1,193.52 24.14 1,427.84 23.13 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 617.70 20.07 640.36 16.97 1,071.29 21.66 1,345.55 21.80 
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 
44.30 1.44 76.46 2.03 60.83 1.23 60.74 0.98 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 

69.85 2.27 28.86 0.76 3.33 0.07 0.34 0.01 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 163.76 5.32 67.97 1.80 150.78 3.05 186.86 3.03 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา         

รายไดคากอสรางรับลวงหนา - - 5.83 0.15 - - 67.81 1.10 
เงินรับลวงหนาจากผูวาจาง 439.73 14.28 1,347.29 35.71 1,143.13 23.12 1,846.88 29.92 

ภาษีเงินไดคางจาย 34.08 1.11 2.34 0.06 2.17 0.04 9.14 0.15 
ประมาณการหน้ีสินจากคดคีวาม 58.10 1.89 43.36 1.15 43.18 0.87 48.74 0.79 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5.56 0.18 7.26 0.19 22.91 0.46 42.06 0.68 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,839.55 59.76 2,638.95 69.95 3,691.14 74.65 5,035.94 81.58 
หน้ีสินไมหมุนเวียน         
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธจิาก         
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 37.95 1.23 40.80 1.08 108.49 2.19 119.65 1.94 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 
32.48 1.05 3.62 0.10 0.29 0.01 0.03 0.00 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันโครงการ
กอสราง 

- - 14.73 0.39 17.22 0.35 15.62 0.25 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 49.99 1.62 65.09 1.73 67.88 1.37 71.32 1.16 
หน้ีสินไมหมนุเวียนอื่น 0.41 0.01 0.41 0.01 0.41 0.01 0.58 0.01 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 120.83 3.93 124.63 3.30 194.29 3.93 207.20 3.36 
รวมหน้ีสิน 1,960.37 63.68 2,763.59 73.25 3,885.42 78.58 5,243.14 84.94 
สวนของผูถือหุน         
ทุนเรือนหุน         
   ทุนจดทะเบียน 500.00  500.00  700.00  700.00  
         
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 500.00 16.24 500.00 13.25 500.00 10.11 500.00 8.10 
สวนตํ่ากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน 

(77.88) (2.53) (77.88) (2.06) (77.88) (1.57) (77.88) (1.26) 

กําไรสะสม         
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 7.50 0.24 22.50 0.60 28.50 0.58 28.50 0.46 
   ยังไมไดจัดสรร 688.40 22.36 564.37 14.96 608.81 12.31              

478.99  
                

7.76  
รวมสวนของผูถือหุน 1,118.02 36.32 1,008.99 26.75 1,059.43 21.42 929.61 15.06 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,078.39 100.00 3,772.57 100.00 4,944.85 100.00 6,172.75 100.00 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับงวดเกาเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได 
      

    
รายไดจากการรับเหมากอสราง 3,292.69 82.20 2,950.23 91.90 3,752.31 90.86 2,719.19 90.67 3,532.14 94.55 
รายไดจากการจําหนายวัสดุ
กอสราง 

668.80 16.70 174.38 5.43 327.67 7.93 236.28 7.88 179.25 4.80 

รายไดคาเชา 17.10 0.43 15.70 0.49 14.73 0.36 11.19 0.37 11.92 0.32 
รายไดอ่ืน1 27.333 0.68 70.093 2.18 34.87 0.84 32.45 1.08 12.54 0.34 
รวมรายได 4,005.92 100.00 3,210.40 100.00 4,129.58 100.00 2,999.11 100.00 3,735.85 100.00 
คาใชจาย           
ตนทุนการรับเหมากอสราง 2,645.90 66.05 2,519.60 78.48 3,404.26 82.44 2,461.53 82.08 3,140.63 84.07 
ตนทุนจําหนายวัสดุกอสราง 555.21 13.86 157.02 4.89 309.71 7.50 223.10 7.44 167.21 4.48 
ตนทุนการใหเชา 8.62 0.22 8.70 0.27 9.27 0.22 6.89 0.23 7.93 0.21 
คาใชจายในการบริหาร 355.87 8.88 345.26 10.75 292.72 7.09 224.17 7.47 213.22 5.71 
รวมคาใชจาย 3,565.60 89.01 3,030.58 94.40 4,015.96 97.25 2,915.70 97.22 3,529.00 94.46 
กําไรกอนคาใชจายทางการ
เงนิและคาใชจายภาษีเงินได 

440.32 10.99 179.82 5.60 113.62 2.75 83.41 2.78 206.85 5.54 

รายไดทางการเงิน3 2.93 0.07 3.17 0.10 1.80 0.04 1.50 0.05 0.84 0.02 
ตนทุนทางการเงนิ (17.70) (0.44) (11.85) (0.37) (8.98) (0.22) (6.28) (0.21) (4.98) (0.13) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงิน
ได 

425.55 10.62 171.14 5.33 106.44 2.58 78.63 2.62 202.71 5.43 

คาใชจายภาษีเงินได (92.31) (2.30) (30.49) (0.95) (19.55) (0.47) (13.19) (0.44) (32.54) (0.87) 
กําไรสําหรับป/งวด 333.24 8.31 140.65 4.38 86.89 2.10 65.44 2.18 170.18 4.56  

          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:           
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 

          

ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
- สุทธจิากภาษีเงินได 

-  0.32  -  -  -  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับป/งวด 

-  0.32  -  -  -  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป/งวด 

333.24  140.97  86.89  -  -  

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน           
กําไรสําหรับป  
มูลคาท่ีตราไว 1,000.00 บาท
ตอหุน 

666.49  281.31  -  -  -  

กําไรสําหรับป  
(ปรับปรุงมูลคาท่ีตราไว2) 
มูลคาท่ีตราไว 1.00 บาทตอหุน 

0.67  0.28  0.17  0.13  0.34  

หมายเหตุ 1 ป 2563 เปนตนไป ไดมีการปรับการแสดงรายไดทางการเงินแยกตางหากออกจากรายไดอ่ืน จึงทําใหมีการปรับการแสดงรายการดังกลาวในสวนของป 2561-2562 
ดวย ทั้งนี้ การปรับดังกลาวไมกระทบขอมูลทางการเงินใด ๆ เปนเพียงการแยกบรรทัดเพ่ือการอธิบายเทาน้ัน  

2 ปรับปรุงมูลคาที่ตราไวใหเทากับมูลคาที่ตราไว ณ ปจจุบนัท่ี 1.00 บาทตอหุน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานและสะทอนมูลคาที่ตราไว ณ 
ปจจุบันของบริษัทฯ 

3 บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายไดทางการเงินแยกออกจากรายไดอ่ืนในปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 
ดังนั้น เพื่อใหรายไดอ่ืนสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เปรียบเทียบกันได บริษัทฯ จึงไดนําเสนอรายไดอ่ืนของปดังกลาวแบบไมรวม
รายไดทางการเงิน 
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งบกระแสเงินสด 
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือน 

สิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

    
กําไรกอนภาษี 425.55 171.14 106.44 78.63 202.71 
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)      
จากกิจกรรมดําเนินงาน      

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 124.06 175.82 223.19 162.65 194.69 
กําไรจากการโอนสิทธิในกิจการรวมคา - - (19.13) (19.13) - 
ขาดทุนจากการถอนตัวจากกิจการรวมคา - - 3.55 3.55 - 
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 4.98 - - - - 
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายเคร่ืองจักร 
อุปกรณ และยานพาหนะ 

(5.25) (31.71) (11.11) (10.35) (7.80) 

(โอนกลับ) รายการคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 2.62 (1.30) (0.03) - - 
โอนสินทรัพยไปเปนตนทุนโครงการกอสราง 2.01 - - - - 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 58.10 - - - - 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันโครงการกอสราง - 31.98 5.96 0.22 0.81 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 6.30 17.06 5.43 4.10 4.04 
รายไดจากการยกหน้ีให - (24.27) - - - 
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง - (3.26) (0.18) 2.14 5.55 
รายไดทางการเงิน (2.93) (3.17) (1.80) (1.50) (0.84) 
ตนทุนทางการเงิน 17.70 11.85 8.98 6.28 4.98 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย      
และหน้ีสินดําเนินงาน 633.15 344.14 321.32 226.60 404.14 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง      
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 267.16 (64.64) (363.04) (390.95) (341.17) 
รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ 62.42 (255.15) (902.55) (949.63) (224.85) 
ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน (52.23) 182.43 (129.43) (71.80) (42.01) 
สินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางาน (10.12) 100.99 (39.74) (84.23) (130.41) 
เงินจายลวงหนาผูรับเหมาและเงินมัดจําคาสินคา 16.26 (201.77) 88.77 31.62 (10.44) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 21.21 (11.21) (47.32) (39.73) (13.12) 
สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 0.42 (0.94) (3.09) (1.70) (13.54) 

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)      
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (86.43) 49.11 487.23 615.16 278.24 
เจาหน้ีเงินประกันผลงาน (11.46) (95.80) 83.79 34.71 36.08 
รายไดคากอสรางรับลวงหนา (149.51) 5.83 (5.83) (2.52) 67.81 
เงินรับลวงหนาจากผูวาจาง (378.30) 907.56 (204.16) (162.13) 703.75 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (15.87) 1.69 15.65 6.44 19.15 
จายชําระหน้ีสินจากคดีความ - (11.48) - - - 
จายชําระหน้ีสินจากการรับประกันโครงการกอสราง 0.03 (17.26) (3.46) (3.09) (2.40) 
จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (0.77) (1.57) (2.64) (2.27) (0.60) 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น - - - - 0.18 

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 295.97 931.96 (704.52) (793.52) 730.81 
จายดอกเบ้ีย (13.01) (13.58) (5.45) (4.55) (2.73) 
รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล - - 46.88 14.11 - 
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (91.38) (98.18) (41.70) (25.94) (54.46) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 191.57 820.19 (704.78) (809.89) 673.62 
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งบกระแสเงินสด 
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือน 

สิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกรรมการลดลง 84.82 143.57 - - - 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกันลดลง - 0.49 - - - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกันลดลง (เพ่ิมข้ึน) (11.83) 1.61 (29.81) (0.81) (121.45) 
เงินสดจายสุทธิจากการโอนสิทธิในกิจการรวมคา - - (0.46) (0.46) 0.00 
ซ้ือที่ดิน อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ (208.62) (137.81) (198.97) (151.38) (70.69) 
เงินจายลวงหนาคาซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมข้ึน - - - - - 
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1.23) - - - - 
เงินสดรับจากการจําหนายเคร่ืองจักร อุปกรณ และยานพาหนะ 14.76 43.96 17.45 12.17 19.06 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2.86 2.79 4.64 4.27 0.79 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (119.24) 54.63 (207.15) (136.20) (172.29) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (30.19) 12.77 774.29 711.88 234.32 
ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชา (51.88) (61.42) (109.78) (71.70) (67.03) 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (92.53) (69.85) (28.86) (24.51) (3.24) 
จายเงินปนผล - (250.00) (40.00) (40.00) (300.00) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (174.60) (368.50) 595.66 575.68 (135.96) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (102.27) 506.33 (316.28) (370.42) 365.37 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของสินทรัพย 
ท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

- - - - - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 186.48 84.22 590.54 590.54 274.27 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 84.22 590.54 274.27 220.12 639.63 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม      
รายการท่ีมิใชเงินสด      
สินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมข้ึนจากการทําสัญญาเชา 21.91 92.47 61.95 29.00 75.77 
ซ้ืออุปกรณที่ยังไมไดจายชําระ 8.21 11.73 7.34 - - 
โอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปเปนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ 

0.24 0.11 - - 10.44 

 
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณไปเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
ลงทุน 

- - 13.28 13.28 
 

- 

โอนสินทรัพยสิทธกิารใชเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ - - 42.88 41.29 95.83 
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ  

อัตราสวนทางการเงิน  หนวย 
สาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเกาเดือน 
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 
อัตราสวนสภาพคลอง  

   
 

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.92 0.87 0.91 0.89 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.10 0.29 0.22 0.30 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.09 0.37 (0.22) 0.211 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 27.90 22.65 11.55 7.041 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 12.90 15.89 31.17 51.14 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 31.83 33.30 59.26 33.711 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 11.31 10.81 6.07 10.68 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา เทา 5.12 4.48 4.53 3.771 
ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 70.37 80.33 79.49 95.52 
วงจรเงินสด (Cash cycle) วัน (46.15) (53.63) (42.25) (33.70) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร      
อัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสราง รอยละ 19.64 14.60 9.28 11.08 
อัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุกอสราง รอยละ 16.98 9.96 5.48 6.72 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 10.38 3.49 1.92 5.22 
อัตรากําไรอ่ืน รอยละ 0.75 2.28 0.89 0.36 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร รอยละ 0.46 7.47 (8.95) 3.47 
อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 8.31 4.38 2.10 4.56 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ 35.03 13.23 8.40 22.821 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 10.21 4.11 1.99 4.081 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 45.42 29.06 27.17 42.551 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.23 0.94 0.95 0.901 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.75 2.74 3.67 5.64 
อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทา 0.53 0.56 1.29 1.73 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 22.75 68.61 (129.23) 267.31 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) เทา 0.54 1.58 (1.87) 1.54 
อัตราการจายเงินปนผล รอยละ - 177.74 46.03 176.29 

หมายเหตุ:   1 คํานวณโดยปรับยอดสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เปนยอดเต็มป (Annualized) เพ่ือเปรียบเทียบ 
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16.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน  

กลุมบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากธุรกิจรับเหมากอสราง ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ CCSP และ THE และไดตอยอด

ไปอีก 2 ธุรกิจ ไดแก (1) ธรุกิจจาํหนายวัสดุกอสราง ซึ่งเปนการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) ซ่ึงดําเนินการ

โดย  CCSP  และการจําหนายวัสดุกอสรางตาง ๆ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ CCSP และ THE และ (2) ธุรกิจใหเชา ซ่ึงโดย

หลักจะเปนการใหเชาอาคารสํานักงานจํานวน 1 แหง และเชาเครื่องจักรและอุปกรณกอสรางที่ยังไมไดใชงาน ซ่ึงดําเนินการ

โดยบริษัทฯ CCSP และ THE 

กลุมบริษัทฯ รับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางตามอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จ ซ่ึงคํานวณโดยการ

เปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางที่เกิดข้ึนแลวจนถึงวันส้ินงวดกับตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสรางตาม

สัญญา สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับ 3,292.69 ลานบาท 2,950.23 ลานบาท 3,752.31 

ลานบาท 2,719.19 ลานบาท และ 3,532.14 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดจากการรับเหมากอสรางของกลุมบริษัทฯ ลดลง

ในป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดสงมอบงานขนาดใหญในป 2561 เชน โครงการกอสรางทางแยกตางระดับหา

แยกน้ํากระจาย และโครงการกอสรางขนาดใหญมีความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญ เชน โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 29, 30 และ 31 และโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และในชวงป 2562 เปน

ชวงเร่ิมตนการกอสรางโครงการใหม เชน โครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-

จีน ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 ซ่ึงการรับรูรายไดโครงการกอสรางในชวงแรกจะนอย เนื่องจาก

ความคืบหนาของงานจะนอยกวาชวงอ่ืน ๆ อยางไรก็ดี รายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2563 เพ่ิมขึ้นจากป 2562 โดย

หลักมาจากความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญของงานโครงการกอสรางที่กลุมบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการในชวงตนป 2562 เชน 

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 โครงการพัฒนาคูนํ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการทางหลวง

หมายเลข 3701 อยางไรก็ดี รายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2563 เพ่ิมขึ้นจากป 2562 โดยหลักมาจากความคืบหนา

อยางมีนัยสําคัญของงานโครงการกอสรางท่ีกลุมบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการในชวงตนป 2562 เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทย-จีน ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  โครงการทาง

หลวงหมายเลข 3246 โครงการพัฒนาคูนํ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 นอกจากน้ี รายได

จากการรับเหมากอสรางในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันในปกอนหนาโดยหลักมา

จากความคืบหนาของโครงการงานทาอากาศยาน ไดแก โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง และโครงการทาอากาศยาน

จังหวัดระนอง และโครงการงานทาง เชน โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 และโครงการ

ทางหลวงหมายเลข 304 รวมถึงการรับรูรายไดคาเค (K) จากโครงการที่ไดสงมอบงานในอดีต ท้ังน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564 กลุมบริษัทฯ มีมูลคาของงานที่ยังไมไดสงมอบเทากับ 12,726.28 ลานบาท นอกจากน้ี ในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือน

พฤศจิกายน 2564 กลุมบริษัทฯ ไดเขาลงนามในสัญญารับเหมากอสรางเพ่ิมเติมจํานวน 4,146.76 ลานบาท 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเทากับ 646.79 ลานบาท 430.62 ลานบาท 348.05 ลาน

บาท 257.66 ลานบาท และ 391.51 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 

19.64 รอยละ 14.60 รอยละ 9.28 รอยละ 9.48 และรอยละ 11.08 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นตนในป 2562 ลดลงมีสาเหตุ

หลักมากจากที่กลุมบริษัทฯ ไดทยอยสงมอบงานสําหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-

16. การวิเคราะหและอธิบายของฝายจัดการ 
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นครราชสีมา ตอน 29, 30 และ 31 ในชวงระหวางป 2562 ซ่ึงเปนโครงการกอสรางที่บริษัทฯ บริหารจัดการตนทุนคากอสราง

ไดดีจากการประหยัดตอขนาด เน่ืองจาก เปนโครงการในพ้ืนที่ตอเนื่องกัน จึงทําใหมีกําไรข้ันตนที่สูง และกลุมบริษัทฯ ไดเร่ิม

งานกอสรางโครงการโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญซึ่งมีกําไรข้ันตนที่นอยกวาโครงการอ่ืน ๆ ชวงปลายป 2562 และอัตรากําไร

ข้ันตนในป 2563 ลดลง ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญของงานโครงการกอสรางขนาดใหญ ซ่ึงมีอัตรา

กําไรข้ันตนที่นอยลง อยางไรก็ดี อัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2564 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันในปกอนหนาโดยหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของสัดสวนรายไดจากการรับเหมากอสรางจากงาน

ทางและงานทาอากาศยาน ซ่ึงเปนงานที่มีอัตรากําไรข้ันตนที่มากกวางานรถไฟ  

กลุมบริษัทฯ รับรูรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางเมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ

เปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว ซ่ึงจะบันทึกตามรายไดที่หักสวนลดแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 

และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายวัสดุ

กอสรางเทากับ 668.80 ลานบาท 174.38 ลานบาท 327.67 ลานบาท 236.28 ลานบาท และ 179.25 ลานบาท ตามลําดับ 

โดยรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางของกลุมบริษัทฯ ลดลงในป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดสงมอบ

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปใหกับบริษัทรับเหมากอสรางรายหนึ่งสวนใหญในป 2561 และสงมอบที่เหลือในชวงตนป 2562 

อยางไรก็ดี รายไดจากการจําหนายวัสดุกอสราง เพ่ิมข้ึนในป 2563 เมื่อเทียบกับป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากกลุมบริษัทฯ 

ไดปรับกลยุทธในการเพ่ิมการจําหนายวัสดุกอสรางมากขึ้น ทั้งนี้ การจําหนายวัสดุกอสรางทั้งหมดเปนการจําหนายใหกับ

ผูรับเหมาชวง อยางไรก็ดี รายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงจาก

งวดเดียวกันในปกอนหนาโดยหลักมาจากแนวโนมของการปรับตัวข้ึนของราคาวัสดุโภคภัณฑ (Commodity) เชน เหล็ก และ

คอนกรีต สงผลใหผูรับเหมาชวงบางสวนชะลอการส่ังซ้ือลงจากเดิมที่อาจมีการส่ังวัสดุกอสรางลวงหนา (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.4.1.4 โรงงานผลิตวัสดุกอสราง) 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางเทากับ 113.59 ลานบาท 17.36 ลานบาท 17.96 

ลานบาท 13.18 ลานบาท 12.04 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางเทากับรอย

ละ 16.98 รอยละ 9.96 รอยละ 5.48 รอยละ 5.58 และรอยละ 6.72] ตามลําดับ โดยอัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุ

กอสรางในป 2562 ลดลงเมื่อเทยีบกับป 2561 และในป 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ 

ไดสงมอบช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปแลวทั้งจํานวนในชวงตนป 2562 ทําใหรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางและกําไร

ข้ันตนลดลง ท้ังนี้ อัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มข้ึน 

โดยหลักเปนผลมาจากการบริหารจัดการการซ้ือวัสดุกอสราง และการไดรับประโยชนจากการประหยัดตอขนาดจากการตกลง

ซื้อวัสดุกอสรางในปริมาณมาก 

กลุมบริษัทฯ รับรูรายไดคาเชาออกเปน 2 สวน ไดแก (1) รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยตามวิธีเสนตรงตลอดอายุ

สัญญาเชา และ (2) คาเชาอ่ืน ๆ ไดแก คาเชาเครื่องจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดคาเชาเทากับ 

17.10 ลานบาท 15.70 ลานบาท 14.73 ลานบาท 11.19  ลานบาท และ 11.92 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดคาเชาของ

กลุมบริษัทฯ ลดลงเล็กนอยในป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการการลดลงของรายไดคาเชาอ่ืน ๆ และลดลงในป 2563 เมื่อ

เทียบกับป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดใหเชาเครื่องจักรลดลง เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไมไดมีการใหเชา

เครื่องจักรแกกิจการที่เก่ียวของกัน นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ มีรายไดคาเชาเคร่ืองจักรงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2564 จํานวน 0.10 ลานบาท 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจากการใหเชาเทากับ 8.48 ลานบาท 7.00 ลานบาท 5.46 ลานบาท 4.30 ลาน
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บาท และ 3.99 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชาเทากับรอยละ 49.59 รอยละ 44.59 รอยละ 

37.07 รอยละ 38.39 และรอยละ 33.46 ตามลําดับ โดยการคอย ๆ ลดลงของอัตรากําไรขั้นตนดังกลาวในป 2562 และป 

2563 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 รวมถึงงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเกาเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นคาเส่ือมราคาจากการปรับปรุงพ้ืนที่บางสวนในอาคารซีอีซีตามรอบ

ระยะเวลาซอมบํารุง และการเพ่ิมขึ้นของคาเชาที่ดินจากการใหเชาพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 333.24 ลานบาท 140.65 ลานบาท 86.89 ลานบาท 65.44 ลานบาท และ 

170.18 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.31 รอยละ 4.38 รอยละ 2.10 รอยละ 2.18 และรอย

ละ 4.56 ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ ในป 2562 ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก รายไดจากการรับเหมากอสราง

ลดลงจากโครงการกอสรางขนาดใหญไดสงมอบงานในป 2561 และโครงการกอสรางใหมไดเริ่มกอสรางในชวงปลายป 2562 

ซึ่งการรับรูรายไดโครงการในชวงแรกจะนอย อีกทั้ง กําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางลดลงเปนผลมาจาก ในป 2562 

บริษัทฯ ไดเร่ิมงานกอสรางโครงการโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญซ่ึงมีอัตรากําไรขั้นตนที่นอยกวาโครงการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ 

กลุมบริษัทฯ ไดนํากําลังการผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปมาใชสําหรับโครงการของกลุมบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ ไดสง

มอบสินคาดังกลาวใหกับบริษัทรับเหมากอสรางรายหนึ่งทั้งจํานวนในชวงตนป 2562 ทําใหรายไดจากการจําหนายวัสดุ

กอสรางลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี กําไรสุทธแิละอัตรากําไรสุทธิสําหรับป 2563 เมื่อเทียบกับป 2562 ลดลงโดยหลักมาจาก

การลดลงของอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสราง นอกจากน้ี กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2564 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันในปกอนหนาเพ่ิมข้ึนโดยหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการ

รับเหมากอสรางและอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางอยางมีนัยสําคัญ 

สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

เทากับ 3,078.39 ลานบาท 3,772.57 ลานบาท 4,944.85 ลานบาท และ 6,172.75 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลง

ของสินทรัพยรวมของกลุมบริษัทฯ ในป 2562 เพ่ิมข้ึน มีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด จากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน (ii) การเพ่ิมข้ึนของรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ จาก

การโครงการกอสรางใหมยังไมถึงขอกําหนดที่จะเรียกชําระและบางโครงการอยูระหวางการแกไขสัญญา (iii) การเพ่ิมข้ึนของ

เงินจายลวงหนาผูรับเหมาและเงินมัดจําคาสินคา จากการที่กลุมบริษัทฯ วาจางผูรับเหมาชวงสําหรับโครงการกอสรางขนาด

ใหญใหมหลายโครงการ อยางไรก็ดี การเพ่ิมขึ้นดังกลาวถูกหักกลบบางสวนจาก (i) การลดลงของลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 

จากการสงงานเพ่ิมมากข้ึน (ii) การลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกรรมการ และ (iii) การลดลงของสินคาคงเหลือและวัสดุ

รอโอนเขางานจากการสงมอบช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปท้ังจํานวน และการบริหารจัดการสินคาคงเหลือไดมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ทั้งน้ี สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของรายไดที่ยังไมเรียกชําระที่

เกิดจากงานที่รอการดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จกอนสงงวดงาน และรอดําเนินการติดตั้งชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป  ซ่ึง

กลุมบริษัทฯ จะสามารถเรียกชําระไดเมื่อดําเนินการกอสรางชิ้นงานหรือติดตั้งแลวเสร็จ การเพ่ิมข้ึนดังกลาวโดยหลักมาจาก

โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 (ii) 

การเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน โดยหลักจากการสงมอบงานเพ่ิมเติมใหกับเจาของโครงการในป 2563 ไดแก การ

รถไฟแหงประเทศไทย กิจการรวมคาเอสทีทีพี และกรมทางหลวง ซึ่งลูกหนี้การคาดังกลาวเปนลูกหนี้ที่ยังไมครบกําหนด

ชําระและเกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน และลูกหนี้คาวัสดุกอสรางที่เปนผูรับเหมาชวงเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุมบริษัทฯ 

ผอนผันใหกับลูกหน้ีวัสดุกอสรางที่นําวัสดุกอสรางไปใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ที่ยังคงไมสามารถเบิกจายจาก

หนวยงานราชการ อยางไรก็ดี เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงในปดังกลาว นอกจากน้ี สินทรัพยรวม ณ 30 

กันยายน 2564 เพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมากจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งโดยหลักมาจากที่

บริษัทฯ ไดรับเงินรับลวงหนาจากผูวาจางสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย (ii) การเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้

การคาและลูกหน้ีอ่ืน ซึ่งโดยหลักมาจากการสงมอบงานในชวงส้ินงวดเพ่ิมมากข้ึน และ (iii) การเพ่ิมขึ้นของรายไดที่ยังไมได
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เรียกชําระ ซ่ึงโดยหลักมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงบางสระบุรี-แกงคอย ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดทยอยสงมอบงวด

งานสําหรับโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร และโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก จงึทําใหรายไดที่

ยังไมไดเรียชําระของโครงการดังกลาวลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มูลคาหนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

เทากับ 1,960.37 ลานบาท 2,763.59 ลานบาท 3,885.42 ลานบาท และ 5,243.14 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลง

ของหนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ในป 2562 เพ่ิมข้ึน มีสาเหตุหลักมากจากการเพ่ิมข้ึนของเงนิรับลวงหนาจากผูวาจางจากการ

ที่กลุมบริษัทฯ ไดชนะการประมูลและเริ่มโครงการใหมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี เจาหนี้เงินประกันผลงานลดลง

จากการที่กลุมบริษัทฯ ไดคืนเงินประกันผลงานใหกับผูรับเหมาชวงที่ครบกําหนดระยะประกันผลงาน ทั้งนี้ หนี้สินรวม ณ 31 

ธันวาคม 2563 เพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การเบิกใชเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ือใชในโครงการกอสราง ซึ่งโดยหลักใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 

ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร และ (ii) การเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคาจากเจาหนี้

ผูรับเหมาชวงไดมีการดําเนินการกอสรางแตยังไมถึงกําหนดสงงวดงานกับเจาของโครงการ เน่ืองจาก สัญญาจางเหมากับ

ผูรับเหมาชวงสวนใหญกําหนดใหกลุมบริษัทฯ ชําระคาจางเหมาเม่ือกลุมบริษัทฯ ไดรับชําระจากเจาของโครงการ ซ่ึงเจาหนี้

ผูรับเหมาชวงสวนใหญมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนาน

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  และเจาหนี้คาวัสดุกอสรางเพ่ือใชในโครงการกอสรางที่ยังไมถึงกําหนดชําระ นอกจากนี้ 

หน้ีสินรวม ณ 30 กันยายน 2564 เพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมากจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของเงนิรับลวงหนาจากผูวาจาง ซ่ึงโดยหลักมา

จากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย (ii) เจาหน้ีการคาและเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงโดยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

เจาหนี้ผูรับเหมาชวงจากการมีความคืบหนาในการดําเนินการกอสรางในหลายโครงการ และเจาหนี้คาวัสดุกอสรางเพ่ือใชใน

โครงการกอสรางที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  

สวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

เทากับ 1,118.02 ลานบาท 1,008.99 ลานบาท 1,059.43 ลานบาท และ 929.61 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปล่ียนแปลง

ของสวนของผูถือหุนรวมของกลุมบริษัทฯ มาจากการเปล่ียนแปลงของกําไรสะสมซ่ึงเพ่ิมข้ึนและลดลงตามผลการดําเนินงาน

ในชวง 3 ปท่ีผานมา และการประกาศจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 250.00 ลานบาท 40.00 ลานบาท และ 300.00 

ลานบาท ในป 2562 ป 2563 และเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ตามลําดับ  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวาง

กาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 180.00 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ จายเงินปนผลดังกลาวใน

เดือนธันวาคม 2564 ทั้งน้ี เงินปนผลดังกลาวหักออกจากกําไรสะสม และทําใหสวนของผูถือหุนลดลงในไตรมาส 4 ป 2564 

(หากคํานวณหักออกจากสวนของผูถือหุน ณ 30 กันยายน 2564 สวนของผูถือหุนจะลดลงเปน 749.61 ลานบาท) 
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16.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 

16.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

16.2.1.1 รายได 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 4,005.92 ลานบาท 3,210.40 ลานบาท 4,129.58 ลานบาท 2,999.11 ลาน

บาท และ 3,735.85 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการรับเหมากอสราง รายไดจากการจําหนายวัสดุ

กอสราง รายไดคาเชา และรายไดอ่ืน ๆ ซ่ึงโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้  

โครงสรางรายได 
สาํหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 กนัยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการ 

รับเหมากอสราง 
3,292.69 82.20 2,950.23 91.90 3,752.31 90.86 2,719.19 90.67 3,532.14 94.55 

รายไดจากการ 

จําหนายวัสดุกอสราง 
668.80 16.70 174.38 5.43 327.67 7.93 236.28 7.88 179.25 4.80 

รายไดคาเชา 17.10 0.43 15.70 0.49 14.73 0.36 11.19 0.37 11.92 0.32 

รายไดอ่ืน1 27.332 0.68 70.092 2.18 34.87 0.84 32.45 1.08 12.54 0.33 

รวมรายได 4,005.92 100.00 3,210.40 100.00 4,129.58 100.00 2,999.11 100.00 3,735.85 100.00 
หมายเหตุ: 1 รายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดคาบริการจัดเก็บสินคา กําไรจากการจําหนายเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ และยานพาหนะ  

รายไดคาบริการใชพื้นท่ี กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง รายไดคาบริการผูรับเหมา รายไดจากการยกหน้ีให กําไร

จากการโอนสิทธิในกิจการรวมคา และอ่ืน ๆ 

 2 บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายไดทางการเงินแยกออกจากรายไดอ่ืนต้ังแตปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนตนมา 

ดังน้ัน เพื่อใหรายไดอื่นสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เปรียบเทียบกันได บริษัทฯ จึงไดนําเสนอ

รายไดอ่ืนของปดังกลาวแบบไมรวมรายไดทางการเงิน 

(ก) รายไดจากการรับเหมากอสราง 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับ 3,292.69 ลานบาท 2,950.23 ลานบาท 

3,752.31 ลานบาท 2,719.19 ลานบาท และ 3,532.14 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 82.20 รอยละ 91.90 รอยละ 

90.86 รอยละ 90.67 และรอยละ 94.55 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซ่ึงสามารถแบงตามประเภทโครงการ ไดดังน้ี 

รายไดจากการรับเหมา
กอสรางแบงตาม
ประเภทโครงการ 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
งานทาง 2,456.14 74.59 1,656.27 56.14 1,439.83 38.37 980.44 36.06 1,453.98 41.16 

งานทางรถไฟ 116.12 3.53 984.17 33.36 1,987.46 52.97 1,562.93 57.48 1,279.99 36.24 

งานทาอากาศยาน 159.48 4.84 86.28 2.92 144.36 3.85 66.48 2.44 554.65 15.70 

งานเข่ือนและอางเก็บนํ้า - - 85.69 2.90 113.32 3.02 84.02 3.09 117.07 3.31 

อ่ืน ๆ1 560.95 17.04 137.82 4.67 67.37 1.79 25.32 0.93 126.45 3.58 
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รายไดจากการรับเหมา
กอสรางแบงตาม
ประเภทโครงการ 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รวมรายไดจากการ
รับเหมากอสราง 3,292.69 100.00 2,950.23 100.00 3,752.31 100.00 2,719.19 100.00 3,532.14 100.00 

หมายเหตุ: 1 รายไดจากการรับเหมากอสรางอ่ืน ๆ ประกอบดวย งานนิคมอุตสาหกรรม และระบบระบายนํ้าบรรเทาปญหาน้ําทวม 

นอกจากน้ี รายไดจากการรับเหมากอสรางสามารถแบงตามกลุมลูกคา ไดดังนี้ 

รายไดจากการรับเหมา
กอสรางแบงตาม 

กลุมลูกคา 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

หนวยงานราชการ 3,176.62 96.47 2,362.74 80.09 3,204.97 85.41 2,290.46 84.23 3,277.18 92.78 

บริษัทเอกชน1 116.12 3.53 587.48 19.91 547.34 14.59 428.73 15.77 254.96 7.22 

รวมรายไดจากการ
รับเหมากอสราง 

3,292.69 100.00 2,950.23 100.00 3,752.31 100.00 2,719.19 100.00 3,532.14 100.00 

หมายเหตุ: 1 รายไดจากการรับเหมากอสรางจากบริษัทเอกชนในระหวางป 2561 ถึงงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 เปนการรับ

ชวงงานกอสรางจากกิจการรวมคาเอสทีทพีี และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

รายไดจากการรับเหมากอสราง โดยหลักมาจากการรับงานรับเหมากอสรางของหนวยงานราชการและรายได

จากการรับเหมากอสรางจากบริษัทเอกชนเปนการรับชวงงานกอสรางหน่ึงโครงการ และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

นอกจากน้ี ในอดีตรายไดจากงานทางถือเปนสัดสวนมากกวารอยละ 70.00 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางรวม อยางไรก็

ดี ในป 2561 บริษัทฯ ไดเริ่มรับชวงงานกอสรางรถไฟทางคูจากกิจการรวมคาเอกชนรายหนึ่ง และในป 2562 บริษัทฯ ไดชนะ

การประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก จึงทําใหสัดสวนรายไดจากการรับเหมากอสรางงานรถไฟเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึง

ในป 2562 และ 2563 รายไดจากการรับเหมากอสรางจากงานทางรถไฟคิดเปนสัดสวนรอยละ 33.36 และรอยละ 52.97 ของ

รายไดจากการรับเหมากอสรางรวม ตามลําดับ อยางไรก็ดี สัดสวนรายไดจากการรับเหมากอสรางงานรถไฟลดลงในงวดเกา

เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เปนรอยละ 36.24 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางรวม เนื่องจาก โครงการรถไฟทาง

คู ชวงสะพานนอย-ชุมพร และโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิด มีความคืบหนาเพิ่มขึ้นในสัดสวนลดลง เนื่องจาก 

โครงการดังกลาวอยูในชวงทายของการกอสราง ซ่ึงเปนไปตามหลักความกาวหนาแบบ S-Curve ที่เน้ืองานในชวงทายมักจะมี

งานลักษณะการเก็บรายละเอียดที่มีมูลคานอยจํานวนมากข้ึน อยางไรก็ดี บริษัทฯ เริ่มรับรูรายไดโครงการรถไฟความเร็วสูง 

ชวงสระบุรี-แกงคอย อยางมีนัยสําคัญในชวงไตรมาส 3 ป 2564 อีกท้ัง กลุมบริษัทฯ มีความคืบหนางานทางมากขึ้นและได

เร่ิมตนโครงการงานทางใหมในชวงปลายป 2563 รวมทั้ง บริษัทฯ รับรูรายไดคาเค (K) จากโครงการที่ไดสงมอบงานในอดีต 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม

บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 3,292.69 ลานบาท และ 2,950.23 ลานบาท ลดลง 342.46 ลานบาท หรือ

รอยละ 10.40 ในป 2561 มีสาเหตุหลักมาจากโครงการกอสรางขนาดใหญไดสงมอบงานและ/หรือใกลดําเนินการแลวเสร็จใน

ป 2561 เชน โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 29, 30 และ 31 โครงการ

กอสรางนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และโครงการกอสรางทางแยกตางระดับหาแยกน้ํากระจาย อีกทั้ง โครงการกอสรางใหม

ไดเร่ิมกอสรางในป 2562 ซึ่งการรับรูรายไดโครงการในชวงแรกจะนอย เน่ืองจากความคืบหนาของงานในชวงแรกจะนอยกวา

ในชวงอ่ืน ๆ จากการเตรียมงานกอสราง เชน โครงการรถไฟทางคู ชวงสะพานนอย-ชุมพร โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสี

ค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 
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สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม

บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 2,950.23 ลานบาท และ 3,752.31 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 802.08 ลานบาท หรือ

รอยละ 27.19 ในป 2563 มีสาเหตุหลักมาจากความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญของงานโครงการกอสรางที่กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิม

ดําเนินการในชวงตนป 2562 และดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงป 2563 เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 

โครงการพัฒนาคูนํ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทียบกับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางจํานวน 2,719.19 ลานบาท และ 3,532.14 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 812.95 ลานบาท 

หรือรอยละ 29.90 ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 มีสาเหตุหลักมาจากความคืบหนาของโครงการงานทา

อากาศยาน ไดแก โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง และโครงการทาอากาศยานจังหวัดระนอง และโครงการงานทาง เชน 

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 

สายทางบริการดานนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 และโครงการทางหลวงหมายเลข 304 รวมถึงการรับรู

รายไดคาเค (K) จากโครงการที่ไดสงมอบงานในอดีต ในชวงปลายป 2563 และตนป 2564 โครงการกอสรางบางโครงการ

ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 เชน การนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ ขอจํากัดในการเคลื่อนยายแรงงาน 

และการหยุดดําเนินงานจากขอกําหนดของรัฐบาล เปนตน ท้ังนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ ดําเนินการกอสราง

ในทุกโครงการตามปกติแลว  

(ข) รายไดจากการจําหนายวัสดุกอสราง 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางเทากับ 668.80 ลานบาท 174.38 ลานบาท 

327.67 ลานบาท 236.28 ลานบาท และ 179.25 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 16.70 รอยละ 5.43 รอยละ 7.93 

รอยละ 7.88 และรอยละ 4.80 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซ่ึงลดลง 494.42 ลานบาทหรือรอยละ 73.93 ในป 2562 และเพ่ิมข้ึน 

153.29 ลานบาท หรือรอยละ 87.91 ในป 2563 และลดลง 57.02 ลานบาท หรือรอยละ 24.13 ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2564 เมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา ซ่ึงสามารถแบงตามลักษณะการจําหนายวัสดุกอสราง ไดดังนี้ 

รายไดจากการ
จําหนายวัสดุกอสราง 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

การจําหนายช้ินสวน

คอนกรีตสําเร็จรูป 
606.70 90.71 71.47 40.99 - - - - - - 

การจําหนายวัสดุ

กอสราง 
62.10 9.29 102.91 59.01 327.67 100.00 236.28 100.00 179.25 100.00 

รวมรายไดจากการ
จําหนายวัสดุ
กอสราง 

668.80 100.00 174.38 100.00 327.67 100.00 236.28 100.00 179.25 100.00 

รายไดจากการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปลดลง 535.23 ลานบาทในป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

กลุมบริษัทฯ ไดสงมอบช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปทั้งหมดในชวงตนป 2562 ใหกับบริษัทรับเหมากอสรางรายหน่ึงเรียบรอย

แลว อีกท้ัง กําลังการผลิตของโรงงานดังกลาวถูกปรับมาใชเพ่ือการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปสําหรับโครงการกอสราง

ของกลุมบริษัทฯ ที่เพ่ิมสูงข้ึน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 2.4.1.4 โรงงานผลิตวัสดุกอสราง) 
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รายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางเพ่ิมข้ึน 40.81 ลานบาทหรือรอยละ 65.72 ในป 2562 โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากเพ่ิมขึ้นของการจําหนายเหล็ก และบริษัทฯ ไดจําหนายสินคาประเภทใหม อยางหินและเสาเข็มในป 2562 จาก

ความสามารถในการเสนอราคาท่ีดึงดูดจากการประหยัดตอขนาดของกลุมบริษัทฯ และเพ่ิมข้ึน 224.76 ลานบาทหรือรอยละ 

218.42 ในป 2563 เนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธในการเพ่ิมการจําหนายวัสดุกอสรางมากขึ้น อยางไรก็ดี รายไดจาก

การจําหนายวัสดุกอสรางลดลงในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา โดย

หลักเปนผลมาจากแนวโนมของการปรับตัวสูงข้ึนของราคาวัสดุโภคภัณฑ (Commodity) เชน เหล็ก และคอนกรีต สงผลให

ผูรับเหมาชวงบางสวนชะลอการสั่งซ้ือลงจากเดิมที่อาจมีการสั่งวัสดุกอสรางลวงหนา  

(ค) รายไดคาเชา 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดคาเชาเทากับ 17.10 ลานบาท 15.70 ลานบาท 14.73 ลานบาท 11.19 ลาน

บาท และ 11.92 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 0.43 รอยละ 0.49 รอยละ 0.36 รอยละ 0.37 และรอยละ 0.32 ของ

รายไดรวม ตามลําดับ ซ่ึงลดลง 1.40 ลานบาทหรือรอยละ 8.17 ในป 2562 และลดลง 0.97ลานบาท หรือรอยละ 6.19 ในป 

2563 และเพ่ิมข้ึน 0.74 ลานบาท หรือรอยละ 6.57 ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปกอนหนา ซ่ึงสามารถแบงตามประเภททรัพยสิน ไดดังนี้ 

รายไดคาเชา 
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดคาเชา

อสังหาริมทรัพย 
13.67 79.94 14.37 91.53 14.37 97.56 10.83 96.78 11.82 99.16 

รายไดคาเชาอ่ืน ๆ1 3.43 20.06 1.33 8.47 0.36 2.44 0.36 3.22 0.10 0.84 

รวมรายไดคาเชา 17.10 100.00 15.70 100.00 14.73 100.00 11.19 100.00 11.92 100.00 
อัตราการเชา
อสังหาริมทรัพย
เฉล่ีย (Occupancy 
Rate) (รอยละ) 

76.50 76.73 76.73 76.73 96.742 

หมายเหตุ: 1 รายไดคาเชาอ่ืน ๆ ประกอบดวย คาเชาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ 

 2 พื้นท่ีใหเชาป 2561 – 2563 อยูท่ี 4,624.70 ตารางเมตร ในขณะท่ีพื้นท่ีใหเชา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อยูท่ี 3,952.70 ตาราง

เมตร (โดยไมนับรวมพื้นท่ีที่ใชเปนสํานักงานของกลุมบริษัทฯ) 

รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมข้ึน 0.70 ลานบาทหรือรอยละ 5.12 ในป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

มีผูเชารายใหมเพ่ิมข้ึน และอัตราคาเชาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเล็กนอย และรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยในป 2563 เทากับป 2562 

ทั้งนี้ รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมข้ึนในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนผลมาจากมีผูเชา

เพ่ิมเติมจํานวน 220.00 ตารางเมตรในเดือนมีนาคม 2564 และ 55.00 ตารางเมตรในเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งน้ี อัตราการ

เชาอสังหาริมทรัพยเฉลี่ย (Occupancy Rate) เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของผูเชารายใหม และกลุม

บริษัทฯ ไดนําพ้ืนท่ีใหเชาบางสวนมาใชเปนสํานักงานของกลุมบริษัทฯ ทําใหพ้ืนที่ใหเชากับบุคคลภายนอกลดลง 

รายไดคาเชาอ่ืน ๆ มาจากการใหเชาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ ซึ่งลดลง 2.10 ลานบาทหรือรอยละ 

61.22 ในป 2562 และลดลง 0.97 ลานบาท หรือรอยละ 72.93 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดใหเชา

เคร่ืองจักรลดลง รวมถึง กลุมบริษัทฯ ไมไดมีการใหเชาเคร่ืองจักรแกกิจการที่เก่ียวของกันในป 2563 นอกจากน้ี กลุมบริษัทฯ 

มรีายไดคาเชาเครื่องจักร ในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จาํนวน 0.10 ลานบาท 
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(ง) รายไดอื่น 

 สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดอ่ืนเทากับ 27.33 ลานบาท 70.09 ลานบาท 34.87 ลานบาท 32.45 ลานบาท 

และ 12.54 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 6.80 รอยละ 2.18 รอยละ 0.87 รอยละ 1.08 และรอยละ 0.33 ของรายได

รวม ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมข้ึน 43.00 ลานบาทหรือรอยละ 142.94 ในป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของกําไรจาก

การจําหนายอุปกรณที่กลุมบริษัทฯ ไมไดใชแลว และกําไรจากการปรับลดหน้ีสินคางานกอสรางจากการที่ VCEC ไดรับการ

ยกหนี้จากเจาหนี้ และลดลง 35.22 ลานบาท หรือรอยละ 50.25 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในป 2563 กลุมบริษัทฯ 

ไดรับรูกําไรจากการจําหนายเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ และยานพาหนะลดลงจาก 31.70 ลานบาทในป 2562 เปน 

11.11 ลานบาทในป 2563 อยางไรก็ดี ในป 2563 กลุมบริษัทฯ ไดรับรูรายได (กําไร) จากการโอนสิทธิใน VCEC ใหกับบุคคล

ที่ไมเก่ียวของกนัที่จํานวน 19.13 ลานบาท ซ่ึงเทากับมูลคาหนี้สินสุทธิ (ซึ่ง ณ วันท่ีเขาทํารายการ VCEC มีหน้ีสินมากกวา

สินทรัพย) ตามสัดสวนไดเสียของ CCSP ใน VCEC ทั้งน้ี กลุมบริษัทฯ ไดตกลงโอนสิทธิและหนาที่ตลอดจนหน้ีสินทั้งปวงที่มี

อยูใน VCEC ใหแกบุคคลที่ไมเกี่ยวของกันโดยไมคิดมูลคา ซ่ึงมีผลนับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงทําใหกลุมบริษัทฯ รับรู

กําไรจากการโอนสิทธิดังกลาว ซึ่งเปนกําไรที่เกิดข้ึนคร้ังเดียว (Non-recurring item) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
สวนท่ี 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ขอ 1.3.1 VCEC) นอกจากน้ี รายไดอ่ืนลดลงในงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2564 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา โดยหลักเปนผลมาจาก CCSP รับรูกําไรจากการโอนสิทธิใน

กิจการรวมคาในป 2563 จํานวน 19.13 ลานบาท 

16.2.1.2 คาใชจาย 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายรวมเทากับ 3,565.60 ลานบาท 3,030.58 ลานบาท 4,015.96 ลานบาท 

2,915.70 ลานบาท และ 3,529.00 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยตนทุนการรับเหมากอสราง ตนทุนการจําหนายวัสดุ

กอสราง ตนทุนการใหเชา และคาใชจายในการบริหาร ซ่ึงโครงสรางคาใชจายของกลุมบริษัทฯ มีดังน้ี 

โครงสรางคาใชจาย 
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ตนทุนการรับเหมา

กอสราง  
2,645.90 74.21 2,519.60 83.14 3,404.26 84.77 2,461.53 84.42 3,140.63 89.00 

ตนทุนการจําหนายวัสดุ

กอสราง 
555.21 15.57 157.02 5.18 309.71 7.71 223.10 7.65 167.21 4.74 

ตนทุนการใหเชา  8.62 0.24 8.70 0.29 9.27 0.23 6.89 0.24 7.93 0.22 

คาใชจายในการบริหาร  355.87 9.98 345.26 11.39 292.72 7.29 224.17 7.69 213.22 6.04 

รวมคาใชจาย 3,565.60 100.00 3,030.58 100.00 4,015.96 100.00 2,915.70 100.00 3,529.00 100.00 

(ก) ตนทุนการรับเหมากอสราง และอัตรากําไรขั้นตนจากการรับเหมากอสราง 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนการรับเหมากอสรางเทากับ 2,645.90 ลานบาท 2,519.60 ลานบาท 

3,404.26 ลานบาท 2,461.53 ลานบาท และ 3,140.63 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมา

กอสรางเทากับรอยละ 19.64 รอยละ 14.60 รอยละ 9.28 รอยละ 9.48 และรอยละ 11.08 ของรายไดจากการรับเหมากอสราง 

ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
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ตนทุนการรับเหมา
กอสราง 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

วัสดุกอสราง 1,189.58 44.96 1,031.23 40.93 1,442.93 42.39 1,071.73 43.54 1,140.74 36.32 

คาจางผูรับเหมาชวง1 1,119.08 42.30 1,034.05 41.04 1,447.21 42.51 1,020.86 41.47 1,459.44 46.47 

คาโสหุย2 156.72 5.92 164.49 6.53 180.18 5.29 129.43 5.26 174.70 5.56 

คาแรงงาน 107.04 4.05 125.62 4.99 159.28 4.68 116.27 4.72 152.59 4.86 

คาเส่ือมราคาและคาตัด

จําหนาย 
18.93 0.72 56.59 2.25 79.44 2.33 57.25 2.33 96.52 3.07 

คาธรรมเนียมสัญญาและ

ดอกเบี้ยจาย 
50.30 1.90 48.59 1.93 60.31 1.77 39.46 1.60 74.52 2.37 

อ่ืน ๆ3 4.24 0.16 59.02 2.34 34.91 1.03 26.54 1.08 42.12 1.34 

รวมตนทุนการ 
รับเหมากอสราง 

2,645.90 100.00 2,519.60 100.00 3,404.26 100.00 2,461.54 100.00 3,140.63 100.00 

อัตรากําไรข้ันตน 
จากการรับเหมา
กอสราง (รอยละ) 

19.64 14.60 9.28 9.48 11.08 

หมายเหตุ: 1 คาจางผูรับเหมาชวง คือ คาจางท่ีกลุมบริษัทฯ วาจางผูรับเหมาชวงในการจางเหมากอสราง ซ่ึงประกอบดวยคาแรงงาน และ/

หรือ คาวัสดุกอสราง (แลวแตตกลงกัน) ท้ังน้ี กลุมบริษัทฯ พิจารณาวาจางผูรับเหมาชวงเพื่อเปนการบริหารจัดการดาน

แรงงาน และควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนท่ี 2.2.2 ขอ 2.4.1.3 (ข) 
ผูรับเหมาชวง) 

 2 คาโสหุย ประกอบดวย ขนสงวัสดุและขนยาย คาเชาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ คาเชาท่ีดิน และคาสาธารณูปโภค 

เปนตน 

 3 ตนทุนการรับเหมากอสรางอ่ืน ๆ ประกอบดวย คาอะไหลสําหรับซอมแซม คารักษาความปลอดภัย คาประกันอุบัติเหตุ คา

จัดการฝุน คาซอมแซมงานภายในระยะเวลาประกันผลงาน และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน 

สํ าหรั บป บัญ ชี ส้ินสุ ด วันที่  31 ธันวาคม  2561 เที ยบ กับปบัญ ชีสิ้ น สุด วันที่  31 ธัน วาคม 2562  

กลุมบริษัทฯ มีตนทุนการรับเหมากอสรางจํานวน 2,645.90 ลานบาท และ 2,519.60 ลานบาท ลดลง 126.28 ลานบาท 

ตามลําดับ หรือรอยละ 4.77 ในป 2562 และอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางลดลงจากรอยละ 19.64 ในป 2561 

เปนรอยละ 14.60 ในป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากที่กลุมบริษัทฯ ไดทยอยสงมอบงานสําหรับโครงการทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 29, 30 และ 31 ในชวงระหวางป 2562 ซ่ึงเปนโครงการกอสรางท่ีกลุม

บริษัทฯ บริหารจัดการตนทุนคากอสรางไดดีจากการประหยัดตอขนาด เน่ืองจาก เปนโครงการในพ้ืนที่ตอเน่ืองกัน จึงทําใหมี

กําไรขั้นตนที่สูง และกลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมงานกอสรางโครงการโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ ซ่ึงมีกําไรข้ันตนที่นอยกวา

โครงการอ่ืน ๆ ชวงปลายป 2562  

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มี

ตนทุนการรับเหมากอสรางจํานวน 2,519.60 ลานบาท และ 3,404.26 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 884.66 ลานบาท หรือรอยละ 35.11 

และอัตรากําไรขั้นตนจากการรับเหมากอสรางลดลงจากรอยละ 14.60 ในป 2562 เปนรอยละ 9.28 ในป 2563 มีสาเหตุหลัก

มาจากการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนรายไดจากงานทางรถไฟ ซ่ึงมีอัตรากําไรข้ันตนนอยกวาโครงการประเภทอ่ืน ๆ และการลดลง

ของอัตรากําไรข้ันตนของโครงการงานทาง เน่ืองจาก โครงการงานทางที่สงมอบงานแลวเสร็จในป 2562 มีอัตรากําไรขั้นตน

สูงกวาโครงการที่อยูระหวางกอสรางในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ  
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สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทยีบกับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุม

บริษัทฯ มีตนทุนการรับเหมากอสรางจํานวน 2,461.53 ลานบาท และ 3,140.63 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 679.10 ลานบาท หรือรอย

ละ 27.59 และอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 9.48 ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 เปนรอยละ 11.08 ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนรายได

จากการรับเหมากอสรางจากงานทางและงานทาอากาศยาน ซ่ึงเปนงานที่มีอัตรากําไรข้ันตนที่มากกวางานรถไฟ 

(ข) ตนทุนจําหนายวัสดุกอสราง และอัตรากําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสราง 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนจําหนายวัสดุกอสรางเทากับ 555.21 ลานบาท 157.02 ลานบาท 309.71 

ลานบาท 233.10 ลานบาท และ 167.21 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสราง

เทากับรอยละ 16.98 รอยละ 9.96 รอยละ 5.48 รอยละ 5.58 และรอยละ 6.72 ของรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสราง 

ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

ตนทุนจําหนายวัสดุ
กอสราง 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

วัสดุกอสราง 496.12 89.36 150.87 96.08 306.46 98.95 219.85 98.54 166.83 99.77 

คาแรงงาน 19.36 3.49 2.74 1.75 - - - - - - 

คาใชจายและคาเส่ือม

ราคาของเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ 

30.81 5.55 2.21 1.41 - - - - - - 

อ่ืน ๆ1 8.92 1.61 1.20 0.76 3.25 1.05 3.25 1.46 0.38 0.23 

รวมตนทุนจําหนาย
วัสดุกอสราง 555.21 100.00 157.02 100.00 309.71 100.00 233.10 100.00 167.21 100.00 

อัตรากําไรข้ันตน 
จากการจําหนายวัสดุ
กอสราง (รอยละ) 

16.98 9.96 5.48 5.58 6.72 

หมายเหตุ: 1 ตนทุนจําหนายวัสดุกอสรางอ่ืน ๆ ประกอบดวย ของใชวัสดุส้ินเปลือง น้ํามนัเช้ือเพลิง และคาไฟฟา เปนตน  

สํ าหรั บป บัญ ชี ส้ินสุ ด วันที่  31 ธันวาคม  2561 เที ยบ กับปบัญ ชีสิ้ น สุด วันที่  31 ธัน วาคม 2562  

กลุมบริษัทฯ มีตนทุนการจาํหนายวัสดุกอสรางจํานวน 555.21 ลานบาท และ 157.02 ลานบาท ลดลง 398.19 ลานบาท ในป 

2562 และอัตรากําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางลดลงจากรอยละ 16.98 ในป 2561 เปนรอยละ 9.96 ในป 2562 มี

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป ซึ่งมีอัตรากําไรข้ันตนสูงกวาอัตรากําไร

ข้ันตนจากการจําหนายวัสดุกอสราง 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มี

ตนทุนการจําหนายวัสดุกอสรางจํานวน 157.02 ลานบาท และ 309.71 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 152.69 ลานบาท หรือรอยละ 97.25 

และอัตรากําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางลดลงจากรอยละ 9.96 ในป 2562 เปนรอยละ 5.48 ในป 2563 มีสาเหตุ

หลักมาจากการในป 2563 กลุมบริษัทฯ เหลือเพียงการจําหนายวัสดุกอสรางเพียงอยางเดียว ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนต่ํากวา

อัตรากําไรข้ันตนจากการจาํหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 



สวนที่ 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย   บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
   

 

  

สวนท่ี 2.4.16 หนา 12 
 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทยีบกับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุม

บริษัทฯ มีตนทุนจําหนายวัสดุกอสรางจํานวน 223.10 ลานบาท และ 167.21 ลานบาท ลดลง 55.89 ลานบาท หรือรอยละ 

25.05 และอัตรากําไรขั้นตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5.58 ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 เปนรอยละ 6.72 ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งการลดลงของตนทุนจําหนายวัสดุกอสรางสอดคลอง

กับการลดลงของรายไดจากการขายวัสดุกอสราง ทั้งน้ี อัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางสําหรับงวดเกาเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ิมข้ึน โดยหลักเปนผลมาจากการบริหารจัดการซ้ือวัสดุกอสราง และการไดรับประโยชนจาก

การประหยัดตอขนาดจากการตกลงซื้อวัสดุกอสรางในปริมาณมาก  

(ค) ตนทุนการใหเชา และอัตรากาํไรขั้นตนจากการใหเชา 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนการใหเชาเทากับ 8.62 ลานบาท 8.70 ลานบาท 9.27 ลานบาท 6.89 ลาน

บาท และ 7.93 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนจากการใหเชาเทากับรอยละ 49.59 รอยละ 44.59 รอยละ 

37.07 รอยละ 38.39 และรอยละ 33.46 ของรายไดคาเชา ตามลําดับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

ตนทุนการใหเชา 
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
คาเส่ือมราคาอาคารและ

สวนปรับปรุง 
4.95 57.42 4.95 56.90 6.08 65.52 4.50 65.22 4.87 61.41 

คาเชาท่ีดิน1 2.85 33.18 2.85 32.76 2.30 24.78 1.72 24.93 2.37 29.89 

คาเส่ือมราคาและคาซอม

เคร่ืองจักร 
0.01 0.12 0.01 0.11 - - - - 0.04 0.50 

อ่ืน ๆ2 0.81 9.28 0.89 10.23 0.89 9.70 0.68 9.86 0.65 8.20 

รวมตนทุนการใหเชา 8.62 100.00 8.70 100.00 9.27 100.00 6.89 100.00 7.93 100.00 
อัตรากําไรข้ันตน 
จากการใหเชา 
(รอยละ) 

49.59 44.59 37.07 38.39 33.46 

หมายเหตุ: 1 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติ

คร้ังแรก ดงัน้ัน มูลคาคาเชาที่ดนิดังกลาวจึงแตกตางจากป 2562 

 2 ตนทุนการใหเชาอ่ืน ๆ ประกอบดวย คารักษาความปลอดภัย และอ่ืน ๆ 

การลดลงของอัตรากําไรข้ันตนจากการใหเชาในป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากการลดลงของรายไดจากการ

ใหเชาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ที่มีอัตรากําไรข้ันตนสูงกวาการใหเชาอสังหาริมทรัพย และอัตรากําไรขั้นตนจากการ

ใหเชาในป 2563 และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา ลดลงโดยหลักมา

จากการเพ่ิมข้ึนคาเส่ือมราคาจากการปรับปรุงพ้ืนที่บางสวนในอาคารซีอีซีตามรอบระยะเวลาซอมบํารุง และการเพ่ิมข้ึนของ

คาเชาที่ดินจากการปนสวนคาใชจายจากพ้ืนที่ใหเชาเพ่ิมมากขึ้น  

(ง) คาใชจายในการบริหาร 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 355.87 ลานบาท 345.26 ลานบาท 292.72 ลาน

บาท 224.17 ลานบาท และ 213.22 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.88 รอยละ 10.74 รอยละ 7.09 รอยละ 

7.47 และรอยละ 5.71 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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คาใชจายในการ
บริหาร 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายพนักงาน 105.28 29.58 134.02 38.82 127.63 43.60 94.20 42.02 102.19 47.93 

คาเส่ือมราคาและคาตัด

จําหนาย 
66.16 18.59 98.30 28.47 90.68 30.98 69.03 30.79 49.17 23.06 

คาใชจายเกี่ยวของกับ

เคร่ืองจักร 
35.83 10.07 34.81 10.08 17.25 5.89 13.14 5.86 19.53 9.16 

คาเชาท่ีดินและอาคาร  

และคาสาธารณูปโภค 
23.95 6.73 20.78 6.02 17.65 6.03 13.66 6.09 10.51 4.93 

สํารองหน้ีสินสําหรับคดี

ความ 
58.11 16.33 - - - - - - - - 

คาอากร คาธรรมเนียม

ซองและคาแบบประมูล

ราคา 

10.06 2.83 19.04 5.51 12.07 4.12 11.27 5.03 4.13 1.94 

อ่ืน ๆ1 56.47 15.87 38.31 11.10 27.44 9.37 22.87 10.20 27.68 12.98 

รวมคาใชจายในการ
บริหาร 355.87 100.00 345.26 100.00 292.72 100.00 224.17 100.00 213.21 100.00 

สดัสวนคาใชจายใน
การบริหารตอรายได
รวม (รอยละ) 

8.88 10.75 7.09 7.47 5.71 

หมายเหตุ: 1 คาใชจายในการบริหารอื่น ๆ ประกอบดวย คาใชจายบริจาค คารับรอง คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาขนสง 

คาวัสดุสิ้นเปลือง และบริการงานจางท่ัวไป เปนตน  

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มี

คาใชจายในการบริหารจํานวน 355.87 ลานบาท และ 345.26 ลานบาท ลดลง 10.61 ลานบาท หรือรอยละ 2.98 ในป 2562 

มีสาเหตุหลักมาจากที่บริษัทฯ ตั้งสํารองหนี้สินสําหรับคดีความในป 2561 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 
2.4.16 ขอ 16.2.2.2 (ฉ) ประมาณการหนี้สินจากคดีความ) อยางไรก็ดี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของเคร่ืองจักร 

เครื่องมือและอุปกรณ และยานพาหนะเพ่ิมขึ้นในป 2562 เพ่ือรองรับการโครงการกอสรางใหม และการเพ่ิมข้ึนของคาใชจาย

พนักงาน เนื่องจาก กลุมบริษัทฯ ไดมีการซ้ือเคร่ืองจักร เครื่องมือและอุปกรณเพ่ิมข้ึนในป 2562 และไดวาจางบุคลากร

เพ่ิมเติมเพ่ือบริหารจัดการโครงการกอสรางในอนาคตและรองรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และผลจากการปรับ

เพ่ิมผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานที่ทํางานครบ 20 ปขึ้นไป ที่จะไดรับคาชดเชยจากเดิม 300 วันเปน 400 วัน ตามที่

กฎหมายกําหนด  

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มี

คาใชจายในการบริหารจํานวน 345.26 ลานบาท และ 292.72 ลานบาท ลดลง 52.54 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

15.21 มีสาเหตุหลักมาจากในป 2562 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายตนทุนคงที่และคาใชจายพนักงานในสวนของโรงงานผลิต

ช้ินสวนสะพานคอนกรีตสําเร็จรูปที่หยุดการผลิต เพ่ือเตรียมการและปรับปรุงสายการผลิตสําหรับโครงการกอสรางใหมที่

เกิดข้ึน (ทั้งน้ี ในกรณีที่โรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปหยุดการผลิตหรืออยูระหวางปรับปรุง คาใชจายที่เก่ียวของกับ

โรงงานดังกลาวจะบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร อยางไรก็ดี หากโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปดําเนินการผลิต

คาใชจายที่เก่ียวของจะบันทึกในตนทุนการรับเหมากอสราง และ/หรือ ตนทุนจําหนายวัสดุกอสราง (แลวแตกรณี)) และการ

ลดลงของคาใชจายเก่ียวกับคาเส่ือมราคาและคาซอมแซมเครื่องจักรเนื่องจากกลุมบริษัทฯ ไดนําเครื่องจักรไปใชในโครงการ
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กอสราง รวมถึงป 2563 บริษัทฯ มีการกลับคาใชจายโบนัสพนักงานที่มีการจายนอยกวาที่ประมาณการไว และการลดลงของ

คาใชจายเบด็เตล็ดตาง ๆ 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทียบกับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุม

บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารจํานวน 224.17 ลานบาท และ 213.21 ลานบาท ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการการลดลง

ของคาใชจายเก่ียวกับคาเส่ือมราคาและคาซอมแซมเคร่ืองจักรเน่ืองจากกลุมบริษัทฯ ไดนําเคร่ืองจักรไปใชในโครงการ

กอสรางมากกวางวดเดียวกันของปกอนหนา จงึไดบันทึกคาใชจายที่เก่ียวของในตนทุนการรับเหมากอสรางแทน อีกทั้ง หาก

พิจารณาจากสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมลดลงในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เน่ืองจากกลุม

บริษัทฯ มีรายไดรวมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการรับเหมากอสราง 

16.2.1.3 รายไดทางการเงิน 

รายไดทางการเงิน คือ รายไดดอกเบี้ยรับจากการเงินฝากธนาคาร สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดทางการเงินเทากับ 

2.93 ลานบาท 3.17 ลานบาท 1.80 ลานบาท 1.50 ลานบาท และ 0.84 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.07 

รอยละ 0.10 รอยละ 0.04 รอยละ 0.05 และรอยละ 0.02 ของรายไดรวม ตามลําดับ ลดลง 0.24 ลานบาท หรือรอยละ 8.15 

ในป 2562 และลดลง 1.37 ลานบาท หรือรอยละ 43.22 ในป 2563 และลดลง 0.67 ลานบาท หรือรอยละ 44.33 ในงวดเกา

เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวสอดคลองกับมูลคาเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในชวงน้ัน ๆ  

16.2.1.4 ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงิน โดยหลักประกอบดวย ดอกเบี้ยเงินกูยืม คาใชจายทางการเงินจากสัญญาเชาทางการเงิน และ

คาธรรมเนียมจากธนาคาร 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเทากับ 17.70 ลานบาท 11.85 ลานบาท 8.98 ลานบาท 6.28 ลานบาท 

และ 4.98 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.44 รอยละ 0.37 รอยละ 0.22 รอยละ 0.21 และรอยละ 0.13 ของ

รายไดรวม ตามลําดับ ลดลง 5.85 ลานบาท หรือรอยละ 33.07 ในป 2562 และลดลง 2.87 ลานบาท หรือรอยละ 24.19 ในป 

2563 และลดลง 1.03 ลานบาท หรือรอยละ 20.75 ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการ

ทยอยชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวบางสวนที่ถึงกําหนดชําระ และไมไดมีการกูยืมเงินระยะยาวเพ่ิมเติมในระหวางงวด 
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16.2.1.5 คาใชจายภาษีเงินได 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดเทากับ 92.31 ลานบาท 30.49 ลานบาท 19.55 ลานบาท 13.19 ลาน

บาท และ 32.54 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.69 รอยละ 36.12 รอยละ 18.37 รอยละ 16.78 และรอย

ละ 16.05 ของกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได ตามลําดับ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายภาษีเงินไดโดยหลักเปนผลมาจาก

การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได และผลกระทบทางภาษีตาง ๆ เชน รายไดที่ตองเสียภาษีเพ่ิมขึ้น 

คาใชจายตองหามหรือคาใชจายที่มีสิทธหิักไดเพ่ิมข้ึน และผลขาดทุนสะสมทางภาษี  

16.2.1.6 กําไรสําหรับป 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 333.24 ลานบาท 140.65 ลานบาท 86.89 ลานบาท 65.44 ลานบาท และ 

170.18 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 192.59 ลานบาท หรือรอยละ 57.79 ในป 2562 และลดลง 53.76 ลานบาท หรือรอยละ 

38.22 ในป 2563 และเพ่ิมข้ึน 57.14 ลานบาท หรือรอยละ 475.80 ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือคิด

เปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.31 รอยละ 4.38 รอยละ 2.10 รอยละ 2.18 และรอยละ 4.56 ตามลําดับ 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกําไร

สุทธิเทากับ 333.24 ลานบาท และ 140.65 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 192.59 ลานบาท หรือรอยละ 57.79 หรือคิดเปนอัตรา

กําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.31 และรอยละ 4.38 ตามลําดับ โดยการลดลงของกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิมีสาเหตุหลักมา

จากรายไดจากการรับเหมากอสรางลดลงจากโครงการกอสรางขนาดใหญไดสงมอบงานในป 2561 และโครงการกอสรางใหม

ไดเริ่มกอสรางในป 2562 ซึ่งการรับรูรายไดโครงการในชวงแรกจะนอย อีกทั้ง อัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสราง

ลดลงเชนกันเปนผลมาจาก ในป 2562 กลุมบริษัทฯ ไดเร่ิมงานกอสรางโครงการโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ เชน โครงการ

รถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร และโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก รวมถึงโครงการงานทางขนาดใหญ

ตาง ๆ ซึ่งมีอัตรากําไรข้ันตนที่นอยกวาโครงการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ การลดลงของกําไรสุทธิมาจากที่ในป 2562 กลุมบริษัทฯ 

ไดนํากําลังการผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปมาใชสําหรับโครงการของกลุมบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ ไดสงมอบสินคา

ดังกลาวใหกับบุคคลภายนอกทั้งจํานวนในชวงตนป 2562 ทําใหอัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายวัสดุกอสรางลดลงอยางมี

นัยสําคัญ 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีกําไร

สุทธิเทากับ 140.65 ลานบาท และ 86.89 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 53.76 ลานบาท หรือรอยละ 38.22 หรือคิดเปนอัตรา

กําไรสุทธิเทากับรอยละ 4.38 และรอยละ 2.10 ตามลําดับ โดยการลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรข้ันตนจาก

การรับเหมากอสราง เน่ืองจากรายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2563 โดยหลักมาจากโครงการกอสรางขนาดใหญซึ่งมี

อัตรากําไรข้ันตนนอยกวาโครงการอ่ืน ๆ ในป 2562 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทียบกับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุม

บริษัทฯ มกีําไรสุทธิเทากับ 65.44 ลานบาท และ 170.18 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 104.73 ลานบาท หรือรอยละ 160.04 

หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 2.18 และรอยละ 4.56 ตามลําดับ โดยการเพ่ิมข้ึนมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึน

ของรายไดจากการรับเหมากอสรางและอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางอยางมีนัยสําคัญ  

ทั้งนี้ หากหักกําไรจากการปรับลดหนี้สินคางานกอสรางจากการที่ VCEC ไดรับการยกหนี้จากเจาหน้ี จํานวน 24.27 

ลานบาทในป 2562 และกําไรจากการโอนสิทธิใน VCEC ใหกับบุคคลที่ไมเก่ียวของกันที่จํานวน 19.13 ลานบาทในป 2563 

จะทําใหกําไรสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เทากับ 333.24 ลานบาท 116.38 ลานบาท และ 

67.76 ลานบาท ตามลําดับ 
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16.2.2 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

16.2.2.1 สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 

3,078.39 ลานบาท 3,772.57 ลานบาท 4,944.85 ลานบาท และ 6,172.75 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 694.18 ลานบาท หรือรอยละ 

22.55 ในป 2562 และเพ่ิมข้ึน 1,172.28 ลานบาท หรือรอยละ 31.07 ในป 2563 และเพ่ิมข้ึน 1,227.89 ลานบาท หรือรอยละ 

24.83 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ สินทรัพยหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ไดแก (i) รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ (ii) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(iii) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (iv) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (v) ลูกหน้ีเงิน

ประกันผลงาน (vi) เงนิจายลวงหนาผูรับเหมาและเงินมัดจําคาสินคา และ (vii) สินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางาน รายการ

ดังกลาวรวมกันคิดเปนอัตราสวนรอยละ 92.05 ของสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 

(ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ ประกอบดวย (i) เงินสด และ (ii) เงินฝากธนาคาร ซึ่ง

ประกอบดวยเงนิฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และตั๋วแลกเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 84.22 ลานบาท 590.54 ลานบาท 274.27 ลานบาท และ 639.63 ลานบาท ตามลําดับ การ

เปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกลุมบริษัทฯ เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดสุทธิที่ไดมา

จาก หรือใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเปนหลัก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
สวนท่ี 2.4.16 ขอ 16.2.3 การวิเคราะหกระแสเงินสด) 

(ข) ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคา โดยหลักประกอบดวย ลูกหน้ีจากการรับเหมากอสราง  และลูกหนี้จากการจําหนายวัสดุกอสราง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา 

จํานวน 103.53 ลานบาท 172.43 ลานบาท 533.98 ลานบาท และ 875.59 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดลูกหนี้

การคาแบงตามอายุหน้ีคงคาง ดังน้ี  

ลูกหนี้การคา  
ตามอายุหนี้คงคาง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

กจิการท่ีเกี่ยวของกัน         

ยังไมถึงกําหนดชําระ 5.13 4.96 - - - - - - 

ไมเกิน 3 เดือน 0.00 0.00 - - - - - - 

3 – 6 เดือน - - - - - - - - 

6 – 12 เดือน - - - - - - - - 

มากกวา 12 เดือน - - - - - - - - 

รวม – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5.13 4.96 - - - - - - 
กจิการท่ีไมเกี่ยวของกนั         

ยังไมถึงกําหนดชําระ 91.71 88.58 120.08 69.64 418.84 78.44 460.20 52.78 

ไมเกิน 3 เดือน 9.64 9.31 45.89 26.62 66.17 12.39 390.40 44.77 
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3 – 6 เดือน 1.49 1.44 6.20 3.60 15.02 2.81 6.48 0.74 

6 – 12 เดือน 0.63 0.61 0.26 0.15 33.94 6.36 14.90 1.71 

มากกวา 12 เดือน - - 0.01 0.00 - - - - 

รวม – กิจการท่ีไมเกี่ยวของ
กนั 103.47 101.57 172.43 100.00 533.98 100.00 871.98 100.00 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5.08) (4.91) - - - - - - 

รวมลูกหนี้การคา 103.53 100.00 172.43 100.00 533.98 100.00 871.98 100.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา – สุทธิ จํานวน 

103.53 ลานบาท และ 172.43 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 68.91 ลานบาท หรือรอยละ 66.57 ในป 2562 โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากการคางชําระของลูกหน้ีจากการจําหนายวัสดุกอสรางที่มีการสั่งซ้ือเปนจํานวนมากในชวงใกลส้ินปที่ยังคงไมถึงกําหนด

ชําระ รวมถึงสวนลูกหนี้การคาที่คางชําระนอยกวา 3 เดือนเพ่ิมสูงข้ึนจากการที่กลุมบริษัทฯ ผอนผันใหกับลูกหน้ีจากการ

จําหนายวัสดุกอสรางที่นําวัสดุกอสรางไปใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ที่ยังคงไมสามารถเบิกจายจากหนวยงาน

ราชการ อยางไรก็ดี ลูกหน้ีการคาที่คางชําระนอยกวา 3 เดือนสวนใหญเปนลูกหน้ีจากการจําหนายวัสดุกอสราง ซึ่งไดมีการ

ชําระเงินแลวในไตรมาส 1 ป 2563  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา – สุทธิ จํานวน 

172.43 ลานบาท และ 533.98 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 361.55 ลานบาท หรือรอยละ 209.68 ในป 2563 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้โครงการกอสรางที่กลุมบริษัทฯ สงมอบงานเพ่ิมเติมใหกับเจาของโครงการในป 2563 ไดแก 

การรถไฟแหงประเทศไทย กิจการรวมคาเอสทีทีพี และกรมทางหลวง ซึ่งลูกหน้ีการคาดังกลาวเปนลูกหนี้ที่ยังไมครบกําหนด

ชําระและเกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน อีกทั้ง ลูกหน้ีจากการจําหนายวัสดุกอสรางที่เปนผูรับเหมาชวงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก

กลุมบริษัทฯ ผอนผันใหกับลูกหนี้จากการจาํหนายวัสดุกอสรางท่ีนําวัสดุกอสรางไปใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ที่

ยังคงไมสามารถเบกิจายจากหนวยงานราชการ ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้การคาที่เกินกําหนด

ชําระระหวาง 6 – 12 เดือนจํานวน 33.94 ลานบาท ซ่ึงเปนลูกหนี้จากการจําหนายวัสดุกอสรางทั้งจํานวน ทั้งนี้ ลูกหนี้จาก

การจําหนายวัสดุกอสรางคางนานดังกลาวมีการวางหลักประกันการจางเหมาชวงและมีมูลคาเจาหนี้คงคางจากการดําเนินการ

รับเหมาชวงกับกลุมบริษัทฯ มากกวามูลคาลูกหนี้คงคาง ดังนั้น กลุมบริษัทฯ จึงไมไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา – สุทธ ิจํานวน 

533.98 ลานบาท และ 871.98 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 338.00 ลานบาท หรือรอยละ 63.30 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

กลุมบริษัทฯ ไดสงมอบงวดงานกับเจาของโครงการ ซึ่งลูกหน้ีโครงการกอสรางเพ่ิมข้ึนจาก 360.95 ลานบาท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 เปน 750.43 ลานบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 โดยหลักจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

สวนลูกหน้ีการคาที่คางชําระระหวาง 3 – 12 เดือนลดลงโดยหลักเปนผลมาจากการชําระคาวัสดุกอสรางจากผูรับเหมาชวง 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียของกลุมบริษัทฯ เทากับ 12.90 วัน 15.89 วัน 31.17 วัน และ 51.14 วัน ตามลําดับ 

นอกจากนี้ การเพ่ิมข้ึนของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2562 เพ่ิมขึ้นเปนผลมาจากที่กลุมบริษัทฯ ผอนผันใหกับลูกหน้ีจาก

การจําหนายวัสดุกอสรางที่นําวัสดุกอสรางไปใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ที่ยังคงไมสามารถเบิกจายจาก

หนวยงานราชการ อยางไรก็ดี ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียไดเพ่ิมข้ึน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้การคา

ในป 2563 จากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการรับเหมากอสรางและรายไดจากการจําหนายวัสดุกอสรางเพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญ รวมถึงการผอนผันใหกับลูกหน้ีจากการจําหนายวัสดุกอสรางขางตน ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพ่ิมขึ้น ณ วันที่ 

30 กันยายน 2564 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก กลุมบริษัทฯ ไดมีการสงมอบงวดงานในชวงส้ินงวด

เพ่ิมมากข้ึนทําใหมีมูลคาลูกหนี้การคาที่เพ่ิมข้ึน อีกทั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ ไมมีลูกหน้ีการคาที่คางชําระ

หน้ีนานมากกวา 12 เดือน  
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญจาํนวน 5.08 ลานบาท 0 บาท 0 ลานบาท และ 0 ลานบาท โดยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในป 2561 เกิดจากรายการ

ลูกหนี้การคาระหวาง CCSP และ VCEC  

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ รับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่

อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขางหนา ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน การวิเคราะหอายุหน้ี และสถานะ

ทางการเงินของลูกหนี้ ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ พิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ เมื่อมีการคางชําระ

การจายเงินตามสัญญาเกินกวา 30 วัน และพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการคางชําระการ

จายเงินตามสัญญาเกินกวา 90 วัน  

ลูกหนี้อ่ืน โดยหลักประกอบดวย ลูกหนี้การขอภาษีคืน ลูกหนี้สวนแบงจากการผลิตหิน และดอกเบี้ยคางรับ 

เปนตน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 

24.76 ลานบาท 20.87 ลานบาท 0.40 ลานบาท และ 3.61 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงมีรายละเอียดลูกหน้ีอ่ืน ดังนี้ 

ลูกหนี้อ่ืน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหนี้อ่ืน – กิจการที่เก่ียวของกัน 0.63 2.53 - - - - 1.83 50.69 

ลูกหนี้อ่ืน – กิจการที่ไมเก่ียวของ

กัน 
24.14 97.47 20.87 100.00 0.40 100.00 1.78 49.31 

รวมลูกหนี้อ่ืน 24.76 100.00 20.87 100.00 0.40 100.00 3.61 100.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้อ่ืนจํานวน 24.76 ลาน

บาท และ 20.87 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเปนลูกหนี้การขอคืนภาษี และดอกเบี้ยรับ และเปล่ียนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้อ่ืนจํานวน 20.87 ลาน

บาท และ 0.40 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 20.47 ลานบาท ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไมรวมขอมูลทางการเงิน

ของ VCEC ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 จากผลของการโอนสิทธิและหนาที่ตลอดจน

หนี้สินทั้งปวงที่มีอยู ใหแกบุคคลที่ไมเก่ียวของ จึงทําใหสวนของลูกหนี้ลดลง ทั้งน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ลูกหนี้อ่ืน

เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักเปนผลมาจากการบันทึกรอรับเงินเยียวยาจากการแพรระบาดของโควิด-19 

จากสํานักงานประกันสังคม และลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการรวมคา CPN ซึ่งบริษัทฯ มีสวนไดเสียจาํนวนรอยละ 38.25 

(ค) รายไดท่ียังไมไดเรยีกชาํระ  

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ คือ มูลคาของรายการที่มีการบันทึกรายไดจากการรับเหมากอสรางแลว แตกลุม

บริษัทฯ ยังไมไดเรียกเก็บจากลูกคา เนื่องจาก ณ สิ้นงวดดังกลาวยังไมถึงระยะเวลาสงมอบงานงวดนั้น ๆ ทั้งนี้ สัญญาจาง

เหมาสวนมากจะกําหนดใหสงมอบงานและเบิกเงินคางวดงานการจายตามปริมาณที่ทําจริง ณ วันที่ที่กําหนดในสัญญา 

(Fixed unit price) หรือจายตามความสําเร็จของช้ินงาน (Milestone)  

ทั้งน้ี สาเหตุหลักที่กลุมบริษัทฯ ยังไมสามารถเรียกชําระเงินคารับเหมากอสราง สามารถแบงไดเปน 5 

ประเภท ไดแก  
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(i) รายไดงานกอสรางที่รอรายงานผลการทดสอบคุณภาพงานกอสราง ซึ่งกลุมบริษัทฯ จะสามารถเรียก

ชําระเงินคารับเหมากอสรางเมื่อชิ้นงานเสร็จส้ิน และครบกําหนดระยะเวลาทดสอบ เชน งานกําแพงกัน

ดิน (Retaining Wall) และงานเสาเข็มเจาะ (Bored Piles) ตองรอผลทดสอบอายุคอนกรีตที่ 28 วันจึงจะ

สามารถตั้งเบิกผลงานได 

(ii) รายไดงานกอสรางที่รอการดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จทั้งช้ินงานกอนสงงวดงาน ซ่ึงเปนไปตาม

ขอกําหนดในสัญญาจางเหมาที่กําหนดใหผูรับจางดําเนินการกอสรางช้ินสวนงานตามสัญญาใหแลวเสร็จ

ทั้งช้ินงานจึงทําการเรียกชําระกับเจาของโครงการได 

(iii) รายไดงานกอสรางที่รอดําเนินการติดตั้งช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา

จางเหมาบางฉบับที่กลุมบริษัทฯ จะสามารถเรียกชําระเงินไดสวนหน่ึงเมื่อผลิตเสร็จ และสามารถเรียก

ชําระเงินสวนที่เหลือเมื่อติดตั้งแลวเสร็จ อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ รับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางเมื่อ

มีตนทุนงานกอสรางเกิดข้ึนหรือเมื่อกลุมบริษัทฯ เร่ิมผลิตหรือซื้อช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป  

(iv) รายไดงานกอสรางที่รอการอนุมัติหนังสือการเปล่ียนแปลงขอบเขตงาน ซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดตกลงแกไข

เน้ืองานกอสราง และไดเริ่มดําเนินการกอสรางตามที่ตกลงกัน แตยังคงรอการแกไขสัญญาจางเหมาเปน

ลายลักษณอักษร 

(v) รายไดงานกอสรางรอเบิกตามรอบการเก็บเงินปกติตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งกลุมบริษัทฯ ยังไมไดเรียก

ชําระเนื่องจากทํางานแลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดวันที่สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดที่ยังไมได

เรียกชําระ จํานวน 706.08 ลานบาท 961.23 ลานบาท 1,863.78 ลานบาท และ 2,088.63 ลานบาท ตามลําดับ 

รายไดท่ียังไมไดเรียกชําระ 
(หนวย : ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี  
30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2564 

การรับรูรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทํา

สําเร็จ 

5,522.60 2,117.47 5,928.52 7,701.72 

หัก: มูลคางานกอสรางที่เรียกเก็บ (4,816.52) (1,156.24) (4,064.74) (5,613.09) 

รายไดที่ยงัไมไดเรียกชําระ 706.08 961.23 1,863.78 2,088.63 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ

จํานวน 706.08 ลานบาท และ 961.23 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 255.15 ลานบาท หรือรอยละ 36.14 ในป 2562 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากโครงการกอสรางใหมยังไมถึงขอกําหนดท่ีจะเรียกชําระ รวมถึงโครงการกอสรางบางสวนอยูในระหวางการ

แกไขสัญญาจางเหมา และ/หรือเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือใหสามารถเรียกชําระไดตามระเบียบของหนวยงานราชการ ท้ังนี้ 

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยหลักมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และ

โครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร รวมเปนจํานวน 624.49 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ

จํานวน 961.23 ลานบาท และ 1,863.78 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 902.55 ลานบาท หรือรอยละ 93.89 ในป 2563 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการเงื่อนไขการเบิกเงินที่จะตองดําเนินการใหสวนงานสมบูรณทั้งสวน รายไดงานกอสรางที่รอรายงานผล
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การทดสอบคุณภาพงานกอสราง และการรอผลทดสอบคุณภาพแลวเสร็จจึงสามารถตั้งเบิกผลงานได ทั้งน้ี รายไดที่ยังไมได

เรียกชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหลักมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก จํานวน 982.34 ลานบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ

จํานวน 1,863.78 ลานบาท และ 2,088.63 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 224.85 ลานบาท หรือรอยละ 12.06 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงบางสระบุรี-แกงคอย จํานวน 249.95 ลานบาท ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดทยอยสง

มอบงวดงานสําหรับโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร และโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก จึงทํา

ใหรายไดที่ยังไมไดเรียชําระของโครงการดังกลาวลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สําหรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 2,088.63 ลานบาท สามารถแยกตาม

อายุที่คงคางในแตละป ดังน้ี  

รายไดท่ียังไมไดเรียกชําระ 
(หนวย : ลานบาท) 

รายไดท่ียังไมไดเรียกชําระที่เกิดข้ึนในแตละงวด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ณ วันท่ี  

30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2564 

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ - - 670.71 1,447.48 

สัดสวนตอรายไดท่ียังไมไดเรียกชําระ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

- - 32.12% 67.88% 

นอกจากน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-

กุดจิกจํานวน 823.38 ลานบาท สามารถแยกตามสาเหตุที่ทําใหยังไมสามารถเรียกชําระเงินคารับเหมากอสราง ดังน้ี 

รายไดท่ียังไมไดเรียกชําระ 
สาํหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง  

ชวงสีค้ิว-กุดจิก 
(หนวย : ลานบาท) 

รายไดท่ียังไมไดเรียกชําระที่เกิดข้ึนในแตละงวด  

สําหรับงวดปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเกา
เดือนสิ้นสุด

วันที่  
30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 

(i) รอรายงานผลการทดสอบคุณภาพงาน - - 63.97 4.16 

(ii) งานท่ีรอการดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ

กอนสงงวดงาน  

- - 202.11 186.21 

(iii) รอดําเนินการติดต้ังชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป - - 83.77 213.70 

(iv) รอการอนุมัติหนังสือการเปล่ียนแปลง

ขอบเขตงาน 

- - 60.49 3.02 

(v) งานรอเบิกตามรอบการเก็บเงินปกติตาม

เง่ือนไขสัญญา 

- - - 5.95 

ทั้งนี้ รายไดที่ยังไมเรียกชําระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเกิดจากงานกอสรางคันทางและโครงสราง 

และงานอาคารและระบบระบายน้ําที่รอการดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จเปนช้ินงาน งานกอสรางที่รอดําเนินการติดตั้ง

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป และงานกอสรางที่รอรายงานผลการทดสอบคุณภาพงานกอสราง  
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อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ คาดวาจะสามารถสงมอบงานโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก ไดแลวเสร็จ

ภายในชวงกลางป 2565 (ทั้งนี้ CCSP ไดยื่นเอกสารการขอขยายระยะเวลาของสัญญากับการรถไฟแหงประเทศไทยตอไปอีก

ประมาณ 415 วัน จากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมในเดือนพฤษภาคม 2564 เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19) ดังนั้น 

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระของโครงการดังกลาวคาดวาจะสามารถเรียกชําระไดทั้งจาํนวนภายในป 2565  

นอกจากน้ี รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

สามารถแยกตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะเรียกชําระจากเจาของโครงการในอนาคต ดังน้ี 

รายได 
ท่ียังไมไดเรียกชําระ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ภายใน 3 เดือน 307.64 32.00 709.39 38.06 790.97 37.88 

ภายใน 3 – 12 เดือน 647.24 67.34 1,154.40 61.94 1,297.22 62.12 

มากกวา 1 ป 6.35 0.66 - - - - 

รายไดท่ียังไมไดเรียกชําระ 961.23 100.00 1,863.78 100.00 2,088.19 100.00 

จากตารางระยะเวลาที่คาดวาจะเรียกชําระจากเจาของโครงการ พบวา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัท

ฯ คาดวาจะสามารถเรียกชําระเงินจากเจาของโครงการภายใน 3 เดือนจํานวน 790.97 ลานบาท ซึ่งโดยหลักจะเปนรายไดที่

เกิดจากงานที่รอการดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จกอนสงงวดงาน และจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

โครงการพัฒนาคูน้ําริมถนนวิภาวดีรังสิต โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง และโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-

ชุมพร 

ในขณะที่ระยะเวลาที่คาดวาจะเรียกชําระไดภายใน 3 – 12 เดือนจํานวน 1,297.22 ลานบาท โดยหลักเปน

รายไดที่เกิดจากรายไดที่เกิดจากงานท่ีรอการดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จกอนสงงวดงาน และรอดําเนินการติดตั้งช้ินสวน

คอนกรีตสําเร็จรูป ซึ่งกลุมบริษัทฯ จะสามารถเรียกชําระไดเมื่อดําเนินการกอสรางช้ินงานหรือติดตั้งแลวเสร็จ ทั้งน้ี รายไดที่

ยังไมไดเรียกชําระดังกลาวโดยหลักมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการรถไฟทางคู ชวงบาง

สะพานนอย-ชุมพร 

อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีความพยายามที่จะบริหารจัดการเก่ียวกับระยะเวลาในการสงมอบและการเรียกเก็บ

เงินใหส้ันลงจากการเจรจาแบงงวดการสงมอบงานใหสอดคลองกับแผนการกอสรางจริงในบางโครงการกอสราง รวมถึง วาง

แผนการกอสรางใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหสามารถสงมอบงานไดเร็วข้ึน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 
2.2.2 ขอ 2.4.1.1 (7) การดําเนินการกอสราง) 

(ง) ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน คือ มูลคาที่กลุมบริษัทฯ ไดวางหลักประกันผลงานเมื่อสงมอบงานในแตละงวดตามที่

กําหนดในสัญญาจางเหมาหรือสัญญาจางทําของประมาณรอยละ 10.00 ของมูลคาเบิกจายในแตละงวดงาน ท้ังน้ี กลุม 

บริษัทฯ จะไดรับหลักประกันผลงานคืนเมื่อกลุมบริษัทฯ หมดภาระคํ้าประกันสัญญาหรือสงมอบสินคาแลวเสร็จ อยางไรก็ดี 

กลุมบริษัทฯ สามารถที่จะถอนเงินประกันผลงานคืนโดยการวางหนังสือคํ้าประกันเพ่ือเปนหลักประกันกับเจาของโครงการ

แทนได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้เงินประกัน

ผลงานจํานวน 302.50 ลานบาท 120.08 ลานบาท 249.51 ลานบาท และ 291.52 ลานบาท ตามลําดับ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้เงินประกันผลงาน

จํานวน 302.50 ลานบาท และ 120.08 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 182.43 ลานบาท หรือรอยละ 60.31 ในป 2562 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดรับเงินประกันผลงานคืนจากโครงการกอสรางที่สรางแลวเสร็จหลายโครงการหรือการวาง

หนังสือคํ้าประกันใหกับเจาของโครงการเพ่ือถอนเงินประกันผลงานดังกลาว และจากการจําหนายชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป

บางสวน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้เงินประกันผลงาน

จํานวน 120.08 ลานบาท และ 249.51 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 129.43 ลานบาท หรือรอยละ 107.79 ในป 2563 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการสงมอบงานเพ่ิมเติมในระหวางงวด อยางไรก็ด ีในป 2563 กลุมบริษัทฯ ไดรับคืนเงินประกันผลงานจาก

การจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปจํานวน 24.46 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้เงินประกันผลงานจํานวน 

249.51 ลานบาท และ 291.52 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มข้ึน 42.01 ลานบาท หรือรอยละ 16.84 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

สงมอบงานเพ่ิมเติมในระหวางงวด 

(จ) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงนิใหกูยืมระยะ

ส้ันแกกรรมการจํานวน 143.59 ลานบาท 0 บาท 0 บาท และ 0 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี กรรมการรายดังกลาวไดคืนเงิน

กูยืมใหกับกลุมบริษัทฯ ทั้งจํานวนแลวในป 2562 

(ฉ) สินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางาน 

สินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางานของกลุมบริษัทฯ แสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) 

หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ทั้งน้ี ราคาทุนประกอบดวยตนทุนคาวัสดุและคาแรงงาน คางานผูรับเหมา

ชวง และคาบริการและคาใชจายอ่ืนของโครงการระหวางรอลงนามในสัญญา (คาใชจายที่เกิดข้ึนในโครงการที่อยูระหวางรอลง

นามในสัญญา เมื่อกลุมบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาแลวน้ัน รายการดังกลาวจะถูกบันทึกเปนตนทุนโครงการแทน)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ

และวัสดุรอโอนเขางานจํานวน 157.64 ลานบาท 56.65 ลานบาท 96.39 ลานบาท และ 226.80 ลานบาท ตามลําดับ 

สนิคาคงเหลือและ 
วัสดุรอโอนเขางาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

วัสดุรอโอนเขางาน 65.27 41.40 45.94 81.09 79.40 82.37 182.24 80.35 

สินคาสําเร็จรูป 49.56 31.44 - - - - - - 

วัตถุดิบ 42.82 27.16 10.71 18.91 16.99 17.63 44.56 19.65 

รวมสินคาคงเหลือและ 
วัสดุรอโอนเขางาน 157.64 100.00 56.65 100.00 96.39 100.00 226.80 100.00 
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วัสดุรอโอนเขางาน คือ วัสดุที่กลุมบริษัทฯ ซ้ือมาเพ่ือใชในโครงการกอสรางโดยตรง เชน เหล็ก คอนกรีต 

น้ํามัน และคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของ เปนตน  

สินคาสําเร็จรูป คือ สินคาที่กลุมบริษัทฯ ซื้อมาหรือผลิตเพ่ือจําหนายใหกับบุคคลภายนอก เชน ช้ินสวน

คอนกรีตสําเร็จรูป และวัตถุดิบ คือ วัตถุดิบที่กลุมบริษัทฯ มีไวเพ่ือผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือและวัสดุรอโอน

เขางานจํานวน 157.64 ลานบาท และ 56.65 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 100.99 ลานบาท หรือรอยละ 64.06 ในป 2562 โดย

มีสาเหตุหลักมาจากการสงมอบช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปใหกับบุคคลภายนอกทั้งจํานวนแลวเสร็จในตนป 2562 อีกทั้ง กลุม

บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการคลังสินคาและวัสดุรอโอนเขางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือลดภาระและระยะเวลาการถือ

ครองสินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางาน ซึ่งเปนหน่ึงในกลยุทธในการบริหารจัดการเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือและวัสดุรอโอน

เขางานจํานวน 56.65 ลานบาท และ 96.39 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 39.74 ลานบาท หรือรอยละ 70.15 ในป 2563 โดย

มีสาเหตุหลักมาจากการซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือรองรับโครงการกอสราง เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

โครงการอางเก็บน้ําคลองสังข และโครงการทางหลวงหมายเลข 3246 เปนตน และการซื้อวัตถุดิบมาเพ่ือผลิตช้ินสวน

คอนกรีตสําเร็จรูป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขา

งานจํานวน 96.39 ลานบาท และ 226.80 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 130.41 ลานบาท หรือรอยละ 135.29 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการซ้ือวัสดุกอสรางเพ่ือรองรับโครงการกอสราง เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย โครงการ

รถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และการซ้ือวัตถุดิบมาเพ่ือผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 

(ช) เงินจายลวงหนาผูรับเหมาและเงนิมดัจําคาสินคา 

เงินจายลวงหนาผู รับเหมา คือ เงินที่กลุมบริษัทฯ จายคารับเหมากอสรางลวงหนาใหกับผูรับเหมาชวง

ประมาณรอยละ 10.00 ถึงรอยละ 15.00 ซึ่งกลุมบริษัทฯ จะทยอยหักเงินคาจางลวงหนาดังกลาวในแตละงวดงานซึ่งสัมพันธ

กับสัญญาที่กลุมบริษัทฯ ทํากับลูกคาเจาของโครงการ และเงินมดัจาํคาสินคา คือ เงนิมัดจําคาวัสดุกอสรางเมื่อมีการส่ังสินคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินจายลวงหนา

ผู รับเหมาและเงินมัดจําคาสินคาจํานวน 117.40 ลานบาท 319.17 ลานบาท 229.55 ลานบาท และ 240.00 ลานบาท 

ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีเงินจายลวงหนาผูรับเหมา

และเงินมัดจําคาสินคาจํานวน 117.40 ลานบาท และ 319.17 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 201.77 ลานบาท หรือรอยละ 

171.87 ในป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในป 2562 กลุมบริษัทฯ ไดเริ่มกอสรางโครงการกอสรางขนาดใหญหลาย

โครงการ ทาํใหกลุมบริษัทฯ มีการวาจางผูรับเหมาชวงเพ่ิมมากข้ึน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีเงินจายลวงหนาผูรับเหมา

และเงินมัดจําคาสินคาจํานวน 319.17 ลานบาท และ 229.55 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 89.62 ลานบาท หรือรอยละ 28.08 

ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับมอบเคร่ืองจักรที่มาใชในโครงการ และมูลคาเงินจายลวงหนาสุทธิที่ถูกหักออกเมื่อ

ผูรับเหมาชวงสงงวดงานมากกวาการจายเงินลวงหนาสําหรับโครงการใหม ซ่ึงการลดลงของเงินจายลวงหนาผูรับเหมาโดย

หลักมาจากโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบ

นอกกรุงเทพมหานคร และโครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํากระบุรี 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินจายลวงหนาผูรับเหมา

และเงินมัดจําคาสินคาจาํนวน 229.55 ลานบาท และ 240.00 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 10.44 ลานบาท หรือรอยละ 4.55 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการวาจางผูรับเหมาชวงเพ่ิมเติมในหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-

แกงคอย  

(ซ) เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน คือ เงินฝากประจําที่กลุมบริษัทฯ ไดนําไปคํ้าประกันวงเงินกูยืมและการ

ออกหนังสือคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร

ที่มีภาระคํ้าประกันจํานวน 191.43 ลานบาท 189.82 ลานบาท 216.35 ลานบาท และ 337.80 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี การ

เปลี่ยนแปลงของเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันมาจากการขอหรือถอนหนังสือคํ้าประกันและวงเงินสินเช่ือ 

(ฌ) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของกลุมบริษัทฯ ไดแก พ้ืนที่ใหเชาของอาคาร 

CEC ซึ่งกลุมบริษัทฯ บันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ 

ไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอาคารดังกลาวทุกป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนจํานวน 92.66 ลานบาท 87.83 ลานบาท 159.06 ลานบาท และ 142.32 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังน้ี การ

เปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยหลักเปนผลมาจากคาเส่ือมราคาสําหรับป และการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ

พ้ืนที่ใหเชา อยางไรก็ดี การเพ่ิมข้ึนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในป 2563 เมื่อเทียบกับป 2562 โดยหลักเปนผลมา

จากที่กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563 ทําใหตองมีการเพ่ิมรายการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใชในมูลคาตามบัญชีและไมปรับยอนหลังงบการเงินป 

2562 ที่แสดงเปรียบเทียบ 
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(ญ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณหลักของกลุมบริษัทฯ ไดแก เครื่องจักร เครื่องมือและ

อุปกรณที่ใชในโครงการกอสรางและโรงงานผลิตวัสดุกอสรางตาง ๆ อาคารและสวนปรับปรุง และยานพาหนะ  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและ

อุปกรณจํานวน 1,061.38 ลานบาท 1,116.38 ลานบาท 981.62 ลานบาท และ 1982.34 ลานบาท ตามลําดับ  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ท่ีดิน 7.58 0.71 7.58 0.68 7.58 0.77 7.58 0.77 

อาคารและสวนปรับปรุง 359.85 33.90 377.94 33.85 367.14 37.40 375.51 38.23 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 537.73 50.66 537.36 48.13 498.57 50.81 492.23 50.11 

เคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงและ

อุปกรณ 
12.54 1.18 11.67 1.05 10.50 1.07 9.9 1.01 

ยานพาหนะ 54.10 5.10 110.77 9.92 28.90 2.94 60.51 6.16 

สินทรัพยระหวางกอสรางและ

ติดต้ัง 
89.59 8.44 71.06 6.37 68.71 7.00 36.61 3.73 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – 
สทุธิ 

1,061.38 100.00 1,116.38 100.00 981.62 100.00 982.34 100.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ

จํานวน 1,061.38 ลานบาท และ 1,116.38 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 55.00 ลานบาท หรือรอยละ 5.18 ในป 2562 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการเชาซ้ือยานพาหนะเพิ่มขึ้นเพ่ือสนับสนุนโครงการกอสรางใหม เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสี

ค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปนตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ

จํานวน 1,116.38 ลานบาท และ 981.62 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 134.76 ลานบาท หรือรอยละ 12.07 ในป 2563 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบัติคร้ังแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทําให

สินทรัพยบางสวนที่เคยบันทึกภายใตที่ดิน อาคารและอุปกรณ โอนออกเปนสิทธิการใช ซึ่งโดยหลักเปนเครื่องมือและ

เครื่องจักรและยานพาหนะ ทั้งนี้ ในระหวางงวดกลุมบริษัทฯ ไดมีการซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือใชในโครงการ

กอสราง เชน รถปูคอนกรีตสําหรับโครงการทางหลวงหมายเลข 3246 โครงเหล็กเลื่อน (Launcher) ในการติดตั้งช้ินสวน

คอนกรีตสําเร็จรูป (Segment) สําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิกและชวงสระบุรี-แกงคอย รวมถึงโรงงานผลิต

ช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูปและโรงงานแอสฟลทติกคอนกรีต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ

จํานวน 981.62 ลานบาท และ 982.34 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 0.72 ลานบาท หรือรอยละ 0.07 โดยไมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  
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(ฎ) สินทรพัยสิทธิการใช 

กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันที่ 

1 มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยสิทธิการใชเทากับ 184.80 ลานบาท และ 138.19 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงลดลง

โดยหลักเปนผลมาจากการโอนสินทรัพยสิทธิการใชบางสวนไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ ภายหลังจากมีการชําระเงิน

ครบถวนแลว รวมถึงมีการลดลงจากคาเส่ือมราคา 

16.2.2.2 หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 

1,960.37 ลานบาท 2,763.59 ลานบาท 3,885.42 ลาน และ 5,243.14 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 803.21 ลานบาท หรือรอยละ 40.97 

ในป 2562 และเพ่ิมข้ึน 1,121.84 ลานบาท หรือรอยละ 40.59 ในป 2563 และเพ่ิมข้ึน 1,357.72 ลานบาท หรือรอยละ 34.94 

ณ 30 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ หนี้สินหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ไดแก (i) เงินรับลวงหนาจากผูวาจาง (ii)  เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน 

(iii) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (iv) หนี้สินตามสัญญาเชา และ (v) เจาหนี้เงนิประกันผลงาน รายการดังกลาวรวมกัน

คิดเปนอัตราสวนรอยละ 95.12 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

(ก) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืมระยะสั้น โดยหลักกลุมบริษัทฯ 

นํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมบริษัทฯ และหมุนเวียนสําหรับโครงการกอสราง นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ จะเขาทํา

สัญญากูยืมเงินระยะส้ันกับสถาบันการเงินเปนรายโครงการกอสราง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.2.2 ขอ 
2.4.1.1 (7) การดําเนินการกอสราง และสวนที่ 2.2.5 ขอ 5.3.6 สัญญาทางการเงิน) ทั้งนี้ กระบวนการเบิกถอนเงินกูยืมระยะ

ส้ันจากสถาบันการเงินที่ใชสําหรับโครงการกอสราง ซ่ึงโดยหลักเปนรูปแบบการโอนสิทธิงวดงาน มีดังน้ี (i) กลุมบริษัทฯ ออก

ตั๋วอาวัลใหกับผูจัดหาวัสดุกอสราง และ/หรือ ผูรับเหมาชวง และ/หรือ เจาหนี้อ่ืน ๆ เมื่อมีการวางบิลเรียกเก็บเงิน (ii) เมื่อถึง

วันครบกําหนดชําระ (credit term) ตั๋วอาวัลจะถูกแปลงสภาพเปนเงินกูยืมระยะสั้น และ (iii) เมื่อกลุมบริษัทฯ สงมอบงานและ

ไดรับเงินจากเจาของโครงการ เงินคาจางเหมาดังกลาวจะถูกหักกับยอดเงินกูยืมระยะสั้นสําหรับโครงการนั้น ๆ ที่มีอยูกับ

สถาบันการเงิน หากมีเงนิคาจางเหมาสวนเกิน เงินดังกลาวจะเปนเงินสดภายในกลุมบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงนิจํานวน 406.45 ลานบาท 419.23 ลานบาท 1,193.52 ลานบาท และ 1,427.84 ลานบาท ตามลําดับ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

จํานวน 406.45 ลานบาท และ 419.23 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 12.77 ลานบาท หรือรอยละ 3.14 ในป 2562 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการกูตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชในโครงการกอสราง ซึ่งโดยหลักใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 

ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนดังกลาวสอดคลองกับการเพ่ิมขึ้นของ

ลูกหนี้การคาและรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินจํานวน 419.23 ลานบาท และ 1,193.52 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 774.29 ลานบาท หรือรอยละ 184.70 ในป 

2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใชต๋ัวสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนในโครงการกอสราง ซึ่งโดย
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หลักใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง และโครงการรถไฟทางคู ชวง

บางสะพานนอย-ชุมพร ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนดังกลาวสอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินจาํนวน 1,193.52 ลานบาท และ 1,427.84 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 234.32 ลานบาท หรือรอยละ 19.63  ซ่ึงโดย

หลักเปนการเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชสนับสนุนในโครงการกอสราง ซึ่งโดยหลักใชสําหรับสนับสนุนในโครงการกอสราง ซึ่งโดยหลักใช

สําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวง

หมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2  

(ข) เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเจาหนี้การคา 

จํานวน 581.38 ลานบาท 613.16 ลานบาท 1,026.97 ลานบาท และ 1,313.52 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดเจาหนี้

การคา ดังนี้  

เจาหนี้การคา 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เจาหนี้การคา – กิจการ

ท่ีเก่ียวของกัน 
35.28 6.07 23.70 3.87 - - - - 

เจาหนี้การคา – กิจการ

ท่ีไมเกี่ยวของกัน 
546.09 93.93 589.46 96.13 1,026.97 100.00 1,313.52 100.00 

รวมเจาหนี้การคา 581.37 100.00 613.16 100.00 1,026.97 100.00 1,313.52 100.00 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทยีบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีเจาหนี้การคาจํานวน 581.38 

ลานบาท และ 613.16 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 31.78 ลานบาท หรือรอยละ 5.47 ในป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคาที่คางจายผูรับเหมาชวง เน่ืองจากโดยหลักกลุมบริษัทฯ จะชําระเงินคางานกอสรางกับผูรับเหมา

ชวงตอเมื่อกลุมบริษัทฯ ไดรับชําระจากหนวยงานราชการ หรือผูวาจางแลว (Back to Back) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีเจาหนี้การคาจํานวน 613.16 

ลานบาท และ 1,026.97 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 413.81 ลานบาท หรือรอยละ 67.44 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากเจาหนี้ผูรับเหมาชวงจากการที่ยังไมถึงกําหนดสงงวดงานกับเจาของโครงการ เน่ืองจาก สัญญาจางเหมากับผูรับเหมา

ชวงสวนใหญกําหนดใหกลุมบริษัทฯ ชําระคาจางเหมาเมื่อกลุมบริษัทฯ ไดรับชําระจากเจาของโครงการ ซ่ึงเจาหน้ีผูรับเหมา

ชวงสวนใหญมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานคร  และเจาหนี้คาวัสดุกอสรางเพ่ือใชในโครงการกอสรางที่ยังไมถึงกําหนดชําระ อยางไรก็ดี ลูกหนี้

การคาบางสวนลดลงจํานวน 46.76 ลานบาท จากการโอนสิทธิและหนาที่ตลอดจนหนี้สินทั้งปวงที่มีอยูใน VCEC ท้ังหมดไม

วาที่มีอยูแลวในปจจุบัน หรือจะไดมาในภายภาคหนาใหแกบุคคลที่ไมเก่ียวของกันตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามบันทึก

ขอตกลงกิจการรวมคา VCEC  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเจาหนี้การคาจํานวน 

1,026.97 ลานบาท และ 1,313.52 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 286.55 ลานบาท หรือรอยละ 27.90 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากการเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้ผูรับเหมาชวงจากการมีความคืบหนาในการดําเนินการกอสรางในหลายโครงการ และเจาหนี้คา

วัสดุกอสรางเพ่ือใชในโครงการกอสรางที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  
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ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของกลุมบริษัทฯ เทากับ 70.37 วัน 80.33 วัน 79.49 วัน และ 95.52 วัน ตามลําดับ 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดรับเครดิตเทอมจากผูจัดหาวัสดุกอสรางโดยหลักประมาณ 30 วันถึง 90 วัน นอกจากนี้ สาเหตุที่

ทําใหระยะเวลาชําระหน้ียาวโดยหลักเปนผลจากเงื่อนไขการชําระเงนิกับผูรับเหมาชวงท่ีจะจายคาจางเหมาตอเมื่อกลุมบริษัท

ฯ ไดรับคาจางเหมาจากเจาของโครงการ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เจาหนี้อ่ืน โดยหลักประกอบดวย เจาหนี้ประกันภัย เจาหนี้คาเชาที่ดิน เจาหนี้คา

สาธารณูปโภค ดอกเบี้ยคางจาย และคาใชจายคางจายตาง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเจาหนี้อ่ืนจํานวน 36.33 ลานบาท 27.20 ลานบาท 44.33 ลานบาท และ 32.03 ลานบาท 

ตามลําดับ ซ่ึงมีรายละเอียดเจาหน้ีอื่น ดังน้ี 

เจาหนี้อ่ืน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เจาหนี้อ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 0.24 0.66 0.06 0.21 - - - - 

เจาหนี้อ่ืน – กิจการท่ีไมเก่ียวของ

กัน 
36.09 99.34 27.14 99.79 44.33 100.00 32.03 100.00 

รวมเจาหนี้อื่น 36.33 100.00 27.20 100.00 44.33 100.00 32.03 100.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีเจาหน้ีอ่ืนจาํนวน 36.33  ลาน

บาท และ 27.20 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 9.13 ลานบาท หรือรอยละ 25.13 ในป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง

ของดอกเบี้ยคางจาย และคาใชจายคางจายที่ไมไดมีนัยสําคัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีเจาหนี้อ่ืนจํานวน 27.20 ลาน

บาท และ 44.33 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 17.13 ลานบาท หรือรอยละ 62.98 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาเบี้ย

ประกันภัยโครงการกอสราง และประมาณการโบนัสคางจาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทยีบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเจาหนี้อ่ืนจํานวน 44.33 ลาน

บาท และ 32.03 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 12.29 ลานบาท หรือรอยละ 27.73 โดยหลักมาจากเจาหนี้คาเบี้ยประกันภัย และ

ประมาณการโบนัสคางจาย  

(ค) เจาหนี้ประกันผลงาน 

เจาหน้ีประกันผลงาน คือ มูลคาที่ผูรับเหมาชวงวางหลักประกันผลงานเมื่อสงมอบงานในแตละงวดตามที่

กําหนดในสัญญาจางเหมาประมาณรอยละ 5.00 ถึงรอยละ 10.00 ของมูลคาเบิกจายในแตละงวดงาน ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ จะ

คืนหลักประกันผลงานคืนเมื่อกลุมบริษัทฯ ไดรับมอบงานงวดสุดทาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีจาหนี้ประกัน

ผลงานจํานวน 163.76 ลานบาท 67.96 ลานบาท 150.78 ลานบาท และ 186.86 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 95.80 ลานบาท 

หรือรอยละ 58.50 ในป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการจายเงินคาประกันผลงานคืนใหกับผูรับเหมาชวงที่ครบกําหนดระยะ

ประกันผลงานแลว และเพ่ิมข้ึน 82.81 ลานบาท หรือรอยละ 121.85 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผูรับเหมาชวงไดมี

การสงมอบงานและเบิกเงินมากข้ึน ทําใหกลุมบริษัทฯ เรียกเก็บเงินประกันผลงานเพ่ิมขึ้นเชนกัน และเพ่ิมข้ึน 36.08 ลาน

บาท หรือรอยละ 23.93 ณ 30 กันยายน 2564 โดยมสีาเหตุหลักมาจากผูรับเหมาชวงไดมีการสงมอบงานเพ่ิมข้ึนสุทธ ิ  
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(ง) รายไดคากอสรางรับลวงหนา 

รายไดคากอสรางรับลวงหนา คือ มูลคาที่มีการเรียกเก็บคาจางรับเหมากอสรางมากกวามูลคาที่ระบุสัญญาจาง

เหมา 

รายไดคากอสรางรับลวงหนา 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ณ วันท่ี 30 
กนัยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

มูลคางานกอสรางท่ีเรียกเก็บ - 150.18 - 433.14 

หัก: การรับรูรายไดตามอัตราสวนของ

งานท่ีทําเสร็จ 

- (144.35) - (365.33) 

รายไดคากอสรางรับลวงหนา - 5.83 - 67.81 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดคากอสราง

รับลวงหนาจาํนวน 0 บาท 5.83 ลานบาท 0 ลานบาท และ 67.81 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี รายไดคากอสรางรับลวงหนาใน

ป 2562 มาจากโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และรายไดคากอสรางรับ

ลวงหนา ณ 30 กันยายน 2564 มาจากโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของทางหลวงหมายเลข 9 

ตอน 1 และตอน 2 

(จ) เงินรับลวงหนาจากผูวาจาง 

เงินรับลวงหนาจากผูวาจาง คือ เงินคาจางรับลวงหนาตามที่ระบุในสัญญาจางเหมาหรือสัญญาจางทําของซึ่ง

เปนมูลคาประมาณรอยละ 10.00 ถึงรอยละ 15.00 ของราคาคาจางตามสัญญา ซ่ึงในระหวางป 2561 ถึงป 2563 กลุมบริษัทฯ 

มีเงินรับลวงหนาจากผูวาจางจากทั้งการจางเหมากอสรางและการผลิตช้ืนสวนคอนกรีตสําเร็จรูป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินรับลวงหนา

จากผูวาจางจํานวน 439.73 ลานบาท 1,347.29 ลานบาท 1,143.13 ลานบาท และ 1,846.88 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 

907.56 ลานบาท หรือรอยละ 206.39 ในป 2562 มีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดชนะการประมูลและเริ่มโครงการใหม

เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญในป 2562 เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และทางหลวงหมายเลข 304 และ

โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และลดลง 204.16 ลานบาท หรือรอยละ 

15.15 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดมีการสงมอบงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงเงินรับลวงหนาจะทยอยถูกหัก

จากเงนิคาจางในแตละงวด และเพ่ิมข้ึน 703.75 ลานบาท หรือรอยละ 61.56 ณ 30 กันยายน 2564  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

บริษัทฯ เงินรับลวงหนาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย จํานวน 1,284.00 ลานบาท ซึ่งหักลบกับ

โครงการอ่ืน ๆ บางโครงการที่ทยอยสงมอบงานซ่ึงเงนิรับลวงหนาจะทยอยถูกหักจากเงนิคาจางในแตละงวด 

(ฉ) ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีประมาณการ

หน้ีสินจากคดีความจํานวน 58.10 ลานบาท 43.36 ลานบาท 43.18 ลานบาท และ 48.74 ลานบาท ทั้งน้ี ประมาณการหนี้สิน

จากคดีความในป 2561 ประกอบดวย คดีความที่ CCSP ถูกฟองรองโดยสถาบันการเงินแหงหน่ึงในฐานะผูรวมคาของกิจการ

รวมคาแหงหน่ึงในอดีต (ที่ไดสิ้นสภาพกิจการรวมคาไปแลว) จํานวน 46.62 ลานบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
สวนท่ี 7 (1) คดีความที่บริษัทยอยถูกฟองรองโดยสถาบันการเงินแหงหนึ่ง) และคดีความที่บริษัทฯ ถูกฟองรองโดยบริษัทแหง

หนึ่งที่รับจางผลิตเสาเข็มใหชําระเงินคาเสาเข็มและคาความเสียหายที่เกี่ยวของจํานวน 11.48 ลานบาท อยางไรก็ดี กลุม

บริษัทฯ ไดชําระคาความเสียหายที่เกี่ยวของใหกับบริษัทที่รับจางผลิตเสาเข็มดังกลาวแลวจํานวน 11.48 ลานบาท ตามคํา
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พิพากษาของศาลฎีกาในป 2562 ทําใหประมาณการดังกลาวลดลงในป 2562  และการลดลงของประมาณการหน้ีสินจากคดี

ความในป 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 

ซึ่งอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
(ช) หนี้สินตามสัญญาเชา  

หน้ีสินตามสัญญาเชาของกลุมบริษัทฯ โดยหลักใชสําหรับการเชายานพาหนะ และเคร่ืองจกัรที่มีมูลคาสูง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีหน้ีสินตาม

สัญญาเชาทางการเงินรวมจํานวน 82.25 ลานบาท 117.26 ลานบาท 169.32 ลานบาท และ 180.39 ลานบาท ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังนี้ 

หนี้สนิตามสัญญาเชาการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 44.30 53.86 76.46 65.21 60.83 35.93 60.74 33.67 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป 37.95 46.14 40.80 34.79 108.49 64.07 119.65 66.33 

รวมหนี้สินตามสัญญาเชา
การเงิน 82.25 100.00 117.26 100.00 169.32 100.00 180.39 100.00 

กลุมบริษัทฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมข้ึน 35.01 ลานบาท หรือรอยละ 42.56 ในป 2562 มี

สาเหตุหลักมาจากการเขาทําสัญญาเชาทางการเงินสําหรับยานพาหนะและเครื่องจักรเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนโครงการกอสราง

ใหม และเพิ่มข้ึน 52.06 ลานบาท หรือรอยละ 44.40 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติครั้งแรก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ทําใหมีการบนัทึกหนี้สินตาม

สัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินรวมไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ณ วันที่ 30 

กันยายน 2564 เทยีบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(ซ) เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนใหญเปนเงินกูยืมเพ่ือใชในการลงทุนระยะยาวกอสรางอาคารและ

อุปกรณของโรงงานผลิตช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป และโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงินรวมจํานวน 102.32 ลานบาท 32.48 ลานบาท 3.62 ลานบาท และ 0.37 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 69.85 53.36 28.86 88.86 3.33 92.01 0.34 91.89 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป 32.48 46.64 3.62 11.14 0.29 7.99 0.03 8.11 

รวมเงนิกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 102.32 100.00 32.48 100.00 3.62 100.00 0.37 100.00 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ลดลง 

69.85 ลานบาท หรือรอยละ 68.26 ในป 2562 และลดลง 28.86 หรือรอยละ 88.86 ในป 2563 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 
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2564 โดยการลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการทยอยชําระคืนกูยืมระยะยาว และไมไดมีการกูยืมเพ่ิมเติมระหวางป 2561 ถึง ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2564 
16.2.2.3 สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม

เทากับ 1,118.02 ลานบาท 1,008.99 ลานบาท 1,059.43 ลานบาท และ 929.61 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 109.03 ลานบาท 

หรือรอยละ 9.75 ในป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการประกาศจายเงินปนผลจํานวน 250.00 ลานบาทในป 2562 และ

เพ่ิมข้ึน 50.44 ลานบาท หรือรอยละ 5.00 ในป 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินการ 

มากกวาการจายเงินปนผลจํานวน 40.00 ลานบาท และลดลง 129.83 ลานบาท หรือรอยละ 12.25 ณ วันที่ 30 กันยายน 

2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการอนุมัติจายเงินปนผลจํานวน 300.00 ลานบาทในเดือนมีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได

จายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2564  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวาง

กาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 180.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ จายเงินปนผลดังกลาว

ภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งน้ี เงินปนผลดังกลาวหักออกจากกําไรสะสม และทําใหสวนของผูถือหุนลดลงในไตรมาส 4 ป 

2564 (หากคํานวณหักออกจากสวนของผูถือหุน ณ 30 กนัยายน 2564 สวนของผูถือหุนจะลดลงเปน 749.61 ลานบาท) 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ไดบันทึกสวนต่ํากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งเปนสวนที่แสดง

ถึงสวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีของกิจการ หรือธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ณ วันท่ีไดมาเมื่อเทียบกับตนทุนรวม

เปนเงินจํานวน 77.88 ลานบาท โดยสวนตํ่ากวาทุนดังกลาวเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ ใน

ระหวางป 2541 ถึงป 2558 ที่มีการถือหุนไขวกันระหวางบริษัทในกลุมบริษัทฯ และบริษัทอ่ืน ๆ ภายใตอํานาจควบคุมของ

ครอบครัวอัศวศิริสุข  

16.2.3 การวิเคราะหกระแสเงินสด 

แหลงท่ีมาและใชไป 
ของกระแสเงนิสด 

(ลานบาท) 

สาํหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2563 2564 

เงินสดสุทธิท่ีไดมาจาก (ใชไปใน) 

กจิกรรมดําเนินงาน 
191.57 820.19 (704.78) (809.89) 673.62 

เงินสดสุทธิท่ีไดมาจาก (ใชไปใน) 

กจิกรรมลงทุน 
(119.24) 54.63 (207.15) (136.20) (172.29) 

เงินสดสุทธิท่ีไดมาจาก (ใชไปใน) 

กจิกรรมจัดหาเงิน 
(174.60) (368.50) 595.66 575.68 (135.96) 

รวมเงนิสดสุทธิที่ไดมา (ใชไป) (102.27) 506.33 (316.28) (370.42) 365.37 

16.2.3.1 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงานเทากับ 191.57 ลานบาท 

820.19 ลานบาท (704.78) ลานบาท (809.89) ลานบาท และ 673.62 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 

191.57 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรจากการดําเนินการของกลุมบริษัทฯ ที่เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
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หนา อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไปโดยหลักจาก (i) การลดลงของเงินรับลวงหนาจากผูวาจางเน่ืองจากกลุม

บริษัทฯ มีโครงการกอสรางใหมที่เริ่มดําเนินการในป 2561 นอยกวาป 2560 รวมถึงลดลงจากการทยอยหักเงินรับลวงหนา

จากการสงมอบงานในป 2561 ซ่ึงโดยหลักมาจากโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 

(ตอน 16, 29, และ 30, 31) โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา โครงการทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 

กับ 4028 กับถนนเทศบาล (หาแยกฉลอง) และโครงการทางแยกตางระดับหาแยกนํ้ากระจาย (ii) การลดลงของรายไดคา

กอสรางรับลวงหนา เนื่องจาก CCSP ไดดําเนินการกอสรางในสวนงานดังกลาวสําหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

แลวในป 2562  และ (iii) การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เนื่องจากในป 2561 กลุมบริษัทฯ ไดมีการเรงรัดการชําระ

หนี้ที่เกินกําหนดจากป 2560 ไดทั้งหมด และสามารถบริหารจัดการไมใหมีหน้ีคางชําระเกินกําหนดมากกวา 12 เดือนในป 

2561  

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 

820.19 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรจากการดําเนินการของกลุมบริษัทฯ และผลสุทธิของการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของเงินรับลวงหนาจากผูวาจาง จากที่กลุมบริษัทฯ ไดชนะการประมูลและ

เริ่มโครงการใหมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญในป 2562 (ii) การลดลงของลูกหนี้เงินประกันผลงาน จากการที่กลุมบริษัทฯ ไดรับ

เงินประกันผลงานคืนจากโครงการกอสรางท่ีสรางแลวเสร็จหลายโครงการ และจากการจําหนายช้ินสวนคอนกรีตสําเร็จรูป

บางสวน และ (iii) การลดลงของสินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางาน จากการที่กลุมบริษัทฯ ไดสงมอบชิ้นสวนคอนกรีต

สําเร็จรูปใหกับบุคคลภายนอกแลวทั้งจํานวน และสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือและวัสดุรอโอนเขางานไดมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไปโดยหลักจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของรายไดที่ยังไมไดเรียก

ชําระ ซ่ึงโดยหลักมาจากโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 16, 29, 30 และ 31 

(ii) การเพ่ิมข้ึนของเงนิจายลวงหนาผูรับเหมาและเงินมัดจําคาสินคา จากที่กลุมบริษัทฯ ไดเริ่มกอสรางโครงการกอสรางขนาด

ใหญหลายโครงการ เชน โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  และโครงการ

รถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก เปนตน ทําใหกลุมบริษัทฯ มีการวาจางผูรับเหมาชวงเพ่ิมมากข้ึน และ (iii) การลดลงของ

เจาหนี้เงินประกันผลงาน จากการที่บริษัทฯ จายเงินคาประกันผลงานคืนใหกับผูรับเหมาชวงที่ครบกําหนดระยะประกัน

ผลงานแลว 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 

704.78 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพิ่มข้ึนของรายไดท่ียังไมไดเรียกชําระจากรายไดที่เกิดจากงานที่รอการ

ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จกอนสงงวดงาน และรอดําเนินการติดตั้งชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป  ซ่ึงกลุมบริษัทฯ จะสามารถ

เรียกชําระไดเมื่อดําเนินการกอสรางช้ินงานหรือติดตั้งแลวเสร็จ การเพ่ิมข้ึนดังกลาวโดยหลักมาจากโครงการรถไฟความเร็ว

สูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 (ii) การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี

การคาและลูกหนี้อ่ืนจากการสงมอบงานเพ่ิมเติมใหกับเจาของโครงการในป 2563 และการผอนผันใหกับลูกหน้ีวัสดุกอสรางที่

นําวัสดุกอสรางไปใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ที่ยังคงไมสามารถเบิกจายจากหนวยงานราชการ และ (iii) การ

ลดลงของเงินรับลวงหนาจากผูวาจางจากกลุมบริษัทฯ ไดมีการสงมอบงานอยางตอเน่ือง ซึ่งเงินรับลวงหนาจะทยอยถูกหัก

จากเงินคาจางในแตละงวด อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระแสดเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานโดยหลักจาก (i) การ

เพ่ิมข้ึนของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน จากการเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีผูรับเหมาชวง ซ่ึงสวนใหญมาจากโครงการรถไฟความเร็ว

สูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และเจาหนี้คาวัสดุ

กอสรางเพ่ือใชในโครงการกอสรางที่ยังไมถึงกําหนดชําระ  และ (ii) กําไรจากการดําเนินการของกลุมบริษัทฯ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 กลุมบริษัทฯ ใชไปในกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 809.89 ลาน

บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพิ่มข้ึนของรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

(ii) การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน จากการเรียกชําระคางานรับเหมากอสรางจากหนวยงานราชการ และ (iii) การ

ลดลงของเงินรับลวงหนาจากผูวาจาง เนื่องจาก กลุมบริษัทฯ ไดทยอยสงมอบงานในแตละงวดจึงไปหักกลบจากเงินรับ
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ลวงหนาตามสัดสวน อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระแสดเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานโดยหลักจาก (i) การเพิ่มขึ้น

ของเจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน โดยหลักจากการเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้ผูรับเหมาชวงและเจาหน้ีวัสดุกอสรางสําหรับโครงการ

รถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

เทากับ 673.62 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (i) การเพ่ิมข้ึนของเงนิรับลวงหนาจากผูวาจาง ซึ่งโดยหลักมาจากโครงการ

รถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี–แกงคอย (ii) การเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้การคา ซึ่งโดยหลักเปนผลมาจากเจาหนี้ผูรับเหมาชวงจาก

การมีความคืบหนาในการดําเนินการกอสรางในหลายโครงการ และคาวัสดุกอสรางเพ่ือใชในโครงการกอสรางท่ียังไมถึง

กําหนดชําระ และ (iii) กําไรจากการดําเนินการของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไปโดยหลักจาก 

(i) การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา ซ่ึงโดยหลักมาจากการสงมอบงวดงานของโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และ

โครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง (ii) การเพ่ิมข้ึนของโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงบางสระบุรี-แกงคอย จํานวน 249.95 

ลานบาท  

16.2.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทุนเทากับ (119.24) ลานบาท 54.63 ลาน

บาท (207.15) ลานบาท (136.20) ลานบาท และ (172.29) ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 

119.24 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือรองรับโครงการกอสรางใหม เชน โครงการ

ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (ตอน 16, 29, และ 30, 31) อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดรับ

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการอีกจํานวน 84.82 ลานบาท ในระหวางป 2561 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 

54.63 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไดรับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกรรมการทั้งจํานวนในระหวางป 2562 และการ

จําหนายเคร่ืองจักร อุปกรณ และยานพาหนะ อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดลงทุนซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะเพ่ิมเติมเพ่ือ

รองรับโครงการกอสรางใหม เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สาย

คูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  และโครงการทางหลวงหมายเลข 304 เปนตน 

สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 

207.15 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพ่ือรองรับโครงการกอสรางใหม เชน โครงการ

รถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 ทั้ง 3 สัญญา 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน

เทากับ 136.20 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณสําหรับโครงการทางหลวงหมายเลข 

3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี–แกงคอย และโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน

เทากับ 172.29 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันจํานวน 121.45 ลาน

บาท ซึ่งโดยหลักเปนการค้ําประกันสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี–แกงคอย 

16.2.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
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สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

และ 2564 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเทากับ (174.60) ลานบาท (368.50) ลาน

บาท 595.66 ลานบาท 575.78 ลานบาท และ (135.96) ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 174.60 

ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการชําระคืนหน้ีสินตาม

สัญญาเชาทางการเงิน 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดท่ีใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 368.50 

ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (i) การจายเงินปนผลจาํนวน 250.00 ลานบาท (ii) การชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน และ (iii) การชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดท่ีไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงินเทากับ 

595.66 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเบิกใชเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ือใชในโครงการกอสราง ซ่ึงโดย

หลักใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร อยางไรก็ดี 

กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินโดยหลักจาก (i) การชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงนิ (ii) การ

จายเงินปนผลจํานวน 40.00 ลานบาท และ (iii) การชําระคืนเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เทากับ 575.68 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชในโครงการกอสราง 

ซึ่งโดยหลักใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901  

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 

(135.96) ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 300.00 ลานบาท อยางไรก็ดี กลุมบริษัท

ฯ มีการเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชในโครงการกอสราง ซ่ึงโดยหลักใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็ว

สูง ชวงสระบุรี-แกงคอย และโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

16.2.4 ภาระผูกพัน 

16.2.4.1 ภาระผูกพันเก่ียวกบัสัญญากอสรางโครงการ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับคากอสรางโครงการตาง ๆ ซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดทํา

สัญญากับผูรับเหมาชวงไวแลวเปนจํานวน 2,573.44 ลานบาท ท้ังน้ี ภาระผูกพันดังกลาวมาจากการที่กลุมบริษัทฯ ไดทํา

สัญญาจางเหมาชวงกับผูรับเหมาชวงในการกอสรางตาง ๆ 

16.2.4.2 ภาระผูกพันเก่ียวกบัรายจายฝายทุน และสัญญาบริการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับ

รายจายฝายทุนที่เก่ียวของกับการปรับปรุงที่ดินและซื้อเครื่องจักรสําหรับโครงการกอสราง และภาระผูกพันในการจาย

คาบริการตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและวาจางที่ปรึกษา ดังนี้  

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจาย 
ฝายทุน และสัญญาบรกิาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน 11.80 17.40 7.36 1.48 

ภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 2.81 2.37 2.72 3.96 
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ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจาย 
ฝายทุน และสัญญาบรกิาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2561 2562 2563 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
รวม 14.61 19.76 10.08 5.44 

16.2.4.3 ภาระผูกพันเก่ียวกบัสัญญาเชาดําเนินงาน 

กลุมบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชาที่ดินและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลา

ตั้งแต 1 ถึง 25 ป ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุมบริษัทฯ มีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ิน

ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับ 
สญัญาเชาดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 2562 

ลานบาท ลานบาท 
ภายใน 1 ป 3.85 5.53 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 14.65 15.62 

มากกวา 5 ป 68.40 64.80 

รวม 86.90 85.95 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา มาถือปฏบิตัิครั้งแรก ณ วันที่ 

1 มกราคม 2563 ซ่ึงทําใหไมมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินการอีกตอไปนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 

16.2.4.4 การค้ําประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออก

โดยธนาคารในนามกลุมบริษัทฯ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏบิตัิบางประการตามปกติธรุกิจของกลุมบริษัทฯ ดังน้ี 

การคํ้าประกนั 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กนัยายน 

2561 2562 2563 2564 
ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ค้ําประกันการกอสรางและการประมูล

งานกอสราง 

1,478.98 3,770.94 3,244.64 2,552.48 

ค้ําประกันการชําระคืนเงนิรับลวงหนา

และเงินประกันผลงาน 

1,341.43 1,713.01 3,262.52 3,359.95 

ค้ําประกันอ่ืน ๆ 46.04 44.12 57.38 46.94 

รวม 2,866.44 5,528.07 6,564.54 5,959.37 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันสําหรับ

การคํ้าประกันการกอสรางและการประมูลงานกอสรางจํานวน 1,478.98 ลานบาท 3,770.94 ลานบาท 3,244.64 ลานบาท 

และ 2,552.48 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของการค้ําประกันดังกลาวในป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากที่กลุมบริษัท

ฯ เขาทําสัญญารับเหมากอสรางใหมในระหวางป 2562 เชน โครงการทางรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทาง

หลวงหมายเลข 304 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดานตะวันตก) 

ดานซายทาง ตอน 1 รวมถึงกลุมบริษัทฯ ไดเขารวมประกวดราคาโครงการขนาดใหญหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการ

กอสรางรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก อีกทั้ง การลดลงในป 2563 โดยหลักเปนผลมาจากกลุมบริษัทฯ ไดทยอยรับคืน

หนังสือคํ้าประกันจากโครงการกอสรางทางรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจาง
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เหมากอสรางโครงการใหม ๆ ในป 2563 เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย และโครงการทางหลวง

หมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 ทําใหบริษัทฯ ไดทําหนังสือคํ้าประกัน

การกอสรางเพ่ือประกอบการทําสัญญาจางเหมา และลดลง ณ วันที่  30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนผลมาจากการไดรับคํ้า

ประกันการประมูลงานกอสรางคืนจากหนวยงานเจาของโครงการ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันสําหรับ

การค้ําประกันการชําระคืนเงินรับลวงหนาและเงินประกันผลงานจํานวน 1,341.43 ลานบาท 1,713.01 ลานบาท 3,262.52 

ลานบาท และ 3,359.95 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของการค้ําประกันดังกลาวในป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากที่

กลุมบริษัทฯ เขาทําสัญญาจางเหมาและเร่ิมดําเนินการกอสรางใหมในระหวางป 2562 เชน โครงการทางรถไฟความเร็วสูง 

ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 304 โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร (ดานตะวันตก) ดานซายทาง ตอน 1 และโครงการทาอากาศยานจังหวัดตรัง อีกทั้ง การเพ่ิมข้ึนในป 2563 

โดยหลักเปนผลมาจากการไดรับเงนิรับลวงหนาเพ่ิมข้ึนจากโครงการใหม ๆ เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกง

คอย และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางบริการดานนอกของทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 1 และตอน 2 และ การ

เพ่ิมข้ึน ณ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนผลมาจากการคํ้าประกันผลงานของโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจุก 

และโครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และคํ้าประกันการชําระคืนเงินรับลวงหนาของโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-

แกงคอย 

16.3 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ  

16.3.1 สภาพคลอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง

เทากับ 0.92 เทา 0.87 เทา 0.91 เทา และ 0.89 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนดังกลาวเปลี่ยนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ 

กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองที่นอยกวา 1.00 เทา เน่ืองจาก กลุมบริษัทฯ ใชเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปน

เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการกอสรางโครงการ รวมถึงมีเจาหน้ีการคาซึ่งสวนหนึ่งเปนเจาหนี้ผูรับเหมาชวงที่มีการคาง

ชําระจนกวากลุมบริษัทฯ ไดรับชําระจากเจาของโครงการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2.4.16 การวิเคราะห
และคําอธิบายของฝายจัดการ ขอ 16.2.2 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง

หมุนเร็วเทากับ 0.10 เทา 0.29 เทา 0.22 เทา และ 0.30 เทา ตามลําดับ อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นในป 2562 

โดยหลักเปนผลมาจากการการเพ่ิมขึ้นของเงินสดจากกิจกรรมดําเนินการซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดรับเงินวาจางลวงหนาเพ่ิมสูงข้ึน

อยางมีนัยสําคัญจากการเร่ิมตนโครงการขนาดใหญในป 2562 เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทาง

หลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดานตะวันตก) ดานซายทาง ตอน 1 และโครงการทาง

หลวงหมายเลข 304 เปนตน อยางไรก็ดี สภาพคลองสวนเกินจากการดําเนินงานดังกลาวบางสวนนํามาใชในการจายเงินปน

ผลใหกับผูถือหุน นอกจากน้ี การลดลงของอัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนในป 2563 โดยหลักเปนผลมาจากการลดลงของ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดโดยหลักจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระและการเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้การคา

และลูกหนี้อ่ืนจากความคืบหนาของโครงการขนาดใหญเพ่ิมมากข้ึน และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ซึ่งโดยหลักเปนการเบิกใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-

ชุมพร และการเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคา จากการการเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้ผูรับเหมาชวง ซ่ึงสวนใหญมาจากโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดาน

ตะวันตก) ดานซายทาง ตอน 1 และเจาหนี้คาวัสดุกอสรางเพ่ือใชในโครงการกอสรางที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ทั้งน้ี อัตราสวน

สภาพคลองหมุนเร็วเพ่ิมข้ึน ณ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนผลมาจากท่ีบริษัทฯ ไดรับเงนิรับลวงหนาจากผูวาจางสําหรับ
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โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสระบุรี-แกงคอย ทําใหกลุมบริษัทฯ มีเงินสดเพ่ิมมากข้ึน และกลุมบริษัทฯ ไดมีการสงมอบ

งวดงานเพ่ิมข้ึนทําใหมูลคาลูกหนี้การคาเพ่ิมข้ึน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย และระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย สามารถแสดงไดดังน้ี  

วงจรเงนิสด (วัน) 
สาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวดเกา
เดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 
2561 2562 2563 2564 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 12.90 15.89 31.17 51.14 

ระยะเวลาจําหนายสินคาเฉล่ีย 11.31 10.81 6.07 10.68 

ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย 70.37 80.33 79.49 95.52 

วงจรเงนิสดหมุนเวียน (Cash Cycle) เฉล่ีย (46.15) (53.63) (42.25) (33.70) 

บริษัทฯ มีวงจรเงนิสดหมุนเวียน (Cash Cycle) ในป 2561 – 2563 และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

อยูที่ประมาณ 33 วัน ถึง 58 วัน โดยมีรายละเอียดวงจรเงินสดหมุนเวียน (Cash Cycle) ที่สําคัญดังน้ี 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนในป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากกลุมบริษัทฯ ไดสงมอบงวดงานไดมากข้ึนในชวง

ปลายปทําใหมีมูลคาลูกหนี้การคาที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2561 อยางไรก็ดี กลุมบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้คอนขางส้ัน 

เน่ืองจาก โครงการกอสรางสวนมากของกลุมบริษัทฯ สงมอบงานทุกเดือน หรือสงมอบตามความสําเร็จของช้ินงาน 

(Milestone) อยางไรก็ดี ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในป 2563 เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหนี้การคาจากการสงมอบงวด

งานใหกับเจาของโครงการในชวงไตรมาส 4 ป 2563 เปนจํานวนมากโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีคิ้ว-กุดจิก 

และการผอนผันใหกับลูกหนี้วัสดุกอสรางที่นําวัสดุกอสรางไปใชในโครงการกอสรางของกลุมบริษัทฯ ที่ยังคงไมสามารถ

เบิกจายจากหนวยงานราชการและลูกหนี้วัสดุกอสรางเพ่ิมตามการจําหนายเพิ่มขึ้นในระหวางงวด และ ระยะเวลาเก็บหน้ี

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาเน่ืองจาก 

กลุมบริษัทฯ ไดมีการสงมอบงวดงานเพ่ิมมากข้ึนในชวงส้ินงวด 

ระยะเวลาจําหนายสินคาเฉล่ียในชวงป 2561 – 2562 อยูในระดับคอนขางสั้นและใกลเคียงกัน ประมาณ 10 – 12 

วัน และลดลงในป 2563 เปน 6.07 วัน และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เปน 10.68 วัน โดยระยะเวลา

จําหนายสินคาของบริษัทฯ อยูในระดับคอนขางส้ันเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการปริมาณสินคาคงเหลือและ

วัสดุรอโอนเขางานไดอยางมีประสิทธิภาพจากการวางแผนการส่ังซื้อกับเวลาในการใชวัสดุจริง   

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในชวงป 2561 – 2563 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 อยูในระดับ

ใกลเคียงกันที่ประมาณ 70 ถึง 96 วัน ซึ่งสอดคลองกับกําหนดเวลาการชําระเงิน (Credit Term) โดยเฉล่ียที่บริษัทฯ ไดรับ

จากคูคา นอกจากน้ี สาเหตุที่ทําใหระยะเวลาชําระหน้ียาวโดยหลักเปนผลจากเงื่อนไขการชําระเงินกับผูรับเหมาชวงที่จะจาย

คาจางเหมาตอเมื่อกลุมบริษัทฯ ไดรับคาจางเหมาจากเจาของโครงการ 

16.3.2 ความสามารถในการชําระหนี้  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุนเทากับ 1.75 เทา 2.74 เทา 3.67 เทา และ 5.64 เทา ซึ่งการเพ่ิมข้ึนในป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของเงินรับลวงหนาจากผูวาจางจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 

สายคูขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดานตะวันตก) ดานซายทาง ตอน 1 และโครงการทางหลวงหมายเลข 304 

และการเพ่ิมข้ึนในป 2563 โดยหลักเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคาสําหรับคาจางเหมาผูรับเหมาชวง ซึ่งโดยหลัก
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มาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก โครงการทางหลวงหมายเลข 3901 สายคูขนานวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร (ดานตะวันตก) ดานซายทาง ตอน 1 และโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร และเงินกูยืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ือใชในโครงการกอสราง ซึ่งโดยหลักเปนการเบิกใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสี

ค้ิว-กุดจิก และโครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร และการเพ่ิมข้ึน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนผล

มาจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติการจายเงินปนผลจํานวน 300.00 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2564 ทํา

ใหสวนของผูถือหุนลดลง และกลุมบริษัทฯ มีหนี้สินเพ่ิมข้ึนโดยหลักจากเงินรับลวงหนาจากผูวาจางจากโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงชวง สระบุรี-แกงคอย และการเพ่ิมข้ึนของเจาหนี้การคาและเจาหน้ีอ่ืน จากเจาหน้ีผูรับเหมากอสรางและเจาหนี้คา

วัสดุกอสราง  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ตอสวนของผูถือหุน ซึ่งเทากับ 0.53 เทา 0.56 เทา 1.29 เทา และ 1.73 เทา โดย

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในป 2562 อยูในระดับใกลเคียงกับป 2561 เนื่องจาก กลุมบริษัทฯ ไดชําระคืนเงนิกูยืมสุทธิ 

และไดมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ซ่ึงทําใหสวนของผูถือหุนลดลง ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนในป 2563 โดยหลักเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ือใชใน

โครงการกอสราง ซึ่งโดยหลักเปนการเบิกใชสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก และโครงการรถไฟทางคู ชวง

บางสะพานนอย-ชุมพร และการเพ่ิมข้ึน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนผลมาจากที่กลุมบริษัทฯ มีการกูยืมเงิน

ระยะส้ันเพิ่มข้ึนเพ่ือใชในการกอสรางโครงการตาง ๆ รวมถึงประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติการจายเงินปนผล

จํานวน 300.00 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2564 ทําใหสวนของผูถือหุนลดลง 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่  30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มี อัตราสวน

ความสามารถชําระดอกเบี้ยของกลุมบริษัทฯ เทากับ 22.75 เทา 68.61 เทา (129.23) เทา และ 267.31 เทา อัตราสวน

ความสามารถชําระดอกเบี้ยสูงขึ้นและอยูในระดับคอนขางสูงในป 2562 โดยหลักเปนผลมาจากที่กลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสด

จากการดําเนินงานอยูในระดับสูงจากการเพ่ิมข้ึนของกําไรกอนภาษีในป 2561 และการเพ่ิมข้ึนของเงินรับลวงหนาจากผู

วาจางตามเหตุผลที่ไดกลาวขางตน ในขณะที่คาใชจายทางการเงินอยูในระดับคอนขางต่ํา อยางไรก็ดี อัตราสวนดังกลาวติด

ลบในป 2563 โดยหลักเปนผลมาจากกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินการติดลบจากการเปล่ียนแปลงของ

สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระที่เกิดจากงานที่รอการดําเนินการกอสรางให

แลวเสร็จกอนสงงวดงาน และรอดําเนินการติดต้ังชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป  ซึ่งกลุมบริษัทฯ จะสามารถเรียกชําระไดเมื่อ

ดําเนินการกอสรางช้ินงานหรือติดตั้งแลวเสร็จ การเพ่ิมข้ึนดังกลาวโดยหลักมาจากโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงสีค้ิว-กุดจิก 

โครงการรถไฟทางคู ชวงบางสะพานนอย-ชุมพร โครงการทางหลวงหมายเลข 3246 และโครงการทางหลวงหมายเลข 3701 

(รวมคิดเปนสัดสวนรอยละ 75.09 ของรายไดท่ียังไมไดรับชําระรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และลูกหนี้การคาและลูกหนี้

อ่ืนจากการสงมอบงานเพ่ิมเติมใหกับเจาของโครงการในป 2563 และการลดลงของเงินรับลวงหนาจากผูวาจางจากกลุม

บริษัทฯ ไดมีการสงมอบงานอยางตอเน่ือง ซ่ึงเงินรับลวงหนาจะทยอยถูกหักจากเงินคาจางในแตละงวด อยางไรก็ดี อัตราสวน

ความสามารถชําระดอกเบี้ยเพ่ิมสูงข้ึน ณ 30 กันยายน 2564 โดยหลักเปนผลมาจากกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมการดําเนินการเปนบวกโดยหลักจากการไดรับเงินรับลวงหนาจากผูวาจางในโครงการตาง ๆ และมีกําไรกอนภาษีใน

งวดดังกลาว 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุมบริษัทฯ มีอัตราสวน

ความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทากับ 0.54 เทา 1.58 เทา (1.87) เทา และ 1.54 ตามลําดับ อัตราสวน

ความสามารถชําระภาระผูกพัน ไดเพ่ิมสูงขึ้นในป 2562 จากการเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ถึงแมวากลุม

บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลจํานวน 250.00 ลานบาท และชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินบางสวน อยางไร

ก็ดี ในป 2563 อัตราสวนดังกลาวติดลบเน่ืองจากกลุมบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดจากการดําเนินการติดลบจากการเปลี่ยนแปลง

ของสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานตามที่ไดระบุขางตนและการจายเงินปนผลจํานวน 40.00 ลานบาท ทั้งน้ี อัตราสวน
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ความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินการมากกวาเงนิสดที่ใชในการ

ชําระภาระผูกพัน  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวาง

กาลใหแกผูถือหุนรวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 180.00 ลานบาท ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนลดลงในไตรมาส 4 ป 2564 ทั้งน้ี หาก

คํานวณหักออกจากสวนของผูถือหุน ณ 30 กันยายน 2564 สวนของผูถือหุนจะลดลงเปน 749.61 ลานบาท ทําใหอัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 6.99 เทา และอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเทากับ 2.15 เทา  

ทั้งน้ี สัญญาเงินกูยืมกับสถาบันการเงินของกลุมบริษัทฯ ไมไดมีขอกําหนดที่เก่ียวของกับการดํารงอัตราสวนทาง

การเงิน (Debt Covenant) อยางไรก็ดี บริษัทฯ คาดวา เงินที่รับไดจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ จะสงผลใหบริษัทฯ 

มีแหลงเงินทุนที่เพียงพอในการดําเนินงานและมีความสามารถในการชําระภาระผูกพันที่ดีข้ึน 
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16.4 ปจจัยและอิทธิผลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต  

16.4.1 ผลกระทบจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุนตอประชาชน 

ในป 2563 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 500,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 700,000,000 บาท เพ่ือรองรับ

การเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปในคร้ังน้ี ซ่ึงภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาวจะเปนผลใหอัตราสวนทางการเงินที่

เก่ียวของกับสวนทุนและจํานวนหุนลดลงในอนาคต เน่ืองจากผลกระทบของสวนทุนและจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการ

คํานวณเพ่ิมข้ึน (Dilution Effects) โดยอัตราสวนทางการเงินที่ไดรับผลกระทบไดแก อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน และอัตรา

ผลตอบแทนผูถือหุน เปนตน โดยหากใชผลการดําเนินงานสิบสองเดือนยอนหลังนับตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2564 เปน

เกณฑ อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุนจะลดลงจาก 0.38 บาทตอหุนภายใตฐานจํานวนหุนเดิม เปน 0.27 บาทตอหุนภายใตฐาน

จํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการเพ่ิมทุน 

16.4.2 ผลกระทบจากการจายเงินปนผล 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู

ถือหุนรวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 180.00 ลานบาท ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนลดลงในไตรมาส 4 ป 2564 ทั้งน้ี หากคํานวณหัก

ออกจากสวนของผูถือหุน ณ 30 กันยายน 2564 สวนของผูถือหุนจะลดลงเปน 749.61 ลานบาท และบริษัทฯ ไดใชกระแสเงิน

สดหมุนเวียนในการจายปนผลดังกลาว 

โดยอัตราสวนทางการเงินที่ไดรับผลกระทบ ไดแก อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 22.82 เปนรอยละ 

25.09 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจาก 5.64 เทาเปน 6.99 เทา และอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวน

ของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจาก 1.73 เทาเปน 2.15 เทา 

อยางไรก็ดีในระยะยาวกลุมบริษัทฯ คาดวาจะไดรับประโยชนจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจาก

กลุมบริษัทฯ วางแผนนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกไปใชสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติมใน

เคร่ืองจักรและอุปกรณ การขยายธุรกิจ ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเงนิทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ (ถามี) 

นอกจากนี้ จากการดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะชวยสนับสนุนภาพลักษณของกลุมบริษัทฯ 

รวมทั้งชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถเขาถึงแหลงเงินทนุที่มีความหลากหลายและมีตนทุนต่ํากวาเดิมได ซึ่งจากปจจัยทั้งหมดน้ี

จะชวยสนับสนุนการเติบโตของผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของกลุมบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งคาดวาจะ

สามารถชดเชยผลกระทบจากจาํนวนหุนที่เพ่ิมข้ึนดังกลาวได 
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สวนท่ี 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรพัยท่ีเสนอขาย 
 
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 28.57 ของจํานวนหุนสามญั
ที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ช่ือผูเสนอขาย : บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
(Civil Engineering Public Company Limited) 

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
จํานวนที่ออกและเสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 200,000,000 หุน เสนอขายใหแกประชาชน (IPO) 

คิดเปนรอยละ 28.57 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี 

มูลคาที่ตราไว : 1.00 บาทตอหุน 
ราคาท่ีเสนอขาย : 4.60 บาทตอหุน 
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : 920,000,000 ลานบาท 
ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 19 มกราคม 2565 ถึง 21 มกราคม 2565  

 
1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 200,000,000 หุน ในคร้ังนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดการการ
จัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 โดย
มีสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญในเบื้องตน ดังน้ี 

- เสนอขายตอบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจาํหนายหลักทรัพย ประมาณ 38,142,000 หุน 
-  เสนอขายตอนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถ 
     เขารวมการสํารวจความตองการซื้อ       ประมาณ 120,000,000 หุน 
-  เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประมาณ 30,000,000 หุน 
-    เสนอขายตอกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ของบริษัทฯ ประมาณ 8,700,000 หุน 
- เสนอขายตอพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ประมาณ 3,158,000 หุน  

ทั้งน้ี บริษัทฯ และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธ์ิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวขางตน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนในแตละ
ประเภท และการเคล่ือนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ เปนตน ตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
เห็นสมควร เพ่ือใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งน้ีประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด อยางไรก็ดี สัดสวนในการเสนอขายหุน
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ใหกับบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยจะไมขัดหรือแยงกับขอจํากัดการถือหุนโดยบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยตามที่ระบุไว
ในขอบังคับของบริษัทฯ 

การจัดสรรหุนในคร้ังน้ี ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการท่ัวไป เน่ืองจาก
ความตองการจากกลุมบุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนท่ีเสนอขายในครั้งน้ีแลว และสามารถกระจาย
หุนในวงกวางไดอยางเพยีงพอแลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยท่ัวไป 

ในการพิจารณาประเภทของผูลงทุนใหยึดตามนิยามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

(1)  บุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลซึ่งเปนลูกคาหรือผู
ที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนํา
ธุรกจิดานการซ้ือขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคาไมวาทางตรงหรือทางออม รวมถึงบุคคลดังกลาว
ขางตนของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูท่ี
เกี่ยวของ ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งที่ติดตอ
ปจจุบัน เคยติดตอ และคาดวาจะไดติดตอ ทั้งนี้ ไมรวมถึงผูลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย บุคคลท่ี
มีความสัมพันธซึ่งรวมถึงกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามคําจํากัด
ความขางลาง 

 โดยผูลงทุนประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 ตามลําดับ ตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.1 โดยการจัดสรรใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาว จะอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอ 6.6.1 

ทั้งน้ี การจัดสรรหุนใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมรวมถึงการจัดสรรใหแก (1) (ก) ตนเอง 
(ข) กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ค) บริษัทใหญหรือบริษัทยอยของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ (ง) ผูที่เก่ียวของของบุคคลตาม (ข) ขางตน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2559 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) เวนแตเปนหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซ้ือทั้งหมด ซึ่งผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตกลงจะเขาซื้อหุนที่เหลือดังกลาวตามสวนที่
ตนรับจัดจําหนาย (Firm Commitment) ตามเงื่อนไขภายใต สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
(Underwriting Agreement) และ (2) บุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิใหจัดสรรหุน เชน บริษัทยอยของบริษัทฯ หรือจัดสรรหุนให
ไดแตไมเกินกวาอัตราที่กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยที่
ออกใหมประเภทหุน และใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งทีมี่
การแกไขเพ่ิมเติม)  

(2)          นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ดังตอไปน้ี 
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(ก) ธนาคารพาณิชย 

(ข) บริษัทเงินทุน 

(ค) บริษัทหลักทรัพยเพ่ือเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพ่ือการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดติฟองซิเอร 

(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(จ) บริษัทประกันภัย 

(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งข้ึน 

(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(ฌ) กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(ญ) กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 

(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(ฏ) กองทุนรวม 

(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2.1 เทาน้ัน โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแก
นักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอ 6.6.2  

(3) นิตบิคุคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซ้ือ (Book Building) หมายถึง ผูลงทุนตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ นจ. 1/2545 เร่ือง แนวทางพิจารณาเก่ียวกับการสํารวจ
ความตองการซื้อหลักทรัพย (book building) และการกําหนดราคาเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนและบุคคลใด ๆ (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ที่มลีักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้ 

(ก) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแลวต้ังแตหน่ึงรอย
ลานบาทข้ึนไป 

(ข) นิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนบุคคลตามคํานิยามผูลงทุนสถาบันในขอ (2) (ก) ถึง (ฐ) หรือนิติบุคคลตามขอ (3) 
(ก) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(ค) ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับบุคคลตามขอ (3) (ก) ถึง (ข) โดยอนุโลม 
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ทั้งน้ี นิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซื้อดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทาน้ัน โดยนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซ้ือ
สามารถซ้ือหุนไดตามวิธีการจองซื้อที่ระบุไวในขอ 6.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจ
ความตองการซื้อจะอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 
6.6.2 

(4)          ผูมอุีปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ที่มลีักษณะของการอุป
การคุณที่สรางประโยชนใหแกบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางชัดเจนทั้งในอดีตและปจจบุัน ไดแก 

(ก) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีทางการคากับบริษัทฯ เชน ลูกคา พันธมิตรธรุกิจ 
ผูรับเหมา คูสัญญาทางการคา ผูจาํหนายวัสดุ/วัตถุดิบ และ/หรือเครื่องจักร อุปกรณ คูสัญญาทางการคา 
หรือผูที่มีความสัมพันธอันดีทางการคาดานอ่ืนๆ กับบริษัท เปนตน 

(ข) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธดานการจัดหาแหลงเงินทุนใหกับบริษัทฯ เชน สถาบัน
การเงิน หรือผูใหสินเช่ือ เปนตน 

(ค) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธเก่ียวกับการเปนผูใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา หรือ
ชวยเหลือในการดําเนินธรุกิจดานตางๆ ของบริษัทฯ นับตั้งแตชวงเริ่มตนดําเนินธุรกิจจนถึงปจจุบัน เชน 
การใหคําแนะนําในการเขารวมประมูลโครงการ พันธมิตรที่ลงทุนรวมกันในโครงการกอสราง การให
คําแนะนําโอกาสทางธรุกิจใหมๆ การใหความสนับสนุนหรือคําแนะนําดานเทคโนโลยี การกอสราง วัสดุ
กอสราง การจัดตั้งบริษัท การดําเนินธรุกจิ การขายและการตลาด ดานการบริหารงาน ดานกลยุทธ  ดาน
เทคโนโลยี ดานบัญชีและการเงิน การลงทุน กฎหมายและภาษี เปนตน 

ทั้งน้ี ใหรวมถึงบุคคลที่นิติบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) กําหนดใหใชสิทธิจองซ้ือหุนแทนได โดยบุคคลดังกลาว
จะตอง (1) เปนบุคคลที่มีความสัมพันธกับนิติบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) และ (2) เปนบุคคลที่มีสวนรวมในการสราง
ประโยชนแกบริษัท เชน เจาของ ผูบริหาร และพนักงานของนิติบุคคล (รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคล
ดังกลาว ไดแก คูสมรส และบุตรของบุคคลดังกลาว) ซึ่งนิติบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) แลวแตกรณี โดยจะตองจดัทําเอกสาร
แจงชื่อบุคคลที่กําหนดใหใชสิทธิจองซ้ือหุนแทนตนใหบริษัทฯ ทราบ 

โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกนักลงทุนในคร้ังนี้  จะมีการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย บังคับใช
ตั้งแตวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง 
การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังกลาวจะตองจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถซ้ือหุนไดตามวิธีการที่ระบุ
ไวในขอ 6.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่
บริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 
6.6.3  
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(5)         กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร ของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด 
(มหาชน) 

การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกนักลงทุนในครั้งน้ี จะมีการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ี ทธ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย บังคับใชตั้งแตวันที่  
8 กรกฎาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การ
จําหนายหลักทรัพยท่ีออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซ่ึงมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

ทั้งน้ี กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ของบริษัทฯ จะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทาน้ัน โดยกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ของบริษัทฯ สามารถจองซ้ือหุนไดตามวิธีการที่
ระบุไวในขอ 6.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ของบริษัทฯ จะอยูในดุลยพินิจของประธาน
เจาหนาที่บริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ตามวิธีการที่ระบุไว
ในขอ 6.6.4 

(6)         พนักงานของบริษัทฯ และบรษัิทยอย หมายถึง พนักงานของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย 

การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกนักลงทุนในครั้งน้ี จะมีการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย บังคับใชต้ังแตวันที่ 8 
กรกฎาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เร่ือง การจําหนาย
หลักทรัพยท่ีออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะตองจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไว
ในขอ 6.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่บริหาร 
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.6.4 

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเง่ือนไขอื่น 

หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 หุน ที่เสนอขายในคร้ังนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนทาง
กฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ 

1.4 ตลาดรองของหลักทรพัยท่ีเสนอขาย 

บริษัทฯ มคีวามประสงคจะนําหุนสามัญที่ออกและจาํหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอประชาชนในคร้ังนี้ กอนท่ีจะไดรับทราบ
ผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยฯ เก่ียวกับการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงท่ีอาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ อยูระหวาง
การพิจารณาวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะนําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ไดตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธเิปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนของบริษัท
ฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป 
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1.5 ขอมูลอื่นๆ 

ขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) กําหนดใหบริษัทฯ ตองส่ังหามมิใหผูถือหุนตามที่กําหนดนําหุนจํานวน
รวมกันเปนจํานวนเทากับรอยละ 55.0 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในคร้ังนี้ (รวมถึงหลักทรัพยอ่ืนที่อาจ
แปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนตามอัตราสวนที่กําหนด) ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ 
เร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยท่ีถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25.0 
ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกส่ังหามขาย และสามารถขายสวนที่เหลือทั้งหมดไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป 
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2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ 
จะกระทํามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มี
จํานวนเกินกวารอยละ 49.0 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการโอนหุนรายใดที่ทําใหอัตราสวนการ
ถือหุนของคนตางดาวของบริษัทฯ เกินอัตราสวนขางตน บริษัทฯ มสีิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ รายน้ันได 

อยางไรก็ดี การโอนหุนสามญัของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือผูรับโอนและลงลายมือ
ช่ือของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนสามัญจะใชยันกับบริษัทฯ ได เมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารอง
ขอใหลงทะเบียนการโอนหุนสามัญแลว และจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนสามัญดังกลาว
ไวในสมุดทะเบียนหุนแลวเทานั้น เมื่อบริษัทฯ พิจารณาแลววาการโอนหุนนั้นถูกตองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะลงทะเบียนการ
โอนหุนดังกลาวภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ 
บริษัทฯ จะแจงแกผูย่ืนคํารองขอภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น ทั้งนี้ หากหุนของบริษัทฯ ไดรับการจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ การโอนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตามประกาศตลาด
หลักทรัพยฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม)  
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3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

การกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนที่จะเสนอขายในครั้งน้ี ไดมีการพิจารณาจากการสํารวจความตองการซื้อ
หลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซ้ือหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับ
ราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่
ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยชวงราคาที่ใชทํา 
Book Building อยูที่ระหวางราคา 4.30 – 4.60 บาทตอหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายไดกําหนดราคาหุนสามัญท่ีจะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 4.60 บาทตอหุน โดยไดพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่
นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซ้ือเขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความ
ตองการซ้ือหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง 
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4. ขอมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ที่ราคา 4.60 บาทตอหุน หากพิจารณาผลกําไรสุทธิสวนที่เปน
ของผูถือหุนของบริษัทฯ ในชวง 12 เดือนยอนหลัง (ไตรมาส 4 ของป 2563 - ไตรมาส 3 ของป 2564) ซึ่งเทากับ 191.62  
ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเทากับ 
700,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.27 บาทตอหุน จะคิดเปนอัตราสวนราคา
หุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ประมาณ 16.80 เทา 

ในการพิจารณาขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย บริษัทฯ ไดทําการเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินกับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แมวาจะไมมีบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจกอสรางที่มีลักษณะงาน
ที่คลายคลึง และมีรายไดจากการรับเหมากอสรางที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่
เสนอขาย และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงไดคัดเลือกบริษัทที่ดําเนินการกอสรางโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน 
เชน งานทาง งานทางพิเศษ งานทางรถไฟ งานสนามบิน งานเขื่อน และอ่ืน ๆ และ/หรือโครงการกอสรางที่มีหนวยงานรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของโครงการมากกวารอยละ 40 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางหรืองานท่ียังไมไดสงมอบ 
(แลวแตกรณี)  

ตารางสรุปขอมูลราคาปดตลาดและอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ในชวง
ระยะเวลาเฉล่ีย 6 เดือนยอนหลังลาสุดนับจากวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 มีดังน้ี 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ มูลคาท่ีตราไว 
(บาท/หุน) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/หุน)(1) 

P/E เฉลี่ย 
(เทา)(2) 

บริษัท ช.การชาง จํากัด 
(มหาชน) (CK) 

รับเหมากอสรางที่สามารถรับบริหาร
โครงการขนาดใหญที่ซับซอนทุก
รูปแบบ และมีความสามารถในการ
พัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการ
สัมปทานระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานขนาดใหญในประเทศและ
ภูมิภาคอยางครบวงจร 

1.00 20.68 36.90 

บริษัท ซิโน-ไทย  
เอ็นจีเนียร่ิงแอนด 
คอนสตรัคชั่น จาํกัด 
(มหาชน) (STEC) 

รับเหมากอสรางงานทุกประเภททั้ง
งานโยธาและงานเครื่องกล เชน งาน
ดานระบบสาธารณูปโภค งานดาน
อาคาร งานดานพลังงาน งานดาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ  ง า น ด า น
สิ่งแวดลอม เปนตน 

1.00 13.47 22.99 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ มูลคาท่ีตราไว 
(บาท/หุน) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/หุน)(1) 

P/E เฉลี่ย 
(เทา)(2) 

บริษัท ยูนิค เอ็นจเินียร่ิง 
แอนด คอนสตรัคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) (UNIQ) 

รับเหมากอสราง โดยเปนผูรับเหมา
หลัก (Main Contractor) ทั้งงานแบบ
เ บ็ ด เ ส ร็ จ  ( Turnkey Design 
Services) ซ่ึงใหบริการครบวงจรทั้ง
งานออกแบบและงานกอสราง และ
งานรับกอสรางตามแบบที่ผูวาจาง
กํ า ห น ด  โ ด ย มุ ง เ น น ท่ี ง า น
สาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาด
ใหญ นอกจากนั้นมีธุรกิจพัฒนาที่ดิน
และกอสรางอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 
ไดแก โครงการที่อยูอาศัยประเภท
บานเด่ียว และ ทาวนเฮาส โดยเนน
ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ
ปริมณฑล 

1.00 6.55 229.97(4) 

บริษัท ซินเท็ค คอน
สตรัคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) (SYNTEC) 

รับเหมากอสราง ใหบริการรับงานทั้ง
หนวยงานราชการ และเอกชน โดย
ใหบ ริการตั้ งแตงานวางฐานราก 
จนกระทั่ งก อสร า งอาคาร เส ร็ จ
สมบูรณในลักษณะที่เรียกวา บริการ
จุดเดียวเบด็เสร็จ 

1.00 1.96 16.63 

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง 
จํากัด (มหาชน) (RT) 

บ ริ ก า ร รั บ เ ห ม า ก อ ส ร า ง ง า น
วิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่
ต อ ง อ า ศั ย ค ว า ม ชํ า น า ญ แ ล ะ
เทคโนโลยีระ ดับสูง ไดแก  งาน
กอสรางอุโมงค งานระเบิดหิน งาน
ขุดเจาะโดยไมใชระเบิด งานพัฒนา
เหมือง งานเจาะสํารวจ งานคอนกรีต
โครงสราง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป 
และงานดานธรณีวิทยา 

0.50 2.21 19.04 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ มูลคาท่ีตราไว 
(บาท/หุน) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/หุน)(1) 

P/E เฉลี่ย 
(เทา)(2) 

บริษัท อิตาเลียนไทย  
ดีเวลอปเมนต จํากัด 
(มหาชน) (ITD) 

รับเหมากอสรางครบวงจร ที่มีความ
ชํานาญในงานกอสรางทุกประเภท มี
ความพรอมท่ีจะสรางโครงการขนาด
ใหญ หรือใชเทคนิคขั้นสูง และขยาย
ธุ ร กิ จ รั บ เ ห ม า ก อ ส ร า ง ไ ป
ตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชีย 

1.00 2.27 N.A.(3) 

บริษัท เนาวรัตน
พัฒนาการ จํากัด 
(มหาชน) (NWR) 

รับเหมากอสรางงานวิศวกรรมโยธา
ทุ กป ร ะ เภท  แล ะ ผ ลิต เ ส า เ ข็ ม
คอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ
คอนกรีตอ่ืน รวมท้ังผลิตเหล็กแปร
รูป ใช เปน วัสดุในธุรกิจรับเหมา
กอสราง และจําหนายใหกับลูกคา
ภายนอก 

1.00 1.02 N.A.(3) 

ที่มา: www.setsmart.com 
หมายเหตุ:  (1) ราคาปดตอหุนเฉล่ีย 6 เดือนยอนหลัง ต้ังแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 
 (2) อัตราสวน P/E เฉล่ีย 6 เดือนยอนหลัง คํานวณจากอัตราสวนของคาเฉล่ียราคาปดของหุน ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่   

10 มกราคม 2565 ตอกําไรสุทธิตอหุน 12 เดือนยอนหลัง ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 (3) ไมมีอัตราสวน P/E เฉล่ีย 6 เดือนยอนหลัง เน่ืองจากบริษัทดังกลาวมีผลขาดทุน 12 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่  

30 กันยายน 2564 
 (4) อัตราสวน P/E เฉลี่ย 6 เดือนยอนหลังของ UNIQ อยูในระดับที่สูง (Outlier) เน่ืองจากอัตรากําไร 12 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลงเม่ือเทียบกับกําไรสําหรับป 2561, 2562 และ 2563 จงึอาจไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดโดยตรง 
สําหรับชวงเวลาดังกลาว ดังน้ัน นักลงทุนควรพิจารณาขอมูลทางการเงินของ UNIQ เพิ่มเติม 

อยางไรก็ดี อัตราสวน P/E ดังกลาวคํานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงาน หรือความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังไมไดเปนอัตราสวนที่
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดโดยตรง เนื่องจากเปนการคํานวณอัตราสวนในชวงเวลาท่ีตางกัน  



สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 

 

  

สวนท่ี 3.5 หนา 1 
 

5. ราคาหุนสามญัในตลาดรอง 

 - ไมมี –  
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6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือ  วิธกีารจองซื้อหุนสามัญ ระยะเวลาการจองซ้ือและการชําระเงินคาจองซ้ือ 

และวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดใน

การดําเนินการ ซึ่งรวมถึงสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ/หรือการดําเนินการตาม

มาตรการของหนวยงานรัฐเพ่ือปองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท้ังนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ผูลงทุน และเพ่ือใหการเสนอขายหุนสามัญในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ โดยการกระทําดังกลาวจะอยูบนพ้ืนฐานของความเปน

ธรรม และจะไมเปนการขัดตอกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

การเสนอขายหุนสามัญตอผูลงทุนในประเทศในครั้งน้ี จะเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน 

การจาํหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.2  

6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

  6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 10, 12, 19, 23, 29-32  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท : 0-2231-3777 และ 0-2618-1000 ตอ 1136, 1145 

เว็บไซต : www.bualuang.co.th 

   

 6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 

ที่อยู : 287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ช้ัน 8, 15-17 

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท : 0-2695-5555 

เว็บไซต : www.ktzmico.com 

6.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

  6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 และ

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งการเสนอ

ขายขางตนเปนการเสนอขายตอผูลงทุน จํานวน 200,000,000 หุน ราคาหุนละ 4.60 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่

ระบุในขอ 6.2 มีขอตกลงรับประกันการจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ เปนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้ง

จํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting Agreement)  
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ทั้งน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 มสิีทธิใชดุลยพินิจพิจารณา

ยกเลิกการจัดจําหนายหุนสามัญในคร้ังน้ี เมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

(Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้  

(1) เม่ือบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

(Underwriting Agreement) หรือ 

(2) เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะการซ้ือขายหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพย หรือการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

ในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอการเสนอขายหุนสามญัในครั้งนี้ หรือ 

(3) เม่ือมีการยกเลิกสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting Agreement) หรือ  

(4) เม่ือมีเหตุที่ทําใหสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานราชการส่ังระงับหรือหยุดการเสนอขายหุนสามัญ 

หรือมีเหตุการณใดที่ทําใหไมสามารถสงมอบหุนสามัญท่ีเสนอขายได 

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายและการจัดจําหนายหุนสามัญดังกลาวขางตน 

จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายหลักทรัพย (Underwriting Agreement)  

ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ยกเลิกการเสนอขาย

หรือการจัดจําหนายหุนสามัญในคร้ังนี้จากเหตุใดเหตุหนึ่งตามขอกําหนดขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัด

จําหนายหลักทรัพย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อ 

แตละรายที่จองซื้อหุนสามัญในสวนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9.3 

6.3.2 คาตอบแทนการจัดจําหนายหลักทรัพย 

 คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่บริษัทฯ ตองชําระใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 เปน

จํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 883,371,096 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามสัญญาแตงต้ังผูจัด

จําหนายหลักทรัพย (Underwriting Agreement) 

6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหลักทรพัยท่ีบริษัทฯ จะไดรับ 

 จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับโดยประมาณ (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) หลังหักคาใชจายในการ

เสนอขายหลักทรัพยตามขอ 6.4 

หุนสามัญ จํานวน 200,000,000 หุน ในราคาหุนละ 4.60  บาท 920,000,000 บาท 

(หัก) คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ 36,628,904 บาท 

จํานวนเงินคาหุนสามญัที่บริษัทฯ จะไดรับ 883,371,096 บาท 

จํานวนเงินคาหุนสามญัที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน 4.42 บาท 
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6.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย  

 คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ (ไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 300,000 บาท 

คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 460,000 บาท 

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน 200,000 บาท 

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน * 50,000 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน * 350,000 บาท 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายหลักทรัพยโดยประมาณ 23,000,000 บาท 

คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซ้ือหุนสามัญ และเอกสารอ่ืนๆ โดยประมาณ 39,250 บาท 

คาใชจายอ่ืนๆ ** โดยประมาณ 12,229,654 บาท 

รวมคาใชจายทั้งส้ิน โดยประมาณ 36,628,904 บาท 

หมายเหตุ  *  ไมรวมคาธรรมเนียมรายป 

 **  คาใชจายอ่ืน ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย  

คาตอบแทนนายทะเบียนหลักทรัพย คาโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวของกับการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนตน 

6.5  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย 

  6.5.1 สําหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และสํานักงานของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 

6.2.2 ภายในวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ภายในวันและเวลาทําการของแตละสํานักงานนั้น 

  6.5.2 สําหรับนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซ้ือ 

   สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ภายในวันและเวลาทําการของแตละ

สํานักงานนั้น  

  6.5.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ภายในวันและเวลาทําการของแตละ

สํานักงานนั้น 

6.5.4 สําหรับกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษทัฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ภายในวันและเวลาทําการของแตละ

สํานักงานนั้น 
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 ทั้งนี้ (1) บุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (2) นักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการ

สํารวจความตองการซื้อ (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย (4) กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และ

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถดาวนโหลดหนังสือช้ีชวนซ่ึงมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือช้ีชวนที่ ย่ืนตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทํา

การจองซื้อจากเว็บไซต www.sec.or.th 

6.6  วิธีการจัดสรรหลักทรพัยท่ีเสนอขาย 

การจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งน้ี แบงการจัดสรรออกเปน 4 สวน ไดแก (1) บุคคลตามดุลย

พินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จํานวนประมาณ 38,142,000 หุน (2) นักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการ

สํารวจความตองการซื้อ จํานวนประมาณ 120,000,000 หุน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวนประมาณ 

30,000,000 หุน (4) กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ของบริษัทฯ จํานวนประมาณ 8,700,000 หุน และ (5) พนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย จํานวนประมาณ 3,158,000 หุน 

นอกจากน้ี การจัดสรรหุนสามัญจะอยูภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 จะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที ่รวมจัด

จําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม ของตนเองและของผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รวมจัด

จําหนาย และผูที่เกี่ยวของของบุคคลเหลานั้น รวมทั้งบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเองและของผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่

รวมจัดจําหนาย รวมถึงบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และจะจัดสรรหุน

สามัญใหแกบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ ซึ่งไดแก กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ

ของบริษัทฯ และผูที่เก่ียวของ รวมถึงกองทุนสวนบุคคลของบุคคลดังกลาว ในจํานวนไมเกินกวาอัตราที่กําหนดตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เร่ือง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งท่ีมกีารแกไขเพ่ิมเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญ

ที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด     

(2) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมจัดสรรหุน

สามัญที่เสนอขายใหผูจองซื้อรายใดรายหนึ่ง หากการจัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการขัดตอกฎหมาย

หรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ หรือจะเปนผลใหตองดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติมไปจากที่ตองดําเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ

กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือบทบัญญัติอ่ืนใดภายใตกฎหมายไทย หรือไมเปนไปตามวิธีการ หลักเกณฑ และ

เงื่อนไขที่กําหนดไวในสวนที่ 3 นี้  

(3) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิที่จะใชดุลยพินิจ

เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของ 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพ่ิมเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุน

เหลือจากการจัดสรรในสวนของผูลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซื้อ หรือในกรณกีลับกัน 

อาจพิจารณาจัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซื้อเพ่ิมเติม หากพิจารณาแลว

เห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ในสวนของผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ เพ่ือใหการเสนอขายหุนสามญัในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 
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การจดัสรรหุนสามัญในครั้งน้ีเปนการปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 4(3) เร่ือง การกระจาย

การถือหุนรายยอย ภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย

จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

 6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจัดจําหนายหลักทรพัย 

การจดัสรรหุนสามัญใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว

ในขอ 6.2.2 โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแก

บุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะมีจํานวนข้ันตํ่า 1,000 หุน และ

เพ่ิมเปนจาํนวนทวีคูณของ 100 หุน 

หากยอดการจองซ้ือหุนสามัญของผูจองซ้ือที่เปนบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตาม

จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและ

รับประกนัการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ขอสงวนสิทธ์ิในการปดรับจองซ้ือหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจอง

ซื้อ 

6.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกนักลงทุนสถาบนัและนิติบคุคลท่ีสามารถเขารวมการสํารวจความ

ตองการซื้อ 

 การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซ้ือให

อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด 

และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งน้ี จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผู

ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซื้อจะมีจํานวนข้ันตํ่า 100 หุน และเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณ

ของ 100 หุน 

 หากยอดจองซ้ือหุนสามัญของผูลงทุนสถาบันและนิติบุคคลท่ีสามารถเขารวมการสํารวจความตองการซ้ือ

ครบตามจาํนวนท่ีกําหนดแลว ผูจดัการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปดรับจองซ้ือหุนสามญักอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ  

6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูมอุีปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติจัดสรรหุนเพ่ือเสนอ

ขายใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการจัดสรรหุน

สามัญ โดยจะทําการจัดสรรหุนสามญัใหแกบุคคลที่มลีักษณะการอุปการคุณเปนไปตามที่ไดรับอนุมติัในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะมีจํานวนข้ันตํ่า 1,000 หุน และเพ่ิมเปน

ทวีคูณของ 100 หุน 

 หากยอดจองซื้อหุนสามัญของผูจองซ้ือที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ครบตามจํานวนที่

กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับจองซ้ือหุน

สามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

6.6.4 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย 
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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติจัดสรรหุนเพ่ือเสนอ

ขายใหแกกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยมอบหมายใหประธาน

เจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการจัดสรรหุนสามัญใหแก กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย จะมีจํานวน ข้ันตํ่า 1,000 หุน และเพ่ิมเปนทวีคูณของ 100 หุน และจะเปนราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน

สามัญที่บริษัทฯ จัดสรรตอประชาชนทั่วไป ท้ังนี้ ในกรณีที่มีหุนสามัญของบริษัทฯ เหลือจากการจัดสรรใหแก กรรมการ และ/

หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทฯ จะนําหุนที่เหลือดังกลาวไปจัดสรรเพ่ือเสนอขาย

ตอประชาชนทั่วไปตอไป 

 หากยอดจองซื้อหุนสามัญของกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ

สงวนสิทธ์ิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ  

ทั้งน้ี กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไดรับการจัดสรร

หุนสามัญในคร้ังน้ี จํานวนประมาณ 11,858,000 หุน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
จํานวนหุนท่ีไดรับการ

จัดสรรสูงสุดไมเกิน (หุน) 

รอยละของจํานวนหุนออก

ใหมท่ีเสนอขาย 

1 นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ กรรมการ 1,400,000 0.70 

2 นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล กรรมการ 1,400,000 0.70 

3 นายปยะดิษฐ อัศวศิริสุข กรรมการ 1,400,000 0.70 

4 นายชัยณรงค โชไชย กรรมการ 725,000 0.36 

5 นางยุพิน กาญจนวิกัย กรรมการ 725,000 0.36 

6 รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการ 725,000 0.36 

7 นายพันธนนท เลิศวัฒนศศิกุล กรรมการ 725,000 0.36 

8 นายโกวิท เน่ืองสุข กรรมการ 100,000 0.05 
หมายเหตุ : ไมมีผูบริหารและพนักงานรายใดรายหนึ่งไดรับจดัสรรหุนสามัญเกินกวารอยละหาของจํานวนหุนสามัญท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

 ทั้งน้ี หุนสามัญสวนที่เหลือจากความตองการของบุคคลตามขอ 6.6.1- 6.6.4 ใหจัดสรรตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 

6.7  วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย 

  6.7.1 สําหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

เวนแตจะไดรับแจงการเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ที่ผูจองซ้ือจะทําการจองซื้อ ใน

กรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ซึ่งรวมถึงสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) และ/หรือการดําเนินการตามมาตรการของหนวยงานรัฐเพ่ือปองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ทั้งน้ี ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ

จองซื้อและรายละเอียดที่เก่ียวของตามความเหมาะสม ผูจองซื้อประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 
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(ก) ผูจองซ้ือจะตองจองซื้อหุนสามัญข้ันตํ่าจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 100 

หุน โดยผูจองซ้ือสามารถเลือกจองซื้อหุนตามวิธีการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

(1) การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)  

ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 

พรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันพรอมประทับตราสําคัญของ

บริษัท (ถาม)ี ทั้งน้ี ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้ 

ผูจองซ้ือประเภทบคุคลธรรมดาสัญชาติไทย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณี

ที่เปนบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกลาวและ

สําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนที่มี

เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 กรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) และสําเนา

ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณี

ผูจองซ้ือเปนผูเยาวท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่

ยังไมหมดอายุของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) และ

สําเนาทะเบยีนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และคํา

ยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแทนโดยชอบธรรม) รวมทั้งหลักฐานที่แสดงวา

สามารถจองซ้ือหุนสามัญไดถูกตองตามกฎหมาย 

ผูจองซ้ือประเภทบคุคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

 สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนสามัญไดโดย

ถูกตองตามกฎหมาย 

ผูจองซ้ือประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

 สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจอง

ซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตร

สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 

(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน จะตองแนบหนังสือมอบอํานาจ พรอม

สําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแต

กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง อนึ่ง 

หากหนังสือมอบอํานาจเปนฉบับสําเนา สําเนาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวจะตองลงนาม
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รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลที่เปนผูมอบอํานาจดวย และ

ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

ผูจองซ้ือประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ   

 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความ

เปนนิติบุคคล (Affidavit) และหนังสือแสดงรายช่ือผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือช่ือ ที่

ออกไมเกิน 6 เดอืนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ

ลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

 สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง

นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย

เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ

รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร 

และใหเจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรอง

ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงาน

อ่ืนใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมอีายุไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซื้อ  

กรณีผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน 

ในประเทศไทยหรือตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอ่ืน ๆ กับผูจัดการ

การจดัจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 และไดผานข้ันตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได

ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจัดการการ

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ที่จะทําการจองซ้ือ ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อ 

รวมทั้ง ไดจัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) 

ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผูจัดการการ

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2 ที่จะทําการจองซ้ือแลว ผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดใน

เอกสารใบจองซ้ือและลงลายมือช่ือ เพื่อใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหุนสามญั ใหแกผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2 ที่จะทําการจองซ้ือ โดยไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ 

ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกลาวขางตน ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ 

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหุนสามัญ และแนบแบบประเมนิความสามารถในการรับความเสี่ยง 

(Suitability Test) ประกอบการจองซ้ือใหถูกตอง ครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซ้ือ

ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1  หรือผูจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2 ท่ีจะทําการจองซ้ือ นอกจากนี้ ผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอเอกสารประกอบการจองซ้ือเพ่ิมเติมจากผูจอง

ซื้อ รวมถึงเอกสารดังตอไปน้ี 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ 

เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

(2) เอกสารตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence : KYC/CDD)  

(3) แบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริ กัน (U.S Person)  

ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

ผูจองซ้ือจะตองกรอกแบบฟอรมพรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของตามที่บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) กําหนด พรอมลงนามรับรอง

ความถูกตองของขอมูล เพ่ือเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ  ท้ังนี้ หากปรากฏขอบงชี้วา ผู

จองซ้ือเปนบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผูจองซ้ือยินยอมท่ีจะรับการจัดสรรหุน

สามัญเปนใบหุน ตามเงื่อนไขท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

โดยผูจองซ้ือยินยอมใหจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อตามชื่อ ท่ีอยู ท่ีระบุไวในใบจองซ้ือทาง

ไปรษณียลงทะเบียน และมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใด ๆ เพ่ือทําใหการจัดทําใบหุน

และสงมอบใบหุนใหแกผูจองซ้ือภายใน 15 วันนับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ดังนั้น 

ผูจองซื้ออาจไดรับใบหุนหลังวันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหุนท่ีไดรับจัดสรรไดทันวันท่ีหุนสามัญของ 

บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ 

(2) การจองซ้ือผานระบบออนไลน (Online)  

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่

ระบุในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.2 เฉพาะรายท่ีเปดรับจองซื้อผานระบบ

ออนไลน โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 และ 

ไดผานข้ันตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว

ในขอ 6.2.2 ที่จะทําการจองซื้อ ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซ้ือ รวมทั้ง ไดจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมาย

วาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act 

: FATCA) กับผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.2 ที่จะทําการจองซื้อแลว โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว

ในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ดังกลาวจะทําการควบคุมดูแลการจองซ้ือ

ผานระบบออนไลนเพ่ือใหรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซ้ือได โดยใชช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน 

(Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาและเขาใจขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือช้ีชวนหรือ

เอกสารสรุปขอมลูสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ยอมรับความเส่ียงในการลงทนุ และยินยอมผูกพันตามหนังสือ   

ช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมลูสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวกอนการสงคําส่ังจองซื้อ



สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 

 

  

สวนที่ 3.6 หนา 10 

 

ผานระบบออนไลน (Online) โดยผูจองซ้ือไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสาร   

ใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ดังกลาวจะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของ

หลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ

รับประกนัการจําหนายดังกลาว 

ในการจองซ้ือผานระบบออนไลน ผูจองซื้อจะตองดําเนินการจองซื้อดวยตนเองและไมเปดเผยช่ือผูใช 

(User Name) และรหัสผาน (Password Login) ใหแกผูใดเพ่ือดําเนินการจองซื้อแทนผูจองซื้อ และผูจัดจําหนายหลักทรัพยไม

มหีนาที่ตองตรวจสอบความถูกตองสําหรับการจองซ้ือผานระบบออนไลนของผูจองซ้ือดังกลาว 

ทั้งนี้ วิธปีฏิบัติการจองซ้ือใหเปนไปตามรายละเอียดหรือข้ันตอนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 (เฉพาะรายท่ีเปดรับจอง

ซื้อผานทางระบบออนไลน) กําหนดเพ่ิมเติมสําหรับลูกคาของตนในภายหลัง 

(3)      การจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป  

ผูจองซื ้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที ่ผู แนะนําการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยยืนยันการจองซ้ือผานโทรศัพทบันทึก

เทปได โดย ผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.2 และได

ผานข้ันตอนการรู จักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว

ในขอ 6.2.2 ที่จะทําการจองซื้อ ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป กอนการจองซ้ือ รวมทั้งไดจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมาย

วาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S.Person) ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act 

: FATCA) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ที่จะทําการจองซ้ือแลว ทั้งน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว

ในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ดังกลาวจะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนหรือเอกสาร

สรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

และผูจดัจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนายดังกลาว จะทําการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปเพ่ือใหรัดกุมเพียงพอ 

สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซ้ือได โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตอง

แนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ ในการน้ี ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ตามที่ระบุไวใน ขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 และผูจองซื้อผานผูแนะนําการ

ลงทุนดังกลาว จะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.2 ตองตรวจสอบตัวตนของผูจอง

ซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน การสอบถามเลขประจาํตัวประชาชน วันเดือนปเกิด หรือธนาคาร

ที่ใชชําระโดยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับ
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ดังกลาว หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน  

 ผูจองซ้ือตอง ยืนยันทางวาจาวาได ศึกษาและเขาใจขอมูลเ ก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญ 

ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ยอมรับความ

เส่ียงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย 

(Executive Summary) ดังกลาว 

 เมื่อผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน ขอ 

6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ไดรับคํายืนยันพรอม

รายละเอียดการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูแนะนําการลงทุนดังกลาวตองบันทึกคําสั่งการ

จองซื้อผานระบบของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ

รับประกนัการจําหนายดังกลาว โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ช่ือผู

แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ โดยผูจองซื้อสามารถจองซ้ือผานทาง

โทรศัพทบันทึกเทปไดตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 

6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 แตละรายกําหนด ภายใน

ระยะเวลาจองซ้ือ 

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุน

สามัญใหแกผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนสามัญที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย 

จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุนสามัญ วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อ

สามารถศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของ

หลักทรัพย (Executive Summary) ผานเว็บไซตของผู จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว หรือจากหนังสือช้ีชวนผานเว็บไซต

ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลนหรือระบบโทรศัพท 

บันทึกเทปได ผูจองซ้ือสามารถทําการจองซ้ือตามวิธีกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ได 

 (ข) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ีสถานที่เปดใหจองซ้ือโดยวิธีตาง ๆ ดังน้ี 

รายชื่อ 

ผูจัดจําหนาย

หลักทรัพย 

วิธีการจองซ้ือหุนสามญั 

การจองซ้ือโดย

กรอกใบจองซื้อ 

การจองซื้อผาน

ระบบออนไลน 

การจองซื้อผานทาง

โทรศัพทบันทึกเทป 

บริษัทหลักทรัพย               

บวัหลวง จาํกัด 

(มหาชน) 

   

บริษัทหลักทรัพย         

กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 

   

  หมายเหตุ : ระยะเวลาการจองซื้อเปนไปตามขอกําหนดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย 
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  (ค) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือใหครบถวนตามจํานวนที่จองซ้ือภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ  

ที่ราคา 4.60 บาทตอหุน โดยวิธีชําระเงิน มีดังน้ี 

-   หากชําระเงินคาจองซ้ือต้ังแตเวลา 9.00 น.ของวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงเวลา 11.00 น. หรือเวลาปด

รับเช็คเคลียรริ่งของธนาคารของวันที่ 20 มกราคม 2565 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียว

เต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) การโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพาะผูจองซื้อที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชี

ประเภทอ่ืน ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผู

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคให

โอนเงินเพ่ือชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลว

ในวันจองซื้อ) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค 

หรือดราฟทนั้น ๆ จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 20 มกราคม 2565 เทาน้ัน และสามารถเรียกเก็บเงินได

จากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อ

เดียวกับผูจองซื้อเทาน้ัน ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีด

ครอมส่ังจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 

6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 แตละราย กําหนด พรอม

ทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซ้ือ

ขายหลักทรัพยของผูจองซ้ือ (เฉพาะผูจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปดใหชําระเงินคาจองซ้ือดวยวิธี

ดังกลาวเทาน้ัน) 

-   หากชําระเงินคาจองซื้อต้ังแตเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 

21 มกราคม 2565 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซ้ือดวย (1) การโอนเงิน หรือ (2) การโอนเงินผานระบบ

การโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพาะผูจองซื้อที่มีบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว

ในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ที่ไดดําเนินการแจง

ความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมติัดังกลาวมี

ผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ) หรือ (3) การหักเงินฝากในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของผูจองซ้ือ (เฉพาะ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปดใหชําระเงินคาจองซื้อดวยวิธีดังกลาวเทานั้น)  

ท้ังนี้ ผูจองซ้ือจะเปนผูรับภาระคาใชจายหรือคาธรรมเนียมธนาคาร (ถามี) ตางหากจากจํานวนเงนิคาจองซ้ือ

หุน (จํานวนเงินท่ีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

หลักทรัพยไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน) 

 (ง) ผูจองซ้ือตองนําใบจองซ้ือและเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ (ก) พรอมหลักฐานการชําระคา

จองซื้อหุนสามัญในขอ (ค) มาย่ืนความจํานงขอจองซ้ือไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน 

ขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ต้ังแตเวลา ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

หรือภายในเวลาทําการของแตละสํานักงานนั้น ระหวางวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 21 มกราคม 2565 (หรือภายในวันเวลา

ที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน ขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 แตละรายกําหนด) โดยในการจองซ้ือเจาหนาที่ที่รับจองซ้ือจะลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับจองเพ่ือ

เปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซ้ือผานระบบออนไลน (Online) และผานทางโทรศัพท

บันทึกเทปที่ชําระคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ซ่ึงผูจองซ้ือไมตองนําสง

ใบจองซ้ือหรือเอกสารประกอบการจองซ้ือ 
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 (จ) ผูจองซ้ือซ่ึงเปนบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองกรอกใบจองซ้ือแยกตางหาก

จากบุคคลที่ไดรับการจัดสรรหุนสามญัในฐานะผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

(ฉ) หากผูจองซื้อไมชําระเงินคาจองซื้อ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่

ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือได

ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือผูจองซ้ือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการจองซ้ือและวิธีการ

ชําระเงินคาจองซ้ือ ตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับน้ี ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซื้อราย

ดังกลาว และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาวใหแกบุคคลอ่ืนตอไป ทั้งน้ี การดําเนินการดังกลาวจะอยู

ภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 แตเพียงผูเดียว 

 (ช) ผูที่ย่ืนความจาํนงในการจองซ้ือและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได  

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 มสิีทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง) ได 

 (ซ) ขอกําหนดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจองซ้ือหุนสามัญใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข  

ที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 แตละรายอาจกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับลูกคาของตน 

ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 จะโอนเงินคาจองซ้ือในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนของบริษัทฯ เพ่ือสงมอบเงินคา

จองซื้อหุนในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน 

(Underwriting Agreement) ตอไป 

 6.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซ้ือ 

  เวนแตจะไดรับแจงการเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ซึ่งรวมถึงสถานการณการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ/หรือการดาํเนินการตามมาตรการของหนวยงานรัฐเพ่ือปองกันการระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจองซ้ือและรายละเอียดที่เก่ียวของตามความเหมาะสม ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันและนิติ

บุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซื้อ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) ผูจองซ้ือจะตองจองซื้อหุนสามัญข้ันตํ่าจํานวน 100 หุน และจะตองเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 100 

หุน โดยผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูลงทุนสถาบัน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน

พรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันพรอมประทับตราสําคัญของ

บริษัท (ถาม)ี ทั้งน้ี ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้ 

จองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบยีนในประเทศไทย  

 สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจอง

ซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตร

สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 
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 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 

(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน จะตองแนบหนังสือมอบอํานาจ พรอม

สําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแต

กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง อนึ่ง 

หากหนังสือมอบอํานาจเปนฉบับสําเนา สําเนาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวจะตองลงนาม

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลที่เปนผูมอบอํานาจดวย และ

ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

ผูจองซ้ือประเภทนิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ   

 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความ

เปนนิติบุคคล (Affidavit) และหนังสือแสดงรายช่ือผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือช่ือ ที่

ออกไมเกิน 6 เดอืนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ

ลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

 สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง

นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย

เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ

รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร 

และใหเจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรอง

ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงาน

อ่ืนใดที่ไดดําเนินการขางตน ซ่ึงตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซื้อ  

ผูจอง ซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอํานาจให ผูดูแลรักษาผลประโยชน  (Custodian) เปน

ผูดําเนินการจองซ้ือแทน 

สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) 

ดําเนินการจองซ้ือแทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไป

ตามประเภทของผูจองซ้ือที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซ้ือหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) (แลวแต

กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ

สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูจองซ้ือและผูดูแลรักษาผลประโยชน 

(Custodian) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

ทั้งนี้ เฉพาะผูลงทุนสถาบันไมตองดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 

(Suitability Test) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เร่ือง 

มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสรางการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบริการของผูประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย และผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ลงวันท่ี 6 กันยายน 2556 (รวมทั้งที่มี

การแกไขเพ่ิมเติม) 
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซ้ือไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่

ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ วันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 

21 มกราคม 2565 (หรือภายในวัน เวลาทําการที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนด)  

(ค) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซื้อใหครบถวนตามจํานวนที่จองซื้อภายในกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ  

ที่ราคา 4.60 บาทตอหุน โดยวิธีชําระเงินมีดังน้ี  

-   หากชําระเงินคาจองซ้ือต้ังแตเวลา 9.00 น.ของวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 

มกราคม 2565 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระเปน (1) 

การโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เขาบัญชีจองซ้ือหุนที่ ผู จัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 จะกําหนดตอไป (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรื

อดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทนั้น ๆ จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 20 มกราคม 2565 เทาน้ัน 

และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยชื่อ

เจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับผูจองซ้ือ หรือชื่อผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) สําหรับ

กรณีผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปน

ผูดําเนินการจองซ้ือแทน เทานั้น ทั้งน้ี การชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ให

ขีดครอมส่ังจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 

6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง 

-   หากชําระเงนิคาจองซ้ือต้ังแตเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2565 จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 

21 มกราคม 2565 ผูจองซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือดวยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต 

(BAHTNET) เทาน้ัน  

ท้ังนี้ การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจองซ้ือตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือ

ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม อื่ น ใ ด ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ทํ า ธุ ร ก ร ร ม โ อ น เ งิ น ท้ั ง ห ม ด  ( จํ า น ว น เ งิ น ท่ี ผู จั ด ก า ร 

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับตองเทากับยอดจองซ้ือเต็มจํานวน) 

(ง) ผูจองซ้ือที่ชําระเงินคาจองซ้ือเปนเงินโอน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการนําฝาก

เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็คเขาบัญชีจองซ้ือหุนที่ผูจัดการการจัดจาํหนายและ

รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซ้ือสามารถสอบถามช่ือและเลขที่บัญชีจองซ้ือไดจากผูจัดการการ

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

(จ) ผูจองซ้ือตองนําใบจองซ้ือและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมหลักฐานการชําระคาจอง

ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในขอ (ค) มาย่ืนความจํานงขอจองซื้อไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ

ไวในขอ 6.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภายในเวลาทําการของแตละสํานักงานน้ัน ระหวางวันที่ 19 มกราคม 

2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือช่ือ รับจองเพ่ือเปนหลักฐานในการรับ

จองซ้ือหุนสามัญใหแกผูจองซ้ือ 

(ฉ) ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดชําระคาจองซ้ือไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได 

ทั้งน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซ้ือของผู

จองซ้ือที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได 
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 (ช) หากผูจองซ้ือไมชําระเงินคาจองซื้อ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ

ไวในขอ 6.2.1 ไมสามารถเรียกเกบ็เงินคาจองซ้ือไดไมวาท้ังหมดหรือบางสวนภายในกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ หรือผูจองซื้อ

ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการจองซื้อและวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือ ตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมี

สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือรายดังกลาว และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาว

ใหแกผูลงทุนสถาบันในประเทศและ/หรือนิติบุคคลที่สามารถเขารวมการสํารวจความตองการซื้อตอไป 

(ซ) ขอกําหนดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจองซ้ือหุนสามัญใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข       

ที่ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 แตละรายอาจกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับลูกคาของตน 

ท้ังนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 จะโอนเงินคาจองซื้อในสวนของตน

เขาบัญชีจองซื้อหุนของบริษัทฯ เพ่ือสงมอบเงินคาจองซ้ือหุนในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา

แตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน (Underwriting Agreement) ตอไป 

 6.7.3 สําหรับ (1) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย และ (2) กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบรษัิทยอย  

  เวนแตจะไดรับแจงการเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ซ่ึงรวมถึงสถานการณการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ/หรือการดาํเนินการตามมาตรการของหนวยงานรัฐเพ่ือปองกันการระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจองซื้อและรายละเอียดที่เก่ียวของตามความเหมาะสม ผูจองซื้อประเภท (1) ผูมีอุปการคุณของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย และ (2) กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะตอง

ปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูจองซ้ือจะตองจองซื้อหุนสามัญข้ันตํ่าจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 100 

หุน โดยผูจองซ้ือสามารถเลือกจองซื้อหุนตามวิธีการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังตอไปน้ี 

(1) การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซ้ือ (Hard Copy)  

ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 

พรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันพรอมประทับตราสําคัญของ

บริษัท (ถาม)ี ทั้งน้ี ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้ 

ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณี

ที่เปนบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกลาวและ

สําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนที่มี

เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 กรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) และสําเนา

ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณี

ผูจองซ้ือเปนผูเยาวท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่
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ยังไมหมดอายุของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) และ

สําเนาทะเบยีนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และคํา

ยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแทนโดยชอบธรรม) รวมทั้งหลักฐานที่แสดงวา

สามารถจองซ้ือหุนสามัญไดถูกตองตามกฎหมาย 

ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

 สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนสามัญไดโดย

ถูกตองตามกฎหมาย 

ผูจองซ้ือประเภทนิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

 สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจอง

ซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตร

สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 

(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน จะตองแนบหนังสือมอบอํานาจ พรอม

สําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแต

กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง อนึ่ง 

หากหนังสือมอบอํานาจเปนฉบับสําเนา สําเนาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวจะตองลงนาม

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลที่เปนผูมอบอํานาจดวย และ

ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

ผูจองซ้ือประเภทนิตบุิคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ   

 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความ

เปนนิติบุคคล (Affidavit) และหนังสือแสดงรายช่ือผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือช่ือ ที่

ออกไมเกิน 6 เดอืนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ

ลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

 สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง

นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย

เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ

รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือช่ือของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร 

และใหเจาหนาท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรอง

ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาท่ี Notary Public หรือหนวยงาน

อ่ืนใดที่ไดดําเนินการขางตน ซ่ึงตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับจนถึงวันย่ืนใบจองซื้อ  



สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 

 

  

สวนที่ 3.6 หนา 18 

 

กรณีผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน 

ในประเทศไทยหรือตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอ่ืน ๆ กับผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และไดผานข้ันตอนการรูจัก

ลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 

(Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซ้ือ รวมทั้ง ไดจัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายวาดวย

การจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account 

Tax Compliance Act : FATCA) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ

ในขอ 6.2.1 แลว ผูจองซ้ือดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซ้ือและลงลายมือช่ือ 

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการจองซ้ือหุนสามัญ ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนาย

ตามที่ระบุในขอ 6.2.1 โดยไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ 

ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกลาวขางตน ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ 

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหุนสามัญ และแนบแบบประเมนิความสามารถในการรับความเสี่ยง 

(Suitability Test) ประกอบการจองซ้ือใหถูกตอง ครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซ้ือ

ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 นอกจากนี้ ผูจัดการ

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอเอกสาร

ประกอบการจองซื้อเพ่ิมเติมจากผูจองซ้ือ รวมถึงเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ 

 เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

(2) เอกสารตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer 

 Due Diligence : KYC/CDD)  

(3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริ กัน (U.S Person)  

 ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

ผูจองซ้ือจะตองกรอกแบบฟอรมพรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของตามที่บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) กําหนด พรอมลงนามรับรอง

ความถูกตองของขอมูล เพ่ือเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ  ท้ังนี้ หากปรากฏขอบงชี้วา ผู

จองซ้ือเปนบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผูจองซ้ือยินยอมท่ีจะรับการจัดสรรหุน

สามัญเปนใบหุน ตามเงื่อนไขท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

โดยผูจองซ้ือยินยอมใหจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อตามชื่อ ท่ีอยู ท่ีระบุไวในใบจองซ้ือทาง

ไปรษณียลงทะเบียน และมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใด ๆ เพ่ือทําใหการจัดทําใบหุน

และสงมอบใบหุนใหแกผูจองซ้ือภายใน 15 วันนับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ดังนั้น 

ผูจองซื้ออาจไดรับใบหุนหลังวันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถขายหุนท่ีไดรับจัดสรรไดทันวันท่ีหุนสามัญของบริษัท

ฯ เริ่มทําการซ้ือขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ 
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(2) การจองซ้ือผานระบบออนไลน (Online)  

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่

ระบุในขอ 6.2.1 โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ

ในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.1 ในชวง

ระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซ้ือ รวมทั้ง ไดจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน 

(U.S. Person) ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู จัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ

ไวในขอ 6.2.1 จะทําการควบคุมดูแลการจองซ้ือผานระบบออนไลนเพ่ือใหรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจอง

ซื้อได โดยใชชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาและเขาใจขอมูล

เกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ยอมรับ

ความเส่ียงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือ ช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive 

Summary) ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวกอนการสงคําสั่งจองซ้ือผานระบบออนไลน (Online) โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูล

และลงนามในใบจองซ้ือ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสาร ใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 จะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย 

(Executive Summary) ในเว็บไซตของผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย 

ในการจองซ้ือผานระบบออนไลน ผูจองซื้อจะตองดําเนินการจองซื้อดวยตนเองและไมเปดเผยช่ือผูใช 

(User Name) และรหัสผาน (Password Login) ใหแกผูใดเพ่ือดําเนินการจองซื้อแทนผูจองซื้อ และผูจัดจําหนายหลักทรัพยไม

มหีนาที่ตองตรวจสอบความถูกตองสําหรับการจองซ้ือผานระบบออนไลนของผูจองซ้ือดังกลาว 

 (3)      การจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป  

ผูจองซื ้อสามารถจองซื ้อผานเจาหนาที่ผู แนะนําการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได 

โดย ผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมนิความสามารถในการ

รับความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.1 ในชวง

ระยะเวลาไมเกิน 2 ป กอนการจองซ้ือ รวมทั้งไดจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน 

(U.S.Person) ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผูจัดการการจัดจําหนาย

และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 แลว ทั้งน้ี ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว

ในขอ 6.2.1 จะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซตของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว โดยผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว จะทําการควบคุมดูแลการจองซ้ือ

ผานทางโทรศัพทบันทึกเทปเพ่ือใหรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อได โดยผูจองซ้ือไมตองกรอกขอมูล

และลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ในการน้ี ผูแนะนําการลงทุนของ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวใน ขอ 6.2.1 และผูจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนดังกลาว 

จะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
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 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน การสอบถามเลขประจําตัว

ประชาชน วันเดือนปเกิด หรือธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic 

Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด

จําหนายและรับประกนัการจาํหนายดังกลาว หรือช่ือผูแนะนําการลงทุน  

 ผูจองซ้ือตอง ยืนยันทางวาจาวาได ศึกษาและเขาใจขอมูลเ ก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญ 

ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ยอมรับความ

เส่ียงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย 

(Executive Summary) ดังกลาว 

 เมื่อผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน ขอ 

6.2.1 ไดรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูแนะนําการลงทุน

ดังกลาวตองบันทึกคําส่ังการจองซื้อผานระบบของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองซ้ือผานทาง

โทรศัพทบันทึกเทป ช่ือผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซ้ือผานระบบ โดยผูจองซ้ือ

สามารถจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทปไดตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื้อ 

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนสามัญใหแกผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุน

สามัญที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุนสามัญ วิธีการและวันที่ตองชําระ

ราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือช้ี

ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ผานเว็บไซตของผูจัดการ

การจดัจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว หรือ

จากหนังสือช้ีชวนผานเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลนหรือระบบโทรศัพท 

บันทึกเทปได ผูจองซ้ือสามารถทําการจองซ้ือตามวิธีกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ได 

 (ข) ผูจองซื้อสามารถจองซ้ือไดที่สถานที่เปดใหจองซ้ือโดยวิธีตาง ๆ ดังน้ี 

รายชื่อ 

ผูจัดจําหนาย

หลักทรัพย 

วิธีการจองซ้ือหุนสามัญ 

การจองซ้ือโดย

กรอกใบจองซื้อ 

การจองซื้อผาน

ระบบออนไลน 

การจองซื้อผานทาง

โทรศัพทบันทึกเทป 

บริษัทหลักทรัพย               

บวัหลวง จาํกัด 

(มหาชน) 

   

  หมายเหตุ : ระยะเวลาการจองซื้อเปนไปตามขอกําหนดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย 
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 (ค) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือใหครบถวนตามจํานวนที่จองซ้ือภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ  

ที่ราคา 4.60 บาทตอหุน โดยวิธีชําระเงิน มีดังนี้ 

-   หากชําระเงินคาจองซ้ือต้ังแตเวลา 9.00 น.ของวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงเวลา 11.00 น. หรือเวลาปด

รับเช็คเคลียรริ่งของธนาคารของวันที่ 20 มกราคม 2565 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียว

เต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) การโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพาะผูจองซื้อที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชี

ประเภทอ่ืน ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ได

ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน

อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) 

หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทน้ัน ๆ จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 20 มกราคม 2565 

เทานั้น และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ 

โดยชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับผูจองซ้ือเทานั้น ทั้งน้ี การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารท่ีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่

ติดตอไดไวดานหลัง หรือ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของผูจองซ้ือ (เฉพาะผูจัด

จําหนายหลักทรัพยที่เปดใหชําระเงินคาจองซื้อดวยวิธีดังกลาวเทาน้ัน) 

-   หากชําระเงินคาจองซื้อต้ังแตเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 

21 มกราคม 2565 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซ้ือดวย (1) การโอนเงิน หรือ (2) การโอนเงินผานระบบ

การโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพาะผูจองซื้อที่มีบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว

ในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ

ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ) หรือ (3) การหักเงินฝากในบัญชีซ้ือ

ขายหลักทรัพยของผูจองซ้ือ (เฉพาะผูจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปดใหชําระเงินคาจองซ้ือดวยวิธี

ดังกลาวเทาน้ัน)  

ท้ังนี้ ผูจองซ้ือจะเปนผูรับภาระคาใชจายหรือคาธรรมเนียมธนาคาร (ถามี) ตางหากจากจํานวนเงนิคาจองซ้ือ

หุน (จํานวนเงินท่ีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตองเทากับยอดจองซ้ือเต็มจํานวน) 

 (ง) ผูจองซ้ือตองนําใบจองซ้ือและเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ (ก) พรอมหลักฐานการชําระคา

จองซื้อหุนสามัญในขอ (ค) มาย่ืนความจํานงขอจองซ้ือไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน 

ขอ 6.2.1 ต้ังแตเวลา ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภายในเวลาทําการของแตละสํานักงานน้ัน ระหวางวันที่ 19 

มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 (หรือภายในวันเวลาที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุ

ไวใน ขอ 6.2.1 กําหนด) โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับจองเพ่ือเปนหลักฐานใน

การรับจองซ้ือหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซ้ือผานระบบออนไลน (Online) และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่ชําระคา

จองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ซ่ึงผูจองซ้ือไมตองนําสงใบจองซ้ือหรือ

เอกสารประกอบการจองซ้ือ  

(จ) หากผูจองซื้อไมชําระเงินคาจองซื้อ หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่

ระบุไวในขอ 6.2.1 ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวนภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือผู

จองซื้อไมปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการจองซื้อและวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือ ตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ ผูจัดจําหนาย
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หลักทรัพยมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซ้ือรายดังกลาว และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ 

ดังกลาวใหแกบุคคลอ่ืนตอไป ทั้งน้ี การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน

การจาํหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 แตเพียงผูเดียว 

 (ฉ) ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได  

ทั้งน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซ้ือที่

ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง) ได 

 (ช) ขอกําหนดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจองซื้อหุนสามัญใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข  

ที่ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 อาจกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับลูกคาของตน 

ท้ังนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 จะโอนเงินคาจองซื้อในสวนของตน

เขาบัญชีจองซ้ือหุนของบริษัทฯ เพ่ือสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา

แตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน (Underwriting Agreement) ตอไป 

6.8  การจัดสรรในกรณีท่ีมผีูจองซ้ือหลักทรัพยเกนิกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

   ในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหตามที่ระบุในขอ 1.2 สัดสวนการเสนอขาย

หลักทรัพย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2 จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรหลักทรัพยในขอ 6.6 ทั้งน้ี สําหรับผูจองซ้ือที่

ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซ้ือจะไดรับคืนเงินคาจองซ้ือตามรายละเอียดในขอ 6.9 

6.9  วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย  

 6.9.1 กรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ (ถาม)ี หรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตาม

จํานวนหุนสามัญท่ีจองซ้ือ  

 ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปน

ผูรับจองซ้ือหุนสามัญจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ หรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํานวนหุนสามัญที่

จองซ้ือ รายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ 

ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อภายในระยะเวลาดังตอไปน้ี 

ประเภทผูจองซ้ือ ชองทางการคืนเงิน 

ระยะเวลาคืนเงิน 

นับจากวันสิ้นสุด

ระยะเวลาการจองซื้อ 

ผูจองซื้อเปนผูใชบริการของ 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

 นําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกคา  

ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 

ภายใน 5 วันทําการ 

 

ผูจองซื้อไมไดเปน

ผูใชบริการของผูจัดจําหนาย

หลักทรัพย 

 โอนเงินผานบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว

 ในใบจองซื้อ หรือ 

ภายใน 7 วันทําการ 

 เช็คขีดครอมส่ังจายผูจองซ้ือหุนสามัญ

ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสง

ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่

ระบุไวในใบจองซ้ือ 

ภายใน 10 วันทําการ 
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ในกรณีท่ีผูจองซื้อเลือกรับคืนเงนิคาจองซื้อโดยการโอนเงินผานบัญชีธนาคาร ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่มีหนาที่คืนเงินคาจองซื้อ จะคืนเงินคาจองซื้อโดยวิธีโอนเขา

บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซ้ือ

โดยชื่อผูจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับช่ือเจาของบัญชีเงินฝากเทาน้ัน ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมสามารถดําเนินการ

คืนเงินคาจองซ้ือ โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทยของผูจองซ้ือได ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่มีหนาที่คืนเงินคาจองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซื้อเปนเช็ค 

แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจองซ้ือ โดยสงทางไปรษณยีลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือ  

 ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกรับคืนเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมสามารถ

ดําเนินการคืนเงินโดยโอนเขาบัญชีเงินฝาก และดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อเปนเช็คแทน ผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบ

คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุน

สามัญใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกนัการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่มีหนาท่ีตองคืนเงินคาจองซ้ือแตไมสามารถจัดสงคืน

ไดโดยถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซ้ือ โดยคํานวณจากจํานวน

เงนิ คาจองซ้ือหุนสามัญท่ีไมไดรับการจัดสรรนับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจอง

ซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่

ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรอง

ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 

 ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค  

ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว 

เชน ขอมูลช่ือ ที่อยู ของผูจองซ้ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ ขอมูลบัญชีธนาคาร หรือขอมูลอ่ืน ๆ ไมชัดเจนหรือไมครบถวน ผูจัดการ   

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะไมรับผิดชอบตอ 

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากกรณีดังกลาว 

 6.9.2 กรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเนื่องจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อ 

หุนสามัญหรือเน่ืองจากการปฏิบัตผิิดเง่ือนไขการจองซ้ือ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ที่เปน

ผูรับจองซ้ือหุนสามัญจากผูจองซื้อที่ไมไดรับจัดสรรรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซ้ือที่ไมไดรับ

การจดัสรรหุนสามัญ อันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนสามัญตามเช็คคาจองซื้อหุนสามัญ โดยผูจองซื้อ

จะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนายดังกลาว ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็ค

ภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายราย

ที่เปนผูรับจองซ้ือหุนสามัญจากผูจองซื้อท่ีไมไดรับจัดสรรรายน้ัน ๆ จะจัดสงเช็คคืนใหแกผูจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียน

ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือ 
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ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุน

สามัญจากผูจองซื้อที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อดังกลาว จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือตามที่ผูจองซ้ือระบุไวในใบ

จองซ้ือภายในระยะเวลาดังตอไปน้ี 

ประเภทผูจองซ้ือ ชองทางการคืนเงิน 
ระยะเวลาคืนเงิน 
นับจากวันสิ้นสุด

ระยะเวลาการจองซื้อ  

ผูจองซื้อเปนผูใชบริการของ 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

 นําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกคา  

ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) 

ภายใน 5 วันทําการ 

ผูจองซื้อไมไดเปน

ผูใชบริการของผูจัดจําหนาย

หลักทรัพย 

 โอนเงินผานบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว

 ในใบจองซื้อ หรือ 

ภายใน 7 วันทําการ 

 เช็คขีดครอมส่ังจายผูจองซ้ือหุนสามัญ

ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสง

ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่

ระบุไวในใบจองซ้ือ 

ภายใน 10 วันทําการ 

 โดยผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานัก 

หักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) 

 6.9.3 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญ 

(ก) กรณีที่เกิดเหตุการณที่ระบุไวในขอ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจําหนายหุนสามัญ ใหถือวาผูจองซื้อทุกรายใชสิทธิ

ยกเลิกการจองซื้อหุนสามญัทันที 

(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณอ่ืนใดที่ทําใหบริษัทฯ ตองระงับ หรือหยุดการเสนอขายหุนสามัญ หรือไม

สามารถสงมอบหุนสามัญที่เสนอขายได และผูจองซ้ือไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญ โดยผูจองซ้ือจะตองแจงความ

ประสงคตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งเปนผูรับจอง

ซื้อ ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว 

  หากเกิดเหตุการณตามขอ (ก) หรือขอ (ข) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ 

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่รับจองซ้ือหุนสามัญจากผูจองซ้ือที่ยกเลิกการจองซื้อดังกลาวจะดําเนินการใหมี

การสงมอบเงินคาจองซ้ือหุนสามัญ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อรายที่ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุน

สามัญน้ัน ๆ ตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือโดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี

หรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ตามชองทางการคืนเงินดังนี้ 
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ประเภทผูจองซ้ือ ชองทางการคนืเงิน 

ระยะเวลาคืนเงิน 
นับจากวันยกเลิกการ

เสนอขายหรือวันท่ีผูจัด
จําหนายหลักทรัพย
ไดรับแจงยกเลิกการ
จองซ้ือจากผูจองซื้อ  

ผูจองซื้อเปนผูใชบริการของ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

 นําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกคา  

ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)  

ภายใน 5 วันทําการ 

ผูจองซื้อไมไดเปน

ผูใชบริการของผูจัด

จําหนายหลักทรัพย 

 โอนเงินผานบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว

 ในใบจองซ้ือ หรือ 

ภายใน 7 วันทําการ 

 เช็คขีดครอมส่ังจายผูจองซ้ือหุนสามัญ

ตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไว

ในใบจองซ้ือ 

ภายใน 10 วันทําการ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายท่ีมีหนาที่รับผิดชอบใน

การสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซ้ือ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน

สามัญที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซ้ือไดรับชําระคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ  

อยางไรก็ดี ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซ้ือเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหรือสงเช็คคืน

เงินคาจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคา

จองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป และจะไมเรียกรองใหผู

จัดจําหนายหลักทรัพยรับผิดใด ๆ จากการยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนสามญัแตอยางใด 

หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค  

ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว 

เชน ขอมูลช่ือ ที่อยู ของผูจองซ้ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ ขอมูลบัญชีธนาคาร หรือขอมูลอ่ืน ๆ ไมชัดเจนหรือไมครบถวน ผูจัดการ 

การจดัจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  

ที่เกิดข้ึนจากกรณีดังกลาว 

6.10  วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบันศูนยรับฝากหลักทรัพยไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่ 

จองซ้ือในการเสนอขายคร้ังนี้ กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพ่ือขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับ 

การจัดสรรเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งน้ี เพ่ือใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนสามัญใน 

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 
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ในการเสนอขายหุนสามญัในครั้งน้ี ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพยอยู ในกรณีน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู 

และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือ  

 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยน้ันจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซ้ือฝากไว ในกรณีดังกลาว ผูที่ไดรับ

การจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่หุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขาย

ใน ตลาดหลักทรัพยฯ 

 ในกรณีที่ผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 6.10 (1)  นี้ ช่ือของผูจองซื้อจะตองตรงกับช่ือเจาของ

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลวบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ดําเนินการนําหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด เพ่ือผูฝาก” โดยนําหุนเขาฝากในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ท้ังน้ี ผูจองซ้ือสามารถมอบหมายให

บริษัทหลักทรัพยที่ผูจองซื้อมบีัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ดําเนินการโอนหุนดังกลาวเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนชื่อของผูจอง

ซื้อไดตอไป  

(2) ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคที่จะฝากหุนสามัญในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ 

บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอด

บัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออก

หลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ โดยผูจองซื้อจะตองกรอก

แบบฟอรมพรอมแนบเอกสารที่เก่ียวของตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลเพ่ือ

นําสงใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย ทั้งนี้ หากปรากฏขอบงช้ีวา ผูจองซื้อเปนบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผูจองซื้อ

ยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุนสามัญเปนใบหุน และยินยอมใหจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อตามช่ือที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อทาง

ไปรษณียลงทะเบียน และมอบหมายใหบริษัทฯ ดําเนินการใด ๆ เพ่ือทําใหการจัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแกผูจองซ้ือ

ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ดังน้ัน ผูจองซ้ืออาจไดรับใบหุนหลังวันซื้อขายวันแรกในตลาด

หลักทรัพยฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรไดทันวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ 

เร่ิมทําการซ้ือขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ หากผูจองซ้ือไมประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบฟอรมพรอมแนบ

เอกสารที่เก่ียวของตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด  หรือกรอกขอมูลไมครบถวน หรือไมระบุเลือกวิธีการสงมอบหุนสามัญ

กรณีใดกรณหีน่ึงในใบจองซ้ือหรือระบุไมชัดเจน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิดําเนินการนําหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรน้ัน

ไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” โดยนําหุนเขาฝากในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย 

สมาชิกเลขที่ 600 ซ่ึงผูจองซื้อสามารถมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยที่ผูจองซื้อมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดําเนินการโอนหุน

ดังกลาวเขาบญัชีซื้อขายหลักทรัพยที่เปนช่ือของผูจองซื้อไดตอไป  

 ทั้งนี้ ผูจองซ้ือสามารถแจงความประสงคในการขอออกใบหุนได ภายหลังหุนสามัญเขาจดทะเบียนซ้ือขาย 

ในตลาดหลักทรัพยฯ และไดมีการฝากหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชี 

บริษัทผูออกหลักทรัพยแลว โดยผูจองซื้อจะเสียคาธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

กําหนด 

 

 



บรษิัท ซีวิลเอนจีเนียรงิ จํากัด (มหาชน) 
 
 

สวนท่ี 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

  















































 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน)  

CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบั 
กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอาํนาจควบคมุ ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  

ผูที่ไดรบัมอบหมายใหรบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 2 

 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบริหาร  ผูมีอํานาจควบคมุ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรบัผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  
ผูที่ไดรับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี และเลขานุการของบริษัทฯ  

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
  

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ 

(“นายชัยวัฒน”) 

 ประธานกรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 

68 - ปริญญาโท: Master of Business 

Administration (Executive) 

สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท: Master of Science 

(Mathematics and Computer 

Science) 

University of Louisville, 

Kentucky, USA 

- ปริญญาตร:ี สถิติศาสตรบณัฑติ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP 18/2002) 

- หลักสูตร Role of Chairman 

Program (RCP 29/2012) 

- ไมมี มี.ค. 2563 – 

ปจจุบัน  

ประธานกรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

มิ.ย. 2564 – 

ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย / องคกรไมแสวงหากําไร 

มิ.ย. 2564 – 

ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ แนวรวมตอตานคอรรัปชนัของ

ภาคเอกชนไทย (CAC Council) 

2564 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มดีซียูเอส จํากัด 

2564 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2563 – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธ ิ มูลนิธคิณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 

2563 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) / 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

2563 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) 

จํากัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย  

2562 – ส.ค. 

2564 

ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) / 

ธุรกิจสิ่งพิมพ 

2562 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ เพาเวอร คอนเวอร

ชั่น จํากัด / ออกแบบการกอสราง

โรงไฟฟา 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 3 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

- หลักสูตร Board Nomination and 

Compensation Program (BNCP 

5/2018) 

- หลักสูตร Board that Make a 

Difference (BMD 7/2018) 

- หลักสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP 

40/2021) 

- หลักสูตร Director Leadership 

Certification Program (DLCP 

1/2021) 

2562 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เน็คซ แคปปตอล จาํกัด 

(มหาชน) / สินเชือ่เชาซื้อ

รถจักรยานยนต 

2561 – ม.ค. 

2564 

กรรมการจัดการ และ

ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง 

สภากาชาดไทย / องคกรสาธารณสุข 

2561 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส 

แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

/ โรงแรม ใหเชาสถานประกอบการ

ศูนยการคา และการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

2560 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร / 

สถาบนัการศึกษา 

2559 – 2564 กรรมการ และประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) / หนวยงานอิสระ 

2558 – ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / 

สถาบนัการศึกษา 

2558 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

/ ผลิตไฟฟา 

2558 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มูลนิธพิระบรมราชานุสรณ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ / 

องคกรการกุศล 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 4 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2557 – 2563 กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด / ผลิต

และจําหนายน้ําประปา 

2557 – 2563 กรรมการ บริษัท ไทย วอเตอร โอเปอเรชัน่ส 

จํากัด / บริหารจัดการและบํารุงรักษา

ระบบผลิตน้ําประปา และระบบบําบัด

น้ําเสีย 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 5 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล 

(“นายวรีศักดิ”์) 

กรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

67 - ปริญญาโท: Master of Science  
(Mechanical Engineering) 

Texas A&I University 

- ปริญญาตร:ี คณะ

วิศวกรรมศาสตร (สาขาเครื่องกล)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP 82/2006) 

- หลักสูตร Finance for Non-

Finance Directors (FND 

30/2006) 

- หลักสูตร Risk Management 

Program for Corporate Leaders 

(RCL 2/2015) 

- หลักสูตร Director Leadership 

Certification Program (DLCP 

0/2021) 

- ไมมี มี.ค. 2563 – 

ปจจุบัน 

กรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

มิ.ย. 2564 – 

ปจจุบัน 

กรรมการ และกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย / องคกรไมแสวงหากําไร 

เม.ย. 2563 – 

ปจจุบัน  

ที่ปรึกษา บริษัท ดีทีจีโอ คอรปอเรชัน่ จํากัด / 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

2562 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด 

(มหาชน) / ผลิตไฟฟา  

2561 – เม.ย. 

2564 

ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรพัยากรน้าํ

ภาคตะวนัออก จาํกัด (มหาชน) / การ

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา 

2560 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) / ผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑสีและสารเคลอืบผิว 

2560 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ทรัพยทพิย จํากัด / พลังงาน 

2558 – มิ.ย. 

2562 

กรรมการ ประธานกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) / 

สื่อสารมวลชน 

2561 – มิ.ย.

2562 

กรรมการ การยาสูบแหงประเทศไทย / โรงงาน

ยาสูบ 

2557 – 2561 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส จํากัด / 

ผลิตเม็ดพลาสติก 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 6 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นางยุพิน กาญจนวิกัย 

(“นางยุพิน”) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

57 - ปริญญาโท: คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี (สาขาบัญชี)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตร:ี คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี (สาขาบัญชี)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP 115/2009) 

- หลักสูตร Successful 

Formulation & Execution 

Strategy (SFE 5/2009) 

- ไมมี มี.ค. 2563 – 

ปจจุบัน 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

ม.ค. 2564 - 

ปจจุบัน 

คณะทํางาน คณะทํางานพิจารณาจัดทําราง

พระราชบญัญัติการบริหารขอมลู

สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ธ.ค. 2563 – 

ปจจุบัน 

ประธานคณะทํางาน คณะทํางานประชาสัมพันธและ

สงเสริมการขยายความรวมมือและ

การมีสวนรวมทุกภาคสวนในการ

ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาต ิ

ก.ย. 2563 – 

ปจจุบัน 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบ

คุณวุฒแิหงชาติสูการปฏิบัติ / 

หนวยงานราชการ 

ก.ค. 2563 – 

ปจจุบัน 

คณะทํางานขับเคลื่อน Big 

Data ดานการศึกษา 

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา สภา

การศึกษา / หนวยงานราชการ 

2562 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาสายกลยุทธและการ

บริหารความเส่ียงทางธุรกิจ 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) / รานอาหารและเบเกอรี ่

2555 – ปจจุบัน  ที่ปรึกษาทีมบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) / 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

2561 – มิ.ย. 

2563 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดาน

ระบบฐานขอมลูและตัวชี้วัด สภา

การศึกษา / หนวยงานราชการ 

2559 – 2560 ที่ปรึกษาดานงานวิเคราะหและ

วางแผน 

บริษัท ฟูด แคปปตอล จาํกัด 

(มหาชน) / รานอาหารและเครื่องดื่ม 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 7 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายชัยณรงค โชไชย 

(“นายชัยณรงค”) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

65 - ปริญญาโท: คณะศิลปศาสตร 

(สาขารัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตร:ี คณะนิตศิาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP 136/2017) 

- ไมมี มี.ค. 2563 – 

ปจจุบัน  

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2564 – ปจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด  

สภาผูแทนราษฎร 

2563 – ปจจุบัน อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับการทดสอบการ

ปฏบัิติงานสอบบัญชี ดาน

กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชพี

บัญช ี

สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

2563 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการเครื่องหมาย

การคา 

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง

พาณิชย 

2561 – ปจจุบัน  ที่ปรึกษาโครงการใหบริการ

ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทาง

อิเล็กทรอนิกส 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ / หนวยงานราชการ 

2560 – 2560  กรรมการ บริษัท บลิส-เทล จาํกัด (มหาชน) / 

เทคโนโลย ี

2558 – 2559  ผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย 

2557 – 2558  รองอธบิด ี กรมพัฒนาธุรกิจการคา  



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 8 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง 

(“นายธนิต”) 

กรรมการ 

58 - ปริญญาเอก: วิศวกรรมโยธา  

University of Maryland 

- ปริญญาโท: วิศวกรรมโยธา  
University of Missouri 

- ปริญญาตร:ี วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP 11/2004) 

- หลักสูตร Advanced Audit 

Committee Program (AACP 

29/2018) 

- ไมมี มี.ค. 2563 – 

ปจจุบัน  

กรรมการ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จํากัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2561 – เม.ย. 

2564 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) / ควบคุมงานกอสราง 

2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) / 

รับเหมากอสราง 

2559 – 2561 กรรมการ องคการสวนพฤกษศาสตร /  

รัฐวิสาหกิจ 

2554 – 2559 กรรมการ บริษัท จามจุรี ยูไนเต็ด จํากัด /  

กิจกรรมกีฬา  



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 9 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายปยะดิษฐ  อัศวศริิสุข 

(“นายปยะดิษฐ”) 

กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

43 - ปริญญาโท: Master of Science  
In Construction Engineering 

and Management  

Stanford University 

- ปริญญาตร:ี วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP 215/2016) 

- หลักสูตร Family Business 

Governance (FBG 10/2017) 

- หลักสูตร Director Leadership 

Certification Program (DLCP 

1/2021) 

 

45.0  

(สัดสวนการ

ถือหุนที่

แทจริง 

(Effective 

Rate) ซึ่งนับ

รวมสัดสวน

การถือหุนทั้ง

ทางตรงและ

ทางออม) 

ไมม ี 2562 – ปจจุบัน  กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร /  

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

เม.ย. 2564 – 

ปจจุบัน 

เลขาธกิาร สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ 

มี.ค. 2564 – 

ปจจุบัน  

กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบนัการศึกษาวิชาการ

จัดการแหงประเทศไทย 

2564 – ปจจุบัน กรรมการ  หอการคาไทย สภาหอการคาแหง

ประเทศไทย 

2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอรวสิ

เซส แอนด โปรดักส จํากัด / รับเหมา

กอสราง 
2555 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี.  

คอนสตรัคชั่น จํากัด / รับเหมา
กอสราง 

2561 – ปจจุบัน กรรมกร บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จํากัด /  

ถือหุนในบริษัทอื่น (Holding 
Company) 

2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนภูศิลา จํากัด /  

เหมืองแรและโรงโมหิน 
2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิลาสากล สระบรุี จํากัด / 

เหมืองแรและโรงโมหิน 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 10 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายพันธนนท  

เลิศวัฒนศศิกุล 

(“นายพนัธนนท”) 

กรรมการ /  

กรรมการบริหาร /  

ประธานเจาหนาที่อาวุโส 

สายงานบริหารงานทั่วไป 

56 - ปริญญาตร:ี คณะบริหารธุรกิจ 

(การบริหารทั่วไป)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- หลักสูตร Director Certificate 

Program (DCP 216/2016) 

- ไมมี 2562 – ปจจุบัน กรรมการ /  

กรรมการบริหาร /  

ประธานเจาหนาที่อาวุโสสาย

งานบริหารงานทั่วไป 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2562 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอรวสิ
เซส แอนด โปรดักส จํากัด / รับเหมา
กอสราง 

2544 – 2562  ประธานเจาหนาท่ีอาวุโสสาย
งานบริหารงานทั่วไป 

บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอรวสิ
เซส แอนด โปรดักส จํากัด / รับเหมา
กอสราง 

2540 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บานเพชรพหล จํากัด 

(อสังหาริมทรัพย) / อสังหาริมทรพัย 

8. นายอนุวชั เลิศชัยวรกุล 

(“นายอนุวชั”) 

กรรมการบริหาร /  

ประธานเจาหนาที่อาวุโส 

สายงานวิศวกรรม 

62 - ปริญญาตร:ี วิศวกรรมศาสตร 

บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- หลักสูตร Director Certificate 

Program (DCP 216/2016) 

 

 

- ไมมี 2562 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร /  

ประธานเจาหนาที่อาวุโส 

สายงานวิศวกรรม 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2524 – 2562 ประธานเจาหนาท่ีอาวุโส 

สายงานวิศวกรรม 

บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอรวสิ

เซส แอนด โปรดักส จํากัด / รับเหมา

กอสราง 
2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นิมิต 317 จํากัด / รับเหมา

กอสราง  

9. นายโกวิท เนื่องสุข 

(“นายโกวิท”) 

กรรมการ /  

กรรมการบริหาร /  

ประธานเจาหนาที่สายงาน

บัญชแีละการเงนิ 

39 - ปริญญาตร:ี คณะพาณิชยศาสตร 

และการบัญชี (สาขาบัญชี)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- หลักสูตร Director Certificate 

Program (DCP 240/2017) 

- ไมมี 2563 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จํากัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2562 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จํากัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2561 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่สายงาน

บัญชี และการเงิน 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 11 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วีทูโปร ออดิท จํากัด / บัญชี 

2560 – 2561 ผูอํานวยการสํานักงานประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท ซิงเก้ิล พอยท พารท  

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) / ผลิต

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

2558 - 2559 ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท อินเตอร ฟารอีสท  

เทอมอล พาวเวอร จํากัด / พลังงาน 

2556 – 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสพซีีจี จํากัด (มหาชน) / 

พลังงาน 

10. นายกิติศักดิ์ โตตล่ิงชัน 

(“นายกิติศักดิ”์) 

รักษาการประธานเจาหนาที่

สายงานเครื่องจักรและ

โรงงาน 

50 - ปริญญาตร:ี วิศวกรรมบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP 153/2018) 

- 

 

ไมม ี 2562 – ปจจุบัน รักษาการประธานเจาหนาท่ี

สายงานเครื่องจักรและโรงงาน 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2536 – 2562 ผูอํานวยการสายงาน

เครื่องจกัรและโรงงาน 

บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอรวสิ

เซส แอนด โปรดักส จํากัด / รับเหมา

กอสราง 

11. นายกีรติ ไชยะกุล 

(“นายกีรต”ิ) 

ผูอํานวยการสายงานบัญชี

และการเงนิ 

31 - ปริญญาตร:ี คณะพาณิชยศาสตร 

และการบัญชี (สาขาบัญชี)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ไมมี 2561 – ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานบัญชีและ

การเงนิ 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จาํกัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2556 – 2561  ผูจัดการ บรษิัท ไพรซวอเตอรเฮาส 

คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด /  

สอบบัญช ี

12. นางกาญจนวรรณ สายเชื้อ 

เลขานุการบริษัท 

37 - ปริญญาโท: Master of 

International Business,  

La Trobe University  

- ไมมี มี.ค. 2563 – 

ปจจุบัน 

เลขานุการบริษัท บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง  จํากัด 

(มหาชน) / รับเหมากอสราง 

2562 – 2563 เลขานุการบริษัท บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท 

จํากัด (มหาชน) / โรงแรม 

2560 – 2562  ผูจัดการ ฝายเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 



เอกสารแนบ 1  บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

  

เอกสารแนบ 1 หนา 12 

 

 

ชื่อ-นามสกุล อายุ  
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร 

ประสบการณทํางาน 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

- ปริญญาตร:ี คณะพาณิชยศาสตร 

และการบัญชี (สาขาบัญชี)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- หลักสูตร Company Secretary 

Program (CSP) รุนที่ 66/2558 

- หลักสูตร Effective Minutes 

Taking Program (EMT) รุนที่ 

42/2561 

- หลักสูตร How to Develop a 

Risk Management Plan 

Program (HRP) รุนที่ 13/2560 

- หลักสูตร Anti-Corruption: The 

Practical Guide (ACPG) รุนที่ 

25/2559 

 

2558 – 2560 Compliance Specialist บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) / 

โทรคมนาคม 

2552 – 2558 Senior Analyst สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย / หนวยงานอิสระ 



เอกสารแนบ 1 บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 13 
 

หนาที่ความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิทั 
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษทั 

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดสวนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร 

(3) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามระเบยีบ ขอบังคับ และ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

(4) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผดิชอบตอหนวยงานที่กํากบัดแูลตาม

ระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานทางการ 

(5) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(6) จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ซึ่ง

จัดทําโดยกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ใหกับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษทัฯไดรับรายงานนั้น 

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ขางตนดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต 

รวมทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผูถือหุน 



เอกสารแนบ 1 บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 14 
 

ขอมูลการดาํรงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมอํีานาจควบคุมของบริษทัฯ ในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ  

บริษัท 

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

นายชัยวัฒน นายวีรศักด์ิ นางยุพิน นายชัยณรงค นายธนิต นายปยะดิษฐ  นายพันธนนท นายอนุวัช นายโกวทิ นายกิติศักดิ์ นายกีรติ 

1. บริษัทฯ X, ID ID, XAC ID, AC ID, AC D D, XEC, M D, EC, M EC, M D, EC, M M M 

บริษัทยอย 

2. CCSP - - - - - D D - - - - 

3. CEC - - - - - D - - - - - 

บริษัทที่เกี่ยวของ 

4. บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) X - A - - - - - - - - 

5. บริษัท อนาบูกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) 

จํากัด  

XEC  - - - - - - - - - - 

6. บริษัท แอดวานซ เพาเวอร คอนเวอรชั่น 

จํากัด 

X - - - - - - - - - - 

7. บริษัท เน็คซ แคปปตอล จํากัด (มหาชน) X - - - - - - - - - - 

8. บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด 

พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

ID, XRC - - - - - - - - - - 

9. บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) D, EC - - - - - - - - - - 

10. บริษัท ทีโอเอ (เพนท) ประเทศไทย จํากัด - ID, AC - - - - - - - - - 

11. บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด - ID, AC - - - - - - - - - 

12. บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)  - D  - - - - - - - - - 

13. บริษัท ดีทีจโีอ คอรปอเรชั่น จํากัด - A - - - - - - - - - 

14. บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) 

- - A - - - - - - - - 

15. บริษัท พรีบิลท จาํกัด (มหาชน) - - - - ID, AC - - - - - - 

16. บริษัท ศิลาสากล สระบุรี จํากัด - - - - - D - - - - - 

17. บริษัท ธนภูศิลา จํากัด - - - - - D - - - - - 



เอกสารแนบ 1 บริษัท ซีวลิเอนจเินียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

 

 เอกสารแนบ 1 หนา 15 
 

บริษัท 

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

นายชัยวัฒน นายวีรศักด์ิ นางยุพิน นายชัยณรงค นายธนิต นายปยะดิษฐ  นายพันธนนท นายอนุวัช นายโกวทิ นายกิติศักดิ์ นายกีรติ 

18. บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จํากัด - - - - - D - - - - - 

19. บริษัท บานเพชรพหล จํากัด - - - - - - D - - - - 

20. บริษัท นิมิต 317 จํากัด - - - - - - - D - - - 

21. บริษัท วทีูโปร ออดิท จาํกัด - - - - - - - - D - - 

หมายเหต:ุ  X - ประธานกรรมการ, D - กรรมการ, ID - กรรมการอิสระ, XAC  - ประธานกรรมการตรวจสอบ,  AC - กรรมการตรวจสอบ, XEC – ประธานคณะกรรมการบริหาร  

EC - กรรมการบริหาร, XRC – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, NRC – กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน A – ที่ปรึกษา, M - ผูบริหาร, - ไมมกีารดํารงตําแหนงกรรมการ 

ผูบริหาร และผูมอีาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากดั (มหาชน)  

CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิทัยอย  
   



เอกสารแนบ 2  บริษัท ซีวลิเอนจเีนียริง จาํกัด (มหาชน) 
   

 

 

เอกสารแนบ 2 หนา 2  

 

ขอมูลรายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบรษิัทยอย  

บรษิัทยอย 
กรรมการ 

นายปยะดิษฐ   
อัศวศิริสุข 

นายพันธนนท  
เลิศวัฒนศศิกุล 

นายอดิศักดิ์  
วิจิตรธนรักษ 

นางพิชชาพร  
สุขสถาพรพงศ 

1.  CCSP / / D - 

2.  CEC / - - D 

หมายเหต:ุ D - กรรมการ, / -กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการในบรษิัทฯ ดวย, - ไมมกีารดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย 

 



  
  

 

  

 

 

 

 

 
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  
 
  



เอกสารแนบ 3  บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
  

 

เอกสารแนบ 3 หนา 1 
 

ขอมลูเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ช่ือ-นามสกลุ / ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณทํางาน 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั 

1. นางสาวศมจรีย แกวขอมดี 
หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 

 

38 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตร ีคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร 

เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา 
- Certified Professional Internal Audit of 

Thailand (CPIAT) 
ประวัติอบรม 
- หลักสูตร ผูตรวจสอบภายใน รุน 1-2 
- หลักสูตร การประเมินความเส่ียง 
- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
- โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในของหนวยงาน 
- แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตาน

การคอรรัปชั่น 
- แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต 
- มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards 
for the Professional Practice of Internal 
Auditing) 

- อบรมเตรียมตวัสอบ CIA Part II สภาวชิาชีพ
บัญชี 

- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อ
เตรียมตัวเปน ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Asian Confederation of Institutes of Internal 
Auditors Conference 2018 (มาเลเซีย) 

2559 ถึง ปจจุบัน กรรมการบริหารและผูจัดการฝายตรวจสอบ
ภายใน 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจํากัด 

2554 – 2559 ผูชวยผูจัดการ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจํากัด 

2552 – 2553 ผูตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจํากัด 

2549 – 2551 ผูตรวจสอบภายใน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจํากัด 

 



บรษิัท ซีวิลเอนจีเนียรงิ จํากัด (มหาชน) 
 
 

เอกสารแนบ 4 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

  































































































































บรษิัท ซีวิลเอนจีเนียรงิ จํากัด (มหาชน) 
 
 

เอกสารแนบ 5 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลของบริษัทฯ และบรษัิทยอย สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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