
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน 

 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

Well Graded Engineering Public Company Limited 

เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชน กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จํานวน 160,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

แบ่งเป็น 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 155,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท 

การจดัสรรให้แก่ประชาชน นกัลงทุนสถาบนัและผูม้ีอุปการคุณของบริษทัขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 5,000,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานบริษทั ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท 

การจดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทั  

โดยบริษทัจะนาํหุ้นสามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.วนัท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2563 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกดั  

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์  

บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวน  

วนัท่ี 28 เมษายน 2563 

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน มีผลใช้บังคับ 

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 

คาํเตือน  

ก่อนตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนตอ้งใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ละเง่ือนไขของหลกัทรัพย ์

รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนน้ี มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะนาํให้ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 

หรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนังสือช้ีชวนน้ีแต่อย่างใด ทั้งน้ี 

การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนน้ีเป็นความรับผิดชอบของ

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนังสือช้ีชวนมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั ผูถ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไดซ้ื้อหลกัทรัพยไ์ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ี

ชวนนั้นมีผลบงัคบัใช ้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีไดรู้้ว่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนเป็นเท็จ หรือ

ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนมี

ผลใชบ้งัคบั 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือช้ีชวนได้ท่ีศูนยส์ารสนเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์0-2033-9999 ในทุกวนัทาํการของสาํนกังานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

คําเตือน : การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษทัท่ีออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

http://www.sec.or.th/
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บริษทั หรือ WGE หมายถึง บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ SET หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือ TSD หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ CGA หมายถึง บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกดั 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)  

 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรุป

เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา

ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบ

แสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัท ย่ืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering - IPO) 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันท่ี 26 – 28 ตลุาคม 2563)  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย: 

ผู้เสนอขาย  : บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ประเภทธุรกิจ  : บริการรับเหมาก่อสร้าง 

จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย  : 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมดของ

บริษทั ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนในคร้ังน้ี 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น  : การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

และไม่มีการเสนอขายให้กบัผูจ้องซ้ือรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทัว่ไป เน่ืองจากจาํนวน

หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในคร้ังน้ีมีจาํนวนจาํกดั โดยสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามญั มีดงัน้ี 

1. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 

131.00 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.83 ของจาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกชาํระแล้ว

ทั้งหมด 

2. เสนอขายต่อผูมี้อุปการคุณของบริษทั 24.00 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจาํนวนหุ้น

สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด 

3. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั 5.00 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 0.83 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจาํหน่ายหุ้นสามญัใน

คร้ังน้ี เม่ือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนั

การจาํหน่าย (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 3.6 การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร หัวขอ้ 

6.3 เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย)์ 

เง่ือนไขในการจัด

จําหน่าย 

: รับประกนัการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจาํนวน (Firm Underwriting) ตามจาํนวนหุ้นท่ีระบุใน

สัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

เง่ือนไขการยกเลิกการ

เสนอขายหุ้น 

: ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจดัจาํหน่ายหุ้นในคร้ังน้ี 

โดยจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือทั้งจาํนวนให้แก่ผูจ้องซ้ือทั้งหมดเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
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ตามท่ีกําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้ งผู ้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย ซ่ึงรวมถึง

เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆ ท่ีได้กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ัด

จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือ  

(ข) เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ หรือ

การเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัในธุรกิจ

หรือการดาํเนินงานของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัจาํหน่ายหุ้นในคร้ังน้ี หรือใน

กรณีท่ีภาวะตลาดหลกัทรัพยเ์กิดการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์หรือ  

(ค) เม่ือมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย หรือ  

(ง) เม่ือมีเหตุท่ีทาํให้สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

หน่วยงานราชการ ส่ังระงบัหรือหยุดการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือไม่สามารถส่งมอบ

หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายได ้หรือ 

 (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 6.3.1 เง่ือนไขในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย)์ 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน  : 2.30 บาทต่อหุน้ มูลค่าการเสนอขาย  : 368,000,000 บาท 

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือน ก่อนหน้าย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานจนถึงช่วงเสนอขาย : ไม่มี 

มูลค่าท่ีตราไว้ (par)  : 0.50 บาทต่อหุน้ 

มูลค่าตามราคาบัญชี 

(Book Value)  

ณ วันท่ี30มิถนุายน 2563 

: 0.64 บาทต่อหุน้ (คาํนวณจากส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 282.68 ลา้นบาท หารดว้ยจาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระ

แลว้ทั้งหมดของบริษทั ก่อนการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ีท่ี 440 ลา้นหุ้น) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น 

การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจําหน่าย

หลักทรัพย์ และความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจทําให้ท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ขาดความเป็นอิสระในการ

ทําหน้าท่ี  ไม่มี  มี 

ท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย :  

การกาํหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อ

หุ้นของบริษทั (Price to Earnings Ratio: P/E ratio)  โดยราคาหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 2.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราส่วนราคา

ต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น )P/E ratio  (ประมาณ 13.53 เท่า โดยคาํนวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาตั้งแต่วนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทั ซ่ึงเท่ากบั 102.20 ลา้นบาทเม่ือหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและ

ชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ีจาํนวน 600,000,000 หุ้น )Fully diluted) จะไดก้าํไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.17 

บาท   

     ทั้งน้ี อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ดงักล่าวคาํนวณจากผลประกอบการในอดีตของบริษทั 

โดยท่ียงัไม่ไดพิ้จารณาถึงผลการดาํเนินงานและโครงการในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนกัลงทนุควรพิจารณา

ประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ 
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สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด Silent Period :  

จาํนวน 272,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.40  ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

ตลาดรอง  : ตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย (SET)  

กลุ่มอุตสาหกรรม  : อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน  : เกณฑก์าํไรสุทธิ (Profit Test)  
 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน:  

 บริษทัมีวตัถุประสงค์ในการนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังน้ีหลงัหักค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเสนอขาย

หลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 349.17 ลา้นบาท ไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
จํานวนเงินท่ีใช้ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน 

โดยประมาณ 

1. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 269.17 ภายในปี 2563-2564 

2. ขยายคลงัสินคา้ 50.00 ภายในปี 2563-2564 

3. ซ้ือเคร่ืองจกัร และ อุปกรณ์สาํหรับใชใ้นงานก่อสร้าง 30.00 ภายในปี 2563-2564 

รวม 349.17  
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท:  

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล สาํหรับงบ

การเงินรวมและหลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษทัไดก้าํหนดไว ้และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั อย่างมีนัยสําคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้

ขึ้นอยู่กบัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั แผนการขยายธุรกิจ ความจาํเป็นและความ

เหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อ

หุ้นของบริษทั เห็นสมควร และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์: 

 บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 โดยผูก่้อตั้ง

บริษทั คือ คุณเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม (“คุณเกรียงศกัด์ิ”) กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ซ่ึงเป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน

และความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการโครงการไดเ้ลง็เห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของความตอ้งการงานบริการดา้นวิศวกรรม 

ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดว้ยปณิธาณความมุ่งมัน่และความใส่ใจท่ีจะส่งมอบงาน

บริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด (Well Grade) เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บงานก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ ทนักาํหนดเวลาและไดรั้บการบริการหลงั

การขายท่ีประทบัใจ  

 บริษทัดาํเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างประเภทต่างๆทั้งงานภาครัฐและเอกชน อาทิ

เช่น คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบ

วิศวกรรมประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตย ์รวมไปถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด โดย

บริษทัเป็นทั้งผูรั้บจา้งโดยตรง (Main Contractor) และผูรั้บจา้งเหมาช่วง (Sub-Contractor) โดยในระยะแรกของการดาํเนิน

ธุรกิจ บริษทัให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการในเขตพ้ืนท่ีภาคใตเ้ป็นหลกั ซ่ึงหลงัจากท่ีบริษทัดาํเนินการก่อสร้างและส่ง
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มอบโครงการให้แก่ลูกคา้ดว้ยผลงานเป็นท่ีพึงพอใจไดต้ามกาํหนดเวลา ส่งผลให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บโอกาส

ทางธุรกิจในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีมีขนาดใหญ่มากขึ้น ต่อมาจึงเร่ิมขยายขอบเขตการให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างไปยงัเขตภูมิภาคอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลและตามหวัเมืองใหญ่ของประเทศ 

 โดยรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัดาํเนินการอยู ่สามารถแยกประเภทตามการให้บริการรับเหมาก่อสร้างใน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2562 – ปี 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งวดหกเดือนแรกปี 

2562 

งวดหกเดือนแรกปี 

2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งานให้บริการโครงการเอกชน 359.59 36.15 750.31 57.47 1,166.23 76.94 579.34 79.15 356.98 76.12 

งานให้บริการโครงการหน่วยงานภาครัฐ 628.55 63.18 539.80 41.34 340.72 22.48 148.34 20.27 109.49 23.34 

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 988.14 99.33 1,290.11 98.81 1,506.94 99.42 727.68 99.42 466.47 99.46 

รายไดอ่ื้น1 6.67 0.67 15.49 1.19 8.81 0.58 4.27 0.58 2.54 0.54 

รายได้รวม 994.80 100.00 1,305.60 100.00 1,515.76 100.00 731.95 100.00 469.01 100.00 

เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างรายไดต้ามประเภทของงานก่อสร้างสามารถจาํแนกตามลกัษณะงานได ้ดงัน้ี 

1. งานก่อสร้างประเภทโรงพยาบาล: เป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แต่จะมีส่วนท่ีแตกต่างจากการก่อสร้างงานอาคาร

ทั่วไปในส่วนของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารท่ีต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคในการก่อสร้าง เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัของมาตรฐานดา้นสุขอนามยั อาทิเช่น งานก่อสร้างโรงพยาบาลท่ีมีห้องปลอดเช้ือ ห้องวิจยั ห้องทดลองท่ีตอ้งมี

การควบคุมปริมาณอนุภาคของส่ิงเจือปนและปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2. งานก่อสร้างประเภทห้างสรรพสินคา้ หรือ คอมมูนิต้ีมอลล:์ เป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ซ่ึงโครงสร้างอาคารจะมี

ลกัษณะท่ีเปิดโล่งแต่แยกพ้ืนท่ีก่อสร้างตามแผนกหรือตามพ้ืนท่ีขายตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนดพร้อมกบังานติดตั้งระบบ

วิศวกรรมประกอบอาคาร 

3. งานประเภทอสังหาริมทรัพย:์ บริษทัให้บริการก่อสร้างทั้งอสังหาริมทรัพยแ์นวราบ (Low Rise) และแนวสูง (High Rise) 

รวมไปถึงสํานักงานขายสําหรับโครงการ โดยฐานลูกค้าของบริษทัส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาคารอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลกั ซ่ึงรูปแบบการก่อสร้างจะแบ่งเป็นส่วนของพ้ืนท่ีอาคารพกัอาศยั พ้ืนท่ีส่วนกลางและ

ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการรวมไปถึงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

4. งานประเภทอาคารสํานักงาน: ซ่ึงเป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และแยกพ้ืนท่ีและสัดส่วนตามประเภทการใช้งาน

พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

5. งานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม : เป็นงานก่อสร้างอาคารแนวราบขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่เกิน 3 ชั้น มีลกัษณะ

พ้ืนท่ีท่ีเปิดโล่งและแบ่งแยกพ้ืนท่ีใชส้อยตามความตอ้งการของลูกคา้พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

 นอกจากน้ี บริษทัยงัแสวงหาโอกาสเพ่ือท่ีจะเขา้ประมูลงานประเภทอ่ืน อาทิเช่น งานก่อสร้างประเภทโรงแรม งาน

ก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีอยู่ในแผนงานของบริษทัเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตรวมทั้งบริษทัยงัใหบ้ริการงาน

ประเภทอ่ืนท่ีเป็นส่วนงานสนับสนุนเพ่ือให้บริษทัสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมและครบวงจร อาทิเช่น งาน

ปรับปรุงรีโนเวท งานตกแต่งภายใน งานเหลก็และพรีคาสท ์เป็นตน้ 

 โดยรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัดาํเนินการอยู่ สามารถแยกประเภทตามโครงการก่อสร้างในปี 2560 ปี 

2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2562 – ปี 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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โครงสร้างรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โรงงาน - 0.00 - 0.00 26.09 1.73 - - 167.16 35.84 

โรงพยาบาล 218.52 22.11 154.69 11.99 66.94 4.44 22.35 3.07 76.18 16.33 

ห้างสรรพสินคา้ 20.29 2.05 - 0.00 - 0.00 - - - - 

อสังหาริมทรัพย ์ 339.32 34.34 750.31 58.16 1,140.14 75.66 579.34 79.61 189.82 40.69 

อาคาร 410.01 41.49 385.11 29.85 273.77 18.17 125.99 17.31 33.31 7.14 

รวม 988.14 100.00 1,290.11 100.00 1,506.94 100.00 727.69 100.00 466.47 100.00  
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: 

รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นล่าสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน 2563 

เสนอขายกรรมการ  

ผู้บริหารและพนักงาน 

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน 

จํานวน (หุ้น) ร้อยละ จํานวน (หุ้น) ร้อยละ จํานวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุ่มบัวนุ่ม     
 

    

 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม  280,000,000 63.64 300,000 6.00 280,300,000 46.72 

 นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 1/ 40,000,000 9.09 300,000 6.00 40,300,000 6.72 

 นายเกรียงไกร บวันุ่ม 2/ 20,000,000 4.55 300,000 6.00 20,300,000 3.38 

 น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม3/ 20,000,000 4.55 300,000 6.00 20,300,000 3.38 

รวมกลุ่มบัวนุ่ม 360,000,000 81.82 - - 361,200,000 60.20 

2.นายวาย ุทองพูน 80,000,000 18.18 300,000 6.00 80,300,000 13.38 

3.น.ส.ทชันนัท ์กงัวานตระกูล - - 300,000 6.00 300,000 0.05 

4.ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา - - 300,000 6.00 300,000 0.05 

5.นายชาํนาญ วงัตาล - - 300,000 6.00 300,000 0.05 

รวมจํานวนหุ้นก่อนเสนอขาย 440,000,000 100.00 - - 442,400,000 73.73 

รวมจาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร 2,400,000 50.00 -5/ -5/ 

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อพนกังานของบริษทั 2,600,000 50.00 2,600,000 0.43 

รวมจํานวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน

ของบริษัท4/ 
5,000,000 100.00 - - 

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและผูมี้อุปการคุณของบริษทั 155,000,000 25.83 

รวมจํานวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ 600,000,000 100.00 

หมายเหต ุ: 

1/ นางพลอยพชัชา บวันุ่ม เป็นภรรยานายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

2/ นายเกรียงไกร บวันุ่มเป็นนอ้งชายนายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

3/ น.ส.ภคัมน จนัทร์หอมเป็นนา้สาวนายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

4/ จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั จาํนวนรวม 5.00 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของจาํนวนหุ้นหลงัการ

เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนโดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 

5/ ถูกนาํไปคาํนวณรวมตามจาํนวนรายช่ือของกรรมการ / ผูบ้ริหารแต่ละราย 
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คณะกรรมการบริษัท: 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน รายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

1. น.ส.ทชันนัท ์

 

 

กงัวานตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

 

2. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม กรรมการ 

3. นายวาย ุ ทองพูน กรรมการ 

4. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม กรรมการ  

5. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม กรรมการ 

6. นายเกรียงไกร บวันุ่ม กรรมการ 

7. ผศ.ดร.วิกรม 

 

จารุพงศา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. นายชาํนาญ วงัตาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยมีนายเกรียงไกร บวันุ่ม เป็นเลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านผ่านการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) หรือ Director Certification Program (DCP) ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ 1.นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม ลงลายมือช่ือกรรมการอ่ืนอีกหน่ึงคน รวม

เป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 2.นายวายุ ทองพูน นางพลอยพชัชา บวันุ่ม นายเกรียงไกร บวันุ่ม น.ส.ภคั

มล จนัทร์หอม กรรมการสามในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญับริษทั 

สรุปปัจจัยความเส่ียงของบริษัท: 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 ความเส่ียงจากความไม่แม่นยาํในการประมาณการตน้ทุนก่อสร้าง 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกดัในการรับงานและความไม่ต่อเน่ืองของรายได ้

การท่ีบริษทัใชร้ะยะเวลาก่อสร้างยาวนานกว่าแผนท่ีวางไว ้เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลกระทบกบักรอบเวลาการรับงาน

ในอนาคต และประมาณการรายไดข้องบริษทั สาเหตุอีกประการท่ีอาจเป็นข้อจาํกดัและทาํให้เกิดการขาดความ

ต่อเน่ืองของรายไดอ้นัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากสาเหตุแรกคือกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถประมูลงานใหม่ไดต้ามแผนท่ี

วางไว ้ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่ง หรือ ถูกจาํกดัความสามารถในการรับงาน

เน่ืองจากโครงการก่อสร้างเดิมใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่าท่ีวางแผนไวเ้ดิม ทาํให้จาํนวนบุคลากรของ

บริษทัท่ีจดัสรรไวต้ามแผนงานไม่เพียงพอ ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทั 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง 

 ความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่แลว้เสร็จตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนัเกิดจากความผิดพลาดของบริษทั 

โดยทัว่ไปแลว้สัญญาก่อสร้างท่ีบริษทัตกลงกบัลูกคา้มกัจะระบุเบ้ียปรับจากกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถส่งมอบงานให้

ลูกคา้ทนัต่อเวลาตามขั้นความสําเร็จท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาไดโ้ดยไม่มีเหตุอนัสมควร ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียง

จากค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างท่ีไม่แลว้เสร็จตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนัเกิดจากความผิดพลาดของ

บริษทั ซ่ึงนอกจากความเสียหายในรูปของการชดใชค้่าเสียหายแลว้ การท่ีบริษทัไม่สามารถส่งมอบงานให้ทนัตาม

กาํหนดอาจส่งผลกระทบในแง่ลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อช่ือเสียงทางธุรกิจ แผนการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัแลว้ 
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ความล่าช้าในการก่อสร้างยงัส่งผลเสียต่อบริษทัในเร่ืองค่าใช้จ่ายโสหุ้ยในการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้น และการวางแผน

บุคลากรของบริษทัสาํหรับแผนงานในอนาคต 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ในส่วน

งานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.84 ร้อยละ 22.61 และร้อยละ 23.47 ของมูลค่ารายไดร้วม ตามลาํดบั 

ดงันั้น การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐหรือการใชจ้่ายงบประมาณของประเทศ ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล จึง

อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณงานประมูลใหม่ท่ีจะเกิดขึ้ นรวมไปถึงความล่าช้าจากระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณตามระบบของหน่วยงานราชการซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกับความสําเร็จของงานท่ีบริษทัทาํได ้เป็นต้น 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมายอ่ืนๆของหน่วยงานท่ีกาํกบัโดยรัฐบาล อาทิเช่น มาตรการ Loan to Value (“ 

LTV”) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกําหนดอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่าหลักประกันสําหรับภาค

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้มา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบให้ปริมาณการก่อสร้าง

คอนโดมิเนียมมีจาํนวนลดลงและอาจส่งผลกระทบทางออ้มแก่บริษทัในฐานะท่ีบริษทัมีฐานลูกคา้ส่วนหน่ึงอยู่ใน

กลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 ความเส่ียงในการพ่ึงพิงวิศวกร 

 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 

 ความเส่ียงจากผลกระทบดา้นความปลอดภยัในการก่อสร้าง 

 ความเส่ียงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบสืบเน่ืองให้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนตดัสินใจชะลอการขยายงาน

หรือเล่ือนแผนงานก่อสร้างโครงการใหม่ออกไปในอนาคต โดยเฉพาะลูกคา้เอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระเภท

คอนโดมิเนียมซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน

พ้ืนท่ีงานก่อสร้างหรือภายในสํานกังานของบริษทั อาจทาํให้บริษทัจาํเป็นตอ้งหยุดหรือชะลอการก่อสร้างงานและ

เป็นผลให้มีตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นเกินกว่าท่ีบริษทัประมาณการไว ้ 

2. ความเส่ียงด้านการเงิน 

 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของมูลค่างานเปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม 

หลงัจากท่ีเจา้ของโครงการประกาศผลผูช้นะการประมูลแลว้ และอยู่ระหว่างขั้นตอนจดัทาํและรอลงนามในสัญญา

ก่อสร้าง ผูว่้าจา้งจะออกหนงัสือแสดงเจตจาํนงในการว่าจา้งบริการรับเหมาก่อสร้าง (Letter of Intent หรือ “LOI”) 

ให้แก่บริษทัเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานยืนยนัเจตนาการว่าจา้งระหว่างท่ีรอแกไ้ขหรือเสนอผูมี้อาํนาจลงนามในสัญญา ซ่ึง

ระหว่างรอลงนามในสัญญาบริษทัอาจดาํเนินการใชง้บประมาณเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้างอาทิ เพ่ือให้การก่อสร้าง

เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างหรือเร็วกว่าแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้จึงทาํให้บริษทัมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจากผูว่้าจา้งได ้ในกรณีท่ีผูว่้าจา้งไม่ยินยอมลงนามในสัญญา

ในภายหลงั นอกจากน้ี ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ลูกคา้อาจจะมีความตอ้งการเปล่ียนแปลง / แกไ้ข 

/ เพ่ิมเติมลกัษณะหรือขอบเขตของงานก่อสร้างท่ีนอกเหนือจากท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาตน้ฉบบัเดิม โดยยงัไม่ไดมี้

การตกลงมูลค่าของงานส่วนท่ีเปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติมไวอ้ย่างเป็นทางการ เน่ืองจากในทางปฏิบติั บริษทั

มกัจะตอ้งดาํเนินการก่อสร้างตามแบบท่ีถูกปรับแก ้/ เพ่ิมเติมจากลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการตกลงทาํสัญญาหรือเอกสาร

ระบุเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกบัการให้บริการนั้น ซ่ึงในการปรับแกน้ี้ทาํให้บริษทัตอ้งรับภาระตน้ทุนในส่วนท่ี

นอกเหนือจากสัญญาเดิมจนกว่าจะมีการจดัทาํสัญญาหรือเอกสารยืนยนัการส่ังเปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติมจาก

ลูกคา้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทั้งในขั้นตอนการจดัทาํสัญญาหรือเอกสารยืนยนัการส่ังจา้งดงักล่าว บริษทัอาจ
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ถูกต่อรองราคาให้ตํ่าลงซ่ึงอาจส่งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของโครงการนั้นๆตํ่าลงดว้ย 

 ความเส่ียงจากการไดรั้บเงินค่าก่อสร้างล่าชา้ 

 ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ปฎิบติัและขอ้กาํหนดในสัญญาเงินกู ้

3. ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกั 

 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงาน 

4. ความเส่ียงจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 

 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัอยูร่ะหว่างการปฏิบติัตามเง่ือนไขของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัอาจมีขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในอนาคต 

สรุปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีสําคัญ:  

สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งวดหกเดือนแรกปี 

2562 

งวดหกเดือนแรกปี 

2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากงานก่อสร้างและ

บริการ 
988.14 100.00 1,290.11 100.00 1,506.94 100.00 727.69 100.00 466.47 100.00 

ตน้ทุนงานก่อสร้างและ

บริการ 
864.03 87.44 1,177.83 91.30 1,286.34 85.36 641.68 88.18 383.63 82.24 

กาํไรขั้นตน้ 124.11 12.56 112.28 8.70 220.6 14.64 86.00 11.82 82.84 17.76 

รายไดอ่ื้น/1 6.67 0.68 15.49 1.20 8.82 0.59 4.27 0.59 2.54 0.54 

กาํไรสุทธิ 63.84 6.46 37.68 2.78 114.65 7.61 41.58 5.71 29.12 6.24 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวดหกเดือนแรกปี 

2562 

งวดหกเดือนแรกปี 

2563 

กาํไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน/2 (บาท) 0.29  0.17 0.29 0.10 0.07 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 12.56 8.70 14.64 11.82 17.76 

อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 6.42 2.89 7.56 5.68 6.21 

หมายเหตุ :  

1/ รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายไดจ้ากเงินประกันผลงานผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีการผิดสัญญา รายได้ค่าแรงท่ีเรียกเก็บจากผูรั้บเหมาช่วงเน่ืองจากผูรั้บเหมาช่วงมี

แรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอบริษทัจึงจดัหาแรงงานส่วนดงักล่าว และก็มีการคิดค่าใช้จ่ายจากผูรั้บเหมาช่วง รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ ดอกเบ้ียรับและเงินปันผล

รับจากกิจการร่วมคา้ เป็นตน้ 

2/ คาํนวณจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างปี 

สรุปฐานะทางการเงินท่ีสําคัญ  

รายการ 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 586.3 100.00 821.8 100.00 681.42 100.00 861.61 100.00 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 285.39 48.68 565.07 68.76 388.9 57.07 578.93 67.19 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น (ลา้นบาท) 300.92 51.33 256.73 31.24 292.53 42.93 282.68 32.81 
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รายการ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ร้อยละ) 12.98 5.35 15.24 7.55 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (ร้อยละ) 23.71 13.48 41.65 20.25 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)* 0.95 2.19 1.33 2.05 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (เท่า) * 13.22 10.65 24.10 6.41 

* หมายเหตุ : บริษทัมีขอ้กาํหนดกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงซ่ึงตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR)ไม่ตํ่ากว่า 1.50 เท่าตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไปจนตลอด

อายุสัญญาเงินกูแ้ละบริษทัมีขอ้กาํหนดกบัสถาบนัการเงินสองแห่งซ่ึงตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ไม่เกินกว่า 2.00 เท่า (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ้ทรัพยสิ์นในการ

ประกอบธุรกิจ หัวขอ้ 5.3.4 สัญญากูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน) 

งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ลําดับ ช่ือโครงการ ปีที่เร่ิมงาน 
ปีที่คาดว่า 

จะเสร็จ 

มูลค่าโครงการ* 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่ยังไม่ 

รับรู้เป็นรายได้** 

(ล้านบาท) 

1  อาคารคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน  2563 2565 577.76 551.26 

2  ดิเอก็เซล ไฮอะเวย ์รัชดา-ห้วยขวาง 2562 2563 440.37 394.53 

3  ศุภาลยั ลอฟท ์ประชาธิปก - วงเวียนใหญ่ 2562 2564 214.95 164.43 

4  อาคารหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 2563 2566 132.00 123.22 

5  The Excel Ratchada 18 2562 2563 224.86 92.86 

6  อาคารโรงงานPFP (โรงงาน2) 2562 2563 221.04 76.17 

7  โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ 2562 2563 203.03 59.91 

8  Integrated end of line Packing and Storage 2562 2563 58.10 54.42 

9  
งานปรับปรุงเขื่อนป้องกนัตลิ่งโครงการก่อสร้างท่ีพกัอาศยัสาํหรับ

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานประจาํท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2563 2564 41.95 41.95 

10  ตกแต่งภายในอาคารสํานกังานกรมศิลปากร 2562 2563 21.45 13.00 

11  งานต่อเติมห้องเยน็เก็บสินคา้ โรงงาน PFP  2563 2563 9.28 3.68 

รวม 2,144.79 1,575.43 

* มูลค่าโครงการท่ีกลุ่มบริษทัเซ็นสัญญาก่อสร้างจนถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 

** มูลค่างานท่ียงัไม่รับรู้รายไดบ้นงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ผลการดําเนินงาน:  

สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 

         หน่วย:ลา้นบาท 
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 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการในปี 2560 – 2562 จาํนวน 988.14 ลา้นบาท จาํนวน 1,290.11 ลา้น

บาท และจาํนวน 1,506.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.56 และ ร้อยละ 16.81 

ในปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั  

 ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการก่อสร้างและบริการเท่ากับ 1,290.11 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 

301.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.56 จากปีก่อนหน้า โดยการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมีสาเหตุสําคญั

มาจาก 1) การขยายตวัจากฐานงานคา้งรับ (Backlog) โดยในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจาํนวนรวม 

13 โครงการซ่ึงมากกว่าปี 2560 ท่ีมีจาํนวน 11 โครงการ 2) ฐานลูกคา้หลกัในปี 2561 เป็นกลุ่มลูกคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low Rise) ซ่ึงมกัมีระยะเวลาการก่อสร้างท่ีค่อนขา้งส้ันอนัเน่ืองมาจากลกัษณะโครงสร้าง

อาคารท่ีสูงไม่เกิน 8 ชั้น จึงทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการก่อสร้างไดเ้ร็ว โดยมีโครงการสาํคญัท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง อาทิ

เช่น โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 71 , โครงการแมกซ์ซ่ี คอนโด , โครงการรูเนะสุ ทองหล่อ 5 เป็นตน้ โดยลูกคา้ดงักล่าวเป็น

กลุ่มลูกคา้ภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58.16 ของรายไดจ้ากการก่อสร้าง ในขณะท่ีรายไดจ้ากงานก่อสร้าง

ส่วนอ่ืนมาจากลูกค้าในกลุ่มภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.84 ของรายได้จากการก่อสร้างและบริการ โดยมี

โครงการท่ีสําคญั อาทิเช่น โครงการอาคารอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้, โครงการอาคารสํานกังานกรมศิลปากร , 

โครงการอาคารท่ีทําการการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี และโครงการงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโรงพยาบาล

ชลประทาน (ระยะท่ี 2) เป็นตน้  

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการเท่ากบั 1,506.94 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จาํนวน 

216.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.81 จากปีก่อนหนา้ โดยการปรับตวัสูงขึ้นของรายไดด้งักล่าว มีเหตุผล

สาํคญัมาจากการขยายตวัจากฐานงานคา้งรับ (Backlog) ท่ีสะสมต่อเน่ืองมาจากปีก่อนโดยกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง

ก่อสร้างในปี  2562 จํานวนรวม 21 โครงการซ่ึงมากกว่าปี  2561 ท่ี มีจํานวน 13 โครงการ ในขณะท่ีลูกค้าในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low Rise) ยงัคงเป็นลูกคา้หลกัของกลุ่มบริษทัต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยมี

โครงการสาํคญัท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 15 ,โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 71 , โครงการดี

คอนโด หาดใหญ่ , โครงการรูเนะสุ ทองหล่อ 5 เป็นต้น โดยลูกคา้ดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 77.39 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ ในขณะท่ีรายไดจ้ากงานก่อสร้างส่วนอ่ืนมาจากลูกคา้ในกลุ่ม

ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.61 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ อาทิเช่น โครงการอาคารอาํนวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้, โครงการอาคารสํานักงานกรมศิลปากร , โครงการอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรม

แพทยท์หารเรือ ,โครงการอาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี เป็นตน้  

สําหรับงวดหกเดือนแรกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการเท่ากบั 466.47 

ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2562 จาํนวน 261.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 35.90 โดยการปรับตวั

ลดลงดงักล่าว มีเหตุผลสําคญัมาจาก 1) ลูกคา้ในกลุ่มท่ีบริษทัชนะประมูลในบางโครงการ มีการชะลอแผนงานการก่อสร้าง

ออกไปจึงทาํให้การก่อสร้างและการรับรู้รายไดย้งัไม่สามารถทาํได ้2) สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงจากสถานการณ์โรค

ระบาด COVID-19 ทาํให้ฐานลูกคา้หลกัของกลุ่มบริษทั โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยช์ะลอการเปิดตวัโครงการใหม่เป็น

ปัจจยัสําคญั สําหรับการรับรู้รายไดจ้ากงานก่อสร้างและบริการงวดหกเดือนแรกปี 2563 ส่วนใหญ่ยงัเป็นโครงการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา อาทิเช่น โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน PFP , โครงการ ดิเอ็กเซล รัชดา18 ,โครงการ

แอทโมซ ลาดพร้าว 15 ,โครงการศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก – วงเวียนใหญ่ เป็นต้น โดยลูกค้าดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้า

ภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 76.53 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ ในขณะท่ีรายไดจ้ากงานก่อสร้าง
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ส่วนอ่ืนมาจากลูกคา้ในกลุ่มภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.47 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ อาทิเช่น 

โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ, โครงการอาคารสํานกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน

,โครงการตกแต่งภายในอาคารสาํนกังานกรมศิลปากร เป็นตน้  

 ตน้ทุนงานก่อสร้างหลกัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัแรงงาน

ก่อสร้างและพนักงาน ค่าเช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าขนยา้ย ค่าอะไหล่และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

ก่อสร้าง ค่าเส่ือมราคา รวมถึงค่าโสหุ้ยต่างๆ โดยในปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนงานก่อสร้างและบริการจาํนวน 864.03 

ลา้นบาท จาํนวน 1,177.83 ลา้นบาท จาํนวน 1,286.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 87.44 ร้อยละ 91.30 ร้อยละ 85.36 

ของรายได้จากการก่อสร้างและบริการงวดดังกล่าว ตามลาํดับ ในขณะท่ีกาํไรขั้นต้นของกลุ่มบริษทัในปี 2560 – 2562 มี

จาํนวน 124.11 ลา้นบาท จาํนวน 112.28 ลา้นบาท จาํนวน 220.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 12.56 ร้อยละ 

8.70 ร้อยละ 14.64 ตามลาํดบั  

 อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เกิดจากการปรับประมาณการตน้ทุนโครงการของงาน

ภาครัฐท่ีเพ่ิมขึ้นหลกัจาํนวน 2 โครงการ ซ่ึงไดแ้ก่การขยายระยะเวลาก่อสร้างของงานอาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวงเขต

มีนบุรีเป็นระยะเวลานานกว่าปกติมาก อนัเน่ืองมาจากการแกไ้ขแบบก่อสร้างทาํให้กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนคงท่ีเพ่ิมขึ้น อาทิเช่น 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าเช่าเคร่ืองจกัร และ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรท่ีตั้งอยูท่ี่โครงการ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีไม่ทาํให้เกิดรายได้

ในงวดดังกล่าว และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือให้พร้อมต่อการก่อสร้างของโครงการอาคารอาํนวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใตท่ี้เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากงานก่อสร้างโครงการดงักล่าวก่อสร้างบนพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะนอกเหนือจาก

ประมาณการตน้ทุนเดิมท่ีกลุ่มบริษทัคาดการณ์ไว ้ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้การเรียกร้องให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมกรณีเกิดความล่าชา้หรือการปรับพ้ืนท่ีหน้างานก่อสร้างอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัหลายประการ จึงทาํให้อตัรากาํไรของกลุ่ม

บริษทัในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 

อตัรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 อนัเน่ืองมาจากสัดส่วนการรับรู้รายได้จากงาน

ภาคเอกชนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้งานภาคเอกชนต่องานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วน 77:23 ซ่ึงสูงกว่าปี 

2561 ท่ีมีสัดส่วนงานภาคเอกชนต่องานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 58:42 ซ่ึงงานก่อสร้างของภาคเอกชนเป็นงานท่ีมีการ

แข่งขนัน้อยกว่าและมีความยืดหยุน่ในการเจรจาต่อรองกบัคู่คา้ไดสู้งกว่า จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียท่ีสูงกว่า

งานภาครัฐ นอกจากน้ี งานก่อสร้างหลกัในปี 2562 เป็นงานก่อสร้างประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัมีความชาํนาญและ

มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง จึงทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถบริหารและควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างไดเ้ป็นไปตามแผนงานท่ี

วางไว ้ 

สําหรับงวดหกเดือนแรกปี 2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษทัมีต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ 

641.68 ล้านบาทและ 383.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88.18 และร้อยละ 82.24 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการงวด

ดงักล่าวตามลาํดบั ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนแรกปี 2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2563 มี

จาํนวน 86.00 และจาํนวน 82.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 11.82 และร้อยละ 17.76 ตามลาํดบั โดยอตัรา

กําไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทงวดหกเดือนแรกปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน อันเน่ืองมาจากกลุ่มบริษัทมี

ประสบการณ์จากการวางแผนงานก่อสร้างและการถอดแบบโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะลูกค้าเดิมในกลุ่มธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ทาํให้การวางแผนงานก่อสร้าง การจดัสรรคนงานเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างใชร้ะยะเวลาท่ีลดลงและการทาํงาน

เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2560 – 2562 มีจาํนวน 47.75 ลา้นบาท จาํนวน 79.06 ลา้นบาท และ จาํนวน 82.95 ลา้น

บาท ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาสัดส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัจะพบว่า สัดส่วน

ดงักล่าวอยูท่ี่ร้อยละ 4.83 ร้อยละ 6.13 และ ร้อยละ 5.50 ตามลาํดบั  

 ในปี 2561 และในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารมีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 

31.31 ลา้นบาท และจาํนวน 3.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 65.57 และร้อยละ 4.92 ตามลาํดบั ซ่ึงมีสาเหตุหลกั

มาจาก ค่าใชจ้่ายเงินเดือนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายงาน ค่าโบนสัพนกังาน ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายในการ

ตรวจสอบภายใน ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

สาํหรับงวดหกเดือนแรกปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 46.04 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกันของปีก่อน จาํนวน 9.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.08 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายงาน ค่าโบนสัพนกังาน ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบภายใน 

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรท่ีสําคัญของบริษัทปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 

 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิในปี 2560 – 2562 เท่ากบัจาํนวน 63.84 ลา้นบาท จาํนวน 37.68 ลา้นบาท และจาํนวน 114.66 

ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 6.42 ร้อยละ 2.89 และร้อยละ 7.56 ตามลาํดบั ทั้งน้ีการปรับตวัลดลง

ของกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการส่งมอบพ้ืนท่ีงานก่อสร้างล่าชา้ ทาํ

ให้กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนคงท่ีเพ่ิมขึ้น อาทิเช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าเช่าเคร่ืองจกัร และ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรท่ีตั้งอยู่ท่ีโครงการ 

เป็นตน้ ในขณะท่ีบางโครงการมีค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีงานก่อสร้างเพ่ิมเติมซ่ึงนอกเหนือจากท่ีกลุ่มบริษทัประมาณ

การไว ้ในขณะท่ีกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิในปี 2562 สูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2561 เกิดจากสัดส่วนการรับงานภาคเอกชนท่ี

มากขึ้นจึงทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียปรับตวัสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

สําหรับงวดหกเดือนแรกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 29.12 ลา้นบาทลดลงจากงวด

เดียวกันของปี 2562 จาํนวน 12.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 29.97 โดยการปรับตวัลดลงดงักล่าว มีเหตุผล
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สําคญัมาจากรายไดท่ี้ลดลงจากการชะลอแผนงานการก่อสร้างของลูกคา้บางรายออกไปจึงทาํให้การก่อสร้างและการรับรู้

รายไดย้งัไม่สามารถทาํไดแ้ละสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาํให้ฐานลูกคา้หลกัของ

กลุ่มบริษทั โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยช์ะลอการเปิดตวัโครงการใหม่เป็นปัจจยัสาํคญั  

ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทั

อยูท่ี่ 13.21 เท่า 10.65 เท่า 24.10 เท่าและ 6.41 เท่า ตามลาํดบั โดยอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่

ในระดบัสูงตลอดปี 2560 – 2562 ดงักล่าวแปรผนัตามกาํไรจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีภาระในการผอ่นชาํระ

คืนเงินตน้และดอกเบ้ียจ่ายของกลุ่มบริษทัอยู่ในระดบัตํ่าเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดในมือจาํนวนมาก ในขณะท่ี

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัในงวดหกเดือนแรกปี 2563 มีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึง

เป็นผลมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีลดตํ่าลงเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัยงัคงเนน้ใชก้ระแสเงินสดภายใน

กลุ่มบริษทัแทนการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน จึงทาํให้อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัดงักล่าวยงัคง

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 586.30 ล้านบาท จาํนวน 823.17 ล้านบาท และ

จาํนวน 681.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยร์วมในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ จาํนวน 236.87 ลา้น

บาท มีสาเหตุสําคญัมาจากการรับชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษทัเป็นเงินสด การซ้ือท่ีดินเพ่ือเตรียมก่อสร้าง

เป็นคลงัสินคา้แห่งใหม่ของกลุ่มบริษทั และ การเพ่ิมขึ้นของสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีตามการดาํเนินธุรกิจปกติ ขณะท่ีการ

ลดลงของสินทรัพยร์วมในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 141.75 ลา้นบาท มีสาเหตุสําคญัมาจากกระแสเงินสดภายใน

ของกลุ่มบริษทัท่ีลดลง เน่ืองจาก ในปี 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัจาํนวนหน่ึงและ

มูลค่างานก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บท่ีลดลงเน่ืองจากกลุ่มบริษทัทยอยเก็บเงินจากโครงการส่วนใหญ่ท่ีทยอยส่งมอบงานช่วง

ปลายปี 

ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 861.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั ณ 31 ธันวาคม 2562 

จาํนวน 180.19 ลา้นบาท โดยสาเหตุสาํคญัของการปรับตวัเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมาจาก เงินสด มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ได้

เรียกเก็บและลูกหน้ีการคา้เป็นหลกัจาํนวน 96.82 ลา้นบาท จาํนวน 49.76 ลา้นบาทและ 38.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมจาํนวน 285.39 ลา้นบาท จาํนวน 

565.07 ลา้นบาท จาํนวน 388.90 ลา้นบาท และจาํนวน 589.93 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 48.68 ร้อยละ 68.65 ร้อยละ 57.07 และ

ร้อยละ 67.19 ของยอดหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นตามลาํดบั ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2561 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 279.69 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง เป็นหลกั โดยหน้ีสินขา้งตน้เป็นการตั้งเจา้หน้ีหรือค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย

จากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงมีจาํนวนมากขึ้นตามจาํนวนและ

มูลค่างานก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นของกลุ่มบริษทั ขณะท่ีการลดลงของหน้ีสินรวมในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 176.18 

ลา้นบาท มีสาเหตุสาํคญัมาจากการชาํระคืนเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและเงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้างเป็นหลกั 

การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวม ณ 30 มิถุนายน 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 190.04 

ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตาม

สัญญาก่อสร้าง เป็นหลกั โดยหน้ีสินขา้งตน้เป็นการตั้งเจา้หน้ีหรือค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ปกติของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงมีจาํนวนมากขึ้นตามจาํนวนและมูลค่างานก่อสร้างสะสมท่ีเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม
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บริษทั  

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 300.92 ลา้นบาท 

จาํนวน 258.10 ลา้นบาท จาํนวน 292.53 ลา้นบาท และจาํนวน 282.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.32 ร้อยละ 31.35 ร้อยละ 

42.93 และร้อยละ 32.81 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น ตามลาํดบั การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นนั้น เป็นผลโดยตรง

มาจากการเพ่ิมขึ้นของกาํไรสุทธิของแต่ละปีและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั ในขณะท่ีการลดลงของส่วน

ผูถื้อหุ้นเป็นผลโดยตรงมาจากการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 

 โดยส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัในปี 2561 มีจาํนวน 258.10 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุ้นในปี 2560 จาํนวน 42.82 ลา้นบาท จากการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ณ 17 ธันวาคม 2561 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 110.00 ลา้น

บาท เป็นจาํนวน 200.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นจาํนวน 90 ลา้นบาท  

2. ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ณ 17 ธันวาคม 2561 ได้มีมติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 155 บาท จาก

จาํนวนหุ้นสามญั 1.10 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 170.50 ลา้นบาท  

3. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 37.68 ลา้นบาท  

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัในปี 2562 มีจาํนวน 292.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ ส้ินปี 2561 จาํนวน 34.44 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ณ 9 ธันวาคม 2562 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 200.00 ลา้น

บาท เป็นจาํนวน 220.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นจาํนวน 20.00 ลา้นบาท 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 ณ 14 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้น

ละ 50.00 บาท จากจาํนวนหุ้นสามญั 2.00 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 100.00 ลา้นบาท 

3. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 114.66 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 282.68 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุ้น ณ ส้ิน 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 9.85 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1. ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ณ 26 มีนาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 18.1818 บาท จาก

จาํนวนหุ้นสามญั 2.20 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 40.00 ลา้นบาท 

2. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 29.12 ลา้นบาท 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษทัจดทะเบียนแปร

สภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเพ่ือ

เพ่ิมช่องทางในการระดมทุนและเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษทั ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพใน

การแข่งขนั การขยายฐานลูกคา้ และโอกาสในทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

จาํกดัเสร็จส้ินในวนัท่ี 7 เมษายน 2563 
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 หนา้ท่ี 1-15 

นักลงทุนสัมพนัธ์: 

ช่ือ:  นายเกรียงไกร บวันุ่ม 

ท่ีอยู:่ เลขท่ี 50/1203 หมู่ 9 ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

โทรศพัท:์ 02-981-7992-4 

โทรสาร: 02-981-7995 , 02-981-7970 

เวบ็ไซต:์ www.well-graded.com 

อีเมลล:์ info@wge.in.th 
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ส่วนท่ี 2 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  
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ส่วนท่ี 2.1 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.1 - 1 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

 

 

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 50/1203 หมู่ 9 ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  

เลขทะเบียนบริษทั : 0107563000061 

โทรศพัท ์ : 02-981-7992-4 

โทรสาร : 02-981-7995 , 02-981-7970 

เวบ็ไซด ์ : www.well-graded.com 

E-Mail : info@wge.in.th 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 220,000,000 บาท (สองร้อยย่ีสิบลา้นบาทถว้น) 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ 

 

บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี ซ่ึงมีมูลค่าหลงัจากหักค่าธรรมเนียมการ

จดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นประมาณ 349.17 ลา้นบาท ไปใช้

ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จํานวนเงินโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1.เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 269.17 ภายในปี 2563-2564 

2.ขยายคลงัสินคา้ 50.00 ภายในปี 2563-2564 

3.ซ้ือเคร่ืองจกัร และ อุปกรณ์สาํหรับใชใ้นงานก่อสร้าง 30.00 ภายในปี 2563-2564 

รวม 349.17  
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ส่วนท่ี 2.2 

การประกอบธุรกจิ 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

 หนา้ท่ี 2.2-1-1 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1. วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์การดําเนินงาน และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 

วิสัยทศัน์ 

มุ่งสู่การเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างชั้นนาํในประเทศไทย 

พนัธกิจ 

 ให้บริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผล แก่ผูว่้าจา้ง ภายใตอ้ตัราค่าบริการท่ีสมเหตุสมผล 

 ส่งมอบงานทนัเวลาพร้อมสร้างความประทบัใจในคุณภาพงาน 

 พฒันาทกัษะของพนกังานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูว่้าจา้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 พฒันาประสิทธิภาพ มาตรฐานและระบบในการทาํงานเพ่ือความยัง่ยืนขององคก์ร 

 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษทักาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจไว ้โดยมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูใ้ห้บริการรับเหมาก่อสร้าง ดว้ยระบบการจดัการ

ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ การให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และโปร่งใส 

เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่และมีความพึงพอใจในคุณภาพของบริการ โดยอาศยัทีมงานท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์และมี

ความเขา้ใจ นอกจากเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจแลว้ บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี การป้องกนัการจ่ายเงินเพ่ือการคอร์รัปชัน่ การเสริมสร้างระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม รวมถึงการดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความรับผิดชอบต่อสังคม  
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1.2. การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ 

บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2553 ดว้ยทุนจด

ทะเบียนเร่ิมตน้ 5,000,000 บาทโดยผูก่้อตั้งบริษทั คือ คุณเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม (“คุณเกรียงศกัด์ิ”) กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั  

ซ่ึงเป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์การทาํงานและความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการโครงการไดเ้ลง็เห็นถึงแนวโนม้การเติบโต

ของความตอ้งการงานบริการดา้นวิศวกรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดว้ยปณิธาณ

ความมุ่งมัน่และความใส่ใจท่ีจะส่งมอบงานบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด (Well Grade) เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บงานก่อสร้างท่ีมี

คุณภาพ ทนักาํหนดเวลาและไดรั้บการบริการหลงัการขายท่ีประทบัใจ  

บริษทัดาํเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างประเภทต่างๆทั้งงานภาครัฐและเอกชน อาทิ

เช่น คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง โรงพยาบาล อาคารสํานกังาน โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงครอบคลุมถึงงานวิศวกรรม

โยธา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตย ์รวมไปถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบท่ี

ลูกคา้กาํหนด โดยบริษทัเป็นทั้งผูรั้บจา้งโดยตรง (Main Contractor) และผูรั้บจา้งเหมาช่วง (Sub Contractor) โดยในระยะแรก

ของการดาํเนินธุรกิจ บริษทัให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการในเขตพ้ืนท่ีภาคใตเ้ป็นหลกั ซ่ึงหลงัจากท่ีบริษทัดาํเนินการ

ก่อสร้างและส่งมอบโครงการให้แก่ลูกคา้ดว้ยผลงานเป็นท่ีพึงพอใจไดต้ามกาํหนดเวลา ส่งผลให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจ

และไดรั้บโอกาสทางธุรกิจในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีมีขนาดใหญ่มากขึ้น ต่อมาจึงเร่ิมขยายขอบเขตการ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างไปยงัเขตภูมิภาคอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลและตามหวัเมืองใหญ่ของประเทศ  

ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัยงัคงมุ่งเนน้การให้บริการดว้ยการส่งมอบงานท่ี

มีคุณภาพ การดูแลและเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละโครงการอยา่งใกลชิ้ด การตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง รวมทั้งการส่งมอบงานท่ีตรงต่อระยะเวลาท่ีลูกคา้กาํหนด ในราคาท่ีสมเหตุสมผล โดยทีมผูบ้ริหารและทีมงานท่ีมี

ความรู้และความสามารถ นอกจากน้ีบริษทัยงัให้ความสําคญักับการบริหารโครงการก่อสร้างให้แลว้เสร็จทนัเวลาและได้

คุณภาพสูง จึงนําระบบสารสนเทศ ท่ีเรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้ดาํเนินงานเพ่ือช่วยในการวาง

แผนการก่อสร้าง ควบคุมตน้ทุนและงบประมาณ จนปรากฏเป็นท่ียอมรับของเจา้ของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนและไดรั้บ

รองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในระบบการจดัการดา้นคุณภาพสาํหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม 

บริษทัมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เข็มแข็งและมีศกัยภาพภายใต้บรรยากาศการทาํงานท่ีดี ดว้ยวฒันธรรมองค์กรท่ีให้

ความสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรในองคก์รให้มีความรู้ ความสามารถและเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานเพ่ือการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร รวมถึงมุ่งเน้นการบริหารองค์กรให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ืองใน

อนาคต เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมต่อ ผูถื้อหุ้น (Shareholder) พนักงาน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) 

ทั้งน้ี บริษทัมีลาํดบัการพฒันาท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ 

2553 เดือนธันวาคม จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เว็ล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท สํานักงานใหญ่เลขท่ี 14/31 หมู่ 5 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอ

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพ่ือรับจา้งก่อสร้างงานทุกชนิดโดยกลุ่มวิศวกรซ่ึงมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม นาํโดยมี

นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั  
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2555 เดือนมกราคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัเป็น 10 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว ้100 บาท และเรียกชาํระเตม็จาํนวน เพ่ือนาํเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

เดือนกุมภาพนัธ์ ทาํสัญญาจดัตั้ง กิจการร่วมคา้ AW กบั บจก.เอ.เอส.เอ การช่างโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะใน

การรับเหมาก่อสร้างงานทัว่ไป วงเงินรวมจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.00 

2556 เดือนมิถุนายน ยา้ยสํานักงานใหญ่ของบริษัท ไปยงั เลขท่ี 50/1203 หมู่ 9 ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี  

2557 เดือนกรกฎาคม บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ซ่ึงเป็นมาตรฐานรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพ (Quality Management System) ท่ีองคก์รธุรกิจทัว่โลกให้ความสําคญั เพ่ือความเป็นเลิศทางดา้นคุณภาพ และ

ความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานภายในองคก์รเพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคลากรในองคก์รรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบและ

ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานดา้น “Construction and Engineering” 

เดือนสิงหาคม เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจาก บริษทั เวล็ เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็น บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

2558 เดือนสิงหาคม บริษทัเร่ิมใช้โปรแกรมการจดัการทรัพยากรเต็มรูปแบบสําหรับธุรกิจรับเหมา (Enterprise Resource 

Planning หรือ “ERP”) ทาํให้บริษัทสามารถรวบรวมและเรียกใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และควบคุมการเบิกใช้วสัดุ

อุปกรณ์ในการก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

เดือนสิงหาคม ก่อตั้งคลงัสินคา้ท่ีเลขท่ี 73 หมู่ 7 ตาํบลบางเด่ือ อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

2559 เดือนมกราคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัเป็น 110 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,000,000 หุ้น มูล

ค่าท่ีตราไว ้100 บาท และเรียกชาํระเต็มจาํนวน เพ่ือนาํเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ 

2560 เดือนกรกฎาคม บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซ่ึงเป็นมาตรฐานรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพ (Quality Management System) ท่ีองคก์รธุรกิจทัว่โลกให้ความสําคญั เพ่ือความเป็นเลิศทางดา้นคุณภาพ และ

ความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานภายในองคก์รเพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคลากรในองคก์รรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบและ

ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานดา้น “Building Construction and Engineering Activity” 

เดือนกนัยายน บริษทัไดรั้บรางวลั “บริษทัผูรั้บเหมาให้บริการหลงัการขายคอนโดดีเด่น” จาก บริษทั แสนสิริ จาํกดั 

(มหาชน) 

2561 เดือนกนัยายน จดยกเลิกกิจการร่วมคา้ กิจการร่วมคา้ AW 

เดือนธันวาคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัเป็น 200 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 900,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว ้100 บาท และเรียกชาํระเตม็จาํนวน เพ่ือนาํเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

2562 เดือนตุลาคม ทาํสัญญาจดัตั้ง กิจการร่วมคา้ PSE-WGE กบั หจก.พิจิตสุวรรณ วิศวกรโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะ

ในการรับเหมาก่อสร้างโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้าในวงเงินรวมจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 

99.00 

เดือนธันวาคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัเป็น 220 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว ้100 บาท และเรียกชาํระเตม็จาํนวน เพ่ือนาํเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
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2563 เดือนมีนาคม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีมติแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั 

เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) แปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และ

ไดมี้มติเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจาก 220 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 160 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 160 ลา้นหุ้น เพ่ือเสนอขายให้กบัประชาชน โดยวนัท่ี 7 เมษายน 

2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดักบักระทรวงพาณิชย ์

 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดล้งทุนในกิจการร่วมคา้ (“บริษทัยอ่ย”) ดงัน้ี  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

1.4. ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 
 

 

บจก.เวลเกรด  
เอ็นจเินยีริง่ (WGE) 
 

กจิการรว่มคา้  
PSE-WGE 

 

99.00% 

จดทะเบียนจดัตั้ง: 28 ตุลาคม 2562 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั : 20.00 ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ : 20.00 ลา้นบาท 

จดทะเบียนจดัตั้ง: 17 ธนัวาคม 2553 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั : 300.00 ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ : 220.00 ลา้นบาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1. โครงสร้างรายได้ 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างประเภทต่างๆ อาทิเช่น คอนโดมิเนียมแนวราบและ

แนวสูง โรงพยาบาล อาคารสํานกังาน ซ่ึงครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตย ์

รวมไปถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด ซ่ึงลูกคา้ของบริษทัมีทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน 

โดยรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัดาํเนินการอยู ่สามารถแยกประเภทตามการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 ปี 2561 

ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2562 – ปี 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งวดหกเดือนแรก 

ปี 2562 

งวดหกเดือนแรก 

ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งานให้บริการโครงการเอกชน 359.59 36.15 750.31 57.47 1,166.23 76.94 579.34 79.15 356.98 76.12 

งานให้บริการโครงการ

หน่วยงานภาครัฐ 
628.55 63.18 539.80 41.34 340.72 22.48 148.34 20.27 109.49 23.34 

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 988.14 99.33 1,290.11 98.81 1,506.94 99.42 727.69 99.42 466.47 99.46 

รายไดอ้ื่น1 6.67 0.67 15.49 1.19 8.81 0.58 4.27 0.58 2.54 0.54 

รายได้รวม 994.80 100.00 1,305.60 100.00 1,515.76 100.00 731.96 100.00 469.00 100.00 

หมายเหตุ: 1/ รายได้อ่ืน ประกอบดว้ย รายไดจ้ากเงินประกันผลงานผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีการผิดสัญญา รายไดค้่าแรงท่ีเรียกเก็บจากผูรั้บเหมาช่วงเน่ืองจาก

ผูรั้บเหมาช่วงมีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอบริษทัจึงจดัหาแรงงานส่วนดังกล่าว และก็มีการคิดค่าใชจ่้ายจากผูรั้บเหมาช่วง รายได้จากการขายเศษวสัดุ 

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้ เป็นตน้ 

2.2. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างประเภทต่างๆรวมไปถึงงานก่อสร้างงานระบบ

สาธารณูปโภคตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด โดยขอบเขตการให้บริการของบริษทัครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารและควบคุมการก่อสร้าง 

การจดัหาวตัถุดิบและแรงงาน งานก่อสร้างโครงสร้าง (Structural Engineering) งานสถาปัตยกรรม (Architectural Engineering) งาน

โครงสร้างเหล็ก (Structural Steelwork) งานคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast) งานออกแบบและตกแต่งภายใน (Interior Design) งาน

ปรับปรุงอาคาร (Renovation) งานระบบสาธารณูปโภค (Public Utility Infrastructure)ไปจนถึงงานบริการหลังการขาย (After 

Service “Well Care”) ในขณะท่ีส่วนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical – M&E) บริษทัจะใช้การว่าจ้าง

ผูรั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเขา้มารับจา้งทาํงานอาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบปรับอากาศ 

งานระบบโทรศพัท์และการส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกรและทีมงานของบริษทัท่ีมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อยา่งใกลชิ้ด โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ กลุ่มอาคารสาํนกังาน กลุ่มอาคารห้อง

ชุดเพ่ือการพกัอาศยั กลุ่มอาคารโรงพยาบาล กลุ่มอาคารมหาวิทยาลยั และ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ของทั้งภาครัฐและเอกชน 

 เน่ืองจากบริษทัมีความสามารถในการให้บริการท่ีครอบคลุมทุกความตอ้งการในการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

ประเภทต่างๆ บริษทัจึงมีนโยบายรับงานก่อสร้างจากเจา้ของโครงการ (Project Owner) ในลกัษณะท่ีเป็นผูรั้บเหมาหลกั (Main 

Contractor) อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีในสัญญารับเหมามีงานบางส่วนท่ีต้องอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง บริษัทจะใช้วิธีจัดหา

ผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถเหมาะสมสาํหรับการให้บริการงานส่วนดงักล่าวเป็นการเฉพาะ เพ่ือลดความเส่ียงจาก
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ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากความไม่ชาํนาญในส่วนงานท่ีอาจเกิดขึ้น สาํหรับการดาํเนินงานก่อสร้างของบริษทันั้นสามารถแบ่งการ

ดาํเนินงานได ้3 ลกัษณะ คือ 

1. ผูรั้บเหมาหลกั (Main Contractor) บริษทัจะดาํเนินการเสนองานในนามบริษทัโดยตรง ซ่ึงอาจเป็นการย่ืนประมูลงานหรือ

อาจเป็นการเจรจาต่อรองกบัเจา้ของโครงการโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีเป็นโครงการก่อสร้างงานท่ีมีขนาดใหญ่หรือ

เป็นงานก่อสร้างท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้น บริษทัอาจใชวิ้ธีการว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความชาํนาญเขา้มาช่วย

ดาํเนินงาน ซ่ึงกระบวนการในการคดัเลือกผูรั้บเหมาช่วงนั้นบริษทัจะใช้การพิจารณาจากความน่าเช่ือถือและผลงานใน

อดีต โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่พ่ึงพาผูรั้บเหมาช่วงรายใดรายหน่ึงเป็นพิเศษ 

2. ผูรั้บเหมาช่วง (Sub Contractor) บริษทัจะดาํเนินการรับงานจากผูรั้บเหมารายอ่ืนท่ีไดรั้บงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการ 

ซ่ึงการดาํเนินการตามวิธีน้ี บริษทัจะพิจารณารับงานจากผูรั้บเหมาหลกัท่ีมีช่ือเสียง และมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงเท่านั้น 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะเลือกดาํเนินการในลกัษณะของผูรั้บเหมาช่วงเฉพาะในกรณีท่ีงานดงักล่าวเป็นงานขนาดใหญ่หรือ

เป็นงานในลกัษณะท่ีบริษทัมีคุณสมบติัขั้นตํ่าไม่ครบเกณฑท่ี์จะเป็นผูรั้บเหมาหลกั อาทิเช่นโครงการของหน่วยงานภาครัฐ

ท่ีมีมูลค่าสูงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ตั้งบริษทัจนถึง 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยงัไม่เคยมีการรับงานในฐานะ

ผูรั้บเหมาช่วง แตใ่นอนาคตหากมีโครงการท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัจะพิจารณาดาํเนินการในฐานะผูรั้บเหมา

ช่วง 

3. กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ในบางกรณี บริษทัอาจมีการร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

โดยมีการร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ทรัพยสิ์น แรงงาน เทคโนโลยี หรืออ่ืน ๆ ภายใตข้อ้ตกลงหรือสัญญาร่วมคา้เพ่ือ

ประกอบกิจการร่วมกนั โดยการประกอบกิจการในลกัษณะน้ีจะเกิดในกรณีท่ีบริษทัมีการรับงานโครงการใหญ่ ท่ีตอ้ง

อาศยัแรงงานและเทคโนโลยีในการดาํเนินงาน ซ่ึงถา้หากโครงการไดเ้สร็จส้ินลงก็จะถือว่าการร่วมคา้นั้นยติุลงดว้ย โดย ณ 

30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีกิจการร่วมคา้ 1 แห่งซ่ึงไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้ PSE-WGE (“บริษทัยอ่ย”) ในวงเงินลงทุนรวม

จาํนวน 20 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.00  

 ดว้ยประสบการณ์และผลงานในอดีตของบริษทัเป็นเคร่ืองช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริหารและทีมงานในการควบคุมและ

บริหารโครงการให้แลว้เสร็จทนัตามกาํหนด พร้อมทั้งไดคุ้ณภาพมาตรฐานตามหลกัวิศวกรรม มาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีนบัจาก

ก่อตั้งบริษทั 

ตัวอย่างงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสําคัญของบริษัท  

รายช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 
มูลค่าตามสัญญา

(ล้านบาท) 
ปีท่ีดําเนินการ 

ดี คอนโด กาญจนวนิช (หาดใหญ่) บริษทั อาณาวรรธน์ จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 848.86 2556 – 2559 

อาคารสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการ

พลงังาน 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการ

พลงังาน 

อาคาร 577.76 2563 – ปัจจุบนั 

แอทโมซ คอนโด ลาดพร้าว 71 บริษทั เอสเตท คิว จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 518.12 2561 – 2562 

อาคารสาํนกังานกรมศิลปากร กรมศิลปากร  อาคาร 503.73 2559 – 2561 

ดิเอก็ซ์เซล ไฮอะเวย ์รัชดา-ห้วยขวาง 
บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
อสังหาริมทรัพย ์ 439.25 2562 – ปัจจุบนั 

อาคารอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  

สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
อาคาร 397.29 2559 – 2562 

แอทโมซ คอนโด ลาดพร้าว 15 บริษทั เอสเตท คิว จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 369.16 2561 – ปัจจุบนั 

โรงพยาบาลชลประทาน (ระยะท่ี2) มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ โรงพยาบาล 334.53 2558 – 2561 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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รายช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 
มูลค่าตามสัญญา

(ล้านบาท) 
ปีท่ีดําเนินการ 

เดอะ พอยต ์คอนโด แหลมฉบงั บริษทั คาซ่า วิลล ์(ชลบุรี2554) จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 343.97 2557 – 2560 

อาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี การไฟฟ้านครหลวง อาคาร 330.18 2559 – ปัจจุบนั 

RUNESU THONGLOR 5 บริษทั ดบัเบิ้ลย-ูชินวะ จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 266.36 2561 – ปัจจุบนั 

ศุภาลยั ลอฟท ์ประชาธิปก – วงเวียนใหญ่ บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) อสังหาริมทรัพย ์ 214.95 2559 – 2561 

ศุภาลยั ลอฟท ์สถานีแคราย บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) อสังหาริมทรัพย ์ 215.15 2559 – 2561 

โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กองทพัเรือ โรงพยาบาล 203.03 2562 – ปัจจุบนั 

วินน์ คอนโด บริษทั ไพร์ซ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 192.30 2560 – 2561 

HAPPY AVENUE DONMUANG บริษทั เอน็.อาร์.พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั ห้างสรรพสินคา้ 187.21 2558 – 2560 

โรงพยาบาลสงขลา จงัหวดัสงขลา โรงพยาบาล 157.42 2558 – 2560 

แมกซ์ซ่ี คอนโด บริษทั แมก็ซิมสั เอสเตท จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 147.13 2560 – 2562 

อาคารหอพกันกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา อาคาร 123.36 2563 – ปัจจุบนั 

บราวน์ คอนโด บริษทั เอสเตท คิว จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์ 129.96 2560 – 2561 

เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างรายไดต้ามประเภทของงานก่อสร้างสามารถจาํแนกตามลกัษณะงานได ้ดงัน้ี 

1. งานก่อสร้างประเภทโรงพยาบาล: เป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แต่จะมีส่วนท่ีแตกต่างจากการก่อสร้างงานอาคารทัว่ไปใน

ส่วนของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารท่ีตอ้งใชป้ระสบการณ์และเทคนิคในการก่อสร้าง เน่ืองจากขอ้จาํกดัของมาตรฐาน

ดา้นสุขอนามยั อาทิเช่น งานก่อสร้างโรงพยาบาลท่ีมีห้องปลอดเช้ือ ห้องวิจยั ห้องทดลองท่ีตอ้งมีการควบคุมปริมาณอนุภาค

ของส่ิงเจือปนและปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2. งานก่อสร้างประเภทห้างสรรพสินคา้ หรือ คอมมูนิต้ีมอลล:์ เป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ซ่ึงโครงสร้างอาคารจะมีลกัษณะ

ท่ีเปิดโล่งแต่แยกพ้ืนท่ีก่อสร้างตามแผนกหรือตามพ้ืนท่ีขายตามแบบท่ีลูกค้ากาํหนดพร้อมกับงานติดตั้งระบบวิศวกรรม

ประกอบอาคาร 

3. งานประเภทอสังหาริมทรัพย:์ บริษทัให้บริการก่อสร้างทั้งอสังหาริมทรัพยแ์นวราบ (Low Rise) และแนวสูง (High Rise) รวม

ไปถึงสํานักงานขายสําหรับโครงการ โดยฐานลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาคารอสังหาริมทรัพยป์ระเภท

คอนโดมิเนียมเป็นหลัก ซ่ึงรูปแบบการก่อสร้างจะแบ่งเป็นส่วนของพ้ืนท่ีอาคารพักอาศัย พ้ืนท่ีส่วนกลางและระบบ

สาธารณูปโภคภายในโครงการรวมไปถึงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

4. งานประเภทอาคารสํานักงาน: ซ่ึงเป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และแยกพ้ืนท่ีและสัดส่วนตามประเภทการใชง้านพร้อม

ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

5. งานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม : เป็นงานก่อสร้างอาคารแนวราบขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่เกิน 3 ชั้น มีลกัษณะพ้ืนท่ีท่ี

เปิดโล่งและแบ่งแยกพ้ืนท่ีใชส้อยตามความตอ้งการของลูกคา้พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

 บริษทัมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานก่อสร้างโครงสร้างประเภทอาคารเป็นพิเศษ โดยเฉพาะงานก่อสร้าง 

ประเภทโรงพยาบาล อาคารสาํนกังาน และท่ีพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ทั้งแนวสูงและแนวราบ นอกจากน้ี บริษทัยงัแสวงหา

โอกาสเพ่ือท่ีจะเขา้ประมูลงานประเภทอ่ืน อาทิเช่น งานก่อสร้างประเภทโรงแรม งานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีอยู่ใน

แผนงานของบริษทัเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตรวมทั้งบริษทัยงัใหบ้ริการงานประเภทอ่ืนท่ีเป็นส่วนงานสนบัสนุนเพ่ือให้บริษทั

สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดค้รอบคลุมและครบวงจร อาทิเช่น งานปรับปรุงรีโนเวท งานตกแต่งภายใน งานเหล็กและพรีคาสท ์

เป็นตน้ 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-2-4 

 

ตัวอย่างผลงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสําคัญของบริษัท 

โครงการประเภทโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนช่ันแนล   โรงพยาบาลนครินทร์ 

  
 

โครงการประเภทอาคารสํานักงาน 

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์    อาคารสํานักงานกรมศิลปากร 

  

โครงการประเภทคอนโดแนวสูง (High Rise) 

โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย     โครงการศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก – วงเวียนใหญ่ 

  
  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-2-5 

 

โครงการประเภทคอนโดแนวราบ (Low Rise) 

โคAtmoz Condo ลาดพร้าว 71    Condo หาดใหญ่  

  
 
 

The Excel Hideaway รัชดา-ห้วยขวาง    RUNESU THONGLOR 5 

   

โครงการประเภทห้างสรรพสินค้า 

Happy Avenue ดอนเมือง 

 

2.3. สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ 

 – ไม่มี – 

  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-2-6 

 

2.4. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.4.1. นโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน 

1) ประสบการณ์ของฝ่ายบริหารและทีมวิศวกร  

 ดว้ยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารและทีมวิศวกรของบริษัทท่ีส่ังสมประสบการณ์และความเช่ียวชาญในสายงานธุรกิจ

ก่อสร้างท่ียาวนานกว่า 10 ปี โดยยึดหลกัการทาํงานท่ีเน้นความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญัดว้ยการใส่ใจในมาตรฐานการก่อสร้าง

ควบคู่กบัการส่งมอบงานท่ีตรงต่อเวลาท่ีกาํหนด เป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้ช่ือเสียงของบริษทัเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง 

นอกจากน้ีประสบการณ์ของฝ่ายบริหารและทีมวิศวกรของบริษทัยงัเป็นพ้ืนฐานสําคญัท่ีช่วยให้บริษทัสามารถบริหารงาน ควบคุม

การทาํงาน และการวางแผนการก่อสร้างไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นยาํ ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัประสิทธิภาพในการควบคุมตน้ทุนของ

บริษทัให้อยูใ่นประมาณการท่ีเคยตั้งไว ้และดว้ยการพฒันาท่ีไม่หยุดน่ิง บริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรใน

ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรในทุกระดบัชั้น  

2) ช่ือเสียง คุณภาพ และ ผลงานอันเป็นท่ียอมรับ 

 ช่ือเสียงของบริษทัเป็นท่ียอมรับในด้านของคุณภาพของงานก่อสร้างและการส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ตลอดจนการให้บริการหลงัการขายและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อคู่คา้ ประกอบกบัคุณภาพและความสาํเร็จของโครงการก่อสร้างทั้ง

งานภาครัฐและเอกชนซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่หลากหลายประเภท อาทิเช่น โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานกรมศิลปากร 

โครงการก่อสร้างอาคารอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (จงัหวดัสงขลา) 

โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคโรงพยาบาลชลประทาน (ระยะท่ี2) โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยท์ั้งแนวราบ (Low Rise) 

และแนวสูง (High Rise) ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและนอกภูมิภาคหลายโครงการ เป็นตน้ ส่งผลให้นอกจากบริษทัจะไดรั้บความ

ไวว้างใจจากลูกคา้เก่าเพ่ือรับเชิญให้เขา้ประมูลโครงการใหม่แลว้ยงัแนะนาํการให้บริการของบริษทัไปสู่ผูว่้าจา้งรายใหม่อีกดว้ย 

นอกจากน้ีบริษทัยงัให้ความสําคญัต่อการควบคุมมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยกาํหนดให้มีระบบการดูแลตรวจสอบการควบคุม

คุณภาพงาน ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซ่ึงเป็นระบบท่ีสร้างความเช่ือมั่นได้ว่า

กระบวนการของบริษทันั้นจะไดรั้บการควบคุมและสามารถตรวจสอบได ้ผ่านขั้นตอนและวิธีการทาํงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคลากร

ในองคก์รรู้หนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน เพ่ือความเป็นเลิศทางดา้นคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน

ภายในองคก์ร  

3) การบริการหลังการขาย 

 นอกจากความพิถีพิถนัของทีมงานวิศวกรท่ีมุ่งเน้นการก่อสร้างงานคุณภาพภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดค้รบถว้นมากท่ีสุดแลว้ การให้บริการหลงัการขายถือเป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการท่ีจะส่งผลต่อความพึง

พอใจและความประทบัใจจากลูกคา้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการใช้บริการซํ้ าและการบอกต่อในอนาคต ดงันั้น บริษทัจึงจดัตั้งหน่วยงาน

ภายในท่ีเรียกว่า “Well Care” เพ่ือทาํหน้าท่ีรับผิดชอบงานปรับปรุงหรือแก้ไข ท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลงัส่งมอบงานให้แก่เจ้าของ

โครงการ โดยมีระยะเวลาให้บริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาและเน่ืองจากบริการหลงัการขายถือเป็นส่วนงานท่ีบริษทัให้ความสําคญั

อย่างมาก บริษทัจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมสําหรับให้บริการหลงัการขายขึ้นเพ่ือใช้เป็นฐานขอ้มูลสําหรับการพฒันางานก่อสร้างของ

บริษทัในอนาคต และเพ่ือแยกผูรั้บผิดชอบจากส่วนงานก่อสร้างหลกัอยา่งชดัเจนซ่ึงจะช่วยสร้างความชาํนาญเฉพาะดา้นกบับุคลากร

ท่ีทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบงานก่อสร้างท่ีผิดพลาดและสามารถหาแนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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บริษัทเข้ารับรางวัลผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายดีเด่นจาก บมจ.แสนสิริ 

 

4) การนําระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ  

 บริษทัมีการนําระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ โดยมีการนําระบบโปรแกรม ERP (Enterprise resource 

planning) ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหารจดัการท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและลดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น โดย

ระบบดงักล่าวจะสามารถตรวจสอบ ควบคุมปริมาณการส่ังซ้ือวสัดุและควบคุมตน้ทุนของโครงการ ทาํให้ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ

โครงการสามารถรับทราบขอ้มูลตน้ทุนการก่อสร้างไดทุ้กขณะ นอกจากน้ี ยงัช่วยให้วิศวกรโครงการสามารถควบคุมการเบิกและใช้

วสัดุก่อสร้างในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด และยงัมีระบบการจดัซ้ือส่วนกลางท่ีมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

และขั้นตอนการอนุมติัอยา่งชดัเจน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในไดดี้ย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ระบบ

ดงักล่าวยงัช่วยในการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริหารรับทราบถึงการดาํเนินการของ

โครงการแต่ละโครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการทาํงาน ซ่ึงจะเป็นช่องทางส่ือสารระหว่างฝ่าย

บริหารและทีมวิศวกรให้รับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการ และทาํให้บริษทัสามารถดาํเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่ง

ทนัเวลา  

5) ความเข้มแข็งด้านฐานะการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสถาบันการเงิน  

 ธุรกิจงานก่อสร้าง เป็นธุรกิจซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้วงเงินในการคํ้าประกนังานต่างๆ หลายขั้นตอน ตั้งแต่การย่ืน

เสนอราคา การดาํเนินการก่อสร้างไปจนถึงการส่งมอบงานจนแลว้เสร็จ ส่งผลให้ผูรั้บเหมาบางรายท่ียงัมีฐานะทางการเงินไม่มัน่คง

นกัจึงมกัจะประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกนัต่างๆ ทาํให้ไม่สามารถส่งมอบงานไดท้นัตามกาํหนดหรือไม่

สามารถปฏิบติังานไดจ้นเสร็จส้ินโครงการ อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานะทางการเงินท่ีดีของบริษทัและการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด

กบัสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด ทาํใหบ้ริษทัสามารถรักษาสายสัมพนัธ์อนัดีกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ทาํให้ช่วยลดปัญหาและ

อุปสรรคในการขอวงเงินคํ้าประกนัใหเ้พียงพอต่อเง่ือนไขการรับงานและขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆในอนาคตได ้

2.4.2. นโยบายการกําหนดราคา 

 บริษทัมีนโยบายการกาํหนดราคาสําหรับการเขา้ร่วมประมูลงาน/เสนอราคาไปยงัเจ้าของโครงการ โดยพิจารณาจาก

ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างโครงการนั้นๆ ซ่ึงจะถูกวิเคราะห์และประเมินปริมาณการใช้วสัดุก่อสร้างและแรงงานในการ

ก่อสร้างจากแบบแสดงปริมาณวสัดุและราคา (BOQ – Bill of Quantities) โดยแผนกประมาณราคาจะทาํการตรวจสอบความ

ครบถว้นของแบบและขอ้มูลพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ (1) ตน้ทุนวตัถุดิบหลกั อนัจะประมาณไดจ้ากพ้ืนท่ีใชส้อยของโครงการ ประกอบกบั 

จาํนวนและราคาของวสัดุอุปกรณ์หลกัท่ีมีมูลค่าสูง (2) ตน้ทุนแรงงาน ซ่ึงจะประมาณค่าจา้งและตน้ทุนในการจดัหาแรงงานไดจ้าก

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใชส้ําหรับการก่อสร้างโครงการนั้นๆ (3) ตน้ทุนอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบกบัตน้ทุนการก่อสร้างโครงการ อาทิเช่น 
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เงินเดือนวิศวกรและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง ค่าเส่ือมราคา ค่าสาธารณูปโภคท่ีใช้ในโครงการ เป็นตน้ หรือในกรณีท่ี

แบบโครงการมีความซับซ้อนหรือมีลกัษณะเฉพาะบริษทัอาจใชก้ารว่าจา้งผูช้าํนาญการจากภายนอกเพ่ือช่วยในการถอดแบบและ

ประมาณการตน้ทุนอีกทางหน่ึง เพ่ือให้บริษทัไดท้ราบตน้ทุนท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุดแลว้จึงบวกดว้ยอตัรากาํไรท่ีกาํหนด

ไวต้ามนโยบายของบริษทัสําหรับการรับงาน โดยฝ่ายบริหารจะพิจารณาในภาพรวมอีกคร้ังถึงโอกาสทางธุรกิจ ลกัษณะเอกลกัษณ์

ของผูว่้าจา้งแต่ละราย ราคาตลาด ณ ปัจจุบนัของงานท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัผูเ้ขา้ร่วมประมูล/เสนอราคา

รายอ่ืนๆได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอาจตอ้งมีการปรับราคาท่ีจะใช้ในการประมูลงานหรือรับงานโครงการใหม่นั้น ราคาดงักล่าวจะต้อง

ไดรั้บการไตร่ตรองและอนุมติัเป็นลาํดบัขั้นจากผูมี้อาํนาจตามคู่มืออาํนาจอนุมติัของบริษทั 

2.4.3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจําหน่าย 

 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ภาคเอกชน และกลุ่มลูกคา้หน่วยงานภาครัฐ 

โดยปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.39 ร้อยละ 

58.16 ร้อยละ 77.39 และร้อยละ 76.53 ของรายไดร้วม ในขณะท่ีบริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้หน่วยงานภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 

63.61 ร้อยละ 41.84 ร้อยละ 22.61 และร้อยละ 23.47 ของรายไดจ้ากการให้บริการในปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 

ตามลาํดบั ทั้งน้ี แมว่้าการให้บริการกบัลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัเอกชนจะมีส่วนต่างกาํไรท่ีมากกว่าและไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสํารอง

เงินเพ่ือหมุนเวียนในกิจการจาํนวนมากนกัเม่ือเทียบกบัการให้บริการแก่ลูกคา้ภาครัฐท่ีมีส่วนต่างกาํไรตํ่ากว่าและบริษทัจาํเป็นตอ้ง

สํารองเงินสดไวใ้นบริษทัเป็นจาํนวนมากอนัเน่ืองมาจากการจ่ายชาํระเงินของลูกคา้ภาครัฐท่ีอาจใช้ระยะเวลานานและมีเง่ือนไข

มากกว่าภาคเอกชน แต่บริษทัมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บชาํระค่าบริการจากลูกคา้ภาครัฐตํ่ามากเม่ือเทียบกบัลูกคา้ภาคเอกชน ดงันั้น 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากสภาวะอุตสาหกรรมและการบริหารงานของลูกคา้ภาคเอกชน บริษทัจึงพยายามรักษาสัดส่วนลูกคา้

ภาครัฐไวใ้นสัดส่วนท่ีฝ่ายบริหารประเมินแลว้ว่าเหมาะสมกบัสภาวะตลาดและความสามารถในการบริหารเงินของบริษทั 

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษทัแยกตามประเภทลูกค้า 

ประเภทลูกค้า 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งวดหกเดือนแรกปี 

2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ภาคเอกชน 359.59 36.39 750.31 58.16 1,166.23 77.39 356.98 76.53 

รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานภาครัฐ 628.55 63.61 539.80 41.84 340.72 22.61 109.49 23.47 

รวม 988.14 100.00 1,290.11 100.00 1,506.94 100.00 466.47 100.00 
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โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทลูกค้า 

ปี 2560 ปี 2561 

  
ปี 2562 งวดหกเดือนแรก ปี 2563 

  
โครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะงาน 

ปี 2560 ปี 2561 

  
ปี 2562 งวดหกเดือนแรก ปี 2563 

  

 การจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้างของลูกคา้ภาคเอกชนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบการประมูลราคา โดยลูกคา้จะพิจารณา

คุณสมบติัผูรั้บเหมาก่อสร้างจากช่ือเสียงในแวดวงอุตสาหกรรม ประสบการณ์และผลงานในอดีต รวมถึงสถานะและความมัน่คง

ดา้นการเงินของผูรั้บเหมาก่อสร้าง และเชิญให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างเฉพาะรายเขา้ร่วมประมูลงานเท่านั้น ดงันั้น บริษทัจึงมุ่งเน้นการ

สร้างความประทบัใจกบัลูกคา้และพนัธมิตรท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคุณภาพงาน การส่งมอบงานตามกาํหนด และ การให้บริการหลงัการขาย
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34.34%

อาคาร, 

41.49%

โรงพยาบาล, 

11.99%

อสังหาฯ, 

58.16%

อาคาร, 

29.85%

โรงงาน, 

1.73%

โรงพยาบาล, 

4.44%

อสังหาฯ, 

75.66%

อาคาร, 

18.17%
โรงงาน, 

35.84%

โรงพยาบาล, 

16.33%

อสังหาฯ, 

40.69%

อาคาร, 7.14% อ่ืนๆ, 0.00%
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ท่ีเป็นเลิศ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไวว้างใจในการทํางานของบริษัทและไม่ลังเลใจท่ีจะร่วมงานกับบริษัทอีกในอนาคต 

นอกเหนือจากการรักษาความสัมพนัธ์กบัเจา้ของโครงการ/ผูว่้าจา้งเดิมแลว้ บริษทัยงัพยายามรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัท่ีปรึกษา

โครงการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในส่วนอ่ืนๆของโครงการเพ่ือเป็นอีกช่องทางในการส่ือสารแนะนาํบริการของบริษทัไปยงัลูกคา้รายอ่ืน

ต่อไป 

 การจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้างของลูกคา้หน่วยงานภาครัฐนั้น หน่วยงานภาครัฐจะดาํเนินการจดัหาผูรั้บเหมาผา่นระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้งของกรมบญัชีกลางดว้ยรูปแบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยคู่สัญญาของบริษทัจะเป็นหน่วยงาน

ราชการท่ีเป็นเจา้ของโครงการโดยตรง ทั้งน้ี เน่ืองจากการให้บริการงานก่อสร้างโครงการของหน่วยงานราชการมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบั

ระยะเวลาการจ่ายชาํระค่าบริการดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ดงันั้น บริษทัจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสาํรองเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับการ

ดาํเนินการก่อสร้างโครงการของหน่วยงานราชการค่อนข้างมาก ซ่ึงจากแผนงานธุรกิจในช่วง 3-5 ปีขา้งหน้า บริษทัประเมินว่า 

บริษทัมีความสามารถในการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการให้มีเพียงพอต่อการขยายงานได ้

ตัวอย่างลูกค้าสําคัญท่ีให้ความไว้วางใจงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท  

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ 

 

 

กลุ่มลูกค้าเอกชน 

 

2.4.4. การจัดหางานและการคัดเลือกโครงการ 

 แผนกบริหารสัญญาและงานประมูลของบริษทัจะทาํหนา้ท่ีคน้หาและติดตามข่าวการเปิดประมูลงานโครงการของเอกชน 

จากแหล่งต่างๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ ์เว็บไซต์ ขอ้มูลจากฝ่ายบริหารของบริษทั รวมถึงการแนะนําบอกต่อจากลูกคา้หรือคู่คา้ท่ี

ประทบัใจในการให้บริการของบริษทัจากทาํงานร่วมกนัในอดีต เป็นตน้ โดยบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาและพฒันาคุณภาพผลงานการ

ก่อสร้างให้ไดต้ามมาตรฐานและตรงตามวตัถุประสงคข์องลูกคา้อยูเ่สมอ รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี การให้คาํปรึกษาท่ีเป็น

ประโยชน์ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะมีส่วนสาํคญัอยา่งย่ิงต่อการตดัสินใจในการคดัเลือกผูรั้บเหมาโครงการของลูกคา้  
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สาํหรับนโยบายในการคดัเลือกโครงการนั้น บริษทัจะเนน้การประมูลงานจากเจา้ของโครงการ (Project Owner) เป็นหลกั 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีโครงการขนาดใหญ่เกินความสามารถในการรับงานของบริษัท หรือ เป็นโครงการท่ีต้องการความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีบริษทัไม่เคยมีประสบการณ์ทาํงานมาก่อน บริษทัยินดีพิจารณาการเขา้รับงานในรูปแบบผูรั้บเหมาช่วงหรือ

รูปแบบของกิจการร่วมคา้ (“JV – Joint Venture”) กบัคู่คา้ท่ีบริษทัไตร่ตรองแลว้ว่ามีประสบการณ์ ความน่าเช่ือถือ และ มีคุณภาพใน

การทาํงานภายใตก้รอบนโยบายและคู่มือการทาํงานของบริษทั 

 นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติผูว่้าจ้าง/เจา้ของโครงการในเร่ืองสําคญัต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ฐานะทางการเงิน 

ประวติัของกรรมการผูบ้ริหารและแนวทางการทาํงานในอดีต ประวติัการจ่ายชาํระเงินแก่ผูรั้บจา้งในอดีต โดยเฉพาะกบัลูกคา้กลุ่ม

ภาคเอกชนแลว้นั้น บริษทัยงัตอ้งพิจารณาความพร้อมภายในของบริษทัก่อนการเขา้ร่วมประมูลงานใหม่ประกอบ อาทิเช่น ความ

พร้อมดา้นบุคลากร จาํนวนและความเช่ียวชาญของแรงงาน โอกาสทางธุรกิจอ่ืนๆท่ีอาจสูญเสียไปจากการเขา้ร่วมประมูลงานนั้น 

อตัรากาํไรขั้นตํ่าตามนโยบายการรับงานของบริษทั รวมถึงความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการและโครงการท่ีคาดว่าจะดาํเนินการในอนาคต เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัคุณภาพและมาตรฐาน

งานก่อสร้างของบริษทั 

2.4.5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.4.5.1. ภาวะอุตสาหกรรม  

โครงสร้างอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มงานก่อสร้างภาครัฐและกลุ่ม

งานก่อสร้างภาคเอกชน โดยจากขอ้มูลของสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรายงานจากศูนยวิ์จยักรุงศรี

ระบุว่าโครงสร้างงานก่อสร้างในประเทศของงานภาครัฐต่อภาคเอกชนจะอยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 53:47 โดยส่วนใหญ่

โครงสร้างงานภาครัฐเป็นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Infrastructure) ในสัดส่วนท่ีมากถึงราวร้อยละ 80.00 ของ

มูลค่างานก่อสร้างภาครัฐทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือราวร้อยละ 20.00 จะเป็นงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐต่างๆ โดยผูรั้บเหมาท่ีมี

ศกัยภาพในการรับงานโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ จะตอ้งเป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพทางการเงินเพียงพอ มีบุคลากรท่ี

เหมาะสม มีความพร้อมดา้นประสบการณ์ ความชาํนาญเฉพาะดา้นในหลายๆดา้น จึงเป็นโอกาสของบริษทัรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 

ในขณะท่ีผูรั้บเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กจะสามารถแสวงหาโอกาสไดจ้ากการเป็นพนัธมิตรกบัผูรั้บเหมารายใหญ่ และทาํงาน

ภาครัฐในลกัษณะของผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractors) อีกทอด อย่างไรก็ดี ปริมาณงานในกลุ่มงานก่อสร้างภาครัฐในแต่ละปีจะ

ขึ้นอยู่กบัแผนนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงในปัจจุบนั รัฐบาลให้ความสําคญัดา้นการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างมาก จึงเป็น

โอกาสทางธุรกิจในการเติบโตต่อไปในอนาคตของบริษทัในฐานะท่ีเป็นผูรั้บเหมาขนาดกลาง ขณะท่ีกลุ่มงานภาคเอกชนส่วนใหญ่

ราวร้อยละ 50.00 จะเป็นการก่อสร้างประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัในขณะท่ีสัดส่วนท่ีเหลือประกอบดว้ยโรงงานอุตสาหกรรมราวร้อย

ละ 10.00 พาณิชยกรรมราวร้อยละ 10.00 โรงแรม โรงพยาบาลและอ่ืนๆราวร้อยละ 24.00 

 โครงสร้างการลงทุนงานภาครัฐ โครงสร้างการลงทุนงานภาคเอกชน 

  
ที่มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรายงานจากศูนยว์ิจยักรุงศรี ที่มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรายงานจากศูนยว์ิจยักรุงศรี 

งานก่อสร้าง

อาคาร 20%

โครงสร้าง

พ้ืนฐานขนาด

ใหญ่

80%

โรงแรม 

โรงพยาบาล 

และอ่ืนๆ

25%

พาณิชยกรรม

11%
โรงงาน

11%

ท่ีอยูอ่าศยั

53%
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ทั้งน้ี ดว้ยประสบการณ์และทีมงานวิศวกรท่ีผา่นการก่อสร้างงานท่ีหลากหลายท่ีมีความแตกต่างกนัไปตามรายละเอียด 

รูปแบบและขนาดโครงการ ทาํให้บริษทัมีศกัยภาพในการให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างของบริษทัทั้งกลุ่มงานภาครัฐและกลุ่มงาน

ภาคเอกชน 

สาํหรับภาพรวมการผลิตสาขาการก่อสร้างในปี 2562 พบว่ามีการขยายตวัร้อยละ 2.00 แบ่งเป็นการขยายตวัของการก่อสร้าง

ภาครัฐร้อยละ 2.40 และการขยายตวัของงานก่อสร้างภาคเอกชนร้อยละ 1.40 โดยการขยายตวัของการก่อสร้างภาครัฐไดรั้บแรง

สนบัสนุนจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ อาทิเช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) สายสีส้ม (ศูนยว์ฒันธรรม

ฯ-มีนบุรี) และรถไฟทางคู่ สอดคลอ้งกบัการเบิกจ่ายงบลงทุนการก่อสร้าง ในขณะท่ีการขยายตวัของภาคเอกชนมาจากการก่อสร้าง

อาคารท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างอาคาคารพาณิชยแ์ละอาคารโรงงาน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการก่อสร้างในโครงการเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลในขณะท่ีส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆปรับตวัลดลง  

การเติบโตของการลงทุนภาคัฐและภาคเอกชน (%) การลงทุนก่อสร้างภาครัฐและเอกชน (ล้านบาท) 

  
ที่มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรายงานจากศูนยว์ิจยักรุงศรี ที่มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรายงานจากศูนยว์ิจยักรุงศรี 

ศูนยวิ์จยักรุงศรีคาดการณ์ว่าแนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจะกลบัมาขยายตวัสูงในอตัราร้อยละ 5.00 – 

7.00 ในปี 2563 อตัราร้อยละ 7.00 – 8.00 ในปี 2564 และอตัราร้อยละ 6.00 – 8.00 ในปี 2565 ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคญัของภาครัฐ โดยเฉพาะภายใตโ้ครงการท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัแลว้และอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง จาํนวน 

17 โครงการ วงเงินรวม 681,190 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการปี 2559 - 2566 ซ่ึงหลายโครงการมีกําหนดแล้วเสร็จและเปิด

ให้บริการในปี 2563 - 2564 ซ่ึงจะทาํให้การเบิกจ่ายเม็ดเงินเร่งตวัขึ้น เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สาย

พทัยา – มาบตาพุด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางลพบุรี-ปากนํ้ าโพ และเส้นทาง ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 

โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง 2 สายทาง ช่วงบางซ่ือ-รังสิต และช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชนั โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง

แคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัสนับสนุนจากการเพ่ิมขึ้นของ

กรอบงบลงทุนภายใตก้รอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 18.9 เม่ือเทียบกบักรอบงบลงทุนในปีงบประมาณ 

2562 

สาํหรับแนวโนม้การลงทุนในงานก่อสร้างของภาคเอกชนในปี 2563 มีแนวโนม้เติบโตอยา่งค่อยเป็นคอ่ยไปตามการฟ้ืนตวั

ของสภาวะเศรษฐกิจและผลของการลงทุนจากภาครัฐในโครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายท่ีส่งเสริมการลงทุนต่างๆ จากทาง

ภาคเอกชน โดยการก่อสร้างในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของภาคเอกชนมีแนวโนม้ปรับตวัดีขึ้นจากโครงการ EEC ซ่ึงจะหนุนให้เกิดการ

ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยต์่างๆและโครงการก่อสร้างอ่ืนๆของภาคเอกชน อาทิ

โครงการพฒันา Mixed-used เช่นโครงการ One Bangkok และ Dusit Central Park เป็นตน้ แต่อาจมีผลกระทบจากการหดตวัของ
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มูลค่าก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเกณฑ์การกาํกบัดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัใหม่ (LTV) ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน

เมษายน 2562 ส่งผลให้ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ร่งระบายสต็อกสินคา้เดิมและชะลอการก่อสร้างโครงการใหม่ และ

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคชะลอตวัลง 

2.4.5.2. ภาวะการแข่งขัน 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงเน่ืองจากผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีขนาดเล็กถึงปานกลาง

สามารถเขา้มาเสนองานเพ่ือแข่งขนัได ้โดยเฉพาะงานรับเหมาก่อสร้างอาคารซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก

การเขา้ประมูลงาน/รับงานโครงการของภาครัฐมีกฎระเบียบ รายละเอียดขอ้กาํหนด คุณสมบติั และเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละ

หน่วยงาน อาทิเช่น ทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า ประสบการณ์ทาํงาน และ ประวติัมูลค่าการรับงานจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนก่อนหน้า ซ่ึง

จะตอ้งอาศยัการเตรียมความพร้อมท่ีเพียงพอและทนัต่อเวลา ดงันั้นการเขา้มาเสนองานแข่งขนัในงานรับเหมาก่อสร้างโครงการของ

ภาครัฐจึงยงัมีขอ้จาํกดัค่อนข้างมากสําหรับผูป้ระกอบการหน้าใหม่ ในขณะท่ีงานรับเหมาก่อสร้างโครงการของภาคเอกชนนั้น 

บริษทัมีจุดขายท่ีแขง็แกร่งและเป็นมืออาชีพทั้งเร่ืองคุณภาพงานก่อสร้าง การส่งมอบงานตรงตามกาํหนด และ บริการหลงัการขาย 

ประกอบกบัประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทัคู่คา้ ทั้งผูว่้าจา้ง ท่ีปรึกษางานก่อสร้างโครงการ ผูจ้ดั

จาํหน่ายวสัดุ/อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยเสริมศกัยภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างของบริษทัไดอี้กทางหน่ึง  

นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขนัดงัท่ีกล่าวข้างตน้แลว้ บริษทัยงัมีความไดเ้ปรียบในการให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างสาํหรับพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย เน่ืองจากเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างในพ้ืนท่ีดงักล่าวมาหลายโครงการ และ ณ 

ปัจจุบนัพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทยยงัมีคู่แข่งท่ีเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างทอ้งถ่ินท่ีมีความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการ

ประเภทและมีมูลค่าใกลเ้คียงกบับริษทัในจาํนวนท่ีไม่มากนกั รวมทั้งบริษทัยงัมีความเช่ียวชาญในการก่อสร้างงานประเภทท่ีตอ้ง

อาศยัความชาํนาญการเฉพาะดา้น อาทิเช่น งานก่อสร้างโรงพยาบาลหรือโรงงานท่ีมีห้องปลอดเช้ือ ห้องวิจยั ห้องทดลองท่ีตอ้งมีการ

ควบคุมปริมาณอนุภาคของส่ิงเจือปนในและปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัแสวงหางานก่อสร้างประเภทอ่ืน

อาทิเช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยอาศยัเทคนิคและประสบการณ์ของงานก่อสร้างในอดีตมาต่อยอดดว้ยการสร้าง

มูลค่าเพ่ิม เพ่ือขยายฐานกลุ่มลูกคา้ให้มีความแตกต่างและสามารถแข่งขนัในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 สําหรับ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัและประมูลงานในลกัษณะ

เดียวกบับริษทัท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

ผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทในปี 2562 เรียงตามรายได้ 

ลําดับ บริษัท รายได้รวม (ล้านบาท) สินทรัพย์(ล้านบาท) 

1 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จาํกดั  6,871.83 5,250.62 

2 บริษทั วิศวภทัร์ จาํกดั 5,364.32 5,553.36 

3 บริษทั ที. ที. เอส. เอน็จิเนียร่ิง (2004) จาํกดั 4,683.19 2,395.09 

4 บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) 4,293.32 5,947.56 

5 บริษทั พรพระนคร จาํกดั 2,617.35 1,466.18 

6 บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จาํกดั (มหาชน) 2,435.15 1,297.36 

7 บริษทั กรณิศ ก่อสร้าง จาํกดั 2,073.68 1,777.15 

8 บริษทั ยเูวิร์ค999 จาํกดั* 1,754.53 1,107.11 

9 บริษทั ต.พีระกฤช จาํกดั 1,551.68 543.96 

10 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 1,491.66 630.95 
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ลําดับ บริษัท รายได้รวม (ล้านบาท) สินทรัพย์(ล้านบาท) 

11 บริษทั อาคาร 33 จาํกดั 1,279.86 1,147.79 

12 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง* 884.79 893.52 

13 บริษทั เจ แอนด ์เค กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 751.59 337.93 

14 บริษทั จีระธนา ก่อสร้าง จาํกดั* 358.04 134.82 

15 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั คงมัน่การช่าง 243.06 925.94 

ท่ีมา : Business Online (BOL) / กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 

หมายเหตุ : * ขอ้มูลจากงบการเงินปี 2561 

2.4.6. การจัดหาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ 

ก่อนการรับงาน 

 ขั้นตอนก่อนการรับงานของบริษทัประกอบดว้ย การสืบคน้งานรับเหมาก่อสร้างจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ การประเมินราคา 

และขั้นตอนการประมูลงาน 

I. การติดต่อจัดหางาน 

 การว่าจา้งบริการงานรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการประมูลงาน โดยมีรูปแบบและเง่ือนไขท่ีแตกต่าง

กนัระหว่างผูว่้าจา้งท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้างของลูกคา้หน่วยงานภาครัฐนั้น หน่วยงาน

ภาครัฐจะดาํเนินการจดัหาผูรั้บเหมาผา่นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งของกรมบญัชีกลางดว้ยรูปแบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Bidding) โดยคู่สัญญาของบริษทัจะเป็นหน่วยงานราชการท่ีเป็นเจา้ของโครงการโดยตรง ในขณะท่ีผูว่้าจา้งท่ีเป็นองคก์รเอกชนอาจ

เปิดโอกาสให้บริษทัทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมการเสนอราคาได ้หรือ อาจเป็นลกัษณะการส่งหนงัสือเชิญเฉพาะบางบริษทัเพ่ือเขา้ร่วม

การเสนอราคาเท่านั้น ซ่ึงแผนกบริหารสัญญาและงานประมูลจะทาํหนา้ท่ีในการคดัเลือกงานประมูลโครงการของบริษทัเอกชนจาก

หลายแหล่งท่ีมา อาทิเช่น หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซต ์ส่ือต่างๆ ขอ้มูลจากฝ่ายบริหารของบริษทั รวมถึงการแนะนาํบอกต่อจากลูกคา้/คู่คา้

ท่ีเคยทาํงานร่วมกนั และลูกคา้เดิมท่ีประทบัใจในการให้บริการของบริษทั เป็นตน้ 

 ภายหลงับริษทัไดรั้บเชิญและไดรั้บขอ้มูลการเปิดประมูลงานจากลูกคา้ท่ีเป็นองคก์รเอกชนแลว้ แผนกบริหารสัญญาและ

งานประมูลจะตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขการประมูลและขอบเขตงานก่อสร้างเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะนาํเสนอให้ฝ่ายบริหาร

พิจารณาอนุมัติซ้ือแบบประกวดราคาจากเจา้ของโครงการต่อไป ซ่ึงฝ่ายบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติและศกัยภาพของผูว่้าจ้าง

เบ้ืองตน้ อาทิเช่น ฐานะทางการเงิน ประวติับริษทั ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหารและกิจการ ประวติัการจ่ายชาํระค่าบริการกบัคู่คา้

อ่ืนๆ เป็นตน้ ควบคู่กบัสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะเวลานั้น ความสามารถในการรับงานของตวับริษทัเองทั้งในแง่เงินทุน บุคลากร 

แรงงาน อตัรากาํไรขั้นตํ่า/ท่ีคาดหวงั รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ ก่อนท่ีจะตดัสินใจเขา้ร่วมประมูลงานต่อไป ทั้งน้ี ผูอ้นุมติัรายการ

ดงักล่าวไดน้ั้นจะมีอาํนาจตามคู่มืออาํนาจอนุมติัของบริษทัซ่ึงขึ้นอยูก่บัขนาดมูลค่าของโครงการตามท่ีกาํหนดไว ้

II. การประมาณราคา 

 หลงัจากดาํเนินการซ้ือหรือรับแบบประมูลงานแลว้ แผนกบริหารสัญญาและงานประมูลจะสรุปรายละเอียดงานประมูล

เพ่ือตรวจทานและทบทวนเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือนาํส่งขอ้มูลรวมถึงเอกสารท่ีจาํเป็น ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้กาํหนดของผูว่้าจา้ง (TOR: Term of 

Reference) และแบบแสดงปริมาณวสัดุและราคา (BOQ: Bill of Quantities) ใหแ้ผนกประมาณราคาทาํการตรวจสอบความครบถว้น

ถูกตอ้งของแบบตาม TOR ซ่ึงส่วนใหญ่ก่อนจะมีการเสนอราคาสุดทา้ย เจา้ของโครงการอาจมีการนดัช้ีแจงแบบกบัผูเ้ขา้ร่วมประมูล

งานแต่ละรายเพ่ือยืนยนัความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูว่้าจา้งและผูรั้บจา้ง ซ่ึงแผนกประมาณราคาและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะร่วมเขา้ฟัง
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การช้ีแจงแบบและสํารวจพ้ืนท่ีก่อสร้างกบัเจา้ของโครงการ/ท่ีปรึกษาโครงการ จากนั้นแผนกประมาณราคาจะรวบรวมขอ้มูลและ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมูลงานท่ีบริษทัไดรั้บหลงัจากการช้ีแจงแบบทั้งหมดเพ่ือทาํการประมาณราคาตน้ทุนและราคาท่ีจะใช้

เขา้ร่วมการประมูลงาน โดยการถอดแบบก่อสร้างอย่างละเอียดเพ่ือให้ไดค้วามแม่นยาํของปริมาณวสัดุและอุปกรณ์ทั้งในส่วนการ

ก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สาํหรับโครงการนั้นๆ จากนั้นจึงดาํเนินการสอบราคาวสัดุ

และอุปกรณ์แต่ละรายการโดยใชฐ้านขอ้มูลของฝ่ายจดัซ้ือเป็นหลกั ซ่ึงฝ่ายจดัซ้ือจะทาํการยืนยนัราคาจากผูจ้ดัจาํหน่ายในแต่ละราย

อีกคร้ัง อย่างไรก็ดี ในกรณีมีรายการวสัดุและอุปกรณ์ท่ีบริษทัไม่เคยใชง้านและไม่เคยมีการสอบราคาในอดีต ฝ่ายจดัซ้ือจะตอ้งทาํ

การสืบราคาและเปรียบเทียบราคาสําหรับวสัดุนั้นๆ และนําไปปรับปรุงเพ่ิมเติมรายการเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลสําหรับโครงการใน

อนาคตต่อไป หลงัจากนั้น แผนกบริหารสัญญาและงานประมูลจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลจากแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้เพ่ือจดัทาํ

รายงานสรุปและจดัเตรียมเอกสารประกอบการย่ืนซองประมูลเพ่ือรายงานต่อผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติัตามขั้นตอนต่อไป 

III. การประมูลงาน 

 สําหรับงานรับเหมาก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐจะมีขั้นตอนและระเบียบการต่างๆท่ีประกาศไวอ้ย่างชัดเจนซ่ึง

กาํหนดให้บริษทัท่ีเขา้ร่วมการประมูลตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด โดยภายหลงัจากท่ีบริษทัตรวจสอบคุณสมบติัและเง่ือนไขการ

ประกวดราคาตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัในแต่ละหน่วยงาน อาทิเช่น ทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า ผลงานการก่อสร้าง

ประเภทเดียวกนัท่ีเคยให้บริการ ประวติัมูลค่าการรับงานอ่ืนจากภาครัฐ เป็นตน้ บริษทัจะดาํเนินการย่ืนประมูลงานพร้อมเอกสาร

ประกอบและบริษทัจะตอ้งนาํส่งหลกัประกนัซอง เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการย่ืนซองเสนอราคา ซ่ึงจะใชก้บัการประกาศจดัซ้ือจดั

จา้งดว้ยวิธีประกวดราคาทุกประเภท โดยปกติหลกัประกนัซองจะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าประมูล 

เช่นเดียวกนักบัการเขา้ร่วมประมูลงานของผูว่้าจา้งท่ีเป็นบริษทัเอกชน ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประมูลไม่มีคุณสมบติัเพียงพอตามระเบียบ

ท่ีกาํหนดไว ้หรือ มีผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว การประกวดราคาดงักล่าวจะถูกยกเลิกและทาํการคดัเลือกใหม่ หรือ ดาํเนินการจดัซ้ือ

โดยวิธีพิเศษแทน ทั้งน้ี ขั้นตอนหลงัจากการย่ืนประมูลโครงการของภาครัฐจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโครงการของเอกชน 

 ระยะเวลาหลงัจากการย่ืนเสนอประมูลงานตามวนัและเวลาท่ีผูว่้าจา้ง/เจา้ของโครงการกาํหนดจนทราบผลชนะประมูล 

เฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 1 – 3 เดือน สําหรับงานภาครัฐ และ 3 – 6 เดือนสําหรับงานเอกชน โดยในการเขา้ร่วมประมูลโครงการภาครัฐ 

บริษทัจะตอ้งมีการย่ืนหลกัประกนัซอง (Bid Bond) ท่ีมีมูลค่าประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ ซ่ึงหลกัประกนั

ดงักล่าวผูว่้าจา้งจะขอผูรั้บเหมาท่ีย่ืนซองประมูลเผื่อไว ้ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาชนะการประมูลแต่ไม่ตกลงทาํสัญญารับงาน ผูว่้าจา้งมี

สิทธ์ิไม่คืนหลกัประกนัส่วนน้ี อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีบริษทัไม่ชนะการประมูล ผูว่้าจา้งจะคืนหลกัประกนัซองให้บริษทั ภายใน 1 

เดือนโดยประมาณหลงัจากประกาศผลการประมูล ส่วนกรณีท่ีบริษทัชนะการประมูลและมีการลงนามในสัญญาแลว้เสร็จ บริษทัจะ

ไดรั้บหลกัประกนัซองคืน และบริษทัต้องย่ืนหลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) ให้ไวก้ับผูว่้าจา้งแทน ซ่ึง

บริษทัจะไดรั้บหลกัประกนัการปฏิบัติตามสัญญาคืนเม่ือส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาแก่เจา้ของโครงการ ทั้งน้ี หลงัจากท่ี

บริษทัดาํเนินการย่ืนซองประมูลราคาไปแลว้ แผนกบริหารสัญญาและงานประมูลจะคอยติดตามผลการประมูลและรายงานให้ฝ่าย

บริหารทราบอยา่งต่อเน่ือง   

หลังได้รับคัดเลือกและตัดสินใจรับงาน 

 ขั้นตอนหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บคดัเลือกจากเจา้ของโครงการให้เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหรือบริษทัตกลงให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างแลว้จะตอ้งมีการจดัทาํสัญญารับเหมาก่อสร้างอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเตรียมเอกสาร ตารางการทาํงาน และแผนการใช้

ตน้ทุนของโครงการตามท่ีไดป้ระมาณการไวแ้ลว้ 
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IV. การเข้าเร่ิมทํางานก่อนได้รับสัญญา 

 หลงัจากท่ีเจ้าของโครงการประกาศผลผูช้นะการประมูลแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทาํและรอลงนามในสัญญา

ก่อสร้าง บริษทัจะร้องขอให้ผูว่้าจา้งออกหนงัสือแสดงเจตจาํนงในการว่าจา้งบริการรับเหมาก่อสร้าง (Letter of Intent หรือ “LOI”) 

เพ่ือท่ีบริษทัจะไดใ้ช ้LOI เป็นหลกัฐานยืนยนัเจตนาการว่าจา้งระหว่างท่ีรอแกไ้ขหรือเสนอผูมี้อาํนาจลงนามในสัญญา และภายหลงั

จากท่ีบริษทัไดรั้บ LOI ดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงจะดาํเนินการใชง้บประมาณเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้างอาทิเช่น การหาพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือตั้ง

แคมป์คนงาน เป็นตน้ เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างหรือเร็วกว่าแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยงบประมาณดงักล่าว

จะอยูภ่ายใตก้รอบอาํนาจอนุมติัท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทัตามตารางอาํนาจอนุมติัท่ีกาํหนด 

 ทั้งน้ี สําหรับการออก LOI เพ่ือใชใ้นการเขา้ดาํเนินงานก่อนไดรั้บสัญญา จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีผูว่้าจา้งเป็นหน่วยงาน

เอกชนอาจเท่านั้น ในขณะท่ีกรณีท่ีผูว่้าจา้งท่ีเป็นหน่วยงานราชการ บริษทัจะเร่ิมก่อสร้างไดต้ามวนัท่ีท่ีระบุไวใ้นสัญญา หรือเม่ือ

ไดรั้บเอกสารแจง้ให้เขา้พ้ืนท่ีไดเ้ทา่นั้นจึงไม่มีการออก LOI และการเรียกเก็บเงิน จะยงัคงเป็นไปตามเง่ือนไขงวดการจ่ายชาํระท่ีระบุ

ในสัญญาหลกัเท่านั้น  

V. การจัดทําและลงนามสัญญา 

 เม่ือบริษทัชนะการประมูลงาน โดยส่วนใหญ่แลว้เจา้ของโครงการ/ผูว่้าจา้งจะเป็นผูรั้บผิดชอบร่างสัญญาและส่งให้บริษทั

ตรวจทานก่อนลงนามร่วมกนั ซ่ึงโดยปกติแลว้สําหรับสัญญากบัผูว่้าจา้งรายใหม่หรือสัญญาท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากสัญญาเดิมท่ี

บริษทัเคยมีการลงนามในอดีต บริษทัจะส่งให้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัช่วยตรวจทานเง่ือนไขรายละเอียดท่ีระบุในสัญญาก่อน

เสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษทัอาจตกหล่นเน้ือหาบางประการในสัญญาดงักล่าว หลงัจากท่ีตกลงร่วมกนัในเน้ือหาของสัญญา

แลว้ตวัแทนผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัจะเขา้ร่วมลงนามในสัญญาพร้อมกบัส่งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้กบัเจา้ของโครงการ 

VI. การส่ังซ้ือและการควบคุมการเบิกใช้วัสดุและอุปกรณ์ 

 เม่ือฝ่ายโครงการขอเบิกใชเ้คร่ืองจกัร/อุปกรณ์ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างมายงัฝ่ายจดัซ้ือ ยกตวัอยา่งเช่น ทาวเวอร์เครน รถ

แบคโฮ ลิฟท์โดยสาร/ขนส่งวสัดุ นัง่ร้าน เป็นตน้ ฝ่ายจดัซ้ือจะตรวจสอบกบัฝ่ายสโตร์ว่ามีเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์นั้นๆอยู่ท่ีคลงักลาง

หรือไม่ กรณีท่ีบริษทัไม่มีเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีฝ่ายโครงการขอเบิกหรือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ดงักล่าวของบริษทัมีการเบิกใช้อยู่ใน

โครงการอ่ืน ฝ่ายจดัซ้ือจะดาํเนินการเสนอผูบ้ริหารเพ่ืออนุมติัเช่าเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ดงักล่าวเพ่ือใชใ้นโครงการใหม่ท่ีมีการขอเบิก

ใช ้และเม่ือโครงการใดใชเ้คร่ืองจกัร/อุปกรณ์แลว้เสร็จก็จะทาํการส่งเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์กลบัมาท่ีคลงักลางเพ่ือตรวจสอบว่าตอ้งมี

การบาํรุงซ่อมแซมหรือไม่ ก่อนจดัเก็บเพ่ือเตรียมใชง้านสาํหรับโครงการต่อไป  

ทั้งน้ี ฝ่ายสโตร์จะมีการเก็บขอ้มูลปริมาณการใชง้านเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์แต่ละชนิดเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความคุม้ค่า

ระหว่างการซ้ือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ขนาดใหญ่เขา้มาเป็นสินทรัพยข์องบริษทั และการเช่าเป็นรายคร้ังตามท่ีตอ้งการใช ้และนาํขอ้มูล

หารือร่วมกับฝ่ายบริหารถึงแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท เน่ืองจากทั้งสองวิธีมีข้อดีข้อเสียท่ีแตกต่างกัน 

ยกตวัอย่างเช่น การซ้ือเคร่ืองจกัรมีตน้ทุนท่ีค่อนขา้งสูง อนัจะประกอบดว้ย ตน้ทุนเงินลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัร ตน้ทุนการเคล่ีอนยา้ย 

จดัเก็บ และ ซ่อมบาํรุง แต่บริษทัมีกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองจกัร สามารถใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองจกัรไดท้นัที ส่วนการเช่าเคร่ืองจกัรอาจมี

ค่าใชจ้่ายท่ีนอ้ยกว่า แต่มีความเส่ียงท่ีบริษทัจะไม่สามารถหาเช่าเคร่ืองจกัรในแบบท่ีตอ้งการไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการใช ้เป็นตน้ 

 วสัดุสาํหรับใชใ้นการก่อสร้างทั้งหมดจะถูกระบุในตารางกาํหนดวสัดุ และ BOQ โดยฝ่ายจดัซ้ือมีหนา้ท่ีนาํรายการวสัดุท่ี

ตอ้งใชส้ําหรับโครงการนั้นๆ มาทบทวนแผนการส่ังซ้ือเพ่ือเตรียมคดัเลือกวสัดุ/ผูจ้ดัจาํหน่ายต่อไป โดยวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ก่อสร้างจะแบ่งเป็น  

(1) สินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Special Specification) ซ่ึงจะตอ้งส่ังซ้ือจากผูจ้ดัจาํหน่าย/ผูข้ายเฉพาะรายเท่านั้น หรือ ตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากลูกคา้/ตวัแทนของลูกคา้ก่อนส่ังซ้ือตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา  
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(2) สินคา้ท่ีลูกคา้มีการกาํหนดรายช่ือผูจ้ดัจาํหน่ายไวโ้ดยบริษทัสามารถคดัเลือกซ้ือสินคา้ประเภทน้ีไดจ้ากผูจ้ดัจาํหน่ายท่ี

อยูใ่นรายช่ือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

(3) สินค้าทั่วไปท่ีลูกค้าไม่ได้กาํหนดเง่ือนไขอ่ืนไว ้บริษทัจะทาํการคดัเลือกผูข้ายจากทะเบียนรายช่ือผูข้ายท่ีผ่านการ

ประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินผูข้ายของบริษทั หรือในกรณีท่ีเป็นสินคา้หรือคู่คา้ท่ีบริษทัไม่เคยส่ังซ้ือมาก่อน 

เจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือจะตอ้งคดัเลือกและประเมินผลิตภณัฑ์และผูจ้ดัจาํหน่ายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทักาํหนดเพ่ือขึ้น

ทะเบียนรายช่ือผูข้ายของบริษทัก่อนเสมอ  

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการส่ังซ้ือสินค้าประเภท (1) และ (2) ฝ่ายจัดซ้ือจะต้องดําเนินการสอบราคาโดยการส่ง

รายละเอียดของวสัดุ/อุปกรณ์ตามแบบและจาํนวนท่ีตอ้งการใชส้ําหรับก่อสร้างโครงการนั้นๆให้แก่ผูข้ายหลายรายเพ่ือให้ผูข้ายแต่

ละรายเสนอราคาและเง่ือนไขในการส่ังซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ มาใชป้ระกอบการขออนุมติัจากผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือและส่งรายละเอียดต่อไป

ยงัฝ่ายโครงการเพ่ือขออนุมติัใช ้ในขณะท่ีวสัดุ/อุปกรณ์ประเภท (3) ท่ีระบุเพียงคุณสมบติัมาตรฐานและสามารถหาซ้ือไดจ้ากผูข้าย

ทัว่ไป เช่น เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ปูนซีเมนต์บรรจุถุง เป็นตน้ ฝ่ายจดัซ้ือจะเปรียบเทียบราคาจากผูข้ายหลายรายและทาํเป็น

รายการสินค้าโดยเรียงรายช่ือผู ้ขายตามราคาจากราคาตํ่าไปหาสูง และเสนอผูจ้ ัดการฝ่ายจัดซ้ืออนุมัติภายใน 15 วนั เพ่ือส่ง

รายละเอียดรายการวสัดุนั้นๆให้ฝ่ายโครงการเพ่ือขออนุมติัการเบิกใชจ้ริงอีกคร้ัง 

 ขั้นตอนการส่ังซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ เร่ิมจากเจา้หน้าท่ีฝ่ายโครงการเปิดใบขอส่ังซ้ือ (PR: Purchase Requisition) ส่งมายงัฝ่าย

จดัซ้ือเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดวสัดุในใบขอส่ังซ้ือ เช่น ประเภทวสัดุ ชนิด รุ่น ขนาด และรายละเอียดอ่ืนๆ ว่าถูกตอ้งตามขอ้มูลท่ี

ไดรั้บการอนุมติัให้ใชง้านหรือไม่ รวมถึงยืนยนัราคาและเง่ือนไขการส่ังซ้ือของผูข้ายแต่ละรายจากฐานขอ้มูลท่ีไดท้าํการเปรียบเทียบ

ราคาแล้ว เพ่ือเจรจาต่อรองราคาอีกคร้ัง จากนั้นนําข้อมูลเสนอผูมี้อาํนาจอนุมัติพร้อมกบัขออนุมัติเปิดใบส่ังซ้ือ (PO: Purchase 

Order) ใบส่ังซ้ือท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้จะถูกส่งไปยงัผูจ้ดัจาํหน่ายและฝ่ายโครงการท่ีเปิดใบขอส่ังซ้ือเพ่ือเตรียมการส่ง/รับสินคา้

ตามจาํนวนและเวลาท่ีตกลงกนั ซ่ึงในการส่งสินคา้จากผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละคร้ังจะเป็นการส่งสินคา้ตรงไปยงัท่ีตั้งโครงการในปริมาณ

ท่ีฝ่ายโครงการคาดว่าจะใชใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือเป็นการประหยดัพ้ืนท่ีจดัเก็บและป้องกนัความเส่ียงท่ีสินคา้จะสูญหายหรือ

เสียหาย เม่ือฝ่ายโครงการได้รับสินค้าตามใบส่ังซ้ือครบถ้วนแลว้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือจะประสานงานสอบถามข้อมูลของผูจ้ ัด

จาํหน่ายวสัดุแต่ละรายจากฝ่ายโครงการเพ่ือประเมินผูจ้ดัจาํหน่ายรายนั้นๆ และนาํขอ้มูลผลการประเมินไปปรับปรุงในทะเบียน

รายช่ือผูข้ายของบริษทัและสรุปผลคะแนนเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัพิจารณาต่อไป ก่อนท่ีจะมีการประเมินซํ้ าประจาํปีตามช่วงเวลาท่ี

กาํหนดไวต้ามนโยบายของบริษทั หลงัจากงานก่อสร้างแลว้เสร็จและฝ่ายโครงการทาํการส่งมอบงานงวดสุดทา้ยแก่ลูกคา้แลว้ วสัดุ

ก่อสร้างท่ีสามารถนาํไปใช้กบัการก่อสร้างโครงการต่อไปได ้อาทิเช่น ปูนซีเมนต์บรรจุถุง จะถูกนาํกลบัมาเก็บท่ีคลงัสินคา้ของ

บริษทัเพ่ือใชส้าํหรับฝึกฝีมือแรงงานท่ีคลงักลางหรือถูกในไปใชก่้อสร้างในโครงการต่อไป 

VII. กรณีมีงานเพิม่-ลด จากสัญญาก่อสร้างหลัก 

 ระหว่างการก่อสร้างโครงการ ลูกคา้อาจมีความประสงคท่ี์เปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างจากท่ีระบุไวเ้ดิมในสัญญา ส่งผลให้มี

การเพ่ิมหรือลดปริมาณงานก่อสร้างจากสัญญาก่อสร้างหลกั วิศวกรโครงการจะต้องจดัทาํรายการสรุปงานเปล่ียนแปลง (Site 

Instruction หรือ “SI” ) ซ่ึงจะแสดงลกัษณะงานท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง หลงัจากนั้นผูว่้าจา้งจึงจะพิจารณา SI ดงักล่าว ก่อนท่ีจะลง

นามในสรุปรายการเปล่ียนแปลง (Variation Order หรือ “VO”) ซ่ึง VO จะระบุลกัษณะและมูลค่าของงานเพ่ิม-ลดนั้น ๆ เพ่ือใชเ้ป็น

หลกัฐานในการเรียกชาํระเงินค่าจา้งในส่วนท่ีนอกเหนือจากสัญญาหลกัต่อไป โดยรายไดแ้ละตน้ทุนจากงานเพ่ิม-ลด ดงักล่าวจะถูก

รับรู้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามสถานะของงานเพ่ิม-ลดในงวดนั้นๆ 
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VIII. การปรับประมาณการต้นทุนก่อสร้าง 

 เม่ือบริษทัเล็งเห็นหรือไดรั้บขอ้มูลว่าจะมีการเปล่ียนแปลงงานก่อสร้างเกิดขึ้น เช่น การเปล่ียนแปลงชนิดของวสัดุหรือ

อุปกรณ์หรือการเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้างหรือเกิดการเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ีจะทาํให้มีผลกระทบ

ต่องบประมาณการก่อสร้าง โดยหากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุอุปกรณ์บริษทัจะดาํเนินการ

ปรับปรุงงบประมาณการก่อสร้างเพ่ือใช้ในการควบคุมในระบบ ERP ทนัที อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงแบบทางวิศวกรรม หรือการปรับเปล่ียนวสัดุและอุปกรณ์ ไม่สามารถเกิดขึ้นไดอ้ยา่งกะทนัหัน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัจากเจา้ของโครงการหรือผูอ้อกแบบก่อสร้างเสียก่อน จึงจะเร่ิมลงมือก่อสร้างได ้บริษทัจะสรุปรายการเปล่ียนแปลงเพ่ือส่ง

ให้แก่ลูกคา้และหากลูกคา้อนุมติัรายการเปล่ียนแปลงงานก่อสร้างดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงจะดาํเนินการปรับปรุงงบประมาณการ

ก่อสร้างในระบบ ERP เพ่ือใช้ในการควบคุมงบประมาณก่อสร้างทันที โดยขอ้มูลดังกล่าวจะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัเพ่ือส่ง

ให้แก่ฝ่ายบญัชีในการบนัทึกบญัชีในทุกๆส้ินไตรมาส 

 วิธีการปรับงบประมาณในระบบ ERP จะเร่ิมจากฝ่ายโครงการทาํการร้องของบประมาณเม่ือพบว่างบประมาณก่อสร้างไม่

เพียงพอหรือมีแนวโน้มว่าจะไม่พอ หรืออาจจะไม่ไดใ้ชใ้นส่วนท่ีเหลืออยู ่จากนั้นแผนกควบคุมตน้ทุนจะทาํการแกไ้ขงบประมาณ

ดงักล่าวบนระบบ ERP และดาํเนินการจดัพิมพเ์อกสารจากระบบเพ่ือเสนอกรรมการผูจ้ ัดการลงนาม หลงัจากนั้น จึงจะทาํการ

อนุญาตในระบบให้ผูใ้ช้งาน (“User”) ใช้งบประมาณท่ีขอปรับเพ่ิม/ลด ใน ERP โดยการเปล่ียนแปลงประมาณการต้นทุนการ

ก่อสร้างโครงการ ไม่ว่าจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้น ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการทุกรายการ 

IX. การสรรหาแรงงาน 

 บริษทัใชวิ้ธีการจดัหาแรงงานผ่านนายหน้าจดัหาแรงงานและผ่านผูรั้บเหมาช่วงภายนอก โดยเน้นการจดัหาแรงงานผ่าน

นายหน้าจดัหาแรงงานเป็นหลกั กล่าวคือ บริษทัจะทาํสัญญาว่าจา้งแรงงานต่างดา้วผ่านบริษทัตวัแทนนาํเขา้แรงงานต่างดา้วซ่ึงทาํ

หน้าท่ีเป็นตวักลางในการจดัหาคนงานตามขอ้ตกลงว่าดว้ยการจา้งแรงงานต่างดา้วระหว่างประเทศไทยกบัประเทศคู่ภาคี (MOU)1 

โดยบริษทัมีนโยบายประเมินนายหน้าจดัหาแรงงานเพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบติั เง่ือนไข ราคา และคุณภาพแรงงานของนายหน้าแต่

ละรายอยา่งต่อเน่ือง 

 ขั้นตอนการจดัหาแรงงานเร่ิมจากเจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหารจดัการแรงงานของบริษทัไปคดัเลือกแรงงาน ณ ประเทศตน้ทางท่ี

บริษทันายหนา้ไดเ้ตรียมการไว ้เพ่ือให้ไดแ้รงงานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานก่อสร้างของบริษทั และป้องกนัความเส่ียงกรณีแรงงาน

หนีงานหรือแรงงานดอ้ยประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดในอดีตท่ีบริษทัไม่ไดไ้ปทาํการคดัเลือกแรงงานเองจึงทาํให้

มีแรงงานต่างดา้วบางส่วนหนีงาน อนัเน่ืองมาจากแรงงานต่างดา้วท่ีบริษทันายหน้าจดัหามาให้บริษทัไม่มีประสบการณ์ ความรู้

เบ้ืองตน้ หรือ อาจไม่ไดต้อ้งการทาํงานรับเหมาก่อสร้าง ทั้งน้ี เม่ือแรงงานต่างดา้วท่ีผา่นการคดัเลือกเดินทางมาถึงประเทศไทยบริษทั

จะดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานของบริษทั ตรวจสุขภาพ สแกนลายน้ิวมือเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลสาํหรับการคาํนวณเวลาทาํงาน และรับชุด

ฟอร์มของบริษทั 

(2) ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิ สวสัดิการ อตัราค่าแรงของบริษทัท่ีแรงงานจะได้รับ และ อธิบายนโยบาย/คู่มือการปฏิบัติ

เก่ียวกบัการขาด ลา มาสาย ของบริษทัท่ีแรงงานจะตอ้งปฏิบติัตาม 

(3) อบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการก่อสร้าง อนัไดแ้ก่ 

a. ความปลอดภยัในสถานท่ี – สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณโดยรอบ บริเวณท่ีจดัเก็บวสัดุและเคร่ืองมือต่างๆ 

 
1 http://www.mol.go.th/academician/basic_alien 
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b. ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัร – วิธีการใช ้การเลือกใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอยา่งเหมาะสมและ

ถูกตอ้งตามประเภทของงาน 

c. ความปลอดภยัส่วนบุคคล – การแต่งกาย อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั และ พฤติกรรมขณะปฏิบติังาน 

(4) คดัแยกแรงงานตามประเภทงาน ไดแ้ก่ งานปูน งานไม ้งานกระเบ้ือง 

(5) เร่ิมการฝึกสอนงานก่อสร้างตามหลกัสูตร 

(6) เร่ิมปฏิบติังานจริงตามโครงการก่อสร้างของบริษทั 

 ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีจาํนวนแรงงานทั้งหมดจาํนวน 477 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานสัญชาติพม่าจาํนวน 377 คน 

สัญชาติกมัพูชาจาํนวน 52 คน และแรงงานไทยอีกจาํนวน 48 คน 

 บริษัทจะใช้วิธีจัดหาแรงงานผ่านผูรั้บเหมาภายนอกในกรณีท่ีกาํลงัแรงงานต่างด้าวตามสัญญา MOU ของบริษัทไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการใชแ้รงงานในการก่อสร้างโครงการในช่วงเวลาหน่ึงๆ เท่านั้น โดยบริษทัมีการประเมินและจดัทาํทะเบียน

ผูรั้บเหมาแรงงานภายนอกเช่นเดียวกนักบัการจดัทาํทะเบียนผูข้ายเพ่ือเก็บเป็นฐานขอ้มูลของบริษทั 

เมื่อให้บริการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

X. การส่งมอบงาน 

 ตลอดระยะเวลาให้บริการ สายงานบริหารโครงการ หัวหนา้งาน และ เจา้หน้าท่ีแต่ละฝ่ายจะร่วมกนัทาํหนา้ท่ีบริหาร ดูแล 

ตรวจสอบให้งานก่อสร้างมีความกา้วหน้าตามแผนงานท่ีวางไว ้นอกจากน้ี ฝ่ายโครงการจะตอ้งจดัทาํรายงานความคืบหน้างาน

ก่อสร้างตามขอบเขตการให้บริการท่ีระบุไวใ้นสัญญาจา้ง ความเคล่ือนไหวของตวัเลขตน้ทุนโครงการ และขอ้มูลท่ีสําคญัอ่ืนท่ี

เกิดขึ้นในโครงการ รายงานแก่ฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงนาํส่งขอ้มูลให้แก่ผูว่้าจา้ง/เจา้ของโครงการ ในแต่ละขั้นความสาํเร็จ

ของงานตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยฝ่ายโครงการจะนาํส่งรายงานการก่อสร้างพร้อมกบัเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายแสดงความ

คืบหนา้ของงานก่อสร้าง หนงัสือตรวจรับงานจากเจา้ของโครงการ/ตวัแทนของเจา้ของโครงการท่ีไดรั้บมอบอาํนาจในการตรวจรับ

งาน เป็นตน้ ให้กบัฝ่ายบญัชีและการเงินเพ่ือดาํเนินการออกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บค่าบริการจากเจา้ของโครงการ สําหรับการส่งมอบ

งานงวดสุดทา้ยฝ่ายโครงการจะตอ้งนาํส่งเอกสารเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการส่งมอบงานตามงวดปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ As-built Drawing ผล

การทดสอบการใชง้านระบบต่างๆ พร้อมคู่มือการใชง้านและใบรับประกนัผลงาน ทั้งน้ี หลงัจากส่งมอบงานงวดสุดทา้ยแลว้บริษทั

จะออกหนงัสือคํ้าประกนัผลงานเพ่ือแลกกบัเงินประกนัผลงานท่ีผูว่้าจา้งหกัไวต้ามสัญญาจากการชาํระค่าบริการตลอดระยะเวลาการ

ให้บริการและขอคืนหนงัสือคํ้าประกนัผลงานท่ีให้ไวต้ั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการ 

XI. การให้บริการหลังการขาย 

 บริษทัมีฝ่ายบริการหลงัการขายหรือ “Well Care” เพ่ือทาํหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบลูกคา้ในช่วงระหว่างท่ีบริษทัส่งมอบงาน

งวดสุดทา้ยแลว้ไปจนถึงหมดระยะเวลาการประกนัผลงานตามสัญญา โดย Well Care จะมีการตรวจสอบขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการแกไ้ข/ซ่อมแซมตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเพ่ือให้แน่ใจว่างานท่ีเจา้ของโครงการส่งให้แกไ้ข/ซ่อมแซมนั้นอยูใ่นความรับผิดชอบ

ของบริษทัหรือไม่ พร้อมทั้งประมาณการตน้ทุนท่ีคาดว่าจะใชใ้นการให้บริการสําหรับแต่ละโครงการในลกัษณะเดียวกนักบัการ

ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง โดยอาศยัขอ้มูลการแกไ้ข/ซ่อมแซมโครงการในอดีตของบริษทั เพ่ือควบคุมตน้ทุนในการแกไ้ข/

ซ่อมแซมดงักล่าว ทั้งน้ี ขั้นตอนการให้บริการหลงัการขายของบริษทัมีดงัน้ี 

(1) ผูป้ระสานงานไดรั้บแจง้จากลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อของบริษทั และดาํเนินการตรวจสอบระยะเวลา รายละเอียด และ 

เง่ือนไขการรับประกนัผลงาน 
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(2) กรณีท่ีรายการท่ีไดรั้บแจง้ไม่อยู่ในขอบเขต เง่ือนไข หรือ ระยะเวลาการรับประกนั ผูป้ระสานงานจะทาํหนงัสือแจง้ต่อลูกคา้

เพ่ือช้ีแจงกรณีดงักล่าว 

(3) กรณีท่ีรายการท่ีไดรั้บแจง้อยูใ่นเง่ือนไขการรับประกนัของบริษทั เจา้หนา้ท่ี Well Care จะตรวจสอบเง่ือนไขการรับประกนัตาม

สัญญาของผูจ้ ัดจาํหน่ายสินคา้ และ/หรือ ผูรั้บเหมาช่วงของบริษัท หากอยู่ในระยะเวลาหรือเง่ือนไขตามสัญญาดังกล่าว

เจา้หน้าท่ีจะประสานงานกบัผูจ้ดัจาํหน่าย และ/หรือ ผูรั้บเหมาช่วงเพ่ือจดัทาํแผนการเขา้ปฏิบติังานเพ่ือเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั

ต่อไป หากรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระยะเวลาหรือเง่ือนไขตามสัญญาของผูจ้ ัดจาํหน่ายและผูรั้บเหมาช่วงของบริษัท 

เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งคาํนวณประมาณการค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข/ซ่อมแซมความชาํรุดบกพร่องของงานนั้นๆ เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั

เพ่ือดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและแจง้ลูกคา้เพ่ือนดัหมายวนัและเวลาเพ่ือเขา้ปฏิบติังานตอ่ไป 

(4) หลงัจากเสร็จส้ินงานแกไ้ข/ซ่อมแซม เจา้หน้าท่ีตอ้งจดัทาํหนังสือส่งมอบงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เจา้ของโครงการ/

ผูรั้บมอบอาํนาจตรวจรับงานลงนามเพ่ือเป็นหลกัฐานสาํหรับการแจง้ผลการแกไ้ข/ซ่อมแซมแก่เจา้ของโครงการ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการประมูลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คดัเลือกและตรวจสอบรายละเอียด

เสนอผูอ้นุมติัพิจารณาซ้ือแบบประกวด

 

2. สรุปแบบและขอ้มูลเสนอ

ผูอ้นุมติัพิจารณาย่ืนประมูล

 

3. ส่งเอกสารประกวดราคาให้

ผูรั้บผิดชอบ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมช้ีแจง

 

ส่งขอ้มูลทั้งหมดให้แผนกประมาณราคา

เพ่ือทาํการประมาณราคา 

รวบรวมเอกสารย่ืนซองเสนอราคา/

ขอ้มูลการช้ีแจงแบบและคอยติดตามผล 

รายงานผล 
ให้ผูอ้นุมติั 
รับทราบ 

สรุปร่างสัญญาเพ่ือเสนอให้

ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา 

เซ็นสัญญาจดัเก็บสัญญา และ ส่งมอบ

สาํเนาให้ฝ่ายก่อสร้าง 

เซ็นสัญญา จดัเก็บสัญญา และ 
ส่งมอบโครงการให้ฝ่ายก่อสร้าง 

3.1 เขา้ดูสถานท่ี รับฟังคาํช้ีแจง 

และ ตอบขอ้ซกัถาม 

3.2 ตรวจสอบแบบและเอกสารประกอบ

โดยละเอียดเพ่ือตรวจสอบความขดัแยง้

ของแบบและสรุปเป็นคาํถามส่งลูกคา้ 

 

3.3 เสนอผูม้ีอาํนาจพิจารณากรณีตอ้งจดั

จา้งผูป้ระมาณราคาภายนอก 

3.4 คิดปริมาณงานและคาํนวณ

ประมาณการตน้ทุนตามแบบ/

รายละเอียดท่ีไดรั้บ 

3.5 สอบถามราคาวสัดุอุปกรณ์จาก

ผูข้ายและ/หรือตวัแทนจาํหน่ายผูรั้บ

จา้งเพ่ือรวบรวมปริมาณและสรุปราคา
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดรั้บขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากแผนกบริหารสัญญา

และงานประมูล 

   

จดัทาํแผนงานหลกั, งบประมาณ, 

แผนอตัรากาํลงั, ประมาณการรายรับรายจ่ายงาน 

จดัทาํแผนอนุมติัวสัดุอุปกรณ์, แผนการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

รวมถึงแผนการจดัส่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นโครงการ 

รวบรวมเอกสารทั้งหมด 

เพ่ือส่งมอบให้แผนกบริหาร

สัญญาและงานประมูล 

จดัทาํแผนการก่อสร้าง 

จดัทาํแผนความปลอดภยัโครงการ 

จดัทาํขอ้ตกลงเร่ืองระยะเวลาในการดาํเนินงาน

และค่าใชจ่้ายส่วนกลางกบัผูว่้าจา้ง 

สรุปผลการดาํเนินงานเป็นรายเดือน

ร่วมกบัผูว่้าจา้ง 

ประชุมทบทวนการดาํเนินงาน 
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งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ลําดับ ช่ือโครงการ ปีท่ีเร่ิมงาน 
ปีท่ีคาดว่า 

จะเสร็จ 

มูลค่าโครงการ* 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานท่ียังไม่ 

รับรู้เป็นรายได้** 

(ล้านบาท) 

1  อาคารคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน  2563 2565 577.76 551.26 

2  ดิเอก็เซล ไฮอะเวย ์รัชดา-ห้วยขวาง 2562 2563 440.37 394.53 

3  ศุภาลยั ลอฟท ์ประชาธิปก - วงเวียนใหญ่ 2562 2564 214.95  164.43 

4  อาคารหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 2563 2566 132.00 123.22 

5  The Excel Ratchada 18 2562 2563 224.86  92.86 

6  อาคารโรงงานPFP (โรงงาน2) 2562 2563 221.04   76.17 

7  โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ 2562 2563 203.03  59.91 

8  Integrated end of line Packing and Storage 2562 2563 58.10  54.42 

9  

 

งานปรับปรุงเขื่อนป้องกนัตล่ิงโครงการก่อสร้างท่ีพกัอาศยั

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานประจาํท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2563 

 

2564 

 

41.95 

 

41.95 

 

10  ตกแต่งภายในอาคารสาํนกังานกรมศิลปากร 2562 2563 21.45 13.00 

11  งานต่อเติมห้องเยน็เก็บสินคา้ โรงงาน PFP  2563 2563 9.28 3.68 

รวม 2,144.79 1,575.43 

* มูลค่าโครงการท่ีกลุ่มบริษทัเซ็นสัญญาก่อสร้างจนถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 

** มูลค่างานท่ียงัไม่รับรู้รายไดบ้นงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 ผูล้งทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงตลอดจนขอ้มูลรายละเอียดอ่ืนในเอกสารฉบบัน้ีอย่าง

รอบคอบก่อนตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจและมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทั เวล 

เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ทั้งน้ี ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบไุวใ้นหวัขอ้น้ีไม่ไดค้รอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น

ไดท้ั้งหมด ดงันั้น ปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัมิไดรั้บทราบในขณะน้ี หรือท่ีบริษทัเห็นว่าเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีไม่เป็น

สาระสาํคญัในปัจจุบนั อาจเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ หรือ ผลการดาํเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้ 

 ขอ้ความในลกัษณะการคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี ยกตวัอยา่งเช่น “เช่ือ

ว่า” “คาดว่า” “เห็นว่า” “อาจจะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น รวมถึง คาํหรือข้อความอ่ืนใดในลกัษณะทาํนอง

เดียวกนั การคาดการณ์เก่ียวกบัแผนการประกอบธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทั นโยบายภาครัฐ และอ่ืนๆ เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั

จากการคาดคะเนได ้

 ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของ 

บริษทัตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเส่ียงจากความไม่แม่นยําในการประมาณการต้นทุนก่อสร้าง 

 โดยทัว่ไปแล้วเม่ือบริษทัจะประมูลงานหรือรับงานจากผูว่้าจา้ง บริษทัจะดาํเนินการจดัทาํตน้ทุนการก่อสร้างซ่ึง

ประกอบด้วยปริมาณและราคาต่อหน่วยของวสัดุและค่าแรงท่ีต้องใช้ในการก่อสร้าง (BOQ) เพ่ือให้บริษัททราบต้นทุน

โครงการก่อนท่ีบริษทัจะบวกประมาณการกาํไรขั้นตน้เพ่ือเป็นราคาฐานสําหรับใช้ในการประมูลงานหรือเสนอราคาต่อผู ้

ว่าจา้งต่อไป ดงันั้น หากบริษทัปราศจากกระบวนการในการจดัทาํและตรวจสอบ BOQ ท่ีดีพอจนส่งผลให้การประมาณการ 

BOQ ผิดพลาดหรือตํ่ากว่าตน้ทุนท่ีตอ้งใช้จริง จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได ้นอกจากน้ี การประมาณการตน้ทุนก่อสร้างท่ีไม่มีประสิทธิภาพยงัอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของแผนการดาํเนินงาน

ของบริษทั รวมถึงการตดัสินใจรับงานในอนาคต เน่ืองจากการประมาณการตน้ทุนก่อสร้างท่ีสูงเกินไปจะทาํให้บริษทัไม่

สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งได ้หรือ การประมาณตน้ทุนท่ีตํ่าเกินไปอาจทาํให้บริษทัไดรั้บงานแต่มีอตัรากาํไรตํ่ากว่า

นโยบายของบริษทั 

 บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงเหตุการณ์กรณีท่ีตน้ทุนก่อสร้างสูงกว่าประมาณการ

ตน้ทุนท่ีบริษทัตั้งไว ้บริษทัจึงกาํหนดแนวทางในการประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง โดยมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีแผนก

ประมาณราคาท่ีมีประสบการณ์ทาํหน้าท่ีศึกษารายละเอียดขอ้มูลโครงการอยา่งละเอียดและถ่ีถว้นโดยใชฐ้านขอ้มูลตน้ทุนการ

ก่อสร้างโครงการเดิมในอดีตของบริษทัซ่ึงจะมีขอ้มูลท่ีสาํคญั อาทิเช่น แบบก่อสร้าง ราคาท่ีบริษทัเคยต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่าย

ล่าสุด ฐานอตัราค่าแรง เป็นตน้ เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาในการจดัทาํ BOQ หลงัจากนั้นฝ่ายบริหารซ่ึง

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะนําขอ้มูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และ

ประชุมกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสรุปเป็น BOQ ฉบบัสุดทา้ยอีกคร้ัง โดยองคป์ระกอบท่ีกล่าวมาทั้งหมดประกอบกบัการบริหาร

จดัการควบคุมตน้ทุนอย่างรัดกุมจะช่วยลดความเส่ียงจากการท่ีบริษทัอาจประมาณการตน้ทุนงานก่อสร้างผิดพลาดไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล 
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3.2 ความเส่ียงจากข้อจํากัดในการรับงานและความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ 

 สัญญารับเหมาก่อสร้าง จะมีการกาํหนดกรอบระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดการให้บริการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งชดัเจน โดยสัญญาจะระบุวนัท่ีท่ีบริษทัสามารถเร่ิมเขา้ปฏิบติังานและวนัท่ีท่ีบริษทัตอ้งก่อสร้างให้แลว้เสร็จพร้อมส่งมอบ

ให้แก่เจา้ของโครงการ แมว่้าในทางปฏิบติัอาจมีเหตุการณ์ท่ีทาํใหบ้ริษทัตอ้งขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากท่ีกาํหนดเดิม อาทิ

เช่น กรณีท่ีลูกคา้มีความประสงคจ์ะแกแ้บบก่อสร้างบางส่วน ทาํให้บริษทัตอ้งร้ือถอนเพ่ือปรับแกไ้ขงานตามแบบใหม่ หรือ

ลูกคา้มีความประสงคจ์ะให้บริษทัให้บริการงานก่อสร้างเพ่ิมเติมจากขอบเขตการทาํงานตามสัญญาหลกั เป็นตน้ ฉะนั้น การท่ี

บริษทัใชร้ะยะเวลาก่อสร้างยาวนานกว่าแผนท่ีวางไว ้จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลกระทบกบักรอบเวลาการรับงานในอนาคต 

และประมาณการรายได้ของบริษทัเน่ืองจากมาตรฐานการบัญชีกาํหนดให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรับรู้รายไดต้ามระดับขั้น

ความสําเร็จของงาน สาเหตุอีกประการท่ีอาจเป็นข้อจาํกัดและทาํให้เกิดการขาดความต่อเน่ืองของรายไดอ้ันเป็นผลต่อ

เน่ืองมาจากสาเหตุแรกคือกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถประมูลงานใหม่ไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถ

แข่งขนัด้านราคากับคู่แข่ง หรือ ถูกจาํกัดความสามารถในการรับงานเน่ืองจากโครงการก่อสร้างเดิมใช้ระยะเวลาในการ

ก่อสร้างมากกว่าท่ีวางแผนไวเ้ดิม ทาํให้จาํนวนบุคลากรของบริษทัท่ีจดัสรรไวต้ามแผนงานไม่เพียงพอ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทั 

  อย่างไรก็ดี บริษทัไดว้างมาตรการลดความเส่ียงดงักล่าวโดยกาํหนดให้กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจทาํหน้าท่ีในการ

วางแผนและทบทวนเป้าหมายรายไดต้ลอดจนกาํหนดแผนงานในการเขา้ประมูลงานล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 6 เดือน เพ่ือเป็นขอ้มูล

ให้ฝ่ายบริหารนาํมาวิเคราะห์และบริหารจดัการปริมาณงานท่ีจะเขา้ร่วมประมูลและรับงานใหม่ในอนาคตและปริมาณบุคลากร

ให้เพียงพอต่อการทํางาน นอกจากน้ี บริษัทยงัมีข้อได้เปรียบจากการท่ีบริษัทมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างในงาน

หลากหลายประเภท อาทิเช่น การก่อสร้างอาคารสํานักงาน การก่อสร้างคอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง ตลอดจนงาน

ก่อสร้างท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น งานก่อสร้างโรงพยาบาล เป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้ไดใ้ห้การยอมรับในคณุภาพและผลงานก่อสร้างของ

บริษัท ทาํให้บริษัทได้รับการรับเชิญจากลูกค้าเพ่ือให้เข้าประมูลงานของลูกค้าเดิมอย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้น บริษัทยงั

ดาํเนินการติดตามการประกวดราคา และศึกษามูลค่าตน้ทุนโครงการในอดีตเพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสําหรับการประมาณราคา

เพ่ือการเขา้ร่วมประมูลโครงการใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ 

3.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

 ความผนัผวนของราคาวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างถือเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการก่อสร้างอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได ้โดยเฉพาะกบังานเอกชนท่ีบริษทัตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบความเส่ียงจากกรณีท่ีราคาวสัดุก่อสร้างปรับตวัสูงขึ้นหลงัจากท่ีมี

การตกลงราคาตามสัญญากบัลูกคา้เรียบร้อยแลว้ ในขณะท่ีสําหรับงานภาครัฐท่ีระบุในเง่ือนไขการประกวดราคาว่าเป็นแบบ

ปรับราคา บริษทัจะไดรั้บเงินชดเชยในส่วนของผลต่างราคาวสัดุก่อสร้าง ณ วนัท่ีประกวดราคาเทียบกบัวนัส่งมอบงานในแต่

ละงวดหากบริษทัปฏิบัติตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ประเภท และลกัษณะงานตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแบบปรับราคาได้

ครบถว้น อย่างไรก็ตามบริษทัอาจไม่สามารถเรียกร้องให้ภาครัฐจ่ายเงินชดเชยไดห้ากผลต่างของราคาวสัดุก่อสร้างท่ีปรับตวั

เพ่ิมขึ้นมีมูลค่าไม่ถึงเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เวน้แต่มีการเปล่ียนแปลงในขอบเขตงานก่อสร้างท่ีเคยกาํหนดไวเ้ดิมใน

สัญญาหลกั โดยมูลค่าวสัดุก่อสร้างคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.12 ร้อยละ 44.86 และร้อยละ 37.90 ของตน้ทุนงาน

ก่อสร้างรวมในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 ตามลาํดบั ซ่ึงตน้ทุนค่าวสัดุก่อสร้างหลกัของบริษทัท่ีสําคญั

ไดแ้ก่ เหลก็ ปูนซีเมนต ์เป็นตน้ ดงันั้น หากราคาวสัดุก่อสร้างปรับตวัสูงขึ้นและบริษทัไม่สามารถบริหารจดัการหรือต่อรองกบั

ผูจ้ดัจาํหน่ายราคาวสัดุก่อสร้างได ้จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัเช่นเดียวกนัโดยขอ้มูลดชันี

ราคาอุปกรณ์ก่อสร้างจากกองดชันีเศรษฐกิจการคา้ สํานกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย ์บ่งช้ีว่า ราคา

ซีเมนต์และผลิตภณัฑ์คอนกรีตภายในประเทศมีระดบัความผนัผวนของราคาท่ีค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัการเปล่ียนแปลงของ
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ราคาเหล็กและผลิตภณัฑ์เหลก็ โดยสาเหตุหลกัส่วนหน่ึงมาจากการท่ีกาํลงัการผลิตของผูป้ระกอบการซีเมนต์ในประเทศยงัไม่

เตม็กาํลงัการผลิตและมีการควบคุมเพดานราคาจากกระทรวงพาณิชย ์ในขณะท่ีราคาเหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็มีระดบัความผนั

ผวนท่ีสูงกว่าเน่ืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นการนํ้ าเขา้จากต่างประเทศจึงทาํให้ราคามกัแปรผนัตามตน้ทุนการผลิตท่ีสําคญั

อาทิเช่น ตน้ทุนราคานํ้ามนั ตน้ทุนแร่เหลก็และค่าระวางเรือ เป็นตน้ 

ดัชนีราคาอุปกรณ์ก่อสร้างประเภท ซีเมนต์ คอนกรีต และผลิตภัณฑ์เหล็ก ปี 2555 – 2562 
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ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

 

ท่ีมา : กองดชันีเศรษฐกิจการคา้ สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 ทั้งน้ี บริษทัมีวิธีการในการบริหารจดัการความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง โดยกาํหนดให้ สาํหรับ

วสัดุพ้ืนฐานท่ีใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะวสัดุก่อสร้างประเภท เหล็ก และ ปูนซีเมนต์ ซ่ึงเป็นวสัดุก่อสร้างทั่วไปท่ี

จาํเป็นตอ้งใชส้ําหรับการก่อสร้างทุกโครงการ บริษทักาํหนดใหใ้ชวิ้ธีการตกลงราคากบัผูข้ายล่วงหน้า เพ่ือป้องกนัความเส่ียง

จากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างท่ีอาจเกิดขึ้น และในบางกรณีท่ีบริษทัจําเป็นต้องใช้วสัดุก่อสร้างสําหรับหลาย

โครงการพร้อมกนัในปริมาณมาก บริษทัจะใชวิ้ธีการต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่ายเพ่ือขอส่วนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือลง (Volume 

Discount) โดยการจดัการตามแนวทางดงักล่าวจะเป็นการเพ่ิมอาํนาจต่อรองกบัผูข้าย ทาํให้บริษทัทราบตน้ทุนท่ีแน่นอนของ

โครงการ และยงัช่วยให้บริษทัสามารถควบคุมและบริหารตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ี ฝ่ายจดัซ้ือของ

บริษทัจะทาํหน้าท่ีติดตามการเปล่ียนแปลงราคาของวสัดุก่อสร้างอย่างต่อเน่ืองเพ่ือจะไดน้ําข้อมูลดังกล่าวมารายงานฝ่าย

บริหารและกาํหนดแนวทางในการส่ังซ้ือต่อไป อยา่งไรก็ดี นอกจากปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่ังซ้ือของบริษทั

แลว้ ฝ่ายบริหารยงัพิจารณาปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ การดูแลรักษา และท่ีสําคญัท่ีสุดคือความ

น่าจะเป็นท่ีจะไดน้ําวสัดุก่อสร้างมาใช้งานในอนาคตอนัใกล ้ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นตน้ทุนของบริษทัทั้งส้ิน มาประกอบการ

ตดัสินใจในขั้นตอนการส่ังซ้ือวสัดุก่อสร้างดว้ย 

3.4 ความเส่ียงจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท 

 โดยทัว่ไปแลว้สัญญาก่อสร้างท่ีบริษทัตกลงกบัลูกคา้มกัจะระบุเบ้ียปรับจากกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถส่งมอบงานให้

ลูกคา้ทันต่อเวลาตามขั้นความสําเร็จท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาไดโ้ดยไม่มีเหตุอนัสมควร ซ่ึงโดยปกติสัญญาจะระบุให้บริษทั



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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จะตอ้งชาํระค่าเสียหายให้กบัลูกคา้เป็นรายวนันบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดส่งมอบงานตามสัญญา ในอตัราประมาณร้อยละ 0.05 – 

0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของมูลค่าสัญญา ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างท่ีไม่แลว้

เสร็จตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนัเกิดจากความผิดพลาดของบริษทั ซ่ึงนอกจากความเสียหายในรูปของการชดใชค้่าเสียหาย

แลว้ การท่ีบริษทัไม่สามารถส่งมอบงานให้ทนัตามกาํหนดอาจส่งผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสําคญัต่อช่ือเสียงทางธุรกิจ 

แผนการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัแลว้ ความล่าช้าในการก่อสร้างยงัส่งผลเสียต่อบริษทัในเร่ืองค่าใช้จ่ายโสหุ้ยในการ

ก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้น และการวางแผนบุคลากรของบริษทัสาํหรับแผนงานในอนาคต 

 บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงดาํเนินการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการทาํงานให้มีมาตรฐาน 

โดยบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพสากล ISO 9001:2015 จากสถาบนั UKAS ซ่ึงเป็นระบบบริหารงานเพ่ือ

การประกนัคุณภาพ มาใชส้ร้างมาตรฐานการปฏิบติังานและมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพระบบการบริหารงานก่อสร้างโครงการ 

โดยบริษทัมีการวางแผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน มีการฝึกอบรมและประชุมทีมงานระหว่างฝ่ายบริหารและวิศวกรโครงการผู ้

ควบคุมงานเพ่ือแจง้ขอ้มูลปรับปรุงตามความคืบหน้าในการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือกรณีท่ีงานก่อสร้างเกิดความล่าชา้

ไปจากแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะไดเ้ขา้ดาํเนินการแกไ้ขไดท้นัต่อเวลาให้งานก่อสร้างอย่างทนัท่วงทีรวมไปถึง

การนาํระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาช่วยในการบริหารงานเพ่ือให้สามารถทราบถึงสถานะการก่อสร้างทุก

ช่วงขณะเวลา (Real time) ส่วนกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดจากปัจจัยอ่ืนมาส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงาน บริษัทจะเร่ง

ดาํเนินการติดต่อผูว่้าจา้งเพ่ือแจง้เหตุและขอขยายระยะเวลาการดาํเนินงานทนัที อย่างไรก็ดี ตลอดการทาํงานท่ีผ่านมาของ

บริษทัยงัไม่เคยมีเหตุการณ์ความล่าชา้ในการก่อสร้างโครงการอนัเป็นผลมาจากบริษทัจนตอ้งชดใชค้่าเสียหาย  

3.5 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

 เม่ือพิจารณาโครงสร้างรายไดข้องบริษทัในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 แลว้บริษทัมีรายไดจ้าก

ลูกค้าในส่วนงานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.84 ร้อยละ 22.61 และร้อยละ 23.47 ของมูลค่ารายได้รวม 

ตามลาํดบั ดงันั้น การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐหรือการใชจ้่ายงบประมาณของประเทศ ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล จึง

อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณงานประมูลใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นรวมไปถึงความล่าช้าจากระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม

ระบบของหน่วยงานราชการซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัความสาํเร็จของงานท่ีบริษทัทาํได ้เป็นตน้ นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลง

ดา้นกฎหมายโดยเฉพาะ เร่ืองการปรับค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า และ การควบคุมดูแลแรงงานต่างดา้วตามพระราชกาํหนดการ

บริหารจดัการการทาํงานคนงานต่างดา้ว พ.ศ. 2560 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ท่ีอาจมีการปรับแกใ้นอนาคต จะมีผลกระทบต่อการ

บริหารตน้ทุนของบริษทั เน่ืองจากแรงงานท่ีทาํงานในงานรับเหมาก่อสร้างเป็นแรงงานต่างด้าว0

1แทบทั้งหมด ดงันั้นการ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วขา้งต้นอาจทาํให้ตน้ทุนการจดัการแรงงานของบริษทัเพ่ิมสูงขึ้น หรือ ไม่

สามารถจดัหาแรงงานไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ โดยในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 บริษทัมีคนงานต่าง

ดา้วจาํนวน 454 คน 638 คน และ 477 คน ตามลาํดบั นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมายอ่ืนๆของหน่วยงานท่ีกาํกบัโดย

รัฐบาล อาทิเช่น มาตรการ Loan to Value (“ LTV”) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงกาํหนดอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่า

หลกัประกนัสําหรับภาคอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบให้

ปริมาณการก่อสร้างคอนโดมิเนียมมีจาํนวนลดลงและอาจส่งผลกระทบทางออ้มแก่บริษทัในฐานะท่ีบริษทัมีฐานลูกคา้ส่วน

หน่ึงอยูใ่นกลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 อย่างไรก็ตาม สาํหรับโครงการของภาครัฐท่ีมีการลงนามสัญญาว่าจา้งหรือเร่ิมดาํเนินการไปแลว้ จะถือว่าโครงการ

นั้นๆไดรั้บการจดัสรรงบประมาณซ่ึงเป็นการรับประกนัว่ารัฐบาลไดจ้ดัสรรเงินไวเ้พ่ือจ่ายชาํระสําหรับการก่อสร้างโครงการ

 
1 แรงงานท่ีไม่ไดถ้ือสัญชาติไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้นของไทย เช่น พม่า ลาว กมัพูชา เป็นตน้ 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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ดงักล่าวแลว้ ดงันั้น แมว่้าขั้นตอนการจ่ายชาํระค่าบริการของภาครัฐจะใชเ้วลานาน แต่ความเส่ียงท่ีบริษทัจะไม่ไดรั้บชาํระเงิน

ค่าก่อสร้างจากหน่วยงานของรัฐจึงมีความเป็นไปได้ท่ีต ํ่ามาก อย่างไรก็ตาม บริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนการรับงานจาก

ภาคเอกชนให้มากขึ้น โดยเม่ือพิจารณาโครงสร้างรายไดใ้นปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากงานภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

77.39 ของรายไดจ้ากการก่อสร้าง สูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีรายไดจ้ากงานภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.16 ของ

รายไดร้วม ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัมีการติดตามข่าวสาร ทิศทางของนโยบาย และมาตรการต่างๆ ทางเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือจะสามารถพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดและปรับตวั หรือ

เตรียมการรับมือไดอ้ยา่งทนัถ่วงที ในขณะท่ีประเด็นของการบริหารจดัการแรงงานนั้น บริษทัมีฝ่ายบริหารจดัการแรงงานซ่ึง

ทาํหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับการคดัเลือก ติดต่อหน่วยงานราชการ ฝึกอบรม ดูแลเร่ืองสิทธิและสวสัดิการต่างๆให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจดัการแรงงานยงัทาํหน้าท่ีคอยติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมด อาทิเช่น กฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการทาํงานของแรงงานต่างดา้ว พระราชบญัญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นตน้ ดงันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ฝ่ายบริหารจดัการแรงงานจะเป็นผูป้ระสานงาน คน้หาขอ้มูล เพ่ือรายงานใหฝ่้ายบริหารทราบ และจดัประชุมร่วมกบัหน่วยงาน

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งทนัทีหากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือหารือวิธีการรับมือและ

แนวทางการแกไ้ขไวล่้วงหนา้ 

3.6 ความเส่ียงในการพึง่พงิวิศวกร 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากร ในการบริหารและควบคุม

ตน้ทุนการก่อสร้างโครงการ โดยเฉพาะวิศวกรในระดบัผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager หรือ PM) และวิศวกรผูค้วบคุม

งาน (Project Engineer หรือ PE) ซ่ึงบุคลากรดังกล่าวมีส่วนสําคญัต่อการควบคุมและบริหารโครงการให้ประสบผลสําเร็จ 

ดงันั้น หากบริษทัขาดบุคลากรประเภทดงักล่าวแลว้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการดาํเนินงานของ

บริษทัได ้โดย ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีวิศวกรในระดบัผูจ้ดัการโครงการ จาํนวน 6 คนและทีมวิศวกรรวมถึงพนกังานท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งในแผนกอีกจาํนวน 90 คน 

 บริษทัให้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพวิศวกรของบริษทั โดยสนบัสนุนใหวิ้ศวกรเขา้รับการอบรมเพ่ิมเติมและดู

งานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ดา้น เทคโนโลยีและเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆอยูเ่สมอ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีคู่มือการปฏิบติังาน ซ่ึง

ช่วยให้เจา้หน้าท่ีสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั และยงัช่วยย่นระยะเวลาการศึกษางานสาํหรับเจา้หน้าท่ีท่ี

เพ่ิงเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีนั้นๆ ตลอดจนมีนโยบายดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความยุติธรรม มีการให้ผลตอบแทนแก่

พนกังานท่ีเหมาะสมเป็นระบบ และมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้บริษทัจึงเช่ือมัน่ว่าการดาํเนินการดงัท่ี

กล่าวมาขา้งตน้จะช่วยลดความเส่ียงในการพ่ึงพาและขาดแคลนวิศวกรได ้

3.7 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นธุรกิจท่ีใช้แรงงานจาํนวนมาก และมักจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วง

วนัหยุดตามประเพณีและเทศกาลสําคญั ซ่ึงแรงงานส่วนใหญ่จะหยุดยาวเป็นเวลาหลายวนั เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ เป็น

ตน้ ดังนั้น หากงานก่อสร้างในมือซ่ึงอยู่ระหว่างเร่งทาํงานทบัซ้อนกบัช่วงวนัหยุดยาว อาจส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่า

แผนงานท่ีวางไวห้รือบริษทัอาจตอ้งมีการเพ่ิมอตัราค่าจา้งชดเชยเพ่ือจูงใจให้แรงงานอยู่ทาํงานในช่วงเวลาดงักล่าวซ่ึงทาํให้

ตน้ทุนงานก่อสร้างสูงขึ้นกว่าท่ีประมาณการไว ้ 

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง บริษทัใชวิ้ธีกาํหนดแผนงานประมูลและก่อสร้างโครงการ 

ล่วงหน้าโดยแผนงานดงักล่าวจะมีการกาํหนดจาํนวนแรงงานท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละช่วงระยะเวลาก่อสร้างซ่ึงจะกาํหนดขอบเขต
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งานก่อสร้างและจาํนวนแรงงานท่ีตอ้งใชใ้นงานก่อสร้างแต่ละประเภทอย่างละเอียดเพ่ือท่ีบริษทัจะไดจ้ดัสรรจาํนวนแรงงาน

ทั้งท่ีมีทกัษะการก่อสร้างและไม่มีทักษะงานก่อสร้างสําหรับงานในแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามช่วงเวลาก่อสร้าง ทั้งน้ี

เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัจะมีจาํนวนแรงงานท่ีเพียงพอตามแผนงานก่อสร้าง บริษทัจึงไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัรับจดัหา

แรงงานต่างดา้ว ซ่ึงบริษทัรับจดัหาแรงงานต่างดา้วมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัหาแรงงานก่อสร้างให้แก่บริษทัทั้งหมดตลอด

ช่วงระยะเวลาก่อสร้าง อีกทั้ง บริษทัไดจ้ดัตั้งฝ่ายบริหารจดัการแรงงานเพ่ือดูแลแรงงานก่อสร้างของบริษทัโดยเฉพาะ ซ่ึงฝ่าย

บริหารจดัการแรงงานมีหน้าท่ีติดต่อประสานงานกบันายหน้าจัดหาแรงงานเพ่ือนําเขา้แรงงานต่างด้าว ตลอดจนคดัเลือก

แรงงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ ฝึกอบรม จดัหาท่ีพกั และ ดูแลเร่ืองผลประโยชน์เก่ียวกบัอตัราค่าแรง สิทธิ และ สวสัดิการ

ต่างๆท่ีแรงงานพึงจะไดรั้บตามท่ีกฎหมายคุม้ครองแรงงานกาํหนด นอกจากน้ี เพ่ือลดความเส่ียงท่ีแรงงานต่างดา้วท่ีมีฝีมือหรือ

ความชาํนาญเฉพาะดา้นจะถูกผูรั้บเหมารายอ่ืนซ้ือตวัไป บริษทัจึงไดมุ่้งเนน้พฒันาแรงงานฝีมือจากแรงงานท่ีมีอยูใ่นมือ โดยมี

หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการฝึกอบรมให้ความรู้กบัคนงานท่ีคดัเลือกแลว้ว่ามีความสามารถและมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาต่อไปได ้

อยา่งไรก็ตาม ในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้างทัว่ไป 

3.8 ความเส่ียงจากผลกระทบด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

 บริษัทให้ความสําคัญกับการร่วมดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงจัดให้มีแผนกความปลอดภยัขึ้นเพ่ือดูแลความ

ปลอดภยัทั้งในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง รวมไปถึงชุมชนขา้งเคียงและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบให้ไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง

ของบริษทัให้น้อยท่ีสุด เพราะหากเกิดความผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกจนทาํให้เกิดความเสียหาย ทั้งทาง

ชีวิตหรือ ทรัพยสิ์น หรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เช่น มลภาวะทางเสียง ฝุ่ นควนั หรือเกิดความเสียหายแก่อาคารและ

พ้ืนท่ีใกลเ้คียง อาจทาํให้บริษทัถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง และถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว ย่ิงไปกว่านั้นยงัส่งผล

เสียต่อช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัดว้ย 

 ทั้งน้ี บริษทัให้ความสําคญัและมีมาตรการท่ีเคร่งครัดเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัมาโดยตลอด โดยมีการปลูกฝัง

จิตสาํนึกให้พนกังานทุกคนเห็นความสาํคญัของการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะพนกังานท่ีตอ้งออกไปปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํ

สถานท่ีก่อสร้างให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการรักษาความปลอดภยั ตลอดจนจดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การก่อสร้างอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การทาํประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงไวก้บับริษทัประกนัภยัเพ่ือเป็นการลด

ความเส่ียงและค่าเสียหายท่ีบริษทัอาจตอ้งชดใช้ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด และในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บการร้องเรียน 

บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบและเร่งแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

3.9 ความเส่ียงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกวา้ง โดยบทวิเคราะห์ของธนาคาร

พฒันาเอเชีย (เอดีบี) ไดป้ระเมินระดบัความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย 5.6 พนัลา้นดอลลาร์ หรือประมาณร้อยละ 

1.11 ของจีดีพีไทย ซ่ึงนอกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงต่ออุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวอุตสาหกรรมโรงแรมและภาคการผลิตแลว้ ยงัส่งผลกระทบทางออ้มตอ่ระดบัความเช่ือมัน่การใชจ้่ายภาคเอกชน และ

ส่งผลกระทบสืบเน่ืองให้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนตัดสินใจชะลอการขยายงานหรือเล่ือนแผนงานก่อสร้างโครงการใหม่

ออกไปในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมซ่ึงไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ 

COVID-19 จนส่งผลกาํลงัซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคลดลงอย่างมีนยัสําคญั โดยผลกระทบดงักล่าวอาจส่งผลกระทบให้

ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยบ์างรายขาดสภาพคล่องทางการเงินและอาจนาํมาสู่การจ่ายชาํระเงินล่าชา้หรือผิดนดัการชาํระเงินแก่

บริษทัได ้และยงัส่งผลให้การแข่งขนัในการประมูลงานใหม่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยรุ์นแรงขึ้นอนัเน่ืองมาจากโครงการ

ก่อสร้างใหม่มีจาํนวนลดลง นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนท่ีงานก่อสร้างหรือภายใน
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สํานักงานของบริษทั อาจทาํให้บริษทัจาํเป็นตอ้งหยุดหรือชะลอการก่อสร้างงานและเป็นผลให้มีตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นเกินกว่าท่ี

บริษทัประมาณการไว ้ 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดด้าํเนินมาตรการตั้งรับต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

โดยกาํหนดนโยบายท่ีสําคญั อาทิเช่น เพ่ิมความถ่ีในการทาํความสะอาดสถานท่ีทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ จดัหาสบู่ เจลลา้งมือ

แอลกอฮอลใ์ห้กบัลูกจา้งและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัให้มีการตรวจวดัไข ้คดักรองลูกจา้งก่อนเขา้ทาํงานในสถานท่ีก่อสร้าง

และสํานกังาน การจดัทาํแคมป์คนงานสํารอง จดัทาํแผนสํารองเพ่ือกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานให้แก่พนกังานเม่ือเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากน้ีในกรณีท่ีกิจการอาจต้องเผชิญสถานการณ์ท่ีสุ่มเส่ียง อาทิเช่น พบลูกจา้งป่วยเป็น

จาํนวนมาก บริษทัอาจพิจารณาให้หยดุการก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราวเพ่ือให้ลูกจา้งหยดุพกัรักษาตวัเพ่ือลด

การแพร่กระจายของเช้ือโรค นอกจากน้ี บริษทัยงัไดส่ื้อสารและจดัประชุมร่วมกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมรับมือในกรณี

ท่ีเกิดการแพร่ระบาดในสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือจะได้ลดผลกระทบในกรณีท่ีต้องหยุดหรือชะลอการก่อสร้างในอนาคตอีก

ช่องทางหน่ึง นอกจากน้ี บริษทัยงัปรับกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจโดยเลือกประมูลงานและรับงานของผูว่้าจา้งท่ีเป็นหน่วยงาน

ราชการมากขึ้น เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากลูกคา้เอกชนโดยเฉพาะลูกคา้ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมท่ี

ชะลอตวัลง 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.10 ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของมูลค่างานเปลี่ยนแปลง / แก้ไข / เพิม่เติมจากสัญญาเดิม 

 หลงัจากท่ีเจา้ของโครงการประกาศผลผูช้นะการประมูลแลว้ และอยู่ระหว่างขั้นตอนจดัทาํและรอลงนามในสัญญา

ก่อสร้าง ผูว่้าจา้งจะออกหนงัสือแสดงเจตจาํนงในการว่าจา้งบริการรับเหมาก่อสร้าง (Letter of Intent หรือ “LOI”) ให้แก่บริษทั

เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานยืนยนัเจตนาการว่าจา้งระหว่างท่ีรอแกไ้ขหรือเสนอผูมี้อาํนาจลงนามในสัญญา และภายหลงัจากท่ีบริษทั

ไดรั้บ LOI ดงักล่าวแลว้ บริษทัอาจดาํเนินการใช้งบประมาณเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้างอาทิเช่น การหาพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือตั้งแคมป์

คนงาน เป็นตน้ เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างหรือเร็วกว่าแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้จึงทาํให้บริษทัมีความ

เส่ียงจากการท่ีไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นจากผูว่้าจา้งได ้ในกรณีท่ีผูว่้าจา้งไม่ยินยอมลง

นามในสัญญาในภายหลงั นอกจากน้ี ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ลูกคา้อาจจะมีความตอ้งการเปล่ียนแปลง / 

แกไ้ข / เพ่ิมเติมลกัษณะหรือขอบเขตของงานก่อสร้างท่ีนอกเหนือจากท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาตน้ฉบบัเดิม โดยยงัไม่ไดมี้การ

ตกลงมูลค่าของงานส่วนท่ีเปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติมไวอ้ย่างเป็นทางการหรือจดัทาํให้การส่ังงานดงักล่าวมีลกัษณะผกูพนั

เกิดสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่สัญญาเฉกเช่นสัญญาก่อสร้างเดิม เน่ืองจากในทางปฏิบติั บริษทัมกัจะตอ้งดาํเนินการก่อสร้างตาม

แบบท่ีถูกปรับแก ้/ เพ่ิมเติมจากลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการตกลงทาํสัญญาหรือเอกสารระบุเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกับการ

ให้บริการนั้น ซ่ึงในการปรับแกน้ี้ทาํให้บริษทัตอ้งรับภาระตน้ทุนในส่วนท่ีนอกเหนือจากสัญญาเดิมจนกว่าจะมีการจดัทาํ

สัญญาหรือเอกสารยืนยนัการส่ังเปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติมจากลูกคา้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทั้งในขั้นตอนการจดัทาํ

สัญญาหรือเอกสารยืนยนัการส่ังจา้งดงักล่าว บริษทัอาจถูกต่อรองราคาให้ตํ่าลงซ่ึงอาจส่งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของโครงการ

นั้นๆตํ่าลงดว้ย 

 บริษทัมุ่งมัน่ดาํเนินงานก่อสร้างตามท่ีไดรั้บหมอบหมายอยา่งเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการส่งมอบงานให้ลูกคา้

ไดต้ามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือรักษาและพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ อนัจะเป็นผลให้การเจรจาต่อรอง

เป็นประโยชน์กบับริษทัและคอ่นขา้งราบล่ืน อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีบริษทัจะเร่ิมงานส่วนท่ีไดรั้บแจง้จากลูกคา้ให้เปล่ียนแปลง / 

แกไ้ข / เพ่ิมเติม ขอบเขตงานก่อสร้างท่ีอยูน่อกเหนือจากสัญญาก่อสร้างเดิม ฝ่ายวิศวกรรมจะตอ้งไดรั้บเอกสารหนงัสืองานส่ัง
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จา้งเพ่ิมเติม (Site Instruction หรือ SI) จากลูกคา้ก่อนลงมือทาํงาน และจะต้องส่ือสารเพ่ือกาํหนดและจัดทาํรายงานแสดง

ลกัษณะงานก่อสร้างท่ีมีการปรับ / เพ่ิม ตามความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัทั้งสองฝ่าย โดยอาจมีการคาํนวณ

มูลค่าของงานคร่าวๆดว้ยมูลค่าท่ีอา้งอิงจากสัญญาเดิมให้ลูกคา้ตรวจสอบเบ้ืองตน้ และใชเ้ป็นเอกสารประกอบในขั้นตอนการ

เปิด PO และเรียกชาํระเงินสําหรับงานก่อสร้างส่วนน้ีต่อไป นอกจากนั้น บริษทัยงัมีการกาํหนดกรอบมูลค่าของตน้ทุนส่วน

งานเปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติม ท่ีบริษทัอาจตอ้งมีการเขา้ดาํเนินการก่อนไดรั้บสัญญา / คาํส่ังจา้งอย่างเป็นทางการ เพ่ือ

จาํกดัความเส่ียงท่ีบริษทัอาจไม่ไดรั้บชาํระค่าก่อสร้างในส่วนงานดงักล่าวหรือถูกต่อรองจนเกิดผลขาดทุนให้อยู่ในระดบัท่ี

บริษทัยอมรับได ้โดยยงัคงความคล่องตวัในการทาํงานจริง ทั้งน้ี รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจตามท่ี

กาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจอนุมติัของบริษทัก่อนดาํเนินการเสมอ 

3.11 ความเส่ียงจากการได้รับเงินค่าก่อสร้างล่าช้า 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะสามารถเรียกชาํระค่าบริการจากลูกคา้ไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ่ึงส่วนใหญ่จะ

เป็นการเรียกเก็บตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง และเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัไม่สามารถเรียกชาํระเงินจากลูกคา้ได ้

บริษทัจะตอ้งแบกรับตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างช่วงเวลาท่ีรอการดาํเนินการดังกล่าว โดยสาเหตุท่ีบริษทัไม่

สามารถเรียกเก็บหรือไดรั้บชาํระค่าก่อสร้างล่าชา้จากลูกคา้ภาคเอกชนมกัเกิดจากความล่าชา้และความซับซอ้นในการตรวจรับ

งานของท่ีปรึกษาโครงการ หรือ ผูว่้าจา้งเจา้ของโครงการเอง ในขณะท่ีความล่าชา้ท่ีเกิดในผูว่้าจา้งท่ีเป็นภาครัฐมีสาเหตุมาจาก

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระบบราชการซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัความสาํเร็จของงานท่ีบริษทัทาํได ้

 บริษทัมีแนวทางลดความเส่ียงในความล่าชา้ของการรับชาํระเงินค่าก่อสร้างโดยเพ่ิมการพิจารณาคุณภาพและฐานะ

ทางการเงินของลูกคา้ผูว่้าจา้งท่ีบริษทัจะเขา้ร่วมประมูลงาน / รับงาน อีกทั้ง เม่ือบริษทัพิจารณาและตดัสินใจรับงานแลว้ก็จะ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดปัญหากรณีท่ีเกิดประเด็นพิพาทเก่ียวกบัขอบเขตของงาน และ

เง่ือนไขในการเรียกรับชาํระเงินกบัลูกคา้ และพยายามนดัหมายเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํหน้าท่ีตรวจรับงานล่วงหนา้ในช่วงเวลาท่ีทาํงาน

ใกล้แล้วเสร็จ เพ่ือท่ีจะไดเ้ผื่อเวลาให้เจา้หน้าท่ีสามารถบริหารเวลาท่ีจะเข้ามาตรวจรับงานของบริษทัได้ทันต่อเวลา และ

ติดตามผลการตรวจรับงานและการชาํระเงินจากผูว่้าจา้งอยา่งต่อเน่ือง 

3.12  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับข้อปฎิบัติและข้อกําหนดในสัญญาเงินกู้ 

ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนบางส่วนจากเงินกูส้ถาบนัการเงิน ซ่ึงไดก้าํหนดเง่ือนไขต่างๆ ไวใ้น

สัญญาเงินกูเ้พ่ือให้บริษทัในฐานะลูกหน้ีเงินกูต้อ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู ้โดยมีเง่ือนไขการ

ดาํรงอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

เง่ือนไขท่ีต้องดํารงอตัราส่วนทางการเงิน 

ตามสัญญาเงินกู้ 

จํานวน 

(เท่า) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีขั้นตํ่า  1.50 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563  6.41 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน  2.00 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563  2.05 

โดยท่ีผา่นมาบริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูอ้ย่างเคร่งครัด อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างของบริษทัเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจค่อนขา้งมาก จึงทาํให้ในขณะท่ีบริษทั
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ขยายงานก่อสร้างจะทาํให้หน้ีสินของกลุ่มบริษทัขยายตวัตามไปดว้ย โดยเฉพาะหน้ีสินทางการคา้ประเภทเจา้หน้ีการคา้ เงิน

เรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง เป็นตน้ โดย ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินกูยื้มระยะยาวและหน้ีสินรวม 520.87 ลา้น

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินท่ีไม่มีภาระภาระดอกเบ้ียประเภทเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 323.32 ลา้นบาทและ

เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 21.78 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

จึงทาํให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 2.05 เท่าซ่ึงสูงกว่าเง่ือนไขท่ีสถาบันการเงินกําหนดท่ีไม่ตํ่ากว่า 2.00 เท่า

เลก็นอ้ย ดงันั้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัจึงมากกว่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูก้บัเจา้หน้ีสถาบนัทางการเงิน ซ่ึงอาจเป็น

เหตุให้บริษทัผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกูจ้นเจา้หน้ีสถาบนัการเงินใชสิ้ทธิเหตุผิดเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้เพ่ือขอเรียกให้บริษทั

ชาํระคืนเงินกูท้ั้งหมดทนัที 

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากภาระของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ซ่ึงสะทอ้นดว้ยอตัราส่วนความสามารถในการชาํระ

หน้ีของบริษทัอยูท่ี่ 6.41 เท่าซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีขั้นตํ่า 1.50 เท่าค่อนขา้งมาก นอกจากน้ี ท่ีผ่าน

มาจนถึงปัจจุบนับริษทัไดรั้บการสนบัสนุนวงเงินกูยื้มกบัสถาบนัการเงินทุกแห่งเป็นอยา่งดี อีกทั้ง ภายหลงัเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัคาดว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนจะลดลงในระดบัท่ีเหมาะสม อีกทั้งบริษทัมีการวางแผนทางการเงิน

ระยะยาวและมีการติดตามผลการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าบริษทัจะมีกระแสเงินสดเพียงพอสําหรับ

ชาํระดอกเบ้ียและเงินกูยื้ม และสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูท้ั้งจากสถาบนัการเงิน รวมทั้ง

สามารถขยายการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 

3.13 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลัก 

 ผูบ้ริหารหลกัของบริษทัคือกลุ่มผูบ้ริหารท่ีไดร่้วมก่อตั้งบริษทัมาตั้งแต่เร่ิมแรก ซ่ึงไดแ้ก่ นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม และ

นายวายุ ทองพูน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และช่ือเสียงในวงการธุรกิจจนสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่

และความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ของบริษทัมาอย่างยาวนาน ดงันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลกั จึงอาจส่งผล

กระทบท่ีทาํให้บริษทัไดรั้บความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจได ้

 อย่างไรก็ดี บริษทัตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและกาํหนดแนวทางในการลดความเส่ียงดว้ยการจดัทาํ

นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง (Succession Plan and Talent Management) พร้อมทั้งสร้างกรอบ

แนวทางในการสร้างบุคลากรของบริษัทขึ้นมาทดแทนด้วยการส่งพนักงานเข้าอบรมในหลกัสูตรต่างๆเพ่ือเพ่ิมความรู้

ความสามารถ และพิจารณาผลตอบแทนให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีและลดการพ่ึงพิง

พนกังานรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัให้

สอดคล้องกับแผนธุรกิจอีกดว้ย ซ่ึงแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกัและสร้างความยัง่ยืน

ให้แก่บริษทัไดใ้นอนาคต 

3.14 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการดําเนินงาน 

 ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวบวันุ่ม และ

นายวายุ ทองพูนซ่ึงเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่เดิม ถือหุ้นรวมจาํนวน 440,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของทุน

ชาํระแลว้ 300.00 ลา้นบาท (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3 การจดัการและการกาํกบัดูแล ขอ้ท่ี 9 ขอ้มูลหลกัทรัพย์

และผูถื้อหุ้น หัวขอ้ 9.2 ผูถื้อหุ้น) ดงันั้น หากกลุ่มผูถื้อหุ้นดงักล่าวออกเสียงไปในทิศทางเดียวกนั จะทาํให้สามารถควบคุมมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดให้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลในเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่

เสนอได ้

 บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดย

ปัจจุบนัทั้ง 3 ท่าน ไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัเพ่ือช่วยถ่วงดุล

อาํนาจในการบริหารจดัการของบริษทัไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ มีวุฒิการศึกษา

และคุณวุฒิ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถท่ีจะคุม้ครองผูถื้อหุ้นรายย่อย นอกจากน้ี ในการตดัสินใจกระทาํการหรือละเวน้

กระทาํการใดๆ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และหากบริษทัมี

ความจาํเป็นในการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษทัจะปฏิบติัตามขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศไวข้องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่าง

เคร่งครัด ทั้งน้ี บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงสาํหรับวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัการทาํรายการดงักล่าว 

ความเส่ียงจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 

3.15 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเง่ือนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังน้ี บริษทัอยูร่ะหว่างการย่ืนขออนุญาตเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อ ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ดงันั้น ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัอาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียน ทาํให้ผู ้

ลงทุนไม่มีตลาดรองเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการขายหุ้นไดต้ามราคาท่ีคาดการณ์ไว ้อยา่งไรก็ตาม 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกดัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทัในเบ้ืองตน้แลว้ เห็นว่า

บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีสามารถจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดต้ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การรับ

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ยกเวน้คุณสมบติั เร่ือง การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซ่ึงบริษทั 

จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และจะตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ซ่ึงขึ้นอยูก่บัผลของการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน ดงันั้น บริษทัจึงยงัคงมีความไม่แน่นอนในการท่ีจะไดรั้บ

อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้หุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูล้งทุนจึงอาจมีความ

เส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดรอง และอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการจาํหน่าย

หลกัทรัพยไ์ดต้ามราคาท่ีคาดการณ์ไว ้หากบริษทั ไม่สามารถกระจายหุ้นไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึง

จะทาํให้บริษทั มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลงั

การเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ีแลว้เสร็จ บริษทั จะมีการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยครบถว้นตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงักล่าวขา้งตน้ได ้

 

3.16 ความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจมีข้อจํากัดในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทในอนาคต 

 แมบ้ริษทัมหาชนจาํกดัไม่จาํเป็นตอ้งเสนอสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมก่อนเม่ือมีการออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทุน แต่บริษทัมหาชนจาํกดัก็มีการออกตราสารต่าง ๆ รวมถึงหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและตราสารประเภทอ่ืนท่ีออกโดย

บริษัท เช่น ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (TSR – 

Transferable Subscription Right) หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible Bond) เป็นคร้ังคราว โดยจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีท่ีบริษทัเสนอหรือให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนหรือสิทธิในรูปแบบใด ๆ 

บริษทัมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในการดาํเนินการเสนอขายตราสารดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยบริษทัอาจไม่เสนอสิทธิในการจองซ้ือ

ตราสารดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นสามญัท่ีมีท่ีอยูน่อกประเทศไทย นอกจากน้ี ภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบัใช ้บริษทัอาจถูกห้ามมิให้เสนอ
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ขายตราสารดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในบางประเทศ เวน้แต่ไดด้าํเนินการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บริษทัไม่อาจเสนอ

สิทธิดังกล่าวแก่ผูถื้อหุ้นสามัญท่ีมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ตามความหมายตามกฎ Regulation S ภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งท่ีมีแกไ้ขเพ่ิมเติม) เวน้แต่ (ก) มีแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีผลบงัคบัใชภ้ายในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกาดงักล่าว หรือ (ข) 

เป็นการเสนอขายสิทธิดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นตามขอ้ยกเวน้ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา การ

ปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพยห์รือขอ้กาํหนดของกฎเกณฑ์อ่ืนในบางประเทศอาจทาํให้ผูล้งทุนไม่สามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือ

ตราสารตามสัดส่วนได ้ซ่ึงอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นของนกัลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัไม่มีหน้าท่ีตอ้งดาํเนินการย่ืนขอจด

ทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทัในประเทศใด ๆ เพ่ือให้ผูล้งทุนต่างชาติสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน

ในอนาคต 
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4. การวิจัยและพฒันา 

- ไม่มี - 
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5.  สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจประกอบดว้ย  

5.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการเช่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการเช่า ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี :- 

รายการ การใช้ประโยชน์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 
ภาระผูกพนั 

ณ 31 ธ.ค.62 ณ 30 มิ.ย.63 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ซ่ึงไดแ้ก่ 

- โฉนดเลขท่ี 164285 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ (0-0-30) 

- โฉนดเลขท่ี 164286 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ (0-0-30) 

- โฉนดเลขท่ี 164287 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ (0-0-30) 

- โฉนดเลขท่ี 164288 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ (0-0-30) 

- โฉนดเลขท่ี 164289 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ (0-0-30) 

- โฉนดเลขท่ี 164290 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ (0-0-30) 

- โฉนดเลขท่ี 33206 ต.บางเด่ือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี (1-1- 43) 

- โฉนดเลขท่ี 33207 ต.บางเด่ือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี (2-1- 39) 

- โฉนดเลขท่ี 33208 ต.บางเด่ือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี (1-1- 16) 

- โฉนดเลขท่ี 53583 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี (14-3-84) 

 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

ท่ีตั้งคลงัสินคา้/วสัดุ 

ท่ีตั้งคลงัสินคา้/วสัดุ 

ท่ีตั้งคลงัสินคา้/วสัดุ 

ท่ีตั้งสาํหรับก่อสร้าง 

คลงัสินคา้/วสัดุในอนาคต 

 

 

 

9.67 

 

 

 

 

24.86 

 

40.69 

 

 

 

9.67 

 

 

 

 

24.86 

 

40.69 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

ติดภาระจาํนอง1/ 

ติดภาระจาํนอง1/ 

ติดภาระจาํนอง1/ 

ติดภาระจาํนอง1/ 

ติดภาระจาํนอง1/ 

ติดภาระจาํนอง1/ 

ติดภาระจาํนอง2/ 

ติดภาระจาํนอง2/ 

ติดภาระจาํนอง2/ 

ติดภาระจาํนอง2/ 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และ ส่ิงปลูกสร้าง 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 164285-90 

- ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33206-8 

 

อาคารสาํนกังานใหญ่ 

คลงัสินคา้/วสัดุ 

 

13.08 

23.59 

 

38.86 

23.03 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

ติดภาระจาํนอง 1/ 

ติดภาระจาํนอง 2/ 
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รายการ การใช้ประโยชน์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 
ภาระผูกพนั 

ณ 31 ธ.ค.62 ณ 30 มิ.ย.63 

- ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 53583 คลงัสินคา้/วสัดุในอนาคต 2.34 2.29 เป็นเจา้ของ ติดภาระจาํนอง 2/ 

3. เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 45.78 37.70 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

4. อุปกรณ์สาํนกังาน ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 5.48 9.32 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

5. ยานพาหนะ ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 16.21 1.583/ เป็นเจา้ของ ไม่มี 

6. สินทรัพยสิ์ทธิการใช้3/ ใชใ้นการประกอบธุรกิจ - 26.23 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

7. สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 14.54 1.00 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม  196.24 215.10   

หมายเหตุ : 

1/ บริษทัไดจ้าํนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัภายใตว้งเงินจาํนองรวม 117.90 ลา้นบาทไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตั้งแต่ปี 2558 

2/ บริษทัไดจ้าํนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัภายใตว้งเงินจาํนองรวม 385.19 ลา้นบาทไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตั้งแต่ปี 2558 

3/ ในปี 2563 บริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล โดยสินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผล

ขาดทุนสะสมจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ในขณะท่ีราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุน

ทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่ามีผลและหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ซ่ึงบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ สาํหรับสินทรัพย์

สิทธิการใชข้องบริษทัส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะจึงทาํให้ยานพาหนะ ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวนลดลงเน่ืองจากถูกจดัประเภทรายการเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการเช่า  
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5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3.53 ลา้นบาทและ 3.21 ลา้นบาท ซ่ึง

ไดแ้ก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

5.3 สัญญาสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ 

5.3.1 สัญญาเช่า 

คู่สัญญา ผูเ้ช่า: บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) (“ผูเ้ช่า”) 

ผูใ้ห้เช่า: บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)0

1 (“ผูใ้ห้เช่า”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือวางอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างต่อเติมสาํนกังานออฟฟิศบนพ้ืนท่ีเช่า 800 ตารางเมตร 

วนัท่ีทาํสัญญา 23 พฤษภาคม 2563 

ระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

อตัราค่าเช่า 15,000 บาทต่อเดือน 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีสาํคญั  ผูเ้ช่าตอ้งจ่ายเงินค่ามดัจาํจาํนวน 90,000 บาท โดยผูใ้ห้เช่าจะคืนเงินดงักล่าวใหภ้ายใน 14 วนั นบัจาก

วนัท่ีผูเ้ช่าส่งคืนพ้ืนท่ีให้กบัผูใ้ห้เช่าเรียบร้อย โดยไม่ไดเ้กิดความเสียหายใดๆในพ้ืนท่ี 

 ภายหลงัส้ินสุดสัญญาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งเก็บงานหลงัจากวนัเช่าให้แลว้เสร็จภายใน 1 วนั พร้อมรูปถ่าย 

360 องศาเพ่ือยืนยนัความเรียบร้อยส่งให้ผูเ้ช่าและหากล่าชา้เกินกว่าสัญญา ผูเ้ช่ายินยอมให้ผูใ้ห้เช่า

เก็บค่าเช่าเพ่ิมตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าเป็นรายวนั วนัละ 5,000 บาทจนกว่าผูเ้ช่าจะเก็บพ้ืนท่ี

เรียบร้อย 

 ผูเ้ช่าหรือบริวารของผูเ้ช่าตอ้งไม่ด่ืมสุรา เสพยาเสพติดทุกประเภท หรือ นาํเขา้มาในบริเวณท่ีเช่า ไม่

เล่นการพนนัหรือนาํอุปกรณ์ท่ีใชเ้ล่นการพนนัภายในบริเวณท่ีเช่า ไม่ก่อการท่ีผิดต่อกฎหมายอาญา

ใดๆ ภายในบริเวณท่ีเช่า ไม่นาํสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิดเขา้มาภายในบริเวณ

ท่ีเช่า โดยหากผูเ้ช่ากระทาํผิดอนัใดผูเ้ช่ายินยอมให้ผูใ้ห้เช่าเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนความเส่ือมเสีย

ช่ือเสียงเป็นจาํนวนเงิน 300,000 บาท 

5.3.2 สัญญากิจการร่วมค้า 

ช่ือกิจการร่วมคา้ กิจการร่วมคา้ PSE-WGE 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตสุวรรณ วิศวกร1 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือเสนอราคา ประกวดราคา ทํานิติกรรม และลงนามสัญญาต่างๆต่อหน่วยงานราชการ หรือ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอ่ืนใด ทั้งท่ีมีการประกวดราคาและท่ีไม่ไดป้ระกวดราคาว่าจา้ง 

วนัท่ีทาํสัญญา 12 ตุลาคม 2562 (รวมถึงมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ 7 เมษายน 2563) 

ระยะเวลา เร่ิม 12 ตุลาคม 2562 และส้ินสุดต่อเม่ือกิจการร่วมค้ากําหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน

หนงัสือบอกกล่าวและกิจการร่วมคา้จะเลิกกนัเม่ือครบตามหนงัสือบอกกล่าว 

สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุน 20,000,000 บาท 

 
1 นิติบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้น กรรมการ และ ผูบ้ริหารของบริษทั 
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 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตสุวรรณ วิศวกร ร้อยละ 1.00 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.00 

สาระสาํคญัของ

สัญญาจดัตั้งกิจการ

ร่วมคา้ 

 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตสุวรรณ วิศวกร เป็นผูเ้ขา้เสนอราคารับเหมาก่อสร้าง 

 คู่สัญญาร่วมกนักาํหนดจาํนวนเงินเพ่ือเป็นทุนในการดาํเนินงานกิจกรรมร่วมการคา้ และร่วมกัน

โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารในนามกิจการร่วมคา้ เพ่ือใชใ้นการรับและจ่ายเงิน 

 เม่ืองานสาํเร็จ คู่สัญญาแบ่งผลกาํไรขาดทุนตามสัดส่วนเงินลงทุน 

 ห้ามคู่สัญญาเปิดเผยขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดจ้ากการกิจการร่วมการคา้เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมของ

คู่สัญญาทุกฝ่าย และห้ามผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจการร่วมการคา้ประมูลงานหรือเสนอราคาแข่งขนั 

สัญญาก่อสร้าง

โครงการท่ี

ดาํเนินการภายใต้

กิจการร่วมคา้ 

1. สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน PFP (โรงงาน 2)” มูลค่าการก่อสร้าง 

205.00 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม กบัผูว่้าจา้ง บริษทั แปซิฟิคแปรรูปสัตวน์ํ้า จาํกดั  

2. สัญญาว่าจา้ง “โครงการต่อเติมห้องเก็บสินคา้ โรงงาน PFP” มูลค่าโครงการ 9.93 ลา้นบาท รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม กบัผูว่้าจา้ง บริษทั แปซิฟิคแปรรูปสัตวน์ํ้า จาํกดั 

5.3.3 สัญญาเช่าทางการเงิน 

ลาํดบั ประเภททรัพยสิ์น ย่ีห้อ เลขเคร่ืองยนต ์ วนัท่ีทาํสัญญา 
ระยะเวลาสัญญา

โดยประมาณ (ปี) 

1 รถยนต ์ TOYOTA 1GD0314901 26 ก.ค. 60 4 

2 รถยนต ์ TOYOTA 2GD-C277172 24 ม.ค. 61 3 

3 รถยนต ์ TOYOTA 2GD-C261733 24 ม.ค. 61 3 

4 รถยนต ์ TOYOTA 6AR-P406236 20 มิ.ย. 61 4 

5 รถยนต ์ BMW 0029W087 2 ก.ค. 61 5 

6 รถยนต ์ BMW 0099W102 28 ส.ค. 61 5 

7 รถยนต ์ TOYOTA 2GD-C443811 10 ก.ย. 61 4 

8 รถยนต ์ TOYOTA 2GD-C445639 10 ก.ย. 61 4 

9 รถยนต ์ TOYOTA 2GD-C409047 28 ก.ย. 61 4 

10 รถยนต ์ TOYOTA 2GD-C479491 8 ม.ค. 62 4 

11 Tower crane 8 Tons HITACHI 5025-19-003 1 มี.ค. 62 3 

12 รถยนต ์ TOYOTA A25-A0345435 26 มี.ค. 62 4 

13 รถยนต ์ TOYOTA 2GDC663858 2 ธ.ค. 62 4 

14 รถยนต ์ PORSCHE 199385 7 พ.ค. 63 5 
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5.3.4 สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสัญญาเงินกูยื้มเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศวงเงิน

รวม 906.44 ลา้นบาท และ 923.74 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สัญญาฉบบัท่ี 1 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ สินเช่ือเพ่ือธุรกิจคล่องตวั ประกอบดว้ย 

 สินเช่ือกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 

 สินเช่ือประเภทอ่ืน เช่น เงินกูร้ะยะส้ันโดยทาํตัว๋เงินไวเ้ป็นหลกัฐาน , ตัว๋เงินท่ีมีสินคา้กาํกบั และ/หรือ 

สินเช่ือในกลุ่มผลิตภณัฑ์ระหว่างประเทศ และ/หรือ กลุ่มหนังสือคํ้าประกนั และ/หรือ กลุ่มวงเงิน

เครดิตสาํหรับธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ 

วงเงินสินเช่ือ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 300,000,000 บาท ประกอบดว้ย 

1) สินเช่ือกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 23,250,000 บาท 

2) สินเช่ือประเภทอ่ืน 276,750,000 บาท 

ระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีทาํสัญญา หรือ ตามท่ีสถาบนัการเงินเห็นสมควร จนกว่าสถาบนัการเงินจะแจง้ยกเลิก 

วนัท่ีทาํสัญญา 30 ตุลาคม 2562 (รวมถึงมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ 3 ธนัวาคม 2562) 

ค่าธรรมเนียม • ค่าธรรมเนียมจดัการให้กูจ้าํนวน 350,000 บาท 

• กรณียกเลิกวงเงิน ร้อยละ 1.00 ของภาระวงเงินคงเหลือ  

ดอกเบ้ีย • สินเช่ือกูเ้บิกเกินบญัชี : MOR  

• สินเช่ือประเภทอ่ืน : ตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินพิจารณากาํหนด 

• กรณีเบิกเกินวงเงิน, ผิดนดั, ผิดสัญญาร้อยละ 15.00 ต่อปี 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

• จดทะเบียนจาํนอง ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 53583 (ลาดหลุมแกว้) และส่ิงปลูกสร้าง 

• จดทะเบียนจาํนองเพ่ิมหลกัทรัพย ์ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33206-08 (บางเด่ือ) 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม เป็นผูค้ ํ้าประกนัผูใ้ชสิ้นเช่ือในการชาํระหน้ีตามสัญญา 

สัญญาฉบบัท่ี 2 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ สินเช่ือระยะส้ัน โดยทาํตัว๋สัญญาใชเ้งินไวเ้ป็นหลกัฐาน เพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการเพ่ือหารายไดข้อง

ผูใ้ชสิ้นเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือ 50,000,000 บาท 

ระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีทาํสัญญา หรือ ตามท่ีสถาบนัการเงินเห็นสมควร จนกว่าสถาบนัการเงินจะแจง้ยกเลิก 

วนัท่ีทาํสัญญา 30 ตุลาคม 2562 

ค่าธรรมเนียม กรณียกเลิกวงเงินภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีทาํสัญญา ร้อยละ 1.00 ของภาระวงเงินคงเหลือ 

ดอกเบ้ีย • MLR ลบร้อยละ 2.00 ต่อปี 

• กรณีเบิกเกินวงเงิน, ผิดนดั, ผิดสัญญาร้อยละ 15.00 ต่อปี 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-6 

 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

• จดทะเบียนจาํนอง ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 53583 (ลาดหลุมแกว้) และส่ิงปลูกสร้าง 

• จดทะเบียนจาํนองเพ่ิมหลกัทรัพย ์ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33206-08 (บางเด่ือ) 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม เป็นผูค้ ํ้าประกนัผูใ้ชสิ้นเช่ือในการชาํระหน้ีตามสัญญา 

เง่ือนไขอ่ืนท่ี

สาํคญั 

• ตัว๋ใชเ้งินจะตอ้งออกตามแบบท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

• ตั๋วแต่ละฉบับจะต้องมีกําหนดการใช้เงินไม่เกิน 90 ว ัน หรือตามท่ีสถาบันการเงินพิจารณา

เห็นสมควร  

• จาํนวนเงินหนา้ตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบัตอ้งไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท และไม่มีเศษหลกัร้อย 

• ระยะเวลาการใชว้งเงินไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีทาํสัญญา หรือ ตามท่ีสถาบนัการเงินเห็นสมควร 

สัญญาฉบบัท่ี 3 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือ 130,398,839 บาท ประกอบดว้ย 

1) วงเงินคํ้าประกนั(L/G)งานก่อสร้าง (เฉพาะคราว) 10,862,335 บาท 

2) วงเงินคํ้าประกนั(L/G)งานก่อสร้าง (เฉพาะคราว) 32,587,004 บาท 

3) วงเงินอาวลั(AVAL)และ/หรือ รับรองตัว๋เงิน 

4) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั(L/G)    รวมไม่เกิน 30,000,000 บาท 

5) วงเงินออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน(P/N) (เฉพาะคราว)  

6) วงเงินสินเช่ือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน(P/N) (เฉพาะคราว) 30,000,000 บาท 

7) วงเงินคํ้าประกนั(L/G)งานก่อสร้าง (เฉพาะคราว) 26,949,500 บาท 

ระยะเวลา หนงัสือคํ้าประกนัไม่เกินระยะเวลาโครงการ / สินเช่ือรับรองและอาวลัตัว๋เงิน แต่ละฉบบัไม่เกิน 90 วนั / 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินนบัจากวนัท่ีเบิกใชแ้ต่ละคร้ัง กรณีเกินกว่าท่ีกาํหนดให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัการเงิน 

วนัท่ีทาํสัญญา 20 กุมภาพนัธ์ 2562 

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคํ้ าประกัน/ต่ออายุ หนังสือคํ้ าประกันอตัราร้อยละ 1.15-1.25 ต่อปี / 

ค่าธรรมเนียม Front end fee 6,000-18,000 บาท / ค่าธรรมเนียม Management Fee 6,000 – 18,000 บาท

ตามเง่ือนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

ดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 1.00 – 1.50 ต่อปีตามเง่ือนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

• สิทธิเรียกร้องในเงินฝากประจาํ 

• สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาจา้ง 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม, นายวาย ุทองพูน, นางพลอยพชัชา บวันุ่ม ระยะเวลาคํ้าประกนั 15 ปี 

เง่ือนไขอ่ืนท่ี

สาํคญั 

สาํหรับสินเช่ือรับรอง/อาวลัตัว๋เงิน / หนงัสือคํ้าประกนั / ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน (เฉพาะคราว) 

เม่ือส่งมอบงานแลว้ร้อยละ 90 ให้ลดวงเงินเหลือ 20,000,000 บาท 

สัญญาฉบบัท่ี 4 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-7 

 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชส้าํหรับคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาและคํ้าประกนัผลการดาํเนินงานของลูกคา้โดยเป็นหนงัสือ

คํ้าประกนั (L/G) 

วงเงินสินเช่ือ 21,254,950.74 บาท 

ระยะเวลา 30 กนัยายน 2559 – 30 มกราคม 2564 

วนัท่ีทาํสัญญา 30 กนัยายน 2559 

ค่าธรรมเนียม อตัราร้อยละ 1.25 ต่อปี 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

• สิทธิเรียกร้องในเงินฝากประจาํ 

• สิทธิเรียกร้องการรับเงินตามสัญญาจา้ง 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม, นายวาย ุทองพูน, นางพลอยพชัชา บวันุ่ม ระยะเวลาคํ้าประกนั 10 ปี 

สัญญาฉบบัท่ี 5 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใช้ค ํ้ าประกันการย่ืนซอง, ค ํ้าประกนัสัญญา, ค ํ้าประกนัผลการดาํเนินงาน ต่อหน่วยงานราชการ / 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (L/G) 

วงเงินสินเช่ือ 70,000,000 บาท 

ระยะเวลา หนงัสือคํ้าประกนัไม่เกินระยะเวลาโครงการกรณีเกินกว่าท่ีกาํหนดให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัการเงิน 

วนัท่ีทาํสัญญา 9 พฤศจิกายน 2558 

ค่าธรรมเนียม • ค่าธรรมเนียม L/G อตัราร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปีตามเง่ือนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

• ค่าธรรมเนียม Front end fee และ Management fee รวมกนัอตัราร้อยละ 0.50 ของวงเงิน 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

• จาํนองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 164285 – 90 (ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่) 

• จาํนองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 143390 (กรรมสิทธ์ิของ บจก.เซ็นทรัล ปาร์ค แลนด ์“CPL”)* 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม, นายวาย ุทองพูน, นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 

เง่ือนไขอ่ืนท่ี

สาํคญั 

• กรณี L/G สัญญา, ผลงาน ให้ใชว้งเงินไดไ้ม่เกิน 50,000,000 บาท 

• L/G คํ้าประกนัสัญญา, ค ํ้าประกนัผลการดาํเนินงาน ออกไดส้ําหรับงานท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 

บาท 

• ออก L/G ไดเ้ฉพาะมูลค่างานท่ีประมูลไดใ้นมูลค่าท่ีไม่ตํ่ากว่าราคากลางเกินร้อยละ 10.00 

สัญญาฉบบัท่ี 6 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาจา้งและผลงานตามสัญญาจา้ง โดยเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (L/G) 

วงเงินสินเช่ือ 17,897,565 บาท 

ระยะเวลา หนงัสือคํ้าประกนัไม่เกินระยะเวลาโครงการกรณีเกินกว่าท่ีกาํหนดให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัการเงิน 

วนัท่ีทาํสัญญา 9 พฤศจิกายน 2558 

ค่าธรรมเนียม • ค่าธรรมเนียม L/G อตัราร้อยละ 1.25 ต่อปี 

• ค่าธรรมเนียม Front end fee และ Management fee รวมกนัอตัราร้อยละ 0.50 ของวงเงิน 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-8 

 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

• จาํนองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 164285 – 90 (ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่) 

• จาํนองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 143390 (กรรมสิทธ์ิของ CPL)* 

• สิทธิเรียกร้องในเงินฝากประจาํ 12 เดือน จาํนวน 3,800,000 บาท 

• สิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานโครงการก่อสร้าง 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม, นายวาย ุทองพูน, นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 

สัญญาฉบบัท่ี 7 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการหมุนเวียนสาํหรับงานของหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือใชส้าํหรับงานก่อสร้างโครงการแห่งหน่ึง– เฉพาะวงเงินออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน P/N Against Payment 

วงเงินสินเช่ือ 1) วงเงินอาวลั(AVAL)  

2) วงเงินคํ้าประกนั(L/G)  

3) วงเงินออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน(P/N)เพ่ือรองรับ AVAL 

4) วงเงินออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน P/N Against Payment  

ระยะเวลา • AVAL แต่ละฉบบัให้เป็นไปตามเง่ือนไขของผูข้าย แต่ไม่เกิน 90 วนั 

• L/G ให้เป็นตามเง่ือนไขการคา้ แต่ไม่เกินระยะเวลาโครงการ 

• P/N เพ่ือรองรับ AVAL อายไุม่เกิน 30 วนั 

• P/N Against Payment แต่ละฉบับไม่เกิน 60 วนั กรณีตั๋วครบกําหนดแต่ยงัไม่ได้รับเงินค่างานให้

สามารถหมุนเวียนตัว๋ไดค้ร้ังละไม่เกิน 30 วนั รวมแลว้ไม่เกิน 120 วนั 

วนัท่ีทาํสัญญา 9 พฤศจิกายน 2558 (รวมถึงมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ 24 มกราคม 2563 ตามบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติม

สัญญาสินเช่ือคร้ังท่ี 2) 

ค่าธรรมเนียม • ค่าธรรมเนียม L/G และ AVAL : อตัราร้อยละ 1.25 ต่อปี  

• ค่าธรรมเนียม Front end fee และค่าธรรมเนียม Management fee รวมกนัอตัราร้อยละ 0.50 ของวงเงิน 

อตัราดอกเบ้ีย • P/N เพ่ือรองรับ AVAL : MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี 

• P/N Against Payment ร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชาํระทุกเดือน 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

• จาํนองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 164285 – 90 (ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่) 

• จาํนองท่ีดินโฉนดเลขท่ี 143390 (กรรมสิทธ์ิของ CPL)* 

• สิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามสัญญา / หนงัสือมอบอาํนาจรับเงินตามสัญญาจา้งรับเหมาก่อสร้าง 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม, นายวาย ุทองพูน, นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 

เง่ือนไขอ่ืนท่ี

สาํคญั 

• ให้ใช ้L/G และ AVAL ร่วมกนัทุกขณะไม่เกิน 15,000,000 บาท 

• สําหรับโครงการเดียวกันภาระวงเงิน AVAL, L/G ซ้ือสินค้า, P/N รองรับ AVAL และ P/N Against 

Payment รวมกนัทุกขณะไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่างานคงเหลือสุทธิทุกขณะ 

• ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินในอตัราไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างานสุทธิในแต่ละงวดการส่งงาน ทั้งน้ี จะตอ้ง

มีสาํเนาหนงัสือส่งมอบงานและการตรวจรับงานท่ีผูค้วบคุมงานรับรองมาประกอบการกูต้ัว๋ 

• บริษทัสามารถนําค่างานมาขายลดไดไ้ม่เกิน 2 งวดการส่งงานติดต่อกัน และไม่ให้ขายลดงวดงาน

สุดทา้ย 

รวมไม่เกิน 30,000,000 บาท 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-9 

 

• เม่ือบริษทัไดรั้บค่างานให้นาํหักชาํระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน P/N Against Payment ของงวดการส่งงาน

นั้นทนัที 

สัญญาฉบบัท่ี 8 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือ 230,000,000 บาท ประกอบดว้ย 

1) วงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (OD) 10,000,000 บาท 

2) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนังานก่อสร้าง 180,000,000 บาท 

3) วงเงินคํ้าประกนั (L/G) สาํหรับค่าวสัดุและสาธารณูปโภค    

4) วงเงินกูร้ะยะส้ัน (P/N)       รวม 40,000,000 บาท 

5) วงเงินอาวลัและ/หรือ รับรองตัว๋เงิน 

ระยะเวลา ตามขอ้ตกลงท่ีทาํกบัสถาบนัการเงินในแต่ละคราว 

วนัท่ีทาํสัญญา 22 กนัยายน 2560 (รวมถึงมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ 26 กนัายายน 2561) 

ค่าธรรมเนียม • ค่าธรรมเนียม L/G อตัราร้อยละ 1.00 - 1.50 ต่อปีตามเง่ือนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

• ค่าธรรมเนียม Front end fee อตัราร้อยละ 1.00 ของวงเงินตามเง่ือนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

อตัราดอกเบ้ีย • สินเช่ือกูเ้บิกเกินบญัชี: MOR  

• สินเช่ือเงินกูร้ะยะส้ัน : MLR ลบร้อยละ 0.75 – 1.00 ต่อปีตามเง่ือนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

• กรณีเบิกเกินวงเงิน, ผิดนดั, ผิดสัญญาร้อยละ 15.00 ต่อปี 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

สัญญาฉบบัท่ี 9 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (OD) 5,000,000 บาท 

ระยะเวลา จนกว่าสถาบนัการเงินจะแจง้ยกเลิก 

วนัท่ีทาํสัญญา 30 ตุลาคม 2557 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทเงินฝากประจาํบวกร้อยละ 1.50 ต่อปี 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

เงินฝากประจาํบญัชีของบริษทั 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ ,นางพลอยพชัชา, บวันุ่ม นายวาย ุทองพูน 

สัญญาฉบบัท่ี 10 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-10 

 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (OD) 5,000,000 บาท 

ระยะเวลา จนกว่าสถาบนัการเงินจะแจง้ยกเลิก 

วนัท่ีทาํสัญญา 21 ธนัวาคม 2560 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทเงินฝากประจาํบวกร้อยละ 1.50 ต่อปี 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

เงินฝากประจาํบญัชีของบริษทั 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ ,นางพลอยพชัชา, บวันุ่ม นายวาย ุทองพูน 

สัญญาฉบบัท่ี 11 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชส้าํหรับคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาและคํ้าประกนัผลการดาํเนินงานของลูกคา้โดยเป็นหนงัสือ

คํ้าประกนั (L/G) 

วงเงินสินเช่ือ 14,000,000 บาท  

ระยะเวลา จนกว่าสถาบนัการเงินจะแจง้ยกเลิก 

วนัท่ีทาํสัญญา 30 ตุลาคม 2557 (รวมถึงมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ 21 ธนัวาคม 2560) 

ค่าธรรมเนียม ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบัสถาบนัการเงินในแต่ละคราว 

หลกัทรัพย์

ประกนั 

เงินฝากประจาํของบริษทั 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ ,นางพลอยพชัชา, บวันุ่ม นายวาย ุทองพูน 

สัญญาฉบบัท่ี 12 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ วงเงินเฉพาะรายเพ่ือคํ้าประกนัผลงานสาํหรับโครงการงานก่อสร้างโครงการแห่งหน่ึง 

วงเงินสินเช่ือ 35,191,111.02 บาท 

ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัท่ีตามหนงัสือหรือตาม ท่ีสถาบนัการเงินเห็นสมควร 

วนัท่ีทาํสัญญา 30 ตุลาคม 2558 

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม Front end fee อตัราร้อยละ 0.75 ของวงเงินสินเช่ือ 

ห ลั ก ท รั พ ย์

ประกนั 

• จดทะเบียนจาํนองลาํดบัสอง ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 33206-08 (บางเด่ือ) 

• สิทธิการรับเงินโครงการงานก่อสร้าง 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม เป็นผูค้ ํ้าประกนัผูใ้ชสิ้นเช่ือในการชาํระหน้ีตามสัญญา 

สัญญาฉบบัท่ี 13 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-11 

 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชส้าํหรับลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  

วงเงินสินเช่ือ • สินเช่ือเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 15,000,000 บาท  

ระยะเวลา • 36 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาสินเช่ือฉบบัน้ี 

• ระยะเวลาการเบิกเงินกูไ้ม่เกิน 6 เดือนนับจากวนัท่ีลงนาม หากเกินให้กาํหนดค่าธรรมเนียมขยายอายุ

สัญญาร้อยละ 0.025 ของวงเงินกูส่้วนท่ียงัไม่ไดเ้บิก 

วนัท่ีทาํสัญญา 24 มกราคม 2563  

การจ่ายชาํระ แบ่งชาํระเป็น 36 งวด งวดละไม่ร้อยกว่าจาํนวน 420,000 บาท งวดสุดทา้ยชาํระจาํนวนท่ีเหลือทั้งจาํนวน 

ค่าธรรมเนียม • สินเช่ือเงินกูแ้บบมีระยะเวลา ค่าธรรมเนียม Management fee และ ค่าธรรมเนียม Front end fee รวมกนั

จาํนวน 25,000 บาท 

• ค่าธรรมเนียมการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดอตัราร้อยละ 2.00 ของภาระหน้ีโดยจะชาํระหน้ีเม่ือกรณี

ชาํระหน้ีดว้ยการไถ่ถอนไปยงัสถาบนัการเงินอ่ืน (Refinance) 

อตัราดอกเบ้ีย • สินเช่ือเงินกูแ้บบมีระยะเวลา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี  

ห ลั ก ท รั พ ย์

ประกนั 

• จดทะเบียนสังหาริมทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจประเภทเคร่ืองจกัร (ตามบญัชีหลกัประกนั)  

ผูค้ ํ้าประกนั1 • สินเช่ือเงินกู้แบบมีระยะเวลา นายเกรียงศักด์ิ บัวนุ่ม, นายวายุ ทองพูน, นางพลอยพัชชา บัวนุ่ม 

ระยะเวลาคํ้าประกนั 30 ปี และบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม ระยะเวลาคํ้าประกนั 3 ปี (ตาม

โครงการคํ้าประกนัสินเช่ือ SMEs ทวีค่า) 

เ ง่ื อ น ไ ข อ่ื น ท่ี

สาํคญั 

• ให้เบิกเงินกูไ้ดใ้นอตัราร้อยละ 70 ของมูลค่าเคร่ืองจกัรตามเอกสาร (ใบส่ังซ้ือ / Performa Invoice หรือ 

Sale Contract) โดยบริษทัเป็นผูช้าํระค่าเคร่ืองจกัรในส่วนร้อยละ 30 ก่อนการเบิกเงินกูธ้นาคาร หรือ

ชาํระพร้อมกบัการเบิกเงินกูธ้นาคาร 

• คุณสมบติั Approved List ของ Supplier กาํหนดไวด้งัน้ี (กรณี เพ่ิม / ลด / เปล่ียนแปลง Approved List 

ให้อยูใ่นอาํนาจของธนาคาร) 

• ไม่เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

• ประกอบกิจการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของลูกคา้ 

• ให้ใช้วงเงินกู้โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N-Against Payment) ภายใต้วงเงินอาวลัตั๋วสัญญาใช้เงิน 

(AVAL) และ/หรือวงเงินออกหนังสือคํ้ าประกัน (L/G) และ/หรือวงเงินกู้โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

(P/N-รองรับ AVAL) และ/หรือวงเงินกูโ้ดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N-Against Payment) ใชร่้วมกนัไม่

เกิน 30,000,000 บาท ตามฉบบั 9 พฤศจิกายน 2558 สําหรับก่อนสร้างโครงการ The Excel Ratchada 
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• ออกตัว๋สัญญาใช้เงิน ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่างานสุทธิท่ีลูกคา้ส่งต่อผูว่้าจา้งในแต่ละงวดการส่ง

งาน 

• กาํหนดให้ DSCR (อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี) ไม่ตํ่ากว่า 1.50 เท่าตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้

ไปจนตลอดอายสัุญญาเงินกู ้

• กาํหนดให้บริษทัดาํรง D/E ratio ไม่เกิน 2 เท่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไปจนตลอดอายสัุญญาเงินกู ้ 

สัญญาฉบบัท่ี 14 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-12 

 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจของผูใ้ชสิ้นเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือ 20,000,000 บาท 

ระยะเวลา 5 ปี นบัแต่เดือนท่ีมีการเบิกกูไ้ปจากธนาคาร 

วนัท่ีทาํสัญญา 11 เมษายน 2563 

ดอกเบ้ีย • กรณีท่ีธนาคารไดรั้บสินเช่ือภายใตโ้ครงการจากธนาคารออมสิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี 

• กรณีท่ีธนาคารไม่ไดรั้บสินเช่ือภายใตโ้ครงการจากธนาคารออมสิน อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี 

• กรณีผิดนดั, ผิดสัญญาร้อยละ 15.00 ต่อปี 

ผูค้ ํ้าประกนั1 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม เป็นผูค้ ํ้าประกนัผูใ้ชสิ้นเช่ือในการชาํระหน้ีตามสัญญา 

เ ง่ื อ น ไ ข อ่ื น ท่ี

สาํคญั 

• ตอ้งเบิกรับเงินกูก่้อนวนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 

• ชาํระคืนเงินกู ้36 งวด โดยชาํระ 1 งวดต่อ 1 เดือน งวดละ 556,000 บาท และเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั

ทาํการวนัสุดทา้ยของเดือนท่ี 25 นบัแต่เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

• ตอ้งจดัทาํและส่งสําเนางบดุล งบกาํไร-ขาดทุนประจาํปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วนั นบัแต่วนั

ส้ินงวดบญัชีนั้น ๆ 

• Debt to Equity Ratio ตอ้งไม่เกิน 2 และจะตอ้งไม่ตํ่ากว่า 0 

สัญญาฉบบัท่ี 15 

คู่สัญญา กิจการร่วมคา้ PSE-WGE (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชส้าํหรับออกหนงัสือคํ้าประกนั อาวลัตัว๋เงิน และ/หรือ รับรองตัว๋แลกเงิน 

วงเงินสินเช่ือ  76,250,000 บาท ประกอบไปดว้ย 

1) หนงัสือคํ้าประกนั 51,250,000 บาท 

2) อาวลัตัว๋เงิน และ/หรือ รับรองตัว๋แลกเงิน 25,000,000 บาท 

ระยะเวลา 1) หนงัสือคํ้าประกนั 180 วนั 

2) อาวลัตัว๋เงิน และ/หรือ รับรองตัว๋แลกเงิน ไม่เกิน 31 กรกฎาคม 2563 

วนัท่ีทาํสัญญา 20 มีนาคม 2563 

ค่าธรรมเนียม 1) หนงัสือคํ้าประกนั ค่าธรรมเนียม Front end fee 50,000 บาท 

2) อาวลัตัว๋เงิน และ/หรือ รับรองตัว๋แลกเงิน ค่าธรรมเนียม Front end fee 50,000 บาท 

ดอกเบ้ีย กรณีผิดนดั, ผิดสัญญาร้อยละ 15.00 ต่อปี 

ผูค้ ํ้าประกนั1 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เ ง่ื อ น ไ ข อ่ื น ท่ี

สาํคญั 

1) หนงัสือคํ้าประกนั 

• กรณีขอให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกนัการรับเงินล่วงหน้า ผูใ้ช้สินเช่ือจะตอ้งดาํเนินการมอบ

อาํนาจรับเงิน และ/หรือ โอนสิทธิการรับเงินค่างานในโครงการให้แก่ธนาคาร ตามแบบและวิธีการท่ี

ธนาคารกาํหนด เวน้แต่ธนาคารจะตกลงยินยอมเป็นอยา่งอ่ืน 

• มอบอาํนาจการรับเงินตาม Letter of Intent วนัท่ีตามสัญญา 19 พฤศจิกายน 2562 ระหว่าง แปซิฟิค

แปรรูปสัตวน์ํ้า จาํกดั กบั กิจการร่วมคา้ PSE-WGE 205,000,000 บาท 

• ตอ้งจดัทาํและส่งสําเนางบดุล งบกาํไร-ขาดทุนประจาํปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วนั นบัแต่วนั



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-13 

 

ส้ินงวดบญัชีนั้น ๆ 

2) อาวลัตัว๋เงิน และ/หรือ รับรองตัว๋แลกเงิน 

• กาํหนดให้ยอดคา้งหลงัการเบิกใชว้งเงินในแต่ละคร้ังตอ้งไม่สูงกว่าร้อยละ 85 ของมูลค่างานท่ียงัไม่

ส่งมอบ 

• มอบอาํนาจการรับเงินตาม Letter of Intent วนัท่ีตามสัญญา 19 พฤศจิกายน 2562 ระหว่าง แปซิฟิค

แปรรูปสัตวน์ํ้า จาํกดั กบั กิจการร่วมคา้ PSE-WGE 205,000,000 บาท 

• ตอ้งจดัทาํและส่งสําเนางบดุล งบกาํไร-ขาดทุนประจาํปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วนั นบัแต่วนั

ส้ินงวดบญัชีนั้น ๆ 

สัญญาฉบบัท่ี 16 

คู่สัญญา บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (“สถาบนัการเงิน”) 

วตัถุประสงค ์ • เพ่ือใชค้ ํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา และผลงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

• เพ่ือใชค้ ํ้าประกนัการรับเงินล่วงหนา้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 

วงเงินสินเช่ือ 299,549,500 บาท ประกอบดว้ย 

1) สินเช่ือหนงัสือคํ้าประกนั (สัญญาและผลงาน) (เฉพาะคราว) 30,909,900 บาท 

2) สินเช่ือหนงัสือคํ้าประกนั (การรับเงินล่วงหนา้) (เฉพาะคราว) 92,729,700 บาท 

3) สินเช่ือหนงัสือคํ้าประกนั (การรับเงินประกนัผลงาน) (เฉพาะคราว) 30,909,900 บาท 

4) สินเช่ือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N Pre Finance) (เฉพาะคราว) 

5) สินเช่ือรับรอง/อาวลัตัว๋เงิน (AVAL) (เฉพาะคราว)  

6) สินเช่ือหนงัสือคํ้าประกนั (ซ้ือสินคา้) (เฉพาะคราว)  

7) สินเช่ือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน (รองรับ AVAL) (เฉพาะคราว) 

8) สินเช่ือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N Against Payment) (เฉพาะคราว) 60,000,000 บาท 

ระยะเวลา ให้ดาํเนินการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานหรือมอบอาํนาจการรับเงินค่างานให้ธนาคาร ภายใน 60 

วนันบัจากวนัท่ีออกหนงัสือคํ้าประกนั 

วนัท่ีทาํสัญญา 15 เมษายน 2563 

ค่าธรรมเนียม • สินเช่ือหนงัสือคํ้าประกนั (สัญญาและผลงาน) (เฉพาะคราว) ค่าธรรมเนียมในการออก/ต่ออายุหนงัสือ

คํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1.15 ต่อปี (คิดค่าธรรมเนียมคราวละ 1 ปี) 

• สินเช่ือหนังสือคํ้ าประกัน (การรับเงินล่วงหน้า) (เฉพาะคราว) ค่าธรรมเนียมในการออก/ต่ออายุ

หนงัสือคํ้าประกนัอตัราร้อยละ 1.25 ต่อปี (คิดค่าธรรมเนียมคราวละ 3 เดือน) 

• สินเช่ือหนังสือคํ้ าประกนั ค่าธรรมเนียม Management fee และ ค่าธรรมเนียม Front end fee รวมกัน 

200,000 บาท 

ห ลั ก ท รั พ ย์

ประกนั 

จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจการนาํสิทธิเรียกร้องประเภทสิทธิการรับเงินค่างานเท่ากบัมูลค่างาน

สุทธิ 

ผูค้ ํ้าประกนั นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม, นายวาย ุทองพูน, นางพลอยพชัชา บวันุ่ม, นางสาวภคัมล จนัทร์หอม ระยะเวลาคํ้า

ประกนั 15 ปี 

เ ง่ื อ น ไ ข อ่ื น ท่ี • เม่ือผูค้ ํ้ าประกนัลงนามในสัญญาคํ้าประกนัแลว้ สามารถใช้วงเงินสินเช่ือหนังสือคํ้าประกนั (สัญญา

รวมไม่เกิน 85,000,000 บาท 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-14 

 

สาํคญั และผลงาน) (เฉพาะคราว) และวงเงินสินเช่ือหนงัสือคํ้าประกนั (การรับเงินล่วงหนา้) (เฉพาะคราว) ได้

ก่อน 

• ก่อนเบิกใช้วงเงินสินเช่ือออกตัว๋สัญญาใช้เงิน P/N (Pre Finance) (เฉพาะคราว), สินเช่ืออาวลัตัว๋เงิน 

(AVAL) (เฉพาะคราว), สินเช่ือหนงัสือคํ้าประกนั (ซ้ือสินคา้) (เฉพาะคราว), สินเช่ือออกตัว๋ใชสั้ญญา

เงิน P/N (รองรับAVAL) (เฉพาะคราว) และวงเงินสินเช่ือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน P/N (Against Payment) 

(เฉพาะคราว) จะตอ้งมีหนงัสือแจง้ให้เขา้พ้ืนท่ีจากผูว่้าจา้งมาแสดงต่อธนาคาร 

• กรณีโครงการไดรั้บขยายอายสัุญญาจา้งเหมา ให้สามารถใชว้งเงินต่อไป และกรณีอยู่ระหว่างขอขยาย

สัญญาจา้ง ให้ขยายระยะเวลาวงเงินไดโ้ดยตอ้งมีเอกสารประกอบ 

• ภาระหน้ีสินเช่ือออกตัว๋สัญญาใช้เงิน P/N (Pre-Finance) (เฉพาะคราว), สินเช่ืออาวลัตัว๋เงิน (AVAL) 

(เฉพาะคราว), สินเช่ือหนงัสือคํ้าประกนั (ซ้ือสินคา้) (เฉพาะคราว), สินเช่ือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน P/N 

(รองรับAVAL) (เฉพาะคราว) และวงเงินสินเช่ือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน (P/N Against Payment) (เฉพาะ

คราว) รวมกนัไม่เกินร้อยละ 85 ของมูลค่างานคงเหลือสุทธิ 

• เม่ือไดรั้บค่างานให้ชาํระหน้ี 1) P/N-Against Payment (เฉพาะคราว) สําหรับงานงวดเดียวกนั 2) P/N 

Pre Finance (เฉพาะคราว), AVAL และ P/N รองรับ AVAL (เฉพาะคราว) ท่ีครบกําหนดชําระ 3) 

ดอกเบ้ีย และ/หรือค่าธรรมเนียม 

• คํ้าประกนัสัญญาและผลงาน ให้ใชแ้บบฟอร์มหนงัสือคํ้าประกนัตามท่ีผูว่้าจา้งกาํหนด และในกรณีท่ีมี

การออกหนังสือคํ้ าประกันภายใต้วงเงินหนังสือคํ้ าประกัน (ย่ืนซอง, สัญญา, ผลงาน) (ถาวร) 

70,000,000 บาท ไปก่อนให้โอนภาระมาอยู่ในวเงินสินเช่ือหนังสือคํ้ าประกัน (สัญญาและผลงาน) 

(เฉพาะคราว) น้ี 

• คํ้าประกนัเงินรับล่วงหน้า ให้ใช้แบบฟอร์มตามท่ีผูว่้าจา้งกาํหนด โดยให้ออกหนังสือคํ้าประกนัได้

หลายฉบับ แต่ภาระหน้ีสินต้องไม่เกินวงเงิน, ให้นําเงินรับล่วงหน้าผ่านบัญชีท่ีบริษัทเปิดกับ

ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น และให้มีเอกสารเก่ียวกับโครงการมาประกอบการเบิกใช้วงเงิน, เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม (การรับเงินล่วงหน้า) ในแต่ละรอบผอ่นผนัให้เรียกเก็บจากภาระเงินรับล่วงหน้าส่วนท่ี

ผูว่้าจ่างยงัไม่ไดห้กัคืนจากเงินคา่งาน ในโครงการน้ี โดยตอ้งมีหนงัสือแจง้ภาระคงเหลือจากผูว่้าจา้งให้

ธนาคารพิจารณาก่อนทุกคร้ัง และธนาคารสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมยอ้นหลงั 

ตามท่ีผูว่้าจา้งใชสิ้ทธิ 

หมายเหตุ : 

1 บริษทัจะดาํเนินการถอดการคํ้าประกนัรายบุคคลของกรรมการบริษทั เมื่อบริษทัดาํเนินการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์สร็จส้ินแลว้ ตาม

เง่ือนไขของสถาบนัการเงิน 

5.3.5 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

คู่สัญญา ผูว่้าจา้ง : บริษทัผูว่้าจา้ง 

ผูรั้บจา้ง : บริษทั 

เง่ือนไขท่ีสาํคญั

ของสัญญา 

- ผูว่้าจา้งตกลงว่าจา้งและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง สถาปัตย ์งานวิศวกรรม

ระบบประกอบอาคาร และ ภูมิสถาปัตยกรรม (ถา้มี) ของโครงการของผูว่้าจา้งภายใตข้อ้ตกลงใน

สัญญา 

- ราคาท่ีตกลงตามสัญญาเป็นราคาเหมารวม โดยรวมค่าวสัดุ ส่ิงของสัมภาระ ค่าแรงงาน ค่าดาํเนินการ 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.2-5-15 

 

กาํไร ภาษีทุกประเภท ค่าประสานงาน ค่าร้ัวชัว่คราวและค่าใชจ้่ายอ่ืนใดทั้งปวงตลอดจนเคร่ืองมือท่ี

จาํเป็นสาํหรับปฏิบติังานตามสัญญา โดยถือรายการ จาํนวน และราคาตามเอกสารเสนองานแบบ

ประมูลท่ีไดช้ี้แจงประกอบแนบทา้ยสัญญา เวน้แต่กรณีท่ีผูว่้าจา้งส่ังให้มีการปรับเปล่ียนรายการ

ก่อสร้าง หรือ ส่ังงานพิเศษ/เพ่ิมเติม อนัจะส่งผลกระทบกบัปริมาณหรือชนิดของงานท่ีไดเ้คยกาํหนดไว้

ในสัญญา 

- ผูรั้บจา้งตอ้งย่ืนหนงัสือขอเบิกเงินสาํหรับงานท่ีทาํแลว้เสร็จแตล่ะงวดเพ่ือใหผู้ว่้าจา้งหรือตวัแทนของผู ้

ว่าจา้งเขา้ตรวจสอบและพิจารณาการขอเบิกเงินงวดงานต่อไป โดยในการจ่ายค่าจา้งแต่ละคร้ังผูว่้าจา้ง

จะหกัเงินไวร้้อยละ 5 เพ่ือคํ้าประกนัผลงาน โดยผูรั้บจา้งสามารถนาํหนงัสือคํ้าประกนัของสถาบนั

การเงินมาคํ้าประกนัเพ่ือรับคืนเงินจาํนวนเงินดงักล่าวได ้

- กรณีผูรั้บจา้งทาํงานล่าชา้หรือไม่แลว้เสร็จตามท่ีกาํหนดไวผู้รั้บจา้งยินยอมเสียค่าปรับในอตัราร้อยละ 

0.05 ของมูลค่างานตามสัญญา รวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีเกิดระหว่างการก่อสร้างท่ีล่าชา้จนกว่าจะแลว้เสร็จ 

เวน้แต่มีเหตุท่ีอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของผูรั้บจา้ง 

อายสัุญญา ระยะเวลาในการดาํเนินงานก่อสร้างจะกาํหนดวนัเร่ิมตน้และส้ินสุดไวใ้นสัญญา 

การยกเลิกสัญญา ผูบ้อกเลิกสัญญาตอ้งทาํเป็นหนงัสือระบุวนัท่ีกาํหนดให้สัญญาส้ินผลและส่งใหคู้่สัญญาล่วงหนา้วนัท่ีส้ิน

ผลนั้นอยา่งนอ้ย 30 วนั 

5.3.6 สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง 

คู่สัญญา ผูว่้าจา้ง : บริษทั 

ผูรั้บจา้ง : บุคคล/ห้างหุ้นส่วน/บริษทัผูรั้บจา้ง 

เง่ือนไขท่ีสาํคญั

ของสัญญา 

- ผูรั้บจา้งสัญญาว่าจะทาํงานตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นใบส่ังจา้งทั้งหมด 

- ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการให้งานสามารถใชง้านไดโ้ดยสมบูรณ์ตามวตัถุประสงคข์องแบบและรายการ

ประกอบแบบทกุประการ 

- ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกบัผูค้วบคมุงาน ผูอ้อกแบบ ตลอดจนการเขียน 

Shop Drawing, As-built Drawing จนแลว้เสร็จ 

- ผูว่้าจา้งสามารถตดังานลงบางส่วน หากผูว่้าจา้งพิจารณาแลว้ว่าผูรั้บจา้งไม่มีความพร้อมท่ีจะทาํงาน 

- ผูว่้าจา้งสามาถบอกเลิกการส่ังจา้งและยึดเงินประกนัผลงานและหลกัประกนัไดห้ากผูว่้าจา้งเห็นว่า (1) 

ผูรั้บจา้งละเลยไม่เอาใจใส่งานตามสมควรและผูว่้าจา้งพิจารณาแลว้เห็นว่าผูรั้บจา้งไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอท่ีจะทาํงานให้แลว้เสร็จตามสัญญาได ้(2) ผูรั้บจา้งจงใจท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการ

จา้งน้ี 

- การเบิกงวดงานไดต้ามผลงานท่ีทาํจริง โดยตอ้งคาํนึงถึงงวดงานของสัญญาหลกั 

- ผูรั้บจา้งตอ้งส่งงานเดือนละ 1 คร้ังตามแผนการส่งงาน 

- ผูว่้าจา้งมีสิทธิเอาเงินค่าใชจ้่ายท่ีตอ้งจ่ายแก่ผูรั้บจา้งมาจ่ายให้ลูกจา้งของผูรั้บจา้ง โดยถือว่าผูว่้าจา้งได้

จ่ายเงินจาํนวนนั้นเป็นค่าจา้งแก่ผูรั้บจา้งตามสัญญาแลว้ 

- ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากการส่งมอบงานงวดสุดทา้ยแก่เจา้ของ

โครงการ โดยดาํเนินการเขา้ตรวจเช็คการใชง้านทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี 

- ผูว่้าจา้งจะหกัเงินประกนัผลงานร้อยละ 10 ของมูลค่าท่ีผูรั้บจา้งทาํการเบิกงวดงานทุกคร้ัง และจะคนืก่ึง

หน่ึงเม่ือผูว่้าจา้งส่งมอบงานงวดสุดทา้ยแก่เจา้ของโครงการ (ผูรั้บจา้งตอ้งส่งหนงัสือการรับประกนั
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ผลงานใหผู้ว่้าจา้ง) เม่ือครบปีท่ี 1 จะคนือีก ¼ และเม่ือครบระยะเวลาการรับประกนัผลงานในปีท่ี 2 จะ

คืนอีก¼ ท่ีเหลือ ตามลาํดบั 

- หากผูรั้บจา้งทาํงานไม่เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดและผูว่้าจา้งยงัไม่ไดบ้อกเลิกสัญญา ผูรั้บจา้งจะตอ้ง

เสียค่าปรับในอตัราวนัละ 20,000 บาท 

5.3.7 การประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

คู่สัญญา 
ระยะเวลาเอา

ประกัน 
ประเภทสัญญา 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผลประโยชน์ 

บมจ.กรุงไทยพานิช

ประกนัภยั 

18 มี.ค.63 –  

18 มี.ค. 64 

ประกนัภยัความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้าง 

(ไม่รวมรากฐาน) 
7.53 

สถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึง ตามภาระผกูพนั 

บมจ.เมืองไทย

ประกนัภยั 

11 ธ.ค. 62 – 

11 ธ.ค. 63 

ประกนัภยัความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้าง 

(ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมอาคาร 

ร้ัว ประตู กาํแพง ระบบสาธารณูปโภค 

10.25 
สถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึง ตามภาระผกูพนั 
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5.3.8 การประกันภัยการปฏิบัติการตามสัญญาก่อสร้าง 

คู่สัญญา 
ระยะเวลาเอา

ประกัน 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผลประโยชน์ โครงการ 

 บมจ.อาคเนยป์ระกนัภยั 

(ร้อยละ 40 ของทนุประกนั) 

 บมจ.ทิพยประกนัภยั 

(ร้อยละ 30 ของทนุประกนั) 

 บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 

(ร้อยละ 20 ของทนุประกนั) 

 บมจ.เอฟพีจี ประกนัภยั (ไทยแลนด)์ 

(ร้อยละ 10 ของทนุประกนั) 

30 มี.ค. 62 

– 

28 ก.พ. 65 

515.80 บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) ในฐานะเจา้ของโครงการ และ/

หรือ ผูรั้บเหมาหลกั และ/หรือ ผูว่้าจา้ง และ/หรือ บริษทั

รับเหมาอ่ืนๆ และ/หรือ ผูรั้บเหมาช่วงอ่ืนๆ และ/หรือ ผูจ้ดัหา

หรือผูจ้ดัส่งวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง/ติดตั้ง และ/หรือ บริษทัท่ี

ปรึกษาโครงการ และ/หรือ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญา 

ลอฟท ์ประชาธิปก – วงเวียนใหญ่ 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 16 ก.ย. 62 

– 

16 ก.ย. 63 

62.17 องคก์ารเภสัชกรรม ในฐานะผูว่้าจา้ง และ/หรือ บริษทั เวล 

เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ในฐานะผูรั้บเหมาหลกั และ/หรือ 

ผูรั้บเหมาช่วงรายอ่ืนๆ 

ก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนท่ีบรรจยุาและ

เก็บยา อาคาร Mass Production โรง 6 

และพ้ืนท่ีซกั-อบผา้ องคก์ารเภสัชกรรม 

บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 13 ก.พ. 62 

– 

14 ต.ค. 63 

217.25 กองทพัเรือ โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ ในฐานะผูว่้าจา้ง และ/

หรือ บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ในฐานะผูรั้บเหมา

หลกั และ/หรือ ผูรั้บเหมาช่วงรายอ่ืนๆ 

ก่อสร้างอาคารพกัแพทยแ์ละพยาบาล 

โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรม

แพทยท์หารเรือ 

บมจ.เทเวศประกนัภยั 2 ก.ย. 62 

– 

2 ก.ย. 63 

284.60 บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ใน

ฐานะเจา้ของโครงการ และ/หรือ ผูว่้าจา้ง และ/หรือ ผูรั้บเหมา

หลกั และ/หรือ บริษทัรับเหมาอ่ืนๆ และ/หรือ ผูรั้บเหมาช่วง

อ่ืนๆ และ/หรือ ผูจ้ดัหาหรือผูจ้ดัส่งวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง/

ติดตั้ง และ/หรือ บริษทัท่ีปรึกษาโครงการ และ/หรือ อ่ืนๆ ท่ี

ระบุในสัญญา 

The Excel Ratchada 18 
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คู่สัญญา 
ระยะเวลาเอา

ประกัน 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผลประโยชน์ โครงการ 

บมจ.กรุงไทยพานิชประกนัภยั 15 พ.ค. 63  

–  

31 พ.ค. 64 

562.43 บริษทั ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ใน

ฐานะเจา้ของโครงการ และ/หรือ ผูว่้าจา้ง และ/หรือ บริษทั เวล 

เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ผูรั้บเหมาหลกั และ/หรือ ผูรั้บเหมา

ช่วงรายอ่ืนๆ 

The Excel Hideaway Ratchada – 

Huaikwang 

บมจ.เทเวศประกนัภยั 2 เม.ย. 2563 

– 

18 ก.ย. 2565 

618.20 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน ในฐานะเจา้ของ

โครงการ และ/หรือ บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

(มหาชน) ในฐานะผูรั้บเหมาหลกั และ/หรือ ผูรั้บเหมาช่วงอ่ืนๆ 

อาคารสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

กิจการพลงังาน 

บมจ.เทเวศประกนัภยั 30 มิ.ย. 2563  

– 

14 ก.พ. 2566 

132.00 มหาวิทยาลยัรายภฎัสงขลา ในฐานะเจา้ของโครงการ และ/หรือ 

บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ในฐานะ

ผูรั้บเหมาหลกั และ/หรือ ผูรั้บเหมาช่วงอ่ืนๆ 

อาคารหอพกันกัศึกษา 1 หลงั ณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

บมจ.เทเวศประกนัภยั 24 ก.ค. 2563 

– 

23 ก.ค. 2564 

44.89 กรมศุลกากรในฐานะเจา้ของโครงการ และ/หรือ WGE ใน

ฐานะผูรั้บเหมาหลกั และ/หรือ ผูรั้บเหมาช่วงอ่ืนๆ 

ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกนัตล่ิง

โครงการก่อสร้างท่ีพกัอาศยัสาํหรับ

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานประจาํท่าอากาศยาน

สุวรรรณภูมิ 
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5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 

 หากบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งพิจาณาลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ บริษทัจะมุ่งเน้น

ลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจของบริษทัโดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ี

บริษทัคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุนเป็นสําคญัเพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษทัโดยบริษทัจะพิจารณา

สัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุน เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั

เป็นสําคญั ทั้งน้ี บริษทัจะควบคุมดูแลดว้ยการส่งกรรมการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายของบริษทัเขา้ไปเป็นตวัแทนตาม

สัดส่วนการถือหุ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนั้ นๆ รวมทั้ง มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
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6. โครงการในอนาคต 

 

1. บริษทัมีแผนลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายคลงัสินคา้ บนท่ีดินของบริษทัโฉนดท่ีดินเลขท่ี 53583 ตั้งอยู่ท่ี อาํเภอลาดหลุมแกว้ 

จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ โรงหล่อพรีคาสท์ และใช้เป็นสถานท่ีสําหรับฝึกฝีมือแรงงานก่อสร้าง 

เน่ืองจากคลงัสินคา้ปัจจุบนัของบริษทัมีการใชป้ระโยชน์เต็มพ้ืนท่ีแลว้ โดยคาดว่าจะใชเ้งินลงทุนประมาณ 50.00 ลา้น

บาท ในปี 2563-2564 ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างโกดงัสินคา้ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั อุปกรณ์สาํนกังาน อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี การขยายคลงัสินคา้ ดงักล่าว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนการการเขา้รับงาน

โครงการในอนาคตของบริษทั และเพ่ือให้การบริการท่ีครบวงจร และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน 

รวมถึงการพฒันาความรู้ ความสามารถในการควบคุมงานโครงการก่อสร้าง 

 

2. บริษทัมีแผนลงทุนในเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์สําหรับใชใ้นงานก่อสร้างเพ่ิมเติม อาทิ ป้ันจัน่ รถแม็คโคร รถเครน รถตกั 

รถบดดิน เป็นตน้ ภายในปี 2563 - 2564 คาดว่าจะใชเ้งินลงทุนประมาณ 30.00 ลา้นบาท ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวจะช่วยเพ่ิม

ศกัยภาพของบริษทัในการเขา้รับงานโครงการจากหน่วยงานราชการ และเอกชนมากขึ้น 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบตอ่สินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 

5.00 ของส่วนผูถื้อหุ้น 
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8. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

8.1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107563000061 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จดัหา และติดตั้งงานระบบวิศวกรรม  

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 50/1203 หมู่ 9 ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

โทรศพัท ์ : 02-981-7992-4 

โทรสาร : 02-981-7995, 02-981-7970 

เวบ็ไซต ์ : www.well-graded.com 

E-Mail : info@wge.in.th 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ : 220,000,000 บาท (สองร้อยย่ีสิบลา้นบาทถว้น) 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ 

 

8.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

8.2.1 ผูส้อบบญัชี : บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

                  เลขท่ี 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนพระรามส่ี  

               เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

                  โทรศพัท ์02-259-5300-2 

    โทรสาร 02-260-1553 

8.2.2 ผูต้รวจสอบภายใน : บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั 

   เลขท่ี 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพ่ิมทรัพย(์ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน  

   บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

   โทรศพัท ์02-596-0550 

   โทรสาร 02-596-0539 

8.3.3 ท่ีปรึกษาทางการเงิน :  บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกดั  

เลขท่ี  132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 

ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 02-205-7000 

    โทรสาร: 02-205-7171 
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8.3.4 ท่ีปรึกษากฎหมาย : บริษทั ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จาํกดั 

 เลขท่ี 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์: 02-512-6090 

โทรสาร : 02-512-6091 

 

8.3.5 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หุ้นสามญั   อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี 62  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2-229-2800  

โทรสาร : 02-359-1259  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

Well Graded Engineering Public Company Limited 

 

 

ส่วนท่ี 2.3 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

9.1  จาํนวนทุนจดทะเบียน และทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน  : 300,000,000 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้  : 220,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญั  : 440,000,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว ้  : 0.50 บาท 

บริษทัไดข้ออนุญาตเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนจาํนวน 160,000,000 หุ้น ทั้งน้ี ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้น

ในคร้ังน้ี บริษทัจะมีทุนชาํระแลว้เพ่ิมขึ้นเป็น 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 0.50 บาท 

โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563ไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จาํนวน 160,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงัน้ี  

1. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและนกัลงทุนสถาบนั จาํนวน 131,000,000 หุ้น 

2. เสนอขายต่อผูมี้อุปการคุณของบริษทั จาํนวน 24,000,000 หุ้น ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเสนอ

ขายในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.40/2557 

3. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทั จาํนวน 5,000,000 หุ้น 

9.2 ผูถื้อหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นล่าสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่   

30 มิถุนายน 2563 

เสนอขายกรรมการ  

ผู้บริหารและพนักงาน 

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน 

  จํานวน (หุ้น) ร้อยละ จํานวน (หุ้น) ร้อยละ จํานวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุ่มบัวนุ่ม     
 

    

 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม  280,000,000 63.64 300,000 6.00 280,300,000 46.72 

 นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 1/ 40,000,000 9.09 300,000 6.00 40,300,000 6.72 

 นายเกรียงไกร บวันุ่ม 2/ 20,000,000 4.55 300,000 6.00 20,300,000 3.38 

           น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม3/ 20,000,000 4.55 300,000 6.00 20,300,000 3.38 

รวมกลุ่มบัวนุ่ม 360,000,000 81.82 - - 361,200,000 60.20 

2.นายวาย ุทองพูน 80,000,000 18.18 300,000 6.00 80,300,000 13.38 

3.น.ส.ทชันนัท ์กงัวานตระกูล - - 300,000 6.00 300,000 0.05 

4.ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา - - 300,000 6.00 300,000 0.05 

5.นายชาํนาญ วงัตาล - - 300,000 6.00 300,000 0.05 

รวมจํานวนหุ้นก่อนเสนอขาย 440,000,000 100.00 - - 442,400,000 73.73 

รวมจาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร 2,400,000 50.00 -5/ -5/ 

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อพนกังานของบริษทั 2,600,000 50.00 2,600,000 0.43 

รวมจํานวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท4/ 5,000,000 100.00 - - 

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและผูม้ีอุปการคุณของบริษทั 155,000,000 25.83 

รวมจํานวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ 600,000,000 100.00 
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หมายเหต ุ: 

1/ นางพลอยพชัชา บวันุ่ม เป็นภรรยานายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

2/ นายเกรียงไกร บวันุ่มเป็นนอ้งชายนายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

3/ น.ส.ภคัมน จนัทร์หอมเป็นนา้สาวนายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

4/ จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั จาํนวนรวม 5.00 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของจาํนวน

หุ้นหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนโดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 

5/ ถูกนาํไปคาํนวณรวมตามจาํนวนรายช่ือของกรรมการ / ผูบ้ริหารแต่ละราย 

 

9.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.00 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล สาํหรับงบ

การเงินรวม และหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษทัไดก้าํหนดไว ้และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่

มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง

ไดข้ึ้นอยู่กบัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั แผนการขยายธุรกิจ ความจาํเป็นและ

ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/

หรือผูถื้อหุ้นของบริษทั เห็นสมควร และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 
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10. การจัดการ 

 

โครงสร้างการจัดการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
* บริษทัว่าจา้งบริษทั บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายในซ่ีงเป็นผูใ้ห้บริการจากภายนอก (Outsource) โดยมีระยะเวลาตามว่าจา้งตามสัญญาแบบปีต่อปี  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะทาํหนา้ท่ีในการคดัเลือกและแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นประจาํทุกปี 

กรรมการผูจ้ดัการ 

(นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 
(นายเกรียงไกร บวันุ่ม) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผูต้รวจสอบภายใน * 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

บริหารสาํนกังาน 

(นางพลอยพชัชา บวันุ่ม) 

รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

บญัชีและการเงิน 

(น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม) 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน

บริหารโครงการ 1 

รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

วิศวกรรมและปฏิบติัการ 

(นายวาย ุทองพูน) 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน

บริหารโครงการ 2 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน

วิศวกรรม 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน

สนบัสนุน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานพฒันาธุรกิจ

และกลยทุธ์ 

รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

สนบัสนุนธุรกิจ 

(นายเกรียงไกร บวันุ่ม) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานบริหาร

สาํนกังาน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานบญัชีและ

การเงิน 
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 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการเหล่าน้ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี

คุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ทุก

ประการ ดงัน้ี 

10.1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

1. น.ส.ทชันนัท ์

 

 

กงัวานตระกูล 

 

ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

 

2. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม กรรมการ 

3. นายวาย ุ ทองพูน กรรมการ 

4. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม กรรมการ  

5. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม กรรมการ 

6. นายเกรียงไกร บวันุ่ม กรรมการ 

7. ผศ.ดร.วิกรม 

 

จารุพงศา 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. นายชาํนาญ วงัตาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยมีนายเกรียงไกร บวันุ่ม เป็นเลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านผา่นการอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ 1.นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม ลงลายมือช่ือกรรมการอ่ืนอีกหน่ึงคน รวม

เป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 2.นายวายุ ทองพูน นางพลอยพชัชา บวันุ่ม นายเกรียงไกร บวันุ่ม น.ส.ภคั

มล จนัทร์หอม กรรมการสามในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญับริษทั 

 รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 มีดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ 

จํานวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 

การประชุมท้ังหมดภายหลังเข้ารับตําแหน่ง 

ปี 2561 ปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

1. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล1/ - 3/3 2/2 

2. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 7/7 8/8 2/2 

3. นายวาย ุ ทองพูน 7/7 8/8 2/2 

4. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 7/7 8/8 2/2 

5. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม2/ - 5/5 2/2 

6. นายเกรียงไกร บวันุ่ม2/ - 5/5 2/2 

7. นายชาํนาญ วงัตาล1/ - 2/3 2/2 

8. ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา1/ - 3/3 2/2 
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หมายเหตุ : 1/ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

 2/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

10.2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง 

1. ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายชาํนาญ วงัตาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดและนายชาํนาญ 

วงัตาลเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน (โปรดดูประวติัเพ่ิมเติมของกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 1)  

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษทัในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 มี ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ1/ 
จํานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมการประชุม/จํานวนการประชุมท้ังหมด 

ปี 2561 ปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

1. ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา - 2/2 2/2 

2. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล - 2/2 2/2 

3. นายชาํนาญ วงัตาล - 1/2 2/2 

หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

10.3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตําแหน่ง 

1. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายอาํนาจ บารมีเก้ือกูล กรรมการบริหารความเส่ียง 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 มี ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง1/ 
จํานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมการประชุม/จํานวนการประชุมท้ังหมด 

ปี 2561 ปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

1. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม - 1/1 1/1 

2. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล - 1/1 1/1 

3. นายอาํนาจ บารมีเก้ือกูล - 1/1 1/1 

หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 
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10.4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร1/ ตําแหน่ง 

1. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวาย ุ ทองพูน กรรมการบริหาร 

3. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม กรรมการบริหาร 

4. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม กรรมการบริหาร 

5. นายเกรียงไกร บวันุ่ม กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

 

10.5. ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทั มีผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 17/2551 

ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

1.  นายเกรียงศกัด์ิ  บวันุ่ม กรรมการผูจ้ดัการ 

2.  นายวาย ุ ทองพูน รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานวิศวกรรมและปฏิบติัการ 

3.  นางพลอยพชัชา บวันุ่ม รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานบริหารสาํนกังาน 

4.  น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

5.  นายเกรียงไกร บวันุ่ม รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานสนบัสนุนธุรกิจ 

10.6. เลขานุการบริษัทและผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

10.6.1. เลขานุการบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง

นายเกรียงไกร บวันุ่ม ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั (โปรดดูคณุสมบติัในเอกสารแนบ 1) โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ี 

สาํคญั ดงัน้ี 

1.1 จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 

(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

1.3 จดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น และบริษทัตอ้งจดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร 

หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ

ตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัทาํเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว  

1.4 ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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10.6.2. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

 นางบุษรา อักษรสาร เป็นผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี (โปรดดู

คุณสมบติัในเอกสารแนบ 1) ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกรรมทางบญัชีของบริษทั ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

ระเบียบ ขอ้กาํหนด หลกัเกณฑต์่างๆ ของบริษทั โดยไดเ้ขา้ร่วมงานกบับริษทัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559  

10.7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัเป็นหลกั และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน  

 บริษทัใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี

แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น สําหรับการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร จะสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

แต่ละคน ทั้งน้ี สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย จะนาํเขา้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอมติ

เห็นชอบ และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ือขออนุมติัทุกปี 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษทัในปี 2563 ดงัน้ี 

คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง (บาท) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ประธานกรรมการ 15,000 บาท 10,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 10,000 บาท 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท 10,000 บาท 

กรรมการ 10,000 บาท 10,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท 10,000 บาท 

 ทั้ งน้ี สําหรับกรรมการท่ีดํารงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการมากกว่า 1 คณะ ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตาํแหน่งเดียว โดยในกรณีท่ีค่าตอบแทนรายเดือนของทั้ง 2 ตาํแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากนั ให้ไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือนในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากนั ให้ไดรั้บค่าตอบแทน

รายเดือนในตาํแหน่งท่ีมีอตัราสูงกว่า และ กาํหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 รวม

ทั้งส้ิน ให้อยู่ภายในวงเงิน 785,000 บาท โดยให้คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ

เปล่ียนแปลง อยา่งไรก็ตาม สาํหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเฉพาะผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน และ โบนสัตามหนา้ท่ี

ท่ีปฏิบติัเหมือนพนกังานของบริษทัเท่านั้น 
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ค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 มีดงัน้ี 

              หน่วย : บาท 

รายช่ือ 

ปี 2562 

กรรมการ 

บริษัท1/ 

กรรมการ

ตรวจสอบ2/ 

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง3/ 

ค่าตอบแทนราย

เดือน4/ 
รวม 

1. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล 45,000 20,000 10,000 50,000 125,000 

2. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม5/ - - - - - 

3. นายวาย ุ ทองพูน5/ - - - - - 

4. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม5/ - - - - - 

5. นายเกรียงไกร บวันุ่ม5/ - - - - - 

6. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม5/ - - - - - 

7. นายชาํนาญ วงัตาล 20,000 10,000 - 50,000 80,000 

8. ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา 30,000 30,000 - 50,000 110,000 

 

รายช่ือ 

งวดหกเดือนแรกปี 2563 

กรรมการ 

บริษัท1/ 

กรรมการ

ตรวจสอบ2/ 

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง3/ 

ค่าตอบแทนราย

เดือน4/ 
รวม 

1. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล 30,000 20,000 10,000 60,000 120,000 

2. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม5/ - - - - - 

3. นายวาย ุ ทองพูน5/ - - - - - 

4. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม5/ - - - - - 

5. นายเกรียงไกร บวันุ่ม5/ - - - - - 

6. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม5/ - - - - - 

7. นายชาํนาญ วงัตาล 20,000 20,000 - 60,000 100,000 

8. ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา 20,000 30,000 - 60,000 110,000 

หมายเหตุ : 1/ บริษทัจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรกตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปี 2562 ท่ีจดัขึ้นเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

นบัตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2562 ณ 14 สิงหาคม 2562 

2/ บริษทัเร่ิมจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังแรกนบัตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 ณ 14 

สิงหาคม 2562 เป็นตน้มา  

3/ บริษทัเร่ิมจ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังแรกนบัตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 ณ 

14 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้มา 

4/ บริษทัเร่ิมจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนคร้ังแรกในเดือน สิงหาคม 2562 

5/ บุคคลดงักล่าวเป็นผูบ้ริหารในบริษทัจึงไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือน 

 ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี อาจมีจาํนวนเปล่ียนแปลงไป ขึ้นอยูก่บัมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัในปีนั้นๆ 

ข. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

- ไม่มี – 
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ค. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

รายการ 

ปี 2561 ปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

จํานวนคน  

(คน) 

จํานวนเงิน  

(บาท) 

จํานวนคน  

(คน) 

จํานวนเงิน  

(บาท) 

จํานวนคน  

(คน) 

จํานวนเงิน  

(บาท) 

เงินเดือน 5 6,024,000 5 7,323,500 5 4,089,067 

โบนสั 5 1,754,000 5 4,800,000 - - 

เงินประกนัสังคม 2 18,000 2 7,500 - - 

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 5 396,144 5 187,067 5 156,300 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ - - - - 5 80,852 

อ่ืนๆ1/ 1 120,000 2 204,000 2 91,501 

รวม  8,312,144  12,522,067  4,417,720 

หมายเหตุ : 1/ ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น ค่าเดินทาง ค่านํ้ามนั เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

 การจดัสรรหุ้น IPO 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัจาํนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 3.125 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายทั้งหมดจาํนวน 160,000,000 

หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั โดยในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการ

จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวจะถูกจดัสรรต่อบุคคลตาม

ดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ทั้งน้ี ราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายให้แก่ประชาชน

เป็นคร้ังแรก โดยจะเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น IPO 

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั มีดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้นท่ีได้รับ

จัดสรร (หุ้น) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น

ท่ีเสนอขายท้ังหมด 

1. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 300,000 0.19 

2. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

วิศวกรรมและปฏิบติัการ 

300,000 0.19 

3. นายเกรียงไกร บวันุ่ม กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

บริหารสาํนกังาน 

300,000 0.19 

4. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

บญัชีและการเงิน 

300,000 0.19 

5. นายวาย ุทองพูน กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

สนบัสนุนธุรกิจ 

300,000 0.19 

6. น.ส.ทชันนัท ์กงัวานตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

300,000 0.19 

7. ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 300,000 0.19 
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ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้นท่ีได้รับ

จัดสรร (หุ้น) 

ร้อยละของจํานวนหุ้น

ท่ีเสนอขายท้ังหมด 

อิสระ 

8. นายชาํนาญ วงัตาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 300,000 0.19 

9. พนกังาน 2,600,000 1.63 

รวม 5,000,000 3.13 

10.8. บุคลากร 

10.8.1. จํานวนพนกังานท้ังหมด 

 จาํนวนพนักงานทั้งหมดของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 

30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวนทั้งส้ิน 161 คน 189 คน และ 168 คน ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดจาํนวนบุคลากร ตามสายงาน

ดงัน้ี  

ฝ่าย/แผนก 
จํานวนพนกังาน (คน) 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค.61 ณ วันท่ี 31 ธ.ค.62 ณ วันท่ี 30 มิ.ย.63 

โครงการ 97 100 79 

วิศวกรรม 10 13 17 

บริหารจดัการแรงงาน 5 8 7 

ซ่อมบาํรุง 6 6 6 

จดัซ้ือจดัหา 8 9 7 

พฒันาธุรกิจ 10 14 16 

บริหารคุณภาพ 1 1 1 

บริหารสัญญาและงานประมูล 7 12 9 

ความปลอดภยั 1 1 2 

ทรัพยากรบุคคล 1 2 2 

ธุรการ 2 3 3 

การเงิน 4 5 5 

บญัชี 6 7 7 

ทรัพยสิ์น/คลงัสินคา้ 3 8 7 

รวม 161 189 168 

10.8.2. ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 มี

จํานวน 70.80 ล้านบาท 82.11 ล้านบาท และ 37.15 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส 

ประกนัสังคม ผลประโยชน์พนกังาน เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
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 การจดัสรรหุ้น IPO 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทัจาํนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 3.125 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายทั้งหมดจาํนวน 160,000,000 

หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั โดยในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการ

จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวจะถูกจดัสรรต่อบุคคลตาม

ดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ทั้งน้ี ราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายให้แก่ประชาชน

เป็นคร้ังแรก โดยจะเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้น IPO 

10.8.3. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทั ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของ บริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 โดยพนกังานท่ีเขา้ร่วมกองทุนสํารองเล้ียงชีพนั้น จะจ่ายเงินสะสม

เข้ากองทุนในอตัราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย ในขณะท่ีบริษทัจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3.00 ของ

เงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

10.8.4. ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 

10.8.5. นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บริษทัมีนโยบายจดัอบรมสัมมนาเพ่ือพฒันาทักษะและความสามารถของบุคลากร และให้พนักงานสามารถขอไป

อบรมสัมมนาภายนอกได ้หรือตามความจาํเป็นและเห็นสมควรของหวัหนา้งาน 
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11. การกํากับดูแลกิจการ 

11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practice) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น 

คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การกาํหนดหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ซ่ึงกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด 

ดงัน้ี :- 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทั และในฐานะนกั

ลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ 

สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทั สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน

การร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการอาํนวยความสะดวกใน

การใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี :- 

1. บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีในแต่

ละปี พร้อมทั้งจดัส่งหนังสือนดัประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุม 7 วนั ก่อนการประชุม และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหนา้เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนั

ประชุม  

2. บริษทัจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษทัอย่างน้อย 21 วนั พร้อม

ทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้น 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไป

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

4. ก่อนการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อน

วนัประชุมผา่นอีเมลแ์อดแดรส (Email Address) ของเลขานุการบริษทั 

5. ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งขอ้ซักถาม ให้ขอ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมใน

ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม

เพ่ือตอบคาํถามและให้ขอ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย และกาํหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวน

หุ้น โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียงและไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 

ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย นกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้นต่างชาติ บริษทักาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้

หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย โดยผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการ

อิสระ ซ่ึงจะพิจารณาดาํเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริงและหาวิธีการแกไ้ขให้เหมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองสาํคญัและมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมี

ผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา

กาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นตน้ โดยบริษทัจะดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุ้น  

การดาํเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัตามลาํดบัวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ

ครบถว้น มีการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสาํคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ ทั้งน้ี ในกรณี

ท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล

ใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุม การลงคะแนน

เสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการ

แต่งตั้งกรรมการดว้ยการลงมติเป็นรายบุคคล 

  นอกจากนั้น บริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 

เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลงัการ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืนดว้ย 

 บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั และ

บทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัทาํการ ให้สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและ

ผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนักดีว่า การสนับสนุนและ

ขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติั

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากนั้น บริษทัยงั

ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษทัตามแนวทาง 

ดงัต่อไปน้ี :- 
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(ก) ผูถื้อหุ้น : บริษทัมุ่งเน้นพฒันาองคก์รให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัมี

รายไดแ้ละผลกาํไรเพ่ิมขึ้นได ้เป็นการเพ่ิมมูลค่าของบริษทัและส่งผลให้ผูถื้อหุ้น

ของบริษทัไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด  

(ข) ลูกคา้ : บริษัทคาํนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ

รับผิดชอบต่อลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม  

(ค) คู่คา้ : บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ 

และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาท่ีทาํร่วมกนั เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีทาง

ธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ

ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  

(จ) 

 

พนกังาน : บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้

ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพ่ือพฒันาความรู้

ความสามารถของพนกังาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษทัให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดาํเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม และให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกูลและสร้างสรรคต์่อสังคม

ตามความเหมาะสม  

(ช) ส่ิงแวดลอ้ม : บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 

และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เหล่านั้นไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัตระหนกัดีถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง

การเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอ่ืนท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึงล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยเม่ือบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้จะดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการ

เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.well-graded.com 

บริษัทได้มอบหมายให้นายเกรียงไกร บัวนุ่มเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor 

Relations) เพ่ือทาํหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี คณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอรวมทั้งมี

การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย

และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัให้

เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 8 ท่าน ซ่ึงได้รวมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติเป็น

กรรมการอิสระ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลดาํเนินงานของบริษทัให้มี

ความถูกตอ้งและโปร่งใส 

ตามขอ้บังคบัของบริษทักาํหนดไวว่้า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี กรรมการต้องออกจากตาํแหน่งใน

อตัราส่วนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวน

ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธี

จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อย่างไรก็

ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการจาํนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละ

ชุด  

บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะไวอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจเบด็เสร็จ และมีการถ่วงดุลใน

มติท่ีสําคญั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) รวมทั้งกรรมการบริษทั

จะไม่สามารถอนุมติัรายการใดๆท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนไดเ้สียในการทาํ

รายการนั้น 

ทั้งน้ี บริษทัมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้ง

ทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 
 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้าํ ซ่ึงเป็น

ท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ

ธุรกิจ และกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัตั้ ง

คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือติดตามและดูแลการดาํเนินงานของบริษทั 
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2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้

ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว

เป็นประจาํ นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัจะ

ถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกาํกบัดูแลกิจการไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทัไดก้าํหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั ผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกาํหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบติั

ตามแนวทางดงักล่าว 
 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์  โดยกําหนดให้ผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง

ความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติัใน

ธุรกรรมนั้นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและหรือสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 
 

2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน และเพ่ือให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษทัจึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 

ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญจาก

ภายนอกเพ่ือทาํหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัท่ีสาํคญัของบริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ 
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2.5 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและ

การเงินและผู ้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดย

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมทั้งจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน 

และไม่ใช่การเงิน บนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น และสมํ่าเสมอ 
 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจดัให้มีการ

ประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น มีการส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือ

รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการกาํหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล

อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและพิจารณา

เร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเข้ารับ

พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมี

ประธานท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุม ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการ

บริษทัให้ถือมติเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/

หรือ ไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง

เพ่ือช้ีขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการประชุมเสร็จ และจดัเก็บรายงานการ

ประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

ในปี 2561ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 บริษทัไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียด

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดงัน้ี :- 

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 มี ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ จํานวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมดภายหลงัเข้ารับตําแหน่ง 

    ปี 2561 ปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

1. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล1/ - 3/3 2/2 

2. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 7/7 8/8 2/2 
3. นายวาย ุ  ทองพูน 7/7 8/8 2/2 
4. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 7/7 8/8 2/2 
5. น.ส.ภคัมล  จนัทร์หอม2/ - 5/5 2/2 
6. นายเกรียงไกร  บวันุ่ม2/ - 5/5 2/2 
7. นายชาํนาญ  วงัตาล1/ - 2/3 2/2 
8. ผศ.ดร.วิกรม   จารุพงศา1/ - 3/3 2/2 
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หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

 2/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

ทั้งน้ี ท่ีผา่นมา บริษทัไดด้าํเนินการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้ทุกคร้ัง เพ่ือให้กรรมการบริษทั มี

เวลาท่ีจะศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเขา้ร่วมการประชุมดว้ยทุกคร้ัง 

โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือ

รับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ ัดเก็บข้อมูลหรือ

เอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิงในภายหลงั 

 

4. ค่าตอบแทน 

บริษทัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษทัดาํเนินการเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบ

และถ่วงดุลในประเด็นดังกล่าว ผ่านการกาํหนดโครงสร้างกรรมการท่ีมีการถ่วงดุลผ่านการมีคณะกรรมการท่ีไม่ได้เป็น

ผูบ้ริหาร และไม่มีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูบ้ริหารของบริษทั กล่าวคือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระและ

ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงในการพิจารณาสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะไดรั้บการพิจารณาโดยองค์

คณะของกรรมการบริษทั ทาํให้การพิจารณาไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ทั้ งน้ี บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบ้ริหารของ

บริษทั เพ่ือให้การปฏิบติังานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษทัจะจดัให้มีการแนะนาํแนวทาง

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบติั

หนา้ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้รอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 3 คณะ ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) คณะกรรมการ

บริหาร (Executive Committee) ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นโครงสร้างองคก์ร หัวขอ้ท่ี 2.3-10 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ ทั้งน้ี ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  1/2563 เม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี 
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11.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

1. น.ส.ทชันนัท ์

 

กงัวานตระกูล 

 

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม กรรมการ 

3. นายวาย ุ ทองพูน กรรมการ 

4. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม กรรมการ  

5. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม กรรมการ 

6. นายเกรียงไกร บวันุ่ม กรรมการ 

7. นายชาํนาญ วงัตาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. ผศ.ดร.วิกรม 

 

 

จารุพงศา 

 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยมีนายเกรียงไกร บวันุ่ม เป็นเลขานุการบริษทั 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 มีการกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัมี

อาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โดยสรุปอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี  

3. ควบคุม กํากับ ดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีอาํนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมติันโยบาย แนวทาง และแผนการดาํเนินงานสาํหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่

ของบริษทั ตามท่ีไดรั้บเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร 

5. มีอาํนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนาํให้อนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

6. ดาํเนินการให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจดัการความ

เส่ียงและความน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตามและ

ดาํเนินการร่วม และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

8. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัและกาํหนดให้

มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือมีความจาํเป็น 
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9. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะเพ่ือ

ใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

10. มีอาํนาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทั หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของ

บริษทั 

11. แต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีอาํนาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” ให้มีความความหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั

หรือบริษทัยอ่ย  

  เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน  

• เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความรับเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

- การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

- การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

- การออกหุ้นใหม่เพ่ือชาํระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจาํนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 

- การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การควบหรือเลิกบริษทั 

- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัย่อย กรรมการซ่ึงมี

ส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง 

1. ผศ.ดร. วิกรม จารุพงศา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายชาํนาญ วงัตาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และนายชาํนาญ 

วงัตาลเป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน (โปรดดูประวติัเพ่ิมเติมของกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 1) 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมี

ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. สอบทานกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีควรและมีการเปิดเผย

อยา่งเพียงพอ ตลอดจนมีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

2. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีผูส้อบบัญชีของบริษัท เพ่ือให้ดําเนินการ

ตรวจสอบบญัชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษทั โดยคณะกรรมตรวจสอบมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

คดัเลือก ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลการทาํงานของสาํนกังานสอบบญัชี เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํ

หรือการออกรายงานการตรวจสอบบญัชี หรือการดาํเนินการตรวจสอบอ่ืนใด บริการสอบทานหรือการให้ความเช่ือมัน่

สาํหรับบริษทั 

  ผูต้รวจสอบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอาํนาจในการอนุมติัเง่ือนไขและค่าบริการเบ้ืองตน้สําหรับบริการดา้นการตรวจสอบและบริการอ่ืนท่ีเสนอ

โดยผูต้รวจสอบบญัชี  

  ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่าบริการตรวจสอบบญัชี  

3. ประชุมหารือร่วมกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีตามความเหมาะสม เก่ียวกบัปัญหาและขอ้จาํกดัในการตรวจสอบ 

รวมถึงการดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกดันั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเส่ียง

ของบริษทั รวมถึงความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเส่ียงดงักล่าว 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัตอ้งดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ใดๆ ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัรายงานทางการเงิน รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. ส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งหารือกบัผูส้อบ

บญัชีเก่ียวกบัความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษทั รวมถึงความสัมพนัธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผูส้อบบญัชี

กบับริษทั ตลอดจนความสัมพนัธ์อ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมของผูต้รวจสอบบญัชี 
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5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั มาตรฐานการบญัชี และนโยบายบญัชี และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัเก่ียวกบั

มาตรฐานบัญชี หลกัการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีท่ีสําคญั ท่ีส่งผลกระทบต่อรายงานทาง

การเงินของบริษทั ซ่ึงรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตดัสินใจดงักล่าว 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. สอบทานและอนุมติัหรือให้สัตยาบนัในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีถูกกาํหนดให้

เปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตําแหน่ง 

1. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวานตระกูล กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายอาํนาจ บารมีเก้ือกูล กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงมีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. กาํหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนให้มีการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกาํหนดแนว

ทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์สําคญั ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ังเพ่ือพิจารณา หารือ และดาํเนินการใดๆ ให้สาํเร็จลุล่วง

ตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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(3) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ตําแหน่ง 

1. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวาย ุ ทองพูน กรรมการ 

3. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม กรรมการ  

4. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม กรรมการ 

5. นายเกรียงไกร บวันุ่ม กรรมการ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการบริหารมี

อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัน้ี  

1. จดัทาํและนาํเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของ

บริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบริหารต่างๆของบริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

4. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ้่ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการดาํเนินงานต่างๆ การกูยื้มหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก

สถาบนัการเงิน การให้กูยื้มเงิน ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนั เพ่ือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษทั และเป็นไป

เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษทั ภายในวงเงินท่ีกาํหนด ทั้งน้ี การกระทาํดงักล่าวจะตอ้ง

อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือกฎหมายอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5. กาํหนดโครงสร้างองค์กรและอาํนาจการบริหารจดัการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคดัเลือก การว่าจา้ง การ

โยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมอบหมาย

ให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทัท่ีจะลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

6. กาํกบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง

หรือหลายคนกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ

บริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

7. มีอาํนาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการของบริษทั หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทั

ย่อยของบริษทั (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ ซ่ึงการอนุมัติรายการใน
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ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการ

ดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการ

กาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
 

(4) กรรมการผู้จัดการ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดก้าํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ี

บริหารและควบคุมบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์เบ้ืองตน้ของบริษทั โดยกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีและ

รับผิดชอบต่อการดาํเนินงานของบริษทัทั้งดว้ยตนเอง หรือมอบหมายให้ผูบ้ริหารอ่ืนในระดบัถดัไปเป็นผูด้าํเนินการแทน 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการมีดงัต่อไปน้ี  

1. จดัทาํแผนงานระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะส้ัน (1 ปี) รวมทั้งแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ตลอดจน กล

ยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนให้แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย 

2. กาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดและการขาย รวมทั้งแผนการประชาสัมพนัธ์ และแผนส่งเสริมการขาย 

ให้เหมาะสมกบัตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

3. ติดตามและประเมินสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต เพ่ือพฒันาธุรกิจใหม่ และเพ่ิมช่องทางการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

4. การจัดองค์กรและงานโดยมีอํานาจในการกําหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง 

หนงัสือเวียน การกาํหนดสายการบงัคบับญัชา และผงัการดาํเนินงาน การกาํหนดตารางอาํนาจอนุมติัปฏิบติังาน และ

การกาํหนดระดบังาน Job Description และ Job Specification 

5. มีอาํนาจในการดาํเนินธุรกิจใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ คาํส่ัง ตลอดจนมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

6. มีอาํนาจออกคาํส่ัง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษทั 

และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

7. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละวนัเพ่ือเตรียมตวั และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้ง

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

8. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็น และเป็นการ

ดาํเนินธุรกรรมทางการคา้ปกติ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั 

9. ขออนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ่การดาํเนินงานของบริษทั หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคร้ังคราว 
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11.3 สรุปตารางอํานาจอนุมัติรายการท่ีสําคัญ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ตําแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

1.กาํหนดงบประมาณค่าใชจ่้าย

ลงทุนในสินทรัพยป์ระจาํปี 
- - / 

2.การอนุมติัเพ่ิมเติมงบประมาณ

รายจ่ายการลงทุนในสินทรัพยท่ี์

อยูน่อกเหนืองบประมาณประจาํปี 

- 
< ร้อยละ 20 ของงบประมาณรวม

และรายงานคณะกรรมการบริษทั 

> ร้อยละ 20 ของ 

งบประมาณรวม 

3.การจาํหน่ายสินทรัพยอ่ื์นท่ีมิใช่

สินคา้ 

< 5,000,000 บาท และรายงาน

คณะกรรมการบริหาร 

< 10,000,000 บาท และรายงาน

คณะกรรมการบริษทั 
> 10,000,000 บาท 

4.การขออนุมติัซ้ือและการจดัซ้ือ

สินทรัพยท์ัว่ไป 
< 200,000 บาท >2,000,000 บาท - 

5.การอนุมติัการก่อหน้ีหรือกูยื้ม

เงินท่ีผูกพนัต่อบริษทั 
- < 300,000,000 บาท > 300,000,000 บาท 

6.การอนุมติัการเลือกโครงการ

เพ่ือทาํการประมูลโครงการ 
/ - - 

7.การอนุมติัราคาประมูลโครงการ

ในเบ้ืองตน้ 
< 500,000,000  > 500,000,000 บาท  - 

หมายเหตุ :  - อาํนาจอนุมติัดงักล่าวเป็นการพิจารณาต่อคร้ัง 

 - ตารางอาํนาจอนุมติัขา้งตน้ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563  

- กรณีบริษทัจะเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั อาํนาจอนุมติัจะตอ้งพิจารณาเกณฑ์การทาํ “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ตามมาตรา 

89/12 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง รายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ควบคู่ดว้ย 

- กรณีบริษทัจะเขา้ทาํรายการซ้ือหรือขายสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย อาํนาจอนุมติัจะตอ้งพิจารณาเกณฑ์การทาํ “รายการ

ไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์ ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 และ

ประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 ควบคู่ดว้ย 

 

11.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) โดยมีหลกัเกณฑ์และขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

(1) การสรรหากรรมการบริษัท 

 บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็น

กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวข้องตามเกณฑ์ท่ี

กฎหมายกาํหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี :- 

1. กรรมการของบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน 

โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์คุณสมบติักรรมการอิสระตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

4. กรรมการบริษทัสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้แต่การเป็นกรรมการดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัและตอ้งเป็นไปตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ทั้งน้ีในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนจะตอ้งไม่เกิน 5 บริษทั 

5. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักิจการของบริษทัไม่ว่าจะทาํเพ่ือ

ประโยชน์ตนหรือประโยชน์บุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

6. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดส่้วนเสียของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วน

ไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

7. กาํหนดให้ประธานกรรมการบริษทัเป็นอิสระและจะตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการและประธาน

กรรมการบริหาร 

8. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด ถา้

จาํนวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการ

ซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นออกจากตาํแหน่งก่อน กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

9. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเข้ามา

ตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวบรวมรายช่ือดังกล่าว เพ่ือพิจารณา

คุณสมบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และคดัเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั

ต่อไป 

10. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

10.1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

10.2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

10.3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดับถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อก

เสียงช้ีขาด 

11. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจดาํเนินการ

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการนั้น

จะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ
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ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน โดยมติดงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

12. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 (และตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ

ให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด

โดยจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยต์ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ี

ออกหลกัทรัพย ์ 

2. เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการทาํงานท่ีดีและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติั

หนา้ท่ีให้แก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจ หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอ่ืน  ๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 

4. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย 

5. กรรมการบริษทัไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็น

หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาํเพ่ือ

ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง  

6. กรรมการบริษทัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัทาํขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดย

ออ้ม หรือถือหุ้น หุ้นกู ้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

7. คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจกาํหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในภายหลงั 

การเลือกตั้งกรรมการบริษทัและการดาํรงตาํแหน่ง 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัให้กระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ให้กระทาํตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง เท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน 

ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมีตามขอ้ 1 

ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการ

เลือกตั้งกรรมการ เพ่ือให้ผูใ้ดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-

CUMULATIVE VOTING เท่านั้น) 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานท่ีประชุม

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ให้คณะกรรมการบริษทัมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามขอ้น้ีจะเลือกตั้งให้เขา้รับ

ตาํแหน่งอีกก็ได ้นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
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(ก.) ตาย 

(ข.) ลาออก 

(ค.) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 

(ง.) ท่ีประชุมมีมติให้ออก 

(จ.) ศาลมีคาํส่ังให้ออก 

5. เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากตาํแหน่งให้ย่ืนใบลาออกของตนให้ท่ีนายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

6. กรรมการของบริษทั ท่ีจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืน ตอ้งรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

 

(2) การสรรหาคณะกรรมการอิสระ 

บริษทัคดัเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคบั และ/หรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะจดัให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัแต่ตอ้ง

ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน โดยบริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคณะกรรมการบริหารตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 

ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อ

สํานักงาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วน

ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ี

จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้

ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

ก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ

หรือให้กูยื้ม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั 

หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้น

บาทขึ้นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.3-11-18 

 

 ทั้ งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี

ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึง (1) ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง (1) ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจใน

รูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามวรรคขอ้ 4. หรือขอ้ 6. ให้บริษทั จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการ

บริษทัท่ีแสดงว่าไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่าการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและ

การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการอิสระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทาํให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

1. ให้คณะกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอิสระซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจ

ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ทั้งน้ี นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการอิสระจะพน้จากตาํแหน่ง

เม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระตามกฎบตัร หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) พน้วาระจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

(จ) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทัลงมติให้พน้จากตาํแหน่ง 

(ฉ) ศาลมีคาํส่ังให้ออก 

2. กรรมการอิสระคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองการลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีกรรมการอิสระพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการอิสระท่ีพน้จากตาํแหน่ง

ตอ้งรักษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการอิสระชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

3. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการอิสระแทนภายใน 90 วนั เพ่ือให้กรรมการอิสระมีจาํนวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการอิสระแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของ

กรรมการอิสระซ่ึงตนแทน 

 

(3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบติั ดงัน้ี:- 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทั ท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน  

2. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความชาํนาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 

คนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงิน 

3. ให้คณะกรรมการของบริษทัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ให้ผูจ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในดา้นการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตาํแหน่ง 

คุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบ

รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อ



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ี

ปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํ

รายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับ

สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ํ้ าประกัน การให้

สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลทาํให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระ

หน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ

นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต.  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจาก

ตาํแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

(ง) พน้วาระจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัโดยควรแจ้งเป็น

หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมัติ โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองการ

ลาออกพร้อมสําเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่งตอ้งรักษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งได้เพียงวาระท่ียงัคง

เหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

(4) การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี:- 

1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย

จาํนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

2. เป็นผูมี้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพ่ือกาํหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้

ครอบคลุมทั้งองคก์ร รวมทั้งกาํกบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

3. กาํหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยอาจเป็น

หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควรซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้ง

สนบัสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควรซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนและคอย

ช่วยเหลือการทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตลอดจนการจดัเตรียมวาระการประชุม และบันทึก

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในดา้นธุรกิจของบริษทั ดา้นกฎหมาย และดา้นอ่ืนๆ  
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3. มีวุฒิภาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเห็นท่ีแตกต่าง และมีความเป็นอิสระ 

4. สามารถอุทิศเวลาในการทาํหนา้ท่ี 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงดาํรงตาํแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี 

 

(5) การสรรหากรรมการบริหาร 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหาร ดงัน้ี:- 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัท่ี

สามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถกาํหนดนโยบาย 

แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบาย

ท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยให้มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. จดัทาํและนาํเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของ

บริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบริหารต่างๆของบริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

4. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ้่ายเงินเพ่ือการลงทุนหรือการดาํเนินงานต่างๆ การกูยื้มหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก

สถาบนัการเงิน การให้กูยื้มเงิน ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนั เพ่ือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษทั และเป็นไป

เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษทั ภายในวงเงินท่ีกาํหนด ทั้งน้ี การกระทาํดงักล่าวจะตอ้ง

อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือกฎหมายอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5. กาํหนดโครงสร้างองค์กรและอาํนาจการบริหารจดัการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคดัเลือก การว่าจา้ง การ

โยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมอบหมาย

ให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจแทนบริษทัท่ีจะลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

6. กาํกบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง

หรือหลายคนกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ

บริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

7. มีอาํนาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการของบริษทั หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทั

ย่อยของบริษทั (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ ซ่ึงการอนุมัติรายการใน
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ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการ

ดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการ

กาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 

 

(6) การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ ดงัน้ี:- 

คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการบริหารงานบริษทั จึงกาํหนด

อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ ดงัน้ี 

1. จัดทาํแผนงานระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะส้ัน (1 ปี) รวมทั้งแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ตลอดจน 

กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนให้แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย 

2. กาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดและการขาย รวมทั้งแผนการประชาสัมพนัธ์ และแผนส่งเสริมการขาย 

ให้เหมาะสมกบัตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

3. ติดตามและประเมินสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต เพ่ือพฒันาธุรกิจใหม่ และเพ่ิมช่องทางการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

4. การจัดองค์กรและงานโดยมีอํานาจในการกําหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง 

หนงัสือเวียน การกาํหนดสายการบงัคบับญัชา แลผงัการดาํเนินงาน การกาํหนดตารางอาํนาจอนุมติัปฏิบติังาน และ

การกาํหนดระดบังาน Job Description และ Job Specification 

5. มีอาํนาจในการดาํเนินธุรกิจใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คาํส่ัง ตลอดจนมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

6. มีอาํนาจออกคาํส่ัง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษทั 

และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

7. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละวนัเพ่ือเตรียมตวั และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้ง

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

8. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็น และเป็นการ

ดาํเนินธุรกรรมทางการคา้ปกติ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั 

9. ขออนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ่การดาํเนินงานของบริษทั หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคร้ังคราว 

  

ทั้งน้ี อาํนาจในการกระทาํนิติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกรรมการผูจ้ดัการหรือ

บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์หรือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใตข้อบข่ายอาํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใน

การพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระทาํในนาม
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ของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนําเสนอเพ่ือให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

นาํเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และ

ตามกฎหมายต่อไป 

11.5 นโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษทัจะลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง และผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยการอนุมติัการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บ

จากการพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาํไรท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น จากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอบเขตอาํนาจการอนุมติัท่ีกาํหนด 

 บริษทัจะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นในแต่ละบริษทั เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ดาํเนินการให้สอดคล้องกับ

นโยบายของบริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หากการเข้าทาํรายการ หรือการดาํเนินการใด ๆ ของบริษทัย่อยท่ีเข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญั

ท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ

การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม บริษทัย่อยจะเขา้ทาํ

รายการหรือดาํเนินการนั้นไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทั และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 นอกจากน้ี หากในการเขา้ทาํรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษทัยอ่ย อนัทาํให้บริษทัมีหนา้ท่ี

ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด ผูแ้ทนของบริษทัยอ่ยนั้น ๆ มี

หนา้ท่ีตอ้งแจง้บริษทัทนัทีท่ีทราบว่ามีแผนท่ีจะเขา้ทาํรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

 คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมแต่ละบริษทัจะมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีสําคญัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

ให้แก่บริษทัทราบ โดยนาํประกาศท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนาํส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของ

ตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษทัให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ และการทาํธุรกรรมกบับริษทั 

บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการทาํ

รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 บริษทัจะกาํหนดแผนงานและดาํเนินการท่ีจาํเป็น เพ่ือทาํให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมมีการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษทัจะดาํเนินการท่ีจาํเป็นและติดตามให้บริษทัย่อย

และ/หรือบริษทัร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนิน

ธุรกิจ 
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11.6 นโยบายการควบคุมเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน จึง

กาํหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาขอ้มูลภายในให้เป็นความลบัระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น รวมทั้งกาํหนดบทลงโทษอย่าง

ร้ายแรงสาํหรับผูท่ี้นาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน, คู่สมรส หรือผูท่ี้

อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคลดงักล่าวถือหุ้นรวมกนัเกินร้อย

ละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากท่ีสุดในนิติบุคคลดงักล่าว (นบันิติบุคคลทอด

เดียว) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตาม

มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทั้ง

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

2. ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัซ่ึงมีหน้าท่ีตามขอ้ 1. จดัทาํและเปิดเผยรายงาน การถือครองหลกัทรัพยแ์ละ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และจดัส่งสําเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสําคญัซ่ึงมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยต์อ้งใช้ความระมดัระวงัในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบ

การเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีขอ้มูลภายใน

ของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ่ื้นทราบจนกว่า

จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาตรการลงโทษหากมีการกระทาํการ ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัถือเป็นความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่

กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็น

พนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แลว้แต่กรณี เป็นตน้  

4. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรือ

ฐานะเช่นนั้น มาใชเ้พ่ือการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอ

ซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) ของบริษทัไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกิด

ความเสียหายแก่บริษทัไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ

ผูอ่ื้น หรือนาํขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระทาํดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็

ตาม 

11.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1.ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสําหรับงวดบญัชีปี 2561 และปี 2562 ให้แก่ผูส้อบ

บญัชีโดย มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ดงัน้ี 
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หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2561 ปี 2562 

1.ค่าสอบบญัชีประจาํปี 500,000 600,000 

2.ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล - 450,000 

3.ค่าตรวจสอบงบการเงินท่ีจดัทาํตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน (PAEs) สาํหรับปี 2561 

100,000 - 

4.ค่าธรรมเนียมการประเมินการควบคุมทัว่ไปดา้น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 120,000 

รวม 600,000 1,170,000 

ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

บริษทั 

2.ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

บริษทัมีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ให้แก่ผูส้อบบัญชีเช่น ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น ในปี 

2561 และปี 2562 เท่ากบั 22,040 บาท และ 88,000 บาท ตามลาํดบั 

11.8 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 

หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไป

ปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนนโยบายดงักล่าวล่าสุดใน

การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

12.1 นโยบายภาพรวม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลกัธรรมาภิบาลในการดาํเนินกิจการดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริต โปร่งใสยติุธรรม และตรวจสอบได ้บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนได้

เสีย ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบติัเพ่ือใหบ้ริษทันาํมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดงัน้ี 

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้กําหนดแนวทางในการดูแลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตั้งแต่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่สัญญา ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัส่งเสริม

การแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีหลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์น

ทางปัญญาต่อตา้นการทุกจริตทุกรูปแบบ ทั้งน้ี การเจริญเติบโตของบริษทัจะควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน 

ชุมชนและสังคมโดยไดว้างแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. หลีกเล่ียงการดําเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือหากพบว่ามีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจดัให้มี กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัอยา่งครบถว้น  

2. ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกนั  

3. ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  

4. จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่

ชกัชา้ รวมถึงมีกระบวนการ แกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณีดงักล่าวขึ้น  

5. รณรงคใ์ห้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเห็นความสําคญัของการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการ

ให้สินบนในทุกรูปแบบ 

 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ของบริษทั ซ่ึงห้ามการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบท่ีเป็นการกระทาํของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั บริษทั จึง

ได้จัดทาํนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและอนุมัติโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 

กุมภาพนัธ์ 2562  ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการป้องกันการคอร์รัปชั่น เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง

มาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมดงักล่าวอยา่งจริงจงั โดย

แนวทางท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.3-12-2 

 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ี

เขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

3. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อาํนาจอย่าง

เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้พนกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ต่างๆ 

4. กาํหนดระบบการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมดา้นการเงินและการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าธุรกรรม

ทางการเงินดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

5. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด สําหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ 

หรืออาจทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

6. กาํหนดหลกัการให้หรือการรับของขวญั ส่ิงของ หรือการบนัเทิงท่ีอาจมีผลส่อให้เกิดขอ้สงสัยในพฤติกรรมการ

ทุจริตหรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวญัควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือ

เทียบเท่าเงินสด และตอ้งตระหนกัว่าการกระทาํใดๆ ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

7. กาํหนดระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทาํสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนตอ้งมีหลกัฐานประกอบ

อยา่งชดัเจนและมีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัอยา่งเหมาะสมและรัดกุม 

8. ห้ามกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อ่ืนใดแก่

บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใดท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่ง

หนา้ท่ีของตน 

   (3)  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชนและสังคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของ

มนุษย ์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพวกเขา บริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทาง

ปฏิบติัดงัน้ี 

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  

2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุน้ให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยงั

ครอบคลุมไปถึงบริษทัในเครือ ผูร่้วมทุน และคู่คา้  

3. บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่แบ่งแยก ถ่ินกําเนิด  

เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

4. บริษทัให้โอกาสบุคลากรของ บริษทั ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และ

สร้างแรงกระตุ้นในการทาํงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการท่ีเหมาะสมตาม
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ระเบียบของบริษทั อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษทั ศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะ

ส้ันและระยะยาว 

5. บุคลากรของบริษทัทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในความรับผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าท่ีของตนให้กบับุคคลใดบุคคลหน่ึงทาํแทน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มเวน้แต่จะเป็นการจาํเป็น หรือเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

6. บุคลากรของบริษทั ตอ้งปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา รับคาํส่ังและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน 

ไม่ขา้มสายการบงัคบับญัชาหากไม่มีความจาํเป็น หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษทั ทั้งน้ีทั้งนั้นบุคลากรของบริษทั จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟัง

ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานอยา่งมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังดว้ยเหตุและผล 

7. บุคลากรของบริษทั สามารถใชท้รัพยากร แรงงาน สถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวกของบริษทั ในหน้าท่ีอย่าง

เต็มท่ี ห้ามใชท้รัพยากร แรงงาน สถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวกไปในการอ่ืนนอกจากการปฏิบติัหน้าท่ี หรือ

สวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

8. บุคลากรของบริษทั ตอ้งมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าท่ี

การงาน ธรรมเนียมทอ้งถ่ิน โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 

9. บุคลากรของบริษทั สามารถใช้ช่ือ และตาํแหน่งของตนเพ่ือเร่ียไรเงินเพ่ือการกุศลท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดั แต่ห้ามใชช่ื้อ

ของบริษทั หรือตาํแหน่งในบริษทั ในการเร่ียไรเงินเป็นการส่วนตวั ไม่ว่าดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

10. บุคลากรของบริษทั ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษทัจดัขึ้นเพ่ือสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 

รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัจดัขึ้น 

11. ห้ามบุคลากรของบริษทักระทาํการท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญ บัน่ทอนกาํลงัใจผูอ่ื้น ก่อให้เกิดความเป็น

ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ท่ีมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือ

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึง การละล่วงทางเพศ การเก้ียวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และ

การมีไวซ่ึ้งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผสั 

 

กิจกรรมจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าว       กจิกรรมตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าว 
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(4) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

  บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ีจะ

ช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทัในอนาคต 

มัน่คง บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการดูแลสิทธิและการปฏิบติัท่ีดีต่อบุคลากรเป็นสําคญั เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานท่ีดีขึ้น สร้างแรงจูงใจในการทาํงาน และพฒันาศกัยภาพในการทาํงานอยา่งเต็มท่ีและต่อเน่ือง รวมทั้งให้ความเอาใจ

ใส่ต่อสวสัดิการ การปรับปรุงลกัษณะวิธีการทาํงาน สถานท่ีทาํงานและจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองป้องกัน ให้สอดคล้องกับ

กฎหมายแรงงานไทย อยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บริษทัมุ่งมัน่พฒันางานรับเหมาก่อสร้างให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

และผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ืองบุคลากรของบริษทั ตอ้งทุ่มเทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภคอย่าง

เต็มท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํกดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม

สาํหรับผูบ้ริโภค 

2. บริษทัตอ้งไม่ทาํการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทาํให้หลงเช่ือในคุณภาพงานก่อสร้างและบริการของบริษทัท่ีอาจ

เกินจริง 

3. บริษทัมุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการบริการของบริษทั ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคนั้นมีความสําคญัย่ิง บริษทั

กาํหนดให้มีป้ายเตือนภยั ตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการรณรงคแ์ละอบรมพนกังานในเร่ืองความ

ปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดต่อเน่ือง 

 

(5) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมทุกดา้น โดยเฉพาะผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้ม

จากการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนปลูกจิตสํานึกท่ีดีให้กบัพนักงาน รวมทั้งสร้างวฒันธรรมองค์กร ดว้ยการสร้าง

จิตสํานึกของพนักงานให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและประเทศชาติ ทั้งน้ี บริษทัได้

ปฏิบติัและดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทัส่งเสริมให้ความปลอดภยัเป็นเร่ืองสาํคญัโดยจดัทาํขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอา

ชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีมาตรการไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษทัตอ้ง

ศึกษา และปฏิบติัตามกฎหมายนโยบายขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

2. บริษทัจะดาํเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั 

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การ

ปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัต่อ

บุคลากรของบริษทั และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภยัเป็นประจาํ ทั้งน้ีถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานอุบติัเหตุอุบติัการณ์โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้

3. บริษทัจดัให้มีแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในทุกพ้ืนท่ีปฏิบติัการ มีแผนจดัการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต

ขององค์กร เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม ้และมีการเตรียมพร้อมต่อ

เหตุวิกฤตอ่ืน ท่ีอาจทาํให้การดาํเนินธุรกิจหยดุชะงกั เส่ือมเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
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4. บริษทัจะจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และส่ือความเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กบับุคลากรของ

บริษทั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทราบและเขา้ใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบติัและ

ขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนนาํไปยึดถือปฏิบติัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม 

5. บริษทัมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การ

ใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง โดยตระหนกัถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอ้ม

และความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ

พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

6. หากการปฏิบติังานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอา

ชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือพบว่าการปฏิบติังานมีผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรง ให้บุคลากรของ

บริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าท่ีทาํได้ชั่วคราวเพ่ือแจ้งผูร่้วมงาน ผูบ้ังคบับัญชา และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือ

ดาํเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป ห้ามปฏิบติังานต่อไปโดยเด็ดขาด 

(6) ร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม ดงันั้นบริษทัยอ่มมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบในการพฒันา และคืน

กาํไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพ่ือให้บริษทัเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนตามการพฒันาของสังคม บริษทัถือเป็นหน้าท่ีและเป็น

นโยบายหลกัในการให้ความสําคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาสังคมชุมชนส่ิงแวดลอ้มทาํนุ

บาํรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็พ่ึงพาตนเองได ้โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บริษัทมุ่งท่ีจะทําความเข้าใจ ส่ือสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของบริษัท ความ

รับผิดชอบของบริษทัต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริษทัในส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ปกปิด

ข้อเท็จจริงท่ีอาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูส้นใจทั่วไป อย่างทัน

สถานการณ์ 

2. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม

อย่างจริงจังและต่อเน่ืองในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคญัของ

ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

3. บริษทัจะคาํนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของ

สังคมส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสุด พร้อมทั้ งสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และ

ทรัพยากร 

4. บริษทัปลูกฝังจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษทั ทุกระดบั

อย่างต่อเน่ือง ให้ความสําคญัในการทาํธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจาํนงเดียวกนักบับริษทัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูน้าํในการส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อ

ชนรุ่นหลงั 
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5. บริษทัจะคืนกาํไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคสั์งคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ โดยกิจกรรมท่ี

จะกระทาํตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง หากเลือกใชก้าร

บริจาค จะมีการตรวจสอบข้อมูลผูรั้บบริจาค เพ่ือให้แน่ใจว่านําไปใช้เพ่ือการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ก่อประโยชน์อยา่งแทจ้ริง การบริจาคทุกคร้ังจะมีการรวบรวมเอกสารเก็บไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐาน 

 

กิจกรรมร่วมทําบุญเลีย้งอาหารกลางวัน ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี 

 
 

กิจกรรม บริจาคอุปกรณ์คอมพวิเตอร์และเคร่ืองใช้สํานักงาน สถานท่ี  สมาคมคนพกิารทางการเคล่ือนไหวสากล 

 
 

 

12.2.2 การจัดทํารายงาน 

บริษทัมีนโยบายให้สรุปผลงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

เพ่ือจดัให้มีกรอบแนวทางการทาํงาน งบประมาณ และความเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของบริษทั โดยจะเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั 
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12.3 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 

บริษทัให้ความสาํคญัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมทุกดา้น โดยเฉพาะผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้มจาก

การประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีให้กบัพนกังานบริษทั ในการให้ความสาํคญัและช่วยกนัดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
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13. การควบคุมภายใน 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในท่ีดีซ่ึงจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทาํหน้าท่ีสอบ

ทานระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ืออนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบควบคุมภายใน

ของ บริษทั โดยมีผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายในและผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพ่ือนําข้อมูลเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแกไ้ข

ขอ้สังเกตเพ่ือให้สามารถแกไ้ขประเด็นขอ้สังเกตไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยในเดือนพฤศจิกายน 2561 ไดแ้ต่งตั้ง

บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ดาํเนินการโดย น.ส.ฤทยัชนก สุภาพงษ ์ซ่ึงมีความรู้ความสามารถในดา้นระบบบญัชี

และการควบคุมภายในเป็นอยา่งดี ให้ดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แขง็แกร่ง พร้อมทั้งดาํเนินการ

ขจดัความเส่ียงและตรวจสอบรายการท่ีมีลกัษณะผิดปกติ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ว่าเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  

 การพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกยา้ยผูต้รวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการคดัเลือกและไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นจึงนาํเสนอรายช่ือและขอ้มูลของผูต้รวจสอบภายในท่ีผ่านการพิจารณา

แลว้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัการว่าจา้ง โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอก (Outsource) ต่อไป 

 นอกจากน้ี ผูส้อบบัญชีของบริษทัจาก บริษทั สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ จาํกัด ไดมี้การพิจารณาการควบคุม

ภายในของบริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินของบริษทั เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความ

เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน โดยพบขอ้สังเกตเพ่ิมเติมสําหรับระบบควบคุมภายในของบริษทัและแจง้ให้บริษทัทราบ

พร้อมกบัขอ้เสนอแนะเป็นขอ้มูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

  

 โดยในแต่ละส่วนงานดงักล่าว ไดมี้การนําเสนอออกมาในรูปธรรมซ่ึงแสดงถึงขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ และการ

ติดตามผล ซ่ึงจะส่งผลให้การควบคุมภายในช่วยสกดักั้นความสูญเปล่าท่ีจะเกิดขึ้นแก่องคก์ร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

13.1 การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในของบริษทั ทั้ง 5 ส่วน คือ 

1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  

2) การบริหารความเส่ียง  

3) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  

5) ระบบการติดตาม  

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบการ

ติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือ
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โดยไม่มีอาํนาจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว (รายละเอียดเก่ียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมในเอกสารแนบ 3) 

13.2 ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี  

 บริษทั สํานักงานสอบบญัชี ดี ไอ เอ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจาก 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

(มหาชน) สาํหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบ ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดย

ในการตรวจสอบงบการเงินดงักล่าวตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดง

ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอ้ง ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 สาํหรับขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นและระบบควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีได้

รายงานประเด็นดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีประเด็น ดงัน้ี 

1. จากการสอบทานพบว่า บริษทัไม่มีใบรับวางบิลสาํหรับการซ้ือวสัดุก่อสร้าง และไม่มีทะเบียนควบคุมการวางบิล  

นอกจากน้ี เม่ือจ่ายชาํระค่าวสัดุก่อสร้าง บริษทั ไม่มีการประทบัตราว่าจ่ายแลว้ ลงบนเอกสารในชุดจ่ายชาํระทุกใบ 

ข้อเสนอแนะ : ควรมีใบรับวางบิลสําหรับการซ้ือวสัดุก่อสร้าง และจดัทาํทะเบียนควบคุมการวางบิล และเม่ือจ่ายชาํระ ควร

ประทบัตราว่าจ่ายแลว้ ลงบนเอกสารในชุดจ่ายชาํระทุกใบ 

ความเห็นของบริษัท : บริษทั มีการกาํหนดระเบียบและขั้นตอนการรับวางบิลและจ่ายเช็ค – กรณีซ้ือวสัดุก่อสร้างไวช้ดัเจน 

โดยกาํหนดให้ เจา้หน้าท่ีธุรการบญัชี รับวางบิลท่ีสํานักงานใหญ่ และจะตอ้งจดัทาํสรุปจาํนวนรายการและมูลค่าเงินท่ีไดรั้บ

วางบิลทุกคร้ัง เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความครบถว้นของการรับวางบิลและส่งเอกสารให้เจา้หนา้ท่ีบญัชีตั้งหน้ี ในระบบ ERP 

ก่อนทาํรายการจ่ายเงินตามรอบการจ่ายท่ีบริษทั กาํหนด  

 สําหรับกรณีท่ี บริษทัไม่มีการประทบัตราว่าจ่ายแลว้ ลงบนเอกสารในชุดจ่ายชาํระทุกใบนั้น บริษทัจะดาํเนินการ

แกไ้ขโดยจะระบุขั้นตอนการปฏิบติังานเร่ือง การรับวางบิลและจ่ายเช็ค เพ่ิมเติม โดยกาํหนดให้เจา้หนา้ท่ีการเงินใชเ้คร่ืองเจาะ

ระบุว่า จ่ายแลว้ หรือ PAID ในใบสําคญัจ่ายและเอกสารประกอบการจ่ายทุกใบ โดยจะเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 

เป็นตน้ไป 

2. จากการตรวจสอบพบว่า บริษทัไม่มีการระบุเลขท่ีเอกสารของใบเบิกและใบยืมวสัดุ และเม่ือบนัทึกเข้าระบบก็ไม่ได้

อา้งอิงช่ือผูเ้บิก ผูเ้ก็บรักษาวสัดุ และผูอ้นุมติัเบิกให้ครบถว้น 

ข้อเสนอแนะ : บริษทัควรระบุเลขท่ีเอกสารของใบเบิกและใบยืมวสัดุ และเม่ือบนัทึกเขา้ระบบ ควรระบุอา้งอิงช่ือผูเ้บิก ผูเ้ก็บ

รักษาวสัดุ และผูอ้นุมติัเบิกให้ครบถว้น 

ความเห็นของบริษัท : บริษทัมีระบบควบคุมภายในในวงจรคลงัสินคา้ ดงัน้ี 

 การจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ท่ีโครงการจะมีประตูเขา้-ออกทางเดียว และมีการล็อคกุญแจเพ่ือควบคุมการเขา้ถึงโดยผู ้

ท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

 ใบเบิกท่ีไม่ระบุเลขท่ี จะเป็นใบเบิกชัว่คราว เพ่ือให้ความสะดวก และรวดเร็วท่ีหน้างาน และกาํหนดให้ผูมี้อาํนาจ

ระดบั Foreman ขึ้นไป เป็นผูล้งนามอนุมติัการเบิกของทุกคร้ัง และทุกส้ินวนักาํหนดให้เจา้หน้าท่ีธุรการนาํใบเบิก

ชัว่คราวไปบนัทึกตดัเบิกในระบบ ERP และพิมพใ์บเบิกตวัจริงซ่ึงจะมีเลขท่ีเอกสารอา้งอิงและเรียงเลขท่ีโดยระบบ

อตัโนมติัแนบใบเบิกเบิกชัว่คราว ส่งให้ผูท่ี้มีอาํนาจลงนามอนุมติัอีกคร้ัง  
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 กาํหนดให้เจา้หน้าท่ีธุรการโครงการ ตรวจนบัวสัดุและอุปกรณ์คงเหลือทุกสัปดาห์ และส่งรายงานผลการตรวจนับ

ให้แผนกสโตร์กลาง (ST) และแผนกบญัชี 

 กาํหนดให้แผนกสโตร์กลาง (ST) เข้าไปตรวจนับวสัดุและอุปกรณ์คงเหลือทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบจาํนวนและ

ตรวจสอบกบัเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ ใบเบิก ใบยืม และใบรับคืน  

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะดาํเนินการเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ โดยจะดาํเนินการจดัซ้ือเล่มใบเบิกชัว่คราว ท่ีมีการระบุ

เล่มท่ี/เลขท่ี ล่วงหนา้ เพ่ือนาํมาใชง้าน โดยจะบริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 ทั้งน้ี บริษทัไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะทั้ง 2 ข้อ ตามขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นและระบบ

ควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทัจากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แลว้ จึงไม่ปรากฎ

ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นและระบบควบคุมภายในดา้นบญัชีบนงบการเงินของบริษทัสําหรับงวด 3 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เพ่ิมเติม 

 นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมไดแ้ก่ การตรวจ ITGC – 

Information Technology General Controls และ IT App – Information Technology General Controls โดย บริษัท ดี ไอ เอ 

แอนดแ์อสโซซิเอสท ์จาํกดั ซ่ึงเขา้ตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม – 25 มีนาคม 2563 เพ่ือให้มัน่ใจว่าสภาพแวดลอ้มการควบคุม

ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินของบริษทั โดยมีขอบเขต

ของเน้ือหาในการตรวจสอบดงัน้ี 

1. การควบคุมเก่ียวกบัการกาํหนดแผนและนโยบายรักษาความปลอดภยัดา้น IT 

2. การจดัโครงสร้างภายในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ 

3. การจดัทาํระเบียบวิธีปฎิบติัในฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

4. การเปล่ียนแปลง/แกไ้ขระบบสารสนเทศ 

5. การควบคุมความปลอดภยัการเขา้ถึงระบบสารสนเทศในเชิงตรรกะ (Logical Access Control) 

6. การควบคุมการเขา้ถึงทางกายภาพสาํหรับศูนยค์อมพิวเตอร์ (Physical Access Control) 

7. การป้องกนัการหยดุชะงกัของธุรกิจเน่ืองจากระบบขดัขอ้ง 

 สาํหรับการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ Application ท่ีมีผลต่อการจดัทาํรายงานทางการ

เงินของบริษทั มีขอบเขตการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. ระบบงาน ERP Mango 

2. ระบบงานเงินเดือน Business Soft สาํหรับจดัทาํเงินเดือนพนกังานรายเดือน* 

3. ระบบงานเงินเดือน Tiger Soft สาํหรับจดัทาํเงินเดือนพนกังานรายวนั  

หมายเหตุ : * ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัยกเลิกการใช้ระบบของ Business Soft โดยเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม Tiger Soft สําหรับการจดัทาํ

เงินเดือนของพนกังานทั้งรายวนั และรายเดือน 

 โดยผลการตรวจสอบตามรายงานลงวนัท่ี 4 เมษายน 2563 ผูต้รวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นความเส่ียง และไม่มี

ขอ้เสนอแนะใดเพ่ิมเติม 

13.3 การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งใหป้ระเมิน ตรวจสอบและ

ติดตามการปรับปรุงระบบควบคมุภายในบริษทัตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2561 โดยทาํการประเมินความเส่ียงและจดัทาํแผนการ

ตรวจสอบภายในรายปี ดาํเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.3-13-4 

 

ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งความเหมาะสมและเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ

บริษทั โดยท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั ผูต้รวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบให้ความเช่ือมัน่ต่อระบบควบคุมภายในซ่ึง

ครอบคลุมถึงการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมินความเส่ียงจากระบบควบคุมภายใน

กระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่  

1. ระดบัองคก์ร  

2. กระบวนการประมูลงานและจดัทาํการประมาณราคา  

3. กระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง  

4. กระบวนการรับเงิน 

5. กระบวนการใหบ้ริการหลงัการขาย  

6. กระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งและจ่ายเงิน  

7. กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ 

8. กระบวนการจดัทาํงบการเงิน 

9. กระบวนการบริหารงานบคุคลและแรงงาน 

10. กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในการทาํงาน 

11. กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โดยในแต่ละคร้ังของการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในจะออกรายงานการตรวจสอบการควบคุมภายในประจาํไตรมาส 

โดยมีจาํนวนรายงานรวมทั้งส้ินจาํนวน 6 ฉบบัและรายงานทุกฉบบัไดถู้กนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุป

ระบบงานท่ีทาํการตรวจสอบและช่วงเวลาในการตรวจสอบ ดงัน้ี 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-14 

 
 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

รายงานฉบับที่ ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วันที่ออกรายงาน ระบบที่ทําการตรวจ 

1 

 

7 มกราคม – 13 

กุมภาพนัธ์ , 12 กรกฎาคม 

2562 

19 กรกฎาคม 2562 ระดบัองคก์ร กระบวนการประมูลงานและจดัทาํการประมาณราคา กระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง กระบวนการรับเงิน 

กระบวนการให้บริการหลงัการขาย กระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งและจ่ายเงิน กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ กระบวนการจดัทาํงบ

การเงิน กระบวนการบริหารงานบุคคลและแรงงาน กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในการทาํงาน กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 5 – 9 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 ระดบัองคก์ร กระบวนการประมูลงานและจดัทาํการประมาณราคา กระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง กระบวนการรับเงิน 

กระบวนการให้บริการหลงัการขาย กระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งและจ่ายเงิน กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ กระบวนการจดัทาํงบ

การเงิน กระบวนการบริหารงานบุคคลและแรงงาน กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในการทาํงาน กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 2-9 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 ระดบัองคก์ร กระบวนการประมูลงานและจดัทาํการประมาณราคา กระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง กระบวนการบริหารงาน

บุคคลและแรงงาน กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในการทาํงาน กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 7-15 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองคก์ร  

5 7-15 เมษายน 2563 14 พฤษภาคม 2563 กระบวนการบริหารงานบุคคลและแรงงาน 

6 7-15 กรกฎาคม 2563 8 สิงหาคม 2563 กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ 

 

  



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-15 

 
 

 

สาํหรับรายละเอียดการตรวจสอบในส่วนของประเด็นความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัตามรายงานการตรวจสอบภายในปี 2562 โดยสรุปมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ระดับองค์กร 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. จากการสอบทานการจดัทาํทะเบียนความเส่ียงของแต่ละ

หน่วยงาน พบดงัน้ี 

1.1. ในทะเบียนความเส่ียงยงัไม่ระบุถึงมาตรการควบคุมท่ีมี

ในปัจจุบนัและมาตรการควบคุมท่ีควรตอ้งจดัทาํเพ่ิมเติม 

พร้อมกาํหนดผูรั้บผิดชอบ เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียง

ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้

1.2. แผนกความปลอดภยั และแผนกจดัการแรงงานยงัไม่ได้

ทาํการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

1.3. แผนกบริหารการจดัการ อยู่ระหว่างทาํการวิเคราะห์ความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

สูง  ขาดขอ้มูลประกอบการกาํหนด

มาตรการการควบคุมท่ีควรตอ้ง

จดัทาํเพ่ิมเติม เพ่ือบริหารจดัการ

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทั

ยอมรับได ้

 ขาดกระบวนการทบทวนความเส่ียง 

เพ่ือให้มัน่ใจว่า มีการบริหารจดัการ

ความเส่ียงสอดคลอ้งกบัปัจจยัเส่ียง

ในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

 บริษทั ควรพิจารณาทบทวนทะเบียนความ

เส่ียงของแต่ละหน่วยงาน โดยเพ่ิมหวัขอ้

ในการระบุมาตรการการควบคุมท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัและมาตรการการควบคุมท่ีควร

ตอ้งจดัทาํเพ่ิมเติมพร้อมกาํหนผูรั้บผิดชอบ  

 แผนกความปลอดภยั แผนกจดัการแรงงาน 

แผนกบริหารการจดัการ ควรเร่งดาํเนินการ

วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงและจดัทาํทะเบียน

ความเส่ียงให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและควร

ทบทวนความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั 

ไดด้าํเนินการจดัทาํทะเบียนความเส่ียง

ครบทุกหน่วยงาน รวมถึงปรับปรุง

ทะเบียนความเส่ียงโดยเพ่ิมหวัขอ้ใน

การระบุมาตรการการควบคุมท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั และมาตรการการควบคุมท่ี

ควรตอ้งจดัทาํเพ่ิมเติม พร้อมกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบ เพ่ือบริหารจดัการความ

เส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

2. บริษทัยงัไม่มีการจดัทาํแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอด

ตาํแหน่งงานท่ีสําคญั (Succession Planning) 

กลาง  ขาดแนวทางในการสรรหาและ

พฒันาผูสื้บทอดในตาํแหน่งสาํคญั 

เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ

ดาํเนินธุรกิจ หากเกิดเหตุฉุกเฉินกบั

กบัผูบ้ริหารในตาํแหน่งท่ีสาํคญั 

 ควรพิจารณาตาํแหน่งงานท่ีสําคญัใน

บริษทั เพ่ือนาํมาจดัทาํแผนการสรรหาผู้

สืบทอดตาํแหน่งงานท่ีสาํคญั (Succession 

Planning) และนาํเสนอให้คณะกรรมการ

บริหารพิจารณาอนุมติัและควรกาํหนดให้

มีกระบวนการทบทวนแผนการสรรหาผู้

สืบทอดตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัอย่าง

สมํ่าเสมอ  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ

จดัทาํนโยบายเร่ือง แผนการสืบทอด

ตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง รวมถึง

จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งและ

แผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

ผูบ้ริหารประจาํปี 2563 ไวช้ดัเจน 

 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-16 

 
 

 

การประมลูงานและจัดทําการประมาณราคา 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. ไม่พบการจดัทาํแบบรายงานผลดาํเนินงานเปรียบเทียบ

เป้าหมาย (KPIs) ของแผนก ในขั้นตอนปฏิบติังาน เร่ืองการ

ควบคุมงบประมาณของโครงการ  

 

กลาง  ขาดขอ้มูลในการติดตามการ

ปฏิบติังานของแผนก 

 แผนกพฒันาธุรกิจ ควรรวบรวมจดัทาํ

สรุปผลการปฏิบติังาน เปรียบเทียบกบั

เป้าหมายของแผนกทุกเดือนและ

นาํเสนอให้ผูบ้ริหารรับทราบ  

 กรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ควรวิเคราะห์หาสาเหตุและ

กาํหนดแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 

เพ่ือให้การปฏิบติังานบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 จากการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน

ไตรมาสท่ี 3/2562 พบว่าบริษทั ได้

จดัทาํKPIsของแผนกในหวัขอ้ดงักล่าว

แลว้ 

2. จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน และสอบทานสรุป

การประมาณการผลการดาํเนินงานโครงการ พบว่าบริษทั มี

กาํไรขั้นตน้ (Margin) ของงาน แต่ยงัไม่มีการกาํหนดอาํนาจ

อนุมติักรณีพิจารณารับงานและกาํไรขั้นตน้ไม่เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนดให้ชดัเจน  

กลาง  ขาดหลกัฐานการพิจารณาการ

อนุมติัรับงานท่ีเหมาะสม 

 บริษทั ควรกาํหนดอาํนาจอนุมติัเร่ือง

การพิจารณารับงานให้ชดัเจน เพ่ือให้

มัน่ใจว่าการรับงานท่ีกาํไรขั้นตน้ 

(Margin) ไม่เป็นไปตามนโยบายท่ี

กาํหนด ผา่นการสอบทานและ

เห็นชอบจากผูม้ีอาํนาจเรียบร้อยแลว้ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทัได้

กาํหนดเปอร์เซ็นตก์าํไรขั้นตน้ 

(Margin) ของการเสนอราคาประมูล

งานและลงนามอนุมติัโดยกรรมการ

ผูจ้ดัการ และเสนอเขา้คณะกรรมการ

บริหารอนุมติัอีกคร้ังในวนัท่ี 23 

กนัยายน 2562 โดยผูต้รวจสอบภายใน

จะตรวจติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย 

ในการตรวจสอบภายในไตรมาส 

4/2563 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

3. จากการสอบทาน และสอบถามการนาํรหสังบประมาณ (BOQ 

Ref. Cost Code) มาบนัทึกใน Mango เพ่ือควบคุมการสั่งซ้ือ/สั่ง

จา้งงานโครงการให้อยูใ่นงบประมาณ พบว่า  

3.1. ไม่ไดน้าํรหสังบประมาณ (Code Cost Input List) มา

บนัทึกใน Mango ตามรายการวสัดุ (By Item) แต่เป็นการ

บนัทึกรหสังบประมาณตามกลุ่มประเภทของวสัดุ และ/

หรือประเภทงาน (Material code & Subcontractor code)  

3.2. มีการควบคุมงบประมาณโครงการเฉพาะ “มูลค่าแยกตาม 

Cost Code” แต่ยงัไม่มีการควบคุมในเชิง “ปริมาณการใช้

วสัดุก่อสร้าง/ค่าแรง”  

สูง  อาจมีการใชง้บประมาณบาง

รายการเกินจากงบประมาณท่ี

กาํหนด โดยท่ีแผนกประมาณการ

มาทราบขอ้มูลภายหลงั เน่ืองจาก

ควบคุมงบประมาณในรูปแบบ 

Cost Code แทนการควบคุม

งบประมาณตามรายการ (Cost by 

Item) 

 ขาดขอ้มูลในการควบคุม/วิเคราะห์

ว่าผลต่างจากการใชง้บประมาณ

นั้นเกิดจากราคาหรือปริมาณ 

 แผนกประมาณการ ควรหารือกบั

ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น ฝ่ายบญัชี/การเงิน และฝ่ายจดัซ้ือ/

จดัหา เป็นตน้ เพ่ือสรุปวิธีการควบคุม

งบประมาณในระบบ Mango ให้

เหมาะสม  

 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดย 

- แผนกควบคุมตน้ทุนมีการนาํ “จาํนวน

วสัดุก่อสร้าง/ค่าแรง” มาใชค้วบคุม

งบประมาณโครงการเพ่ิมจากเดิมท่ี

ควบคุมเฉพาะ “มูลค่าวสัดุก่อสร้าง/

ค่าแรง” เท่านั้น 

- บริษทักาํหนดให้ระบบ ERP (Mango) 

ระงบัสิทธ์ิการเปิดใบขอซ้ือหากมีการ

ขอซ้ือเกินกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้น

งบประมาณ (BOQ Budget)  

- หากผูใ้ชต้อ้งการขอซ้ือในจาํนวนท่ี

เกินกว่างบประมาณ (BOQ Budget) 

ตอ้งจดัทาํเอกสาร “ใบร้องขอเพ่ิม

งบประมาณ” เพ่ือขออนุมติัจากผูม้ี

อาํนาจตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

4. จากการสอบทานกระบวนการควบคุมงบประมาณในระบบ 

Mango พบว่า ในกรณีท่ีโครงการจาํเป็นตอ้งมีการขอ

งบประมาณเพ่ิมเติม บริษทักาํหนดให้ฝ่ายซ้ือจดัหาจดัทาํ “ใบ

ร้องขอใชเ้งินเกินงบประมาณ” เพ่ือขออนุมติัการเพ่ิม

งบประมาณจากผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่า 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรมจะใชวิ้ธีการปลดลอ็คมิให้ระบบ 

Mango ระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเกินจากวงเงินงบประมาณท่ี

ไดรั้บอนุมติัแทนการปรับปรุงงบประมาณในส่วนท่ีขอเพ่ิมและ

ให้ระบบ Mango ระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเกินจากวงเงิน

งบประมาณท่ีกาํหนด 

สูง  อาจมีการใชง้บประมาณ (สั่งซ้ือ

วสัดุ/สั่งจา้ง) ในบางรายการไม่

เหมาะสม หรือเกินกว่าท่ีฝ่าย

บริหารอนุมติัไว ้

 บริษทั ควรกาํหนดให้มีการปรับปรุง

งบประมาณให้เหมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ และกาํหนดให้ระบบ 

Mango ระงบัการขอซ้ือ/ขอจา้งท่ีเกิน

จากงบประมาณก่อนท่ีจะไดรั้บอนุมติั 

 ควรจดัเก็บขอ้มูลการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ (Revision) พร้อมสาเหตุ

ทุกคร้ังและนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการรายงานผลการดาํเนิน

โครงการเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ี

กาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

- กาํหนดให้ระบบ ERP (Mango) ระงบั

สิทธ์ิการเปิดใบขอซ้ือหากมีการขอซ้ือ

เกินกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้น

งบประมาณ (BOQ Budget)  

- มีการจดัเก็บขอ้มูลการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณแต่ละคร้ัง เพ่ือให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงและนาํส่งฝ่ายบญัชีและ

กรรมการผูจ้ดัการทุกเดือน  

 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-18 

 
 

 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

5. ระบบ Mango สามารถเรียกรายงานเปรียบเทียบมูลค่าระหว่าง

งบประมาณ กบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงของแต่ละโครงการได ้

แต่ยงัไม่มีการระบุสาเหตุของผลต่างแต่ละรายการ และยงัไม่มี

การกาํหนดเปอร์เซ็นตผ์ลต่างท่ียอมรับได ้

สูง  ขาดขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรับปรุง

กระบวนการประมาณราคา หรือ

การก่อสร้างโครงการ 

 แผนกประมาณการ ควรกาํหนด

เปอร์เซ็นตผ์ลต่างท่ียอมรับได ้

ระหว่างงบประมาณ กบัค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดขึ้นจริง (ทั้งจาํนวนวสัดุท่ีใช ้และ

มูลค่ารวม) และเก็บขอ้มูลสาเหตุ

ผลต่างในแต่ละรายการของแต่ละ

โครงการ และนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการรายงานผลการดาํเนิน

โครงการเปรียบเทียบกบังบประมาณ

ท่ีกาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ

เปรียบเทียบงบประมาณตั้งตน้ 

งบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงแต่ละคร้ัง 

(Revision) และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง

ในแต่ละไตรมาส และมีการสรุป

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไวทุ้กคร้ัง 

 

การก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. แผนกบริหารการจดัการ ยงัไม่ไดก้าํหนดดชันีช้ีวดัความสาํเร็จ

ของงาน (KPI : Key Performance Indicator) ของแผนกท่ี

ชดัเจน เน่ืองจากเพ่ิงเร่ิมตั้งหน่วยงานประมาณเดือนกรกฎาคม 

2561  

กลาง  ขาดขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของ

แผนก 

แผนกบริหารการจดัการ ควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

 กาํหนดดชันีช้ีวดัความสาํเร็จของงาน 

(KPI) ของแผนกให้สอดคลอ้งและ

ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องแผนก 

 ภายหลงัการประกาศใชด้ชันีช้ีวดั

ความสาํเร็จของงาน (KPI) ควรจดัทาํ

สรุปผลการปฏิบติังานหรือรายงานต่าง 

ๆ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแผนก

ทุกเดือน และนาํเสนอให้ผูบ้ริหาร

รับทราบ  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกาํหนด

หวัขอ้ ดชันีช้ีวดัดงัน้ี 

- วางแผนงานให้โครงการดาํเนินการ

และควบคุมให้ไดต้ามแผนงานท่ี

กาํหนด เป้าหมาย 100%  

- ลดการปรับเปลี่ยนแผนงาน เป้าหมาย 

ไม่เกินกว่า 5 คร้ัง  
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การบริหารงานบุคคล และแรงงาน 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. บริษทั ยงัไม่มีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ โดยผูบ้ริหาร

แจง้ว่า มีแผนจะจดัตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพภายหลงัการจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์สร็จ 

กลาง  การปฏิบติัไม่เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

 บริษทั ควรพิจารณาจดัตั้งกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท 

ได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ เค 

มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

ภ า ย ใ ต้ ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง  บ ริ ษั ท

หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกสิกรไทย 

จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทจัดการกองทุน 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้ งท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 

2563  

2. จากการสอบทานกระบวนการควบคุมระเบียบสวสัดิการของ

บริษทัพบว่า 

2.1. ฝ่ายบุคคลอยูร่ะหว่างการรวบรวมสวสัดิการพนกังาน 

เพ่ือจดัทาํเป็นระเบียบสวสัดิการพนกังานท่ีชดัเจนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและแจง้ให้พนกังานรับทราบ 

2.2. สาํหรับการจ่ายสวสัดิการเงินช่วยเหลืองานศพ งานบวช 

งานแต่งงานและงานสงเคราะห์บุตร บริษทักาํหนดให้มี

การเบิกจ่ายไดร้ายละ 1 คร้ัง แต่ยงัไม่มีการจดัทาํบนัทึก

ประวติัการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบท่ีบริษทั  

กลาง  ฝ่ายบุคคลขาดขอ้มูลในการ

ตรวจสอบว่า มีการปฏิบติัเก่ียวกบั

สวสัดิการไม่เป็นไปตาม

กฎระเบียบท่ีบริษทักาํหนด 

 พนกังานไม่ไดรั้บทราบถึง

สวสัดิการท่ีตนพึงไดรั้บ 

 ขาดขอ้มูลในการตรวจสอบการจ่าย

สวสัดิการให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

บริษทักาํหนด  

 ฝ่ายบุคคล/อาํนวยการ ควรจดัทาํ

ระเบียบสวสัดิการพนกังานในแต่ละ

เร่ือง โดยระบุเง่ือนไข สิทธ์ิท่ีพนกังาน

แต่ละระดบัจะไดรั้บให้ชดัเจน และ

ประกาศให้พนกังานรับทราบและควร

จดัทาํทะเบียนคุมการเบิกจ่ายสวสัดิการ

ในแต่ประเภทให้ครบถว้น และนาํมาใช้

เป็นขอ้มูลในการควบคุมและตรวจสอบ

การเบิกจ่ายสวสัดิการให้เป็นไปตามท่ี

บริษทักาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจดัทาํ

ระเบียบสวสัดิการของบริษทั ลงนาม

อนุมติัโดยกรรมการผูจ้ดัการวนัท่ี 9 

กนัยายน 2562 และส่ือสารให้

พนกังานรับทราบผ่านบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์ และอีเมลพนกังาน 

รวมถึงมีการทาํตารางการใชส้วสัดิการ

แต่ละประเภท 

3. แผนกจดัการแรงงานยงัไม่ไดก้าํหนดดชันีช้ีวดัความสาํเร็จของ

งาน (KPI : Key Performance Indicator) ของแผนกท่ีชดัเจน 

เน่ืองจากไดแ้ยกออกมาจากแผนกทรัพยากรบุคคลมาช่วงกลาง

ปี 2561  

กลาง  ขาดขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของ

แผนก 

แผนกจดัการแรงงานควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

 กาํหนดดชันีช้ีวดัความสาํเร็จของงาน 

(KPI) ของแผนกให้สอดคลอ้งและ

ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องแผนก 

 ภายหลงัการประกาศใชด้ชันีช้ีวดั

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกาํหนด

หวัขอ้ ดชันีช้ีวดัอาทิเช่น 

- ส่วนงานสรรหา ตอ้งดาํเนินการแจง้ท่ี

พกัอาศยัแรงงานให้ครบถว้น  

- ส่วนงานสรรหา จะตอ้งดาํเนินการ



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-20 

 
 

 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

ความสาํเร็จของงาน (KPI) ควรจดัทาํ

สรุปผลการปฏิบติังานหรือรายงานต่าง 

ๆ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแผนก  

 กรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ควรวิเคราะห์หาสาเหตุและ

กาํหนดแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข  

แจง้รายงานตวั 90 วนั แรงงานต่าง

ดา้วให้ครบถว้น เป้าหมาย 100% 

- ส่วนงานค่าแรงสวสัดิการ จะตอ้งทาํ

รายงานสรุปจ่ายค่าแรงแรงงานรายวนั 

ส่งฝ่ายบญัชีการเงินทนัต่อรอบเวลา 

 

การควบคุมความปลอดภัยในการทํางาน 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. ปัจจุบนัมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน 

และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหารไม่ครบถว้นตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ีมีการสรุปรายช่ือผูท่ี้ตอ้งรับการอบรมใน

แต่ละหลกัสูตร แต่ยงัไม่ไดก้าํหนดไวใ้นแผนงานดา้นความ

ปลอดภยัฯประจาํปี 2562 ทาํให้ไม่ทราบขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการ

ติดตามการฝึกอบรมให้ครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

กลาง  บริษทัอาจไดรั้บโทษจากการไม่

ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดอาจ

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินสองแสน

บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 แผนกความปลอดภยั ควรกาํกบั 

ควบคุมการฝึกอบรมพนกังาน

หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

ระดบัหวัหนา้งานและเจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยัระดบับริหาร ให้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีกาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการส่ง

พนกังานระดบัหวัหนา้งานและระดบั

บริหารเขา้รับการฝึกอบรม พร้อม

จดัเก็บวุฒิบตัรแสดงการผ่านฝึกอบรม

ไวค้รบถว้น 

2. บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของสถานประกอบ

กิจการทั้งท่ีประจาํสาํนกังานใหญ่ และประจาํโครงการ 

สูง  บริษทัอาจไดรั้บโทษจากการไม่

ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด อาจ

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินสองแสน

บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 แผนกความปลอดภยั ควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ และ

จดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรม

หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั

ฯ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อา

ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน โดยคณะกรรมการฯ มีวาระใน

การดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 

ส.ค. 62 – 1 ส.ค. 64  

3. บริษทัยงัไม่มีการจดัฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ และจดั

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจาํปี 2561 ทั้งท่ี

ประจาํสาํนกังานใหญ่ สโตร์ MT และทุกโครงการ 

สูง  ปฏิบติัไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด อาจตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินส่ี

แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 แผนกความปลอดภยั ควรระบุเร่ืองการ

จดัฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ และจดั

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนี

ไฟ ในแผนงานดา้นความปลอดภยัฯ

ประจาํปี เพ่ือใชใ้นการควบคุมการ

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ไดด้าํเนินการ

จดัฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ และจดั

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนี

ไฟ ส่วนโครงการท่ีระบุในแผนงาน

ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-21 

 
 

 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

ปฏิบติังานตามแผนงาน และปฏิบติัให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปี 2563  

4. จากการสอบทานการจดัทาํแผนผงัสถานประกอบกิจการ 

(Layout) ท่ีแสดงทางออกฉุกเฉินและท่ีตั้งถงัดบัเพลิงพบว่า ยงั

มีการจดัทาํไม่ครบถว้น ในส่วนของสาํนกังานใหญ่, โครงการ 

J041 และ สโตร์ MT 

กลาง  หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจตอ้ง

ใชเ้วลาในการคน้หาทางออก

ฉุกเฉิน และถงัดบัเพลิง 

 แผนกความปลอดภยัควรจดัทาํแผนผงั

สถานประกอบกิจการ (Layout) ให้

ครบถว้นเพ่ือใชก้รณีเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉิน  

 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจดัทาํ

แผนผงัสถานประกอบกิจการ (Layout) 

ท่ีแสดงทางออกฉุกเฉินและท่ีตั้งถงั

ดบัเพลิงในส่วนของสาํนกังานใหญ่

เรียบร้อยแลว้ 

5. ยงัไม่มีการกาํหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนกังาน สูง  ทาํให้ไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบั

สุขภาพของพนกังาน 

 ควรจดัทาํแผนการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี โดยกาํหนดหวัขอ้การ

ตรวจสอบตามความเส่ียงหรือลกัษณะ

ของงาน เช่น งานเช่ือม ตอ้งตรวจสอบ

สายตา เป็นตน้ เพ่ือจะไดรั้บทราบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลสุขภาพของพนกังาน

และนาํมาปรับปรุงกระบวนการจดัการ

ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- ส่วนของพนกังานรายเดือน ดาํเนินการ

ตรวจสุขภาพพนกังานในส่วนของ

สาํนกังานใหญ่และโครงการในกรุงเทพ 

และโครงการในสงขลาเรียบร้อยแลว้  

- ส่วนของพนกังานรายวนั และ MOU 

ดาํเนินการตรวจสุขภาพพนกังานรายวนั 

และ MOU เรียบร้อยแลว้  

การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. ไม่พบการจดัทาํทะเบียนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟตแ์วร์) 

กลาง  อาจมีการใชง้านซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิ

เกินกว่าท่ีบริษทัจดัซ้ือ 

 ไม่สามารถบริหารจดัการ

ซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจดัทาํ

ทะเบียนซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงควร

มีรายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

- ช่ือซอฟตแ์วร์ 

- จาํนวนลิขสิทธ์ิท่ีจดัซ้ือ 

- จาํนวนลิขสิทธ์ิท่ีใชไ้ป 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง

ซอฟตแ์วร์ดงักล่าว 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจดัทาํ

ทะเบียนทรัพยสิ์น (ซอฟตแ์วร์) โดยระบุ

รายละเอียด ดงัน้ี 

- ช่ือโปรแกรม 

- เวอร์ชัน่ 

- วนัท่ีจดัซ้ือ 

- เอกสารใบสั่งซ้ือ 

- จาํนวนท่ีจดัซ้ือ 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-22 

 
 

 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการ

ซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- จาํนวนท่ีติดตั้ง 

- คงเหลือ 

- วนัท่ีติดตั้ง 

- รหสัทรัพยสิ์น 

- ช่ือผูใ้ช ้

- รายละเอียด 

2. มีการควบคุมการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย

ดว้ยวิธีการ Join Domain และมีการกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึง

ขอ้มูลบนระบบ Mango และขอ้มลู File Share ตามแผนกหรือ

ตามหนา้ท่ีท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย อยา่งไรก็ตาม จากการ

สอบทานการตั้งค่าบนระบบ Domain Controller ไม่พบการ

กาํหนดการตั้งค่าความปลอดภยัของรหัสผา่นท่ีเหมาะสม 

กลาง 

 

 รหสัผา่นง่ายต่อการคาดเดา หรือ

ง่ายต่อการถูกโจมตีแบบ Brute 

Force Attack 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

กาํหนดนโยบายในการตั้งค่ารหสัผา่นท่ี

เหมาะสม เช่น กาํหนดให้มีความยาว

ตวัอกัษรไม่ตํ่ากว่า 8 ตวัอกัษร ไม่ตั้ง

รหสัผา่นจากคาํท่ีปรากฏใน

พจนานุกรม และบงัคบัให้เปลี่ยน

รหสัผา่นอย่างสมํ่าเสมอ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยดาํเนินการ

ตั้งค่าการควบคุมการเขา้ถึงระบบ

คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบการตั้งค่า

ส่วนกลาง อาทิเช่น 

- รหสัผา่นสาํหรับการลอ็กอินเขา้

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะหมดอายทุุก 

90 วนั 

- รหสัผา่นตอ้งมีทั้งหมดอย่างน้อย 6 

ตวัอกัษร และอกัขระพิเศษ 

- ป้องกนัไม่ให้นาํรหสัผา่น 3 คร้ังล่าสุด 

มาใชง้านซํ้า 

3. ไม่พบการจดัทาํเอกสารตารางสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบงาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบ Mango, ระบบ Business Plus และระบบ 

Bio Soft และไม่พบกระบวนการทบทวนสิทธ์ิ และกาํหนด

รอบระยะเวลาในการทบทวนสิทธิในการเขา้ถึงระบบงาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบ Mango ระบบ Business Plus, ระบบ Bio 

Soft และระบบ File Share 

กลาง  อาจจะมีผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการ

เขา้ถึงขอ้มูลบางอย่างสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลนั้นไดเ้กินบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจดัทาํ

เอกสารตารางสิทธ์ิในการเขา้ถึง

ระบบงานต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบ Mango, 

ระบบ Business Plus, และระบบ Bio 

Soft ใหช้ดัเจน โดยระบุช่ือ-สกุล แผนก 

สังกดั Module ท่ีสามารถเขา้ถึงไดแ้ละ

ตอ้งผ่านการลงนามอนุมติัจากผูม้ี

อาํนาจ 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยดาํเนินการ

จดัทาํตารางสิทธ์ิบนโปรแกรมต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ระบบ Mango, File Share และ 

Bio Soft และจากการสุ่มตรวจสอบการ

ตั้งค่าสิทธ์ิการเขา้ถึงของพนกังาน พบว่า

ไดต้ั้งค่าตามตารางสิทธ์ิท่ีไดรั้บอนุมติั 
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ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

กาํหนดรอบระยะเวลาในการทบทวน

สิทธ์ิและควรจดัทาํเอกสารทบทวน

สิทธ์ิเมื่อครบระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั 

 โดยประเด็นจากการตรวจของผูต้รวจสอบภายในพบขา้งตน้บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขแลว้เสร็จตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในนบัจากตุลาคม 2562 เป็นตน้มา ในขณะท่ีจาก

การตรวจสอบภายในสาํหรับกระบวนการบริหารงานบคุคลและแรงงาน ในช่วงไตรมาส 1/2563 และกระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือในช่วงไตรมาส 2/2563 พบว่า บริษทัมี

กระบวนการควบคุมภายในในกระบวนการดงักล่าวเพียงพอ 

 สาํหรับปี 2563 บริษทัยงัคงว่าจา้งบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยผูต้รวจสอบภายในไดน้าํเสนอแผนงานการตรวจสอบใน

แต่ละไตรมาส (Internal Audit Plan) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 รวมถึงส่วนท่ีไดแ้กไ้ขเแผนการตรวจสอบ

ภายในเพ่ิมเติมซ่ึงไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจําปี 2563 - 2564 

ระบบงานท่ีทําการตรวจสอบ 
2563* 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.กระบวนการบริหารงานบคุคลและแรงงาน √        

2.กระบวนการประมูลเสนองานโครงการและการบริหารโครงการให้เป็นไปตามสัญญา     √     

3.กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ   √       

4.กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง    √      

5.กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในงานก่อสร้าง    √     

6.กระบวนการควบคุมการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     √    

7.กระบวนการจ่ายเงิน      √   
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ระบบงานท่ีทําการตรวจสอบ 
2563* 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8.กระบวนการรับเงิน      √   

9.กระบวนการควบคุมการจดัทาํงบการเงิน       √  

10.กระบวนการการใหบ้ริการหลงัการส่งมอบงานโครงการ        √ 

*หมายเหตุ: ผูต้รวจสอบภายในไดป้รับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2563 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 โดยไดน้าํเสนอแผนการตรวจสอบภายในฉบบัปรับปรุงแก่คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 

2/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
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13. การควบคุมภายใน 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในท่ีดีซ่ึงจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทาํหน้าท่ีสอบ

ทานระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี การ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ืออนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบควบคุมภายใน

ของ บริษทั โดยมีผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายในและผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพ่ือนําข้อมูลเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแกไ้ข

ขอ้สังเกตเพ่ือให้สามารถแกไ้ขประเด็นขอ้สังเกตไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยในเดือนพฤศจิกายน 2561 ไดแ้ต่งตั้ง

บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ดาํเนินการโดย น.ส.ฤทยัชนก สุภาพงษ ์ซ่ึงมีความรู้ความสามารถในดา้นระบบบญัชี

และการควบคุมภายในเป็นอยา่งดี ให้ดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แขง็แกร่ง พร้อมทั้งดาํเนินการ

ขจดัความเส่ียงและตรวจสอบรายการท่ีมีลกัษณะผิดปกติ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ว่าเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  

 การพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกยา้ยผูต้รวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการคดัเลือกและไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นจึงนาํเสนอรายช่ือและขอ้มูลของผูต้รวจสอบภายในท่ีผ่านการพิจารณา

แลว้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัการว่าจา้ง โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอก (Outsource) ต่อไป 

 นอกจากน้ี ผูส้อบบัญชีของบริษทัจาก บริษทั สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ จาํกัด ไดมี้การพิจารณาการควบคุม

ภายในของบริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินของบริษทั เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความ

เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน โดยพบขอ้สังเกตเพ่ิมเติมสําหรับระบบควบคุมภายในของบริษทัและแจง้ให้บริษทัทราบ

พร้อมกบัขอ้เสนอแนะเป็นขอ้มูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

  

 โดยในแต่ละส่วนงานดงักล่าว ไดมี้การนําเสนอออกมาในรูปธรรมซ่ึงแสดงถึงขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ และการ

ติดตามผล ซ่ึงจะส่งผลให้การควบคุมภายในช่วยสกดักั้นความสูญเปล่าท่ีจะเกิดขึ้นแก่องคก์ร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

13.1 การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในของบริษทั ทั้ง 5 ส่วน คือ 

1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  

2) การบริหารความเส่ียง  

3) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  

5) ระบบการติดตาม  

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบการ

ติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือ
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โดยไม่มีอาํนาจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว (รายละเอียดเก่ียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมในเอกสารแนบ 3) 

13.2 ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี  

 บริษทั สํานักงานสอบบญัชี ดี ไอ เอ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจาก 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

(มหาชน) สาํหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบ ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดย

ในการตรวจสอบงบการเงินดงักล่าวตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดง

ฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอ้ง ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 สาํหรับขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นและระบบควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทั โดยผูส้อบบญัชีได้

รายงานประเด็นดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีประเด็น ดงัน้ี 

1. จากการสอบทานพบว่า บริษทัไม่มีใบรับวางบิลสาํหรับการซ้ือวสัดุก่อสร้าง และไม่มีทะเบียนควบคุมการวางบิล  

นอกจากน้ี เม่ือจ่ายชาํระค่าวสัดุก่อสร้าง บริษทั ไม่มีการประทบัตราว่าจ่ายแลว้ ลงบนเอกสารในชุดจ่ายชาํระทุกใบ 

ข้อเสนอแนะ : ควรมีใบรับวางบิลสําหรับการซ้ือวสัดุก่อสร้าง และจดัทาํทะเบียนควบคุมการวางบิล และเม่ือจ่ายชาํระ ควร

ประทบัตราว่าจ่ายแลว้ ลงบนเอกสารในชุดจ่ายชาํระทุกใบ 

ความเห็นของบริษัท : บริษทั มีการกาํหนดระเบียบและขั้นตอนการรับวางบิลและจ่ายเช็ค – กรณีซ้ือวสัดุก่อสร้างไวช้ดัเจน 

โดยกาํหนดให้ เจา้หน้าท่ีธุรการบญัชี รับวางบิลท่ีสํานักงานใหญ่ และจะตอ้งจดัทาํสรุปจาํนวนรายการและมูลค่าเงินท่ีไดรั้บ

วางบิลทุกคร้ัง เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความครบถว้นของการรับวางบิลและส่งเอกสารให้เจา้หนา้ท่ีบญัชีตั้งหน้ี ในระบบ ERP 

ก่อนทาํรายการจ่ายเงินตามรอบการจ่ายท่ีบริษทั กาํหนด  

 สําหรับกรณีท่ี บริษทัไม่มีการประทบัตราว่าจ่ายแลว้ ลงบนเอกสารในชุดจ่ายชาํระทุกใบนั้น บริษทัจะดาํเนินการ

แกไ้ขโดยจะระบุขั้นตอนการปฏิบติังานเร่ือง การรับวางบิลและจ่ายเช็ค เพ่ิมเติม โดยกาํหนดให้เจา้หนา้ท่ีการเงินใชเ้คร่ืองเจาะ

ระบุว่า จ่ายแลว้ หรือ PAID ในใบสําคญัจ่ายและเอกสารประกอบการจ่ายทุกใบ โดยจะเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 

เป็นตน้ไป 

2. จากการตรวจสอบพบว่า บริษทัไม่มีการระบุเลขท่ีเอกสารของใบเบิกและใบยืมวสัดุ และเม่ือบนัทึกเข้าระบบก็ไม่ได้

อา้งอิงช่ือผูเ้บิก ผูเ้ก็บรักษาวสัดุ และผูอ้นุมติัเบิกให้ครบถว้น 

ข้อเสนอแนะ : บริษทัควรระบุเลขท่ีเอกสารของใบเบิกและใบยืมวสัดุ และเม่ือบนัทึกเขา้ระบบ ควรระบุอา้งอิงช่ือผูเ้บิก ผูเ้ก็บ

รักษาวสัดุ และผูอ้นุมติัเบิกให้ครบถว้น 

ความเห็นของบริษัท : บริษทัมีระบบควบคุมภายในในวงจรคลงัสินคา้ ดงัน้ี 

 การจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์ท่ีโครงการจะมีประตูเขา้-ออกทางเดียว และมีการล็อคกุญแจเพ่ือควบคุมการเขา้ถึงโดยผู ้

ท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

 ใบเบิกท่ีไม่ระบุเลขท่ี จะเป็นใบเบิกชัว่คราว เพ่ือให้ความสะดวก และรวดเร็วท่ีหน้างาน และกาํหนดให้ผูมี้อาํนาจ

ระดบั Foreman ขึ้นไป เป็นผูล้งนามอนุมติัการเบิกของทุกคร้ัง และทุกส้ินวนักาํหนดให้เจา้หน้าท่ีธุรการนาํใบเบิก

ชัว่คราวไปบนัทึกตดัเบิกในระบบ ERP และพิมพใ์บเบิกตวัจริงซ่ึงจะมีเลขท่ีเอกสารอา้งอิงและเรียงเลขท่ีโดยระบบ

อตัโนมติัแนบใบเบิกเบิกชัว่คราว ส่งให้ผูท่ี้มีอาํนาจลงนามอนุมติัอีกคร้ัง  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.3-13-3 

 

 กาํหนดให้เจา้หน้าท่ีธุรการโครงการ ตรวจนบัวสัดุและอุปกรณ์คงเหลือทุกสัปดาห์ และส่งรายงานผลการตรวจนับ

ให้แผนกสโตร์กลาง (ST) และแผนกบญัชี 

 กาํหนดให้แผนกสโตร์กลาง (ST) เข้าไปตรวจนับวสัดุและอุปกรณ์คงเหลือทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบจาํนวนและ

ตรวจสอบกบัเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ ใบเบิก ใบยืม และใบรับคืน  

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะดาํเนินการเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ โดยจะดาํเนินการจดัซ้ือเล่มใบเบิกชัว่คราว ท่ีมีการระบุ

เล่มท่ี/เลขท่ี ล่วงหนา้ เพ่ือนาํมาใชง้าน โดยจะบริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 ทั้งน้ี บริษทัไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะทั้ง 2 ข้อ ตามขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นและระบบ

ควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทัจากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แลว้ จึงไม่ปรากฎ

ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นและระบบควบคุมภายในดา้นบญัชีบนงบการเงินของบริษทัสําหรับงวด 3 เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เพ่ิมเติม 

 นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมไดแ้ก่ การตรวจ ITGC – 

Information Technology General Controls และ IT App – Information Technology General Controls โดย บริษัท ดี ไอ เอ 

แอนดแ์อสโซซิเอสท ์จาํกดั ซ่ึงเขา้ตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม – 25 มีนาคม 2563 เพ่ือให้มัน่ใจว่าสภาพแวดลอ้มการควบคุม

ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินของบริษทั โดยมีขอบเขต

ของเน้ือหาในการตรวจสอบดงัน้ี 

1. การควบคุมเก่ียวกบัการกาํหนดแผนและนโยบายรักษาความปลอดภยัดา้น IT 

2. การจดัโครงสร้างภายในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ 

3. การจดัทาํระเบียบวิธีปฎิบติัในฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

4. การเปล่ียนแปลง/แกไ้ขระบบสารสนเทศ 

5. การควบคุมความปลอดภยัการเขา้ถึงระบบสารสนเทศในเชิงตรรกะ (Logical Access Control) 

6. การควบคุมการเขา้ถึงทางกายภาพสาํหรับศูนยค์อมพิวเตอร์ (Physical Access Control) 

7. การป้องกนัการหยดุชะงกัของธุรกิจเน่ืองจากระบบขดัขอ้ง 

 สาํหรับการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ Application ท่ีมีผลต่อการจดัทาํรายงานทางการ

เงินของบริษทั มีขอบเขตการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. ระบบงาน ERP Mango 

2. ระบบงานเงินเดือน Business Soft สาํหรับจดัทาํเงินเดือนพนกังานรายเดือน* 

3. ระบบงานเงินเดือน Tiger Soft สาํหรับจดัทาํเงินเดือนพนกังานรายวนั  

หมายเหตุ : * ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัยกเลิกการใช้ระบบของ Business Soft โดยเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม Tiger Soft สําหรับการจดัทาํ

เงินเดือนของพนกังานทั้งรายวนั และรายเดือน 

 โดยผลการตรวจสอบตามรายงานลงวนัท่ี 4 เมษายน 2563 ผูต้รวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นความเส่ียง และไม่มี

ขอ้เสนอแนะใดเพ่ิมเติม 

13.3 การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งใหป้ระเมิน ตรวจสอบและ

ติดตามการปรับปรุงระบบควบคมุภายในบริษทัตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2561 โดยทาํการประเมินความเส่ียงและจดัทาํแผนการ

ตรวจสอบภายในรายปี ดาํเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.3-13-4 

 

ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งความเหมาะสมและเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ

บริษทั โดยท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั ผูต้รวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบให้ความเช่ือมัน่ต่อระบบควบคุมภายในซ่ึง

ครอบคลุมถึงการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (COSO) และการประเมินความเส่ียงจากระบบควบคุมภายใน

กระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่  

1. ระดบัองคก์ร  

2. กระบวนการประมูลงานและจดัทาํการประมาณราคา  

3. กระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง  

4. กระบวนการรับเงิน 

5. กระบวนการใหบ้ริการหลงัการขาย  

6. กระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งและจ่ายเงิน  

7. กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ 

8. กระบวนการจดัทาํงบการเงิน 

9. กระบวนการบริหารงานบคุคลและแรงงาน 

10. กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในการทาํงาน 

11. กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โดยในแต่ละคร้ังของการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในจะออกรายงานการตรวจสอบการควบคุมภายในประจาํไตรมาส 

โดยมีจาํนวนรายงานรวมทั้งส้ินจาํนวน 6 ฉบบัและรายงานทุกฉบบัไดถู้กนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรุป

ระบบงานท่ีทาํการตรวจสอบและช่วงเวลาในการตรวจสอบ ดงัน้ี 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-14 

 
 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

รายงานฉบับที่ ช่วงระยะเวลาตรวจสอบ วันที่ออกรายงาน ระบบที่ทําการตรวจ 

1 

 

7 มกราคม – 13 

กุมภาพนัธ์ , 12 กรกฎาคม 

2562 

19 กรกฎาคม 2562 ระดบัองคก์ร กระบวนการประมูลงานและจดัทาํการประมาณราคา กระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง กระบวนการรับเงิน 

กระบวนการให้บริการหลงัการขาย กระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งและจ่ายเงิน กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ กระบวนการจดัทาํงบ

การเงิน กระบวนการบริหารงานบุคคลและแรงงาน กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในการทาํงาน กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 5 – 9 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 ระดบัองคก์ร กระบวนการประมูลงานและจดัทาํการประมาณราคา กระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง กระบวนการรับเงิน 

กระบวนการให้บริการหลงัการขาย กระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งและจ่ายเงิน กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ กระบวนการจดัทาํงบ

การเงิน กระบวนการบริหารงานบุคคลและแรงงาน กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในการทาํงาน กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 2-9 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 ระดบัองคก์ร กระบวนการประมูลงานและจดัทาํการประมาณราคา กระบวนการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง กระบวนการบริหารงาน

บุคคลและแรงงาน กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในการทาํงาน กระบวนการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 7-15 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองคก์ร  

5 7-15 เมษายน 2563 14 พฤษภาคม 2563 กระบวนการบริหารงานบุคคลและแรงงาน 

6 7-15 กรกฎาคม 2563 8 สิงหาคม 2563 กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ 

 

  



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-15 

 
 

 

สาํหรับรายละเอียดการตรวจสอบในส่วนของประเด็นความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัตามรายงานการตรวจสอบภายในปี 2562 โดยสรุปมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ระดับองค์กร 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. จากการสอบทานการจดัทาํทะเบียนความเส่ียงของแต่ละ

หน่วยงาน พบดงัน้ี 

1.1. ในทะเบียนความเส่ียงยงัไม่ระบุถึงมาตรการควบคุมท่ีมี

ในปัจจุบนัและมาตรการควบคุมท่ีควรตอ้งจดัทาํเพ่ิมเติม 

พร้อมกาํหนดผูรั้บผิดชอบ เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียง

ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้

1.2. แผนกความปลอดภยั และแผนกจดัการแรงงานยงัไม่ได้

ทาํการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 

1.3. แผนกบริหารการจดัการ อยู่ระหว่างทาํการวิเคราะห์ความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

สูง  ขาดขอ้มูลประกอบการกาํหนด

มาตรการการควบคุมท่ีควรตอ้ง

จดัทาํเพ่ิมเติม เพ่ือบริหารจดัการ

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทั

ยอมรับได ้

 ขาดกระบวนการทบทวนความเส่ียง 

เพ่ือให้มัน่ใจว่า มีการบริหารจดัการ

ความเส่ียงสอดคลอ้งกบัปัจจยัเส่ียง

ในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

 บริษทั ควรพิจารณาทบทวนทะเบียนความ

เส่ียงของแต่ละหน่วยงาน โดยเพ่ิมหวัขอ้

ในการระบุมาตรการการควบคุมท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัและมาตรการการควบคุมท่ีควร

ตอ้งจดัทาํเพ่ิมเติมพร้อมกาํหนผูรั้บผิดชอบ  

 แผนกความปลอดภยั แผนกจดัการแรงงาน 

แผนกบริหารการจดัการ ควรเร่งดาํเนินการ

วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงและจดัทาํทะเบียน

ความเส่ียงให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและควร

ทบทวนความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั 

ไดด้าํเนินการจดัทาํทะเบียนความเส่ียง

ครบทุกหน่วยงาน รวมถึงปรับปรุง

ทะเบียนความเส่ียงโดยเพ่ิมหวัขอ้ใน

การระบุมาตรการการควบคุมท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั และมาตรการการควบคุมท่ี

ควรตอ้งจดัทาํเพ่ิมเติม พร้อมกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบ เพ่ือบริหารจดัการความ

เส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

2. บริษทัยงัไม่มีการจดัทาํแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอด

ตาํแหน่งงานท่ีสําคญั (Succession Planning) 

กลาง  ขาดแนวทางในการสรรหาและ

พฒันาผูสื้บทอดในตาํแหน่งสาํคญั 

เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ

ดาํเนินธุรกิจ หากเกิดเหตุฉุกเฉินกบั

กบัผูบ้ริหารในตาํแหน่งท่ีสาํคญั 

 ควรพิจารณาตาํแหน่งงานท่ีสําคญัใน

บริษทั เพ่ือนาํมาจดัทาํแผนการสรรหาผู้

สืบทอดตาํแหน่งงานท่ีสาํคญั (Succession 

Planning) และนาํเสนอให้คณะกรรมการ

บริหารพิจารณาอนุมติัและควรกาํหนดให้

มีกระบวนการทบทวนแผนการสรรหาผู้

สืบทอดตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัอย่าง

สมํ่าเสมอ  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ

จดัทาํนโยบายเร่ือง แผนการสืบทอด

ตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง รวมถึง

จดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งและ

แผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

ผูบ้ริหารประจาํปี 2563 ไวช้ดัเจน 

 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-16 

 
 

 

การประมลูงานและจัดทําการประมาณราคา 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. ไม่พบการจดัทาํแบบรายงานผลดาํเนินงานเปรียบเทียบ

เป้าหมาย (KPIs) ของแผนก ในขั้นตอนปฏิบติังาน เร่ืองการ

ควบคุมงบประมาณของโครงการ  

 

กลาง  ขาดขอ้มูลในการติดตามการ

ปฏิบติังานของแผนก 

 แผนกพฒันาธุรกิจ ควรรวบรวมจดัทาํ

สรุปผลการปฏิบติังาน เปรียบเทียบกบั

เป้าหมายของแผนกทุกเดือนและ

นาํเสนอให้ผูบ้ริหารรับทราบ  

 กรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ควรวิเคราะห์หาสาเหตุและ

กาํหนดแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 

เพ่ือให้การปฏิบติังานบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 จากการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน

ไตรมาสท่ี 3/2562 พบว่าบริษทั ได้

จดัทาํKPIsของแผนกในหวัขอ้ดงักล่าว

แลว้ 

2. จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน และสอบทานสรุป

การประมาณการผลการดาํเนินงานโครงการ พบว่าบริษทั มี

กาํไรขั้นตน้ (Margin) ของงาน แต่ยงัไม่มีการกาํหนดอาํนาจ

อนุมติักรณีพิจารณารับงานและกาํไรขั้นตน้ไม่เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนดให้ชดัเจน  

กลาง  ขาดหลกัฐานการพิจารณาการ

อนุมติัรับงานท่ีเหมาะสม 

 บริษทั ควรกาํหนดอาํนาจอนุมติัเร่ือง

การพิจารณารับงานให้ชดัเจน เพ่ือให้

มัน่ใจว่าการรับงานท่ีกาํไรขั้นตน้ 

(Margin) ไม่เป็นไปตามนโยบายท่ี

กาํหนด ผา่นการสอบทานและ

เห็นชอบจากผูม้ีอาํนาจเรียบร้อยแลว้ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทัได้

กาํหนดเปอร์เซ็นตก์าํไรขั้นตน้ 

(Margin) ของการเสนอราคาประมูล

งานและลงนามอนุมติัโดยกรรมการ

ผูจ้ดัการ และเสนอเขา้คณะกรรมการ

บริหารอนุมติัอีกคร้ังในวนัท่ี 23 

กนัยายน 2562 โดยผูต้รวจสอบภายใน

จะตรวจติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย 

ในการตรวจสอบภายในไตรมาส 

4/2563 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-17 

 
 

 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

3. จากการสอบทาน และสอบถามการนาํรหสังบประมาณ (BOQ 

Ref. Cost Code) มาบนัทึกใน Mango เพ่ือควบคุมการสั่งซ้ือ/สั่ง

จา้งงานโครงการให้อยูใ่นงบประมาณ พบว่า  

3.1. ไม่ไดน้าํรหสังบประมาณ (Code Cost Input List) มา

บนัทึกใน Mango ตามรายการวสัดุ (By Item) แต่เป็นการ

บนัทึกรหสังบประมาณตามกลุ่มประเภทของวสัดุ และ/

หรือประเภทงาน (Material code & Subcontractor code)  

3.2. มีการควบคุมงบประมาณโครงการเฉพาะ “มูลค่าแยกตาม 

Cost Code” แต่ยงัไม่มีการควบคุมในเชิง “ปริมาณการใช้

วสัดุก่อสร้าง/ค่าแรง”  

สูง  อาจมีการใชง้บประมาณบาง

รายการเกินจากงบประมาณท่ี

กาํหนด โดยท่ีแผนกประมาณการ

มาทราบขอ้มูลภายหลงั เน่ืองจาก

ควบคุมงบประมาณในรูปแบบ 

Cost Code แทนการควบคุม

งบประมาณตามรายการ (Cost by 

Item) 

 ขาดขอ้มูลในการควบคุม/วิเคราะห์

ว่าผลต่างจากการใชง้บประมาณ

นั้นเกิดจากราคาหรือปริมาณ 

 แผนกประมาณการ ควรหารือกบั

ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น ฝ่ายบญัชี/การเงิน และฝ่ายจดัซ้ือ/

จดัหา เป็นตน้ เพ่ือสรุปวิธีการควบคุม

งบประมาณในระบบ Mango ให้

เหมาะสม  

 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดย 

- แผนกควบคุมตน้ทุนมีการนาํ “จาํนวน

วสัดุก่อสร้าง/ค่าแรง” มาใชค้วบคุม

งบประมาณโครงการเพ่ิมจากเดิมท่ี

ควบคุมเฉพาะ “มูลค่าวสัดุก่อสร้าง/

ค่าแรง” เท่านั้น 

- บริษทักาํหนดให้ระบบ ERP (Mango) 

ระงบัสิทธ์ิการเปิดใบขอซ้ือหากมีการ

ขอซ้ือเกินกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้น

งบประมาณ (BOQ Budget)  

- หากผูใ้ชต้อ้งการขอซ้ือในจาํนวนท่ี

เกินกว่างบประมาณ (BOQ Budget) 

ตอ้งจดัทาํเอกสาร “ใบร้องขอเพ่ิม

งบประมาณ” เพ่ือขออนุมติัจากผูม้ี

อาํนาจตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

4. จากการสอบทานกระบวนการควบคุมงบประมาณในระบบ 

Mango พบว่า ในกรณีท่ีโครงการจาํเป็นตอ้งมีการขอ

งบประมาณเพ่ิมเติม บริษทักาํหนดให้ฝ่ายซ้ือจดัหาจดัทาํ “ใบ

ร้องขอใชเ้งินเกินงบประมาณ” เพ่ือขออนุมติัการเพ่ิม

งบประมาณจากผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่า 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรมจะใชวิ้ธีการปลดลอ็คมิให้ระบบ 

Mango ระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเกินจากวงเงินงบประมาณท่ี

ไดรั้บอนุมติัแทนการปรับปรุงงบประมาณในส่วนท่ีขอเพ่ิมและ

ให้ระบบ Mango ระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเกินจากวงเงิน

งบประมาณท่ีกาํหนด 

สูง  อาจมีการใชง้บประมาณ (สั่งซ้ือ

วสัดุ/สั่งจา้ง) ในบางรายการไม่

เหมาะสม หรือเกินกว่าท่ีฝ่าย

บริหารอนุมติัไว ้

 บริษทั ควรกาํหนดให้มีการปรับปรุง

งบประมาณให้เหมาะสมอย่าง

สมํ่าเสมอ และกาํหนดให้ระบบ 

Mango ระงบัการขอซ้ือ/ขอจา้งท่ีเกิน

จากงบประมาณก่อนท่ีจะไดรั้บอนุมติั 

 ควรจดัเก็บขอ้มูลการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ (Revision) พร้อมสาเหตุ

ทุกคร้ังและนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการรายงานผลการดาํเนิน

โครงการเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ี

กาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

- กาํหนดให้ระบบ ERP (Mango) ระงบั

สิทธ์ิการเปิดใบขอซ้ือหากมีการขอซ้ือ

เกินกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้น

งบประมาณ (BOQ Budget)  

- มีการจดัเก็บขอ้มูลการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณแต่ละคร้ัง เพ่ือให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงและนาํส่งฝ่ายบญัชีและ

กรรมการผูจ้ดัการทุกเดือน  
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ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

5. ระบบ Mango สามารถเรียกรายงานเปรียบเทียบมูลค่าระหว่าง

งบประมาณ กบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงของแต่ละโครงการได ้

แต่ยงัไม่มีการระบุสาเหตุของผลต่างแต่ละรายการ และยงัไม่มี

การกาํหนดเปอร์เซ็นตผ์ลต่างท่ียอมรับได ้

สูง  ขาดขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรับปรุง

กระบวนการประมาณราคา หรือ

การก่อสร้างโครงการ 

 แผนกประมาณการ ควรกาํหนด

เปอร์เซ็นตผ์ลต่างท่ียอมรับได ้

ระหว่างงบประมาณ กบัค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดขึ้นจริง (ทั้งจาํนวนวสัดุท่ีใช ้และ

มูลค่ารวม) และเก็บขอ้มูลสาเหตุ

ผลต่างในแต่ละรายการของแต่ละ

โครงการ และนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการรายงานผลการดาํเนิน

โครงการเปรียบเทียบกบังบประมาณ

ท่ีกาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ

เปรียบเทียบงบประมาณตั้งตน้ 

งบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงแต่ละคร้ัง 

(Revision) และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง

ในแต่ละไตรมาส และมีการสรุป

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไวทุ้กคร้ัง 

 

การก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. แผนกบริหารการจดัการ ยงัไม่ไดก้าํหนดดชันีช้ีวดัความสาํเร็จ

ของงาน (KPI : Key Performance Indicator) ของแผนกท่ี

ชดัเจน เน่ืองจากเพ่ิงเร่ิมตั้งหน่วยงานประมาณเดือนกรกฎาคม 

2561  

กลาง  ขาดขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของ

แผนก 

แผนกบริหารการจดัการ ควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

 กาํหนดดชันีช้ีวดัความสาํเร็จของงาน 

(KPI) ของแผนกให้สอดคลอ้งและ

ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องแผนก 

 ภายหลงัการประกาศใชด้ชันีช้ีวดั

ความสาํเร็จของงาน (KPI) ควรจดัทาํ

สรุปผลการปฏิบติังานหรือรายงานต่าง 

ๆ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแผนก

ทุกเดือน และนาํเสนอให้ผูบ้ริหาร

รับทราบ  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกาํหนด

หวัขอ้ ดชันีช้ีวดัดงัน้ี 

- วางแผนงานให้โครงการดาํเนินการ

และควบคุมให้ไดต้ามแผนงานท่ี

กาํหนด เป้าหมาย 100%  

- ลดการปรับเปลี่ยนแผนงาน เป้าหมาย 

ไม่เกินกว่า 5 คร้ัง  

 

 

 



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-19 

 
 

 

การบริหารงานบุคคล และแรงงาน 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. บริษทั ยงัไม่มีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ โดยผูบ้ริหาร

แจง้ว่า มีแผนจะจดัตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพภายหลงัการจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์สร็จ 

กลาง  การปฏิบติัไม่เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

 บริษทั ควรพิจารณาจดัตั้งกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัท 

ได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ เค 

มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

ภ า ย ใ ต้ ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง  บ ริ ษั ท

หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกสิกรไทย 

จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทจัดการกองทุน 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้ งท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 

2563  

2. จากการสอบทานกระบวนการควบคุมระเบียบสวสัดิการของ

บริษทัพบว่า 

2.1. ฝ่ายบุคคลอยูร่ะหว่างการรวบรวมสวสัดิการพนกังาน 

เพ่ือจดัทาํเป็นระเบียบสวสัดิการพนกังานท่ีชดัเจนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและแจง้ให้พนกังานรับทราบ 

2.2. สาํหรับการจ่ายสวสัดิการเงินช่วยเหลืองานศพ งานบวช 

งานแต่งงานและงานสงเคราะห์บุตร บริษทักาํหนดให้มี

การเบิกจ่ายไดร้ายละ 1 คร้ัง แต่ยงัไม่มีการจดัทาํบนัทึก

ประวติัการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบท่ีบริษทั  

กลาง  ฝ่ายบุคคลขาดขอ้มูลในการ

ตรวจสอบว่า มีการปฏิบติัเก่ียวกบั

สวสัดิการไม่เป็นไปตาม

กฎระเบียบท่ีบริษทักาํหนด 

 พนกังานไม่ไดรั้บทราบถึง

สวสัดิการท่ีตนพึงไดรั้บ 

 ขาดขอ้มูลในการตรวจสอบการจ่าย

สวสัดิการให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

บริษทักาํหนด  

 ฝ่ายบุคคล/อาํนวยการ ควรจดัทาํ

ระเบียบสวสัดิการพนกังานในแต่ละ

เร่ือง โดยระบุเง่ือนไข สิทธ์ิท่ีพนกังาน

แต่ละระดบัจะไดรั้บให้ชดัเจน และ

ประกาศให้พนกังานรับทราบและควร

จดัทาํทะเบียนคุมการเบิกจ่ายสวสัดิการ

ในแต่ประเภทให้ครบถว้น และนาํมาใช้

เป็นขอ้มูลในการควบคุมและตรวจสอบ

การเบิกจ่ายสวสัดิการให้เป็นไปตามท่ี

บริษทักาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจดัทาํ

ระเบียบสวสัดิการของบริษทั ลงนาม

อนุมติัโดยกรรมการผูจ้ดัการวนัท่ี 9 

กนัยายน 2562 และส่ือสารให้

พนกังานรับทราบผ่านบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์ และอีเมลพนกังาน 

รวมถึงมีการทาํตารางการใชส้วสัดิการ

แต่ละประเภท 

3. แผนกจดัการแรงงานยงัไม่ไดก้าํหนดดชันีช้ีวดัความสาํเร็จของ

งาน (KPI : Key Performance Indicator) ของแผนกท่ีชดัเจน 

เน่ืองจากไดแ้ยกออกมาจากแผนกทรัพยากรบุคคลมาช่วงกลาง

ปี 2561  

กลาง  ขาดขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของ

แผนก 

แผนกจดัการแรงงานควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

 กาํหนดดชันีช้ีวดัความสาํเร็จของงาน 

(KPI) ของแผนกให้สอดคลอ้งและ

ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องแผนก 

 ภายหลงัการประกาศใชด้ชันีช้ีวดั

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยกาํหนด

หวัขอ้ ดชันีช้ีวดัอาทิเช่น 

- ส่วนงานสรรหา ตอ้งดาํเนินการแจง้ท่ี

พกัอาศยัแรงงานให้ครบถว้น  

- ส่วนงานสรรหา จะตอ้งดาํเนินการ



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-20 

 
 

 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

ความสาํเร็จของงาน (KPI) ควรจดัทาํ

สรุปผลการปฏิบติังานหรือรายงานต่าง 

ๆ เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของแผนก  

 กรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ควรวิเคราะห์หาสาเหตุและ

กาํหนดแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข  

แจง้รายงานตวั 90 วนั แรงงานต่าง

ดา้วให้ครบถว้น เป้าหมาย 100% 

- ส่วนงานค่าแรงสวสัดิการ จะตอ้งทาํ

รายงานสรุปจ่ายค่าแรงแรงงานรายวนั 

ส่งฝ่ายบญัชีการเงินทนัต่อรอบเวลา 

 

การควบคุมความปลอดภัยในการทํางาน 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. ปัจจุบนัมีการอบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน 

และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหารไม่ครบถว้นตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ีมีการสรุปรายช่ือผูท่ี้ตอ้งรับการอบรมใน

แต่ละหลกัสูตร แต่ยงัไม่ไดก้าํหนดไวใ้นแผนงานดา้นความ

ปลอดภยัฯประจาํปี 2562 ทาํให้ไม่ทราบขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการ

ติดตามการฝึกอบรมให้ครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

กลาง  บริษทัอาจไดรั้บโทษจากการไม่

ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดอาจ

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินสองแสน

บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 แผนกความปลอดภยั ควรกาํกบั 

ควบคุมการฝึกอบรมพนกังาน

หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

ระดบัหวัหนา้งานและเจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยัระดบับริหาร ให้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีกาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการส่ง

พนกังานระดบัหวัหนา้งานและระดบั

บริหารเขา้รับการฝึกอบรม พร้อม

จดัเก็บวุฒิบตัรแสดงการผ่านฝึกอบรม

ไวค้รบถว้น 

2. บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของสถานประกอบ

กิจการทั้งท่ีประจาํสาํนกังานใหญ่ และประจาํโครงการ 

สูง  บริษทัอาจไดรั้บโทษจากการไม่

ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด อาจ

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินสองแสน

บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 แผนกความปลอดภยั ควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ และ

จดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรม

หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั

ฯ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อา

ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน โดยคณะกรรมการฯ มีวาระใน

การดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 

ส.ค. 62 – 1 ส.ค. 64  

3. บริษทัยงัไม่มีการจดัฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ และจดั

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจาํปี 2561 ทั้งท่ี

ประจาํสาํนกังานใหญ่ สโตร์ MT และทุกโครงการ 

สูง  ปฏิบติัไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด อาจตอ้งระวางโทษจาํคุก

ไม่เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินส่ี

แสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 แผนกความปลอดภยั ควรระบุเร่ืองการ

จดัฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ และจดั

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนี

ไฟ ในแผนงานดา้นความปลอดภยัฯ

ประจาํปี เพ่ือใชใ้นการควบคุมการ

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ไดด้าํเนินการ

จดัฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ และจดั

ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนี

ไฟ ส่วนโครงการท่ีระบุในแผนงาน

ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ



บริษทั เวล เกรด เอย็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

 หนา้ท่ี 2.3-13-21 

 
 

 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

ปฏิบติังานตามแผนงาน และปฏิบติัให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปี 2563  

4. จากการสอบทานการจดัทาํแผนผงัสถานประกอบกิจการ 

(Layout) ท่ีแสดงทางออกฉุกเฉินและท่ีตั้งถงัดบัเพลิงพบว่า ยงั

มีการจดัทาํไม่ครบถว้น ในส่วนของสาํนกังานใหญ่, โครงการ 

J041 และ สโตร์ MT 

กลาง  หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจตอ้ง

ใชเ้วลาในการคน้หาทางออก

ฉุกเฉิน และถงัดบัเพลิง 

 แผนกความปลอดภยัควรจดัทาํแผนผงั

สถานประกอบกิจการ (Layout) ให้

ครบถว้นเพ่ือใชก้รณีเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉิน  

 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจดัทาํ

แผนผงัสถานประกอบกิจการ (Layout) 

ท่ีแสดงทางออกฉุกเฉินและท่ีตั้งถงั

ดบัเพลิงในส่วนของสาํนกังานใหญ่

เรียบร้อยแลว้ 

5. ยงัไม่มีการกาํหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนกังาน สูง  ทาํให้ไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบั

สุขภาพของพนกังาน 

 ควรจดัทาํแผนการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี โดยกาํหนดหวัขอ้การ

ตรวจสอบตามความเส่ียงหรือลกัษณะ

ของงาน เช่น งานเช่ือม ตอ้งตรวจสอบ

สายตา เป็นตน้ เพ่ือจะไดรั้บทราบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลสุขภาพของพนกังาน

และนาํมาปรับปรุงกระบวนการจดัการ

ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน  

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  

- ส่วนของพนกังานรายเดือน ดาํเนินการ

ตรวจสุขภาพพนกังานในส่วนของ

สาํนกังานใหญ่และโครงการในกรุงเทพ 

และโครงการในสงขลาเรียบร้อยแลว้  

- ส่วนของพนกังานรายวนั และ MOU 

ดาํเนินการตรวจสุขภาพพนกังานรายวนั 

และ MOU เรียบร้อยแลว้  

การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

1. ไม่พบการจดัทาํทะเบียนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟตแ์วร์) 

กลาง  อาจมีการใชง้านซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิ

เกินกว่าท่ีบริษทัจดัซ้ือ 

 ไม่สามารถบริหารจดัการ

ซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจดัทาํ

ทะเบียนซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงควร

มีรายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

- ช่ือซอฟตแ์วร์ 

- จาํนวนลิขสิทธ์ิท่ีจดัซ้ือ 

- จาํนวนลิขสิทธ์ิท่ีใชไ้ป 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง

ซอฟตแ์วร์ดงักล่าว 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจดัทาํ

ทะเบียนทรัพยสิ์น (ซอฟตแ์วร์) โดยระบุ

รายละเอียด ดงัน้ี 

- ช่ือโปรแกรม 

- เวอร์ชัน่ 

- วนัท่ีจดัซ้ือ 

- เอกสารใบสั่งซ้ือ 

- จาํนวนท่ีจดัซ้ือ 
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ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการ

ซอฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- จาํนวนท่ีติดตั้ง 

- คงเหลือ 

- วนัท่ีติดตั้ง 

- รหสัทรัพยสิ์น 

- ช่ือผูใ้ช ้

- รายละเอียด 

2. มีการควบคุมการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย

ดว้ยวิธีการ Join Domain และมีการกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึง

ขอ้มูลบนระบบ Mango และขอ้มลู File Share ตามแผนกหรือ

ตามหนา้ท่ีท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย อยา่งไรก็ตาม จากการ

สอบทานการตั้งค่าบนระบบ Domain Controller ไม่พบการ

กาํหนดการตั้งค่าความปลอดภยัของรหัสผา่นท่ีเหมาะสม 

กลาง 

 

 รหสัผา่นง่ายต่อการคาดเดา หรือ

ง่ายต่อการถูกโจมตีแบบ Brute 

Force Attack 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

กาํหนดนโยบายในการตั้งค่ารหสัผา่นท่ี

เหมาะสม เช่น กาํหนดให้มีความยาว

ตวัอกัษรไม่ตํ่ากว่า 8 ตวัอกัษร ไม่ตั้ง

รหสัผา่นจากคาํท่ีปรากฏใน

พจนานุกรม และบงัคบัให้เปลี่ยน

รหสัผา่นอย่างสมํ่าเสมอ 

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยดาํเนินการ

ตั้งค่าการควบคุมการเขา้ถึงระบบ

คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบการตั้งค่า

ส่วนกลาง อาทิเช่น 

- รหสัผา่นสาํหรับการลอ็กอินเขา้

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะหมดอายทุุก 

90 วนั 

- รหสัผา่นตอ้งมีทั้งหมดอย่างน้อย 6 

ตวัอกัษร และอกัขระพิเศษ 

- ป้องกนัไม่ให้นาํรหสัผา่น 3 คร้ังล่าสุด 

มาใชง้านซํ้า 

3. ไม่พบการจดัทาํเอกสารตารางสิทธ์ิในการเขา้ถึงระบบงาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบ Mango, ระบบ Business Plus และระบบ 

Bio Soft และไม่พบกระบวนการทบทวนสิทธ์ิ และกาํหนด

รอบระยะเวลาในการทบทวนสิทธิในการเขา้ถึงระบบงาน

ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบ Mango ระบบ Business Plus, ระบบ Bio 

Soft และระบบ File Share 

กลาง  อาจจะมีผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการ

เขา้ถึงขอ้มูลบางอย่างสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลนั้นไดเ้กินบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจดัทาํ

เอกสารตารางสิทธ์ิในการเขา้ถึง

ระบบงานต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบ Mango, 

ระบบ Business Plus, และระบบ Bio 

Soft ใหช้ดัเจน โดยระบุช่ือ-สกุล แผนก 

สังกดั Module ท่ีสามารถเขา้ถึงไดแ้ละ

ตอ้งผ่านการลงนามอนุมติัจากผูม้ี

อาํนาจ 

 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยดาํเนินการ

จดัทาํตารางสิทธ์ิบนโปรแกรมต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ระบบ Mango, File Share และ 

Bio Soft และจากการสุ่มตรวจสอบการ

ตั้งค่าสิทธ์ิการเขา้ถึงของพนกังาน พบว่า

ไดต้ั้งค่าตามตารางสิทธ์ิท่ีไดรั้บอนุมติั 
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ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียง/ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล 

กาํหนดรอบระยะเวลาในการทบทวน

สิทธ์ิและควรจดัทาํเอกสารทบทวน

สิทธ์ิเมื่อครบระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั 

 โดยประเด็นจากการตรวจของผูต้รวจสอบภายในพบขา้งตน้บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขแลว้เสร็จตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในนบัจากตุลาคม 2562 เป็นตน้มา ในขณะท่ีจาก

การตรวจสอบภายในสาํหรับกระบวนการบริหารงานบคุคลและแรงงาน ในช่วงไตรมาส 1/2563 และกระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือในช่วงไตรมาส 2/2563 พบว่า บริษทัมี

กระบวนการควบคุมภายในในกระบวนการดงักล่าวเพียงพอ 

 สาํหรับปี 2563 บริษทัยงัคงว่าจา้งบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยผูต้รวจสอบภายในไดน้าํเสนอแผนงานการตรวจสอบใน

แต่ละไตรมาส (Internal Audit Plan) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 รวมถึงส่วนท่ีไดแ้กไ้ขเแผนการตรวจสอบ

ภายในเพ่ิมเติมซ่ึงไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทประจําปี 2563 - 2564 

ระบบงานท่ีทําการตรวจสอบ 
2563* 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.กระบวนการบริหารงานบคุคลและแรงงาน √        

2.กระบวนการประมูลเสนองานโครงการและการบริหารโครงการให้เป็นไปตามสัญญา     √     

3.กระบวนการควบคุมทรัพยสิ์นและวสัดุคงเหลือ   √       

4.กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง    √      

5.กระบวนการควบคุมความปลอดภยัในงานก่อสร้าง    √     

6.กระบวนการควบคุมการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     √    

7.กระบวนการจ่ายเงิน      √   
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ระบบงานท่ีทําการตรวจสอบ 
2563* 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8.กระบวนการรับเงิน      √   

9.กระบวนการควบคุมการจดัทาํงบการเงิน       √  

10.กระบวนการการใหบ้ริการหลงัการส่งมอบงานโครงการ        √ 

*หมายเหตุ: ผูต้รวจสอบภายในไดป้รับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2563 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 โดยไดน้าํเสนอแผนการตรวจสอบภายในฉบบัปรับปรุงแก่คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 

2/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.3-14-1 

 

14.  รายการระหว่างกนั 

14.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัมีการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นการทาํรายการกบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัรวมถึงการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และ/หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไดด้งัน้ี  

 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เซ็นทรัล ปาร์ค แลนด ์

จาํกดั (“CPL”) 

 จดทะเบียนจดัตั้งภายใตช่ื้อ “บริษทั เอ็มซีโอเวอร์ไอ จาํกดั” เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2554 

และ เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท เว็ลเกรดกรุ๊ป จํากัด” เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2557 และ 

เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เซ็นทรัล ปาร์ค แลนด ์จาํกดั” เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 

 จัดตั้งโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาอสังหาริมทรัพย ์อย่างไรก็ตาม ตั้ งแต่ก่อตั้งจน

ปัจจุบัน CPL ยงัไม่เคยพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์และไม่เคยมีรายได้จากการ

ดาํเนินธุรกิจใดๆ 

 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจ

ลงนามและผูถื้อหุ้นใหญ่ของ CPL โดย ณ 30 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 70.00 

 นายวาย ุทองพูน กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

และผูถื้อหุ้นใหญ่ของ CPL โดย ณ 30 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

20.00 

 นางพลอยพชัชา บวันุ่ม กรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั เป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามและผูถื้อหุ้นของ CPL โดย ณ 30 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

10.00 

นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม  เป็นกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั โดย ณ 

30 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.64 ของทุนจดทะเบียน 220 ลา้นบาท 

นายวาย ุทองพูน  เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั โดย 

ณ 30 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.18 ของทุนจดทะเบียน 220 ลา้น

บาท 

นางพลอยพชัชา บวันุ่ม  เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ผูถื้อหุ้นของบริษทั โดย ณ 

30 มิถุนายน 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียน 220 ลา้นบาท 
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14.2 ลกัษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษทัมีการทาํรายการระหว่างกนัอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะและมูลค่าของการทาํรายการระหว่างกนั โดยแบ่งตามประเภทไดด้งัน้ี 

 การดาํเนินธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะและมูลค่าของการทาํรายการระหว่างกนัในปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 ดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2562 

บริษทั เซ็นทรัล ปาร์ค แลนด ์

จาํกดั (“CPL”) 

เงินให้กูยื้ม 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 

- กูเ้พ่ิมระหว่างงวด 

- ชาํระคืนระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

- ดอกเบ้ียรับ 

- ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

0.50 

- 

0.50 

- 

0.04 

- 

ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2557 บริษทัให้เงินกู้ยืมแก่ CPL เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนสําหรับกิจการ จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 500,000 

บาท โดยไม่มีการทาํสัญญาแต่ตกลงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี (เร่ิมคิดดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – 8 

กุมภาพนัธ์ 2562) ต่อมา เมื่อวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้รับเงินตน้คืนแลว้ทั้งจาํนวนเป็นเงิน 500,000 บาท รวมถึง

ไดรั้บชาํระดอกเบ้ียทั้งหมด คิดเป็นจาํนวนเงิน 35,972.60 บาท ส่งผลให ้ณ 31 ธนัวาคม 2562 CPL ไม่มียอดคา้งชาํระเงินกูยื้ม

แก่บริษทั ทั้งน้ี การท่ีบริษทัให้เงินกูยื้มกบั CPL ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด หรือ การดาํเนินงานธุรกิจปกติของบริษทั 

และ อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มดงักล่าวมีอตัราท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้บริษทัพึงตอ้งชาํระแก่สถาบนัการเงิน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบรายการท่ีเกิดขึ้นระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว ซ่ึงรายการให้กูยื้มเงินมี

การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีสมเหตุสมผล (อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน) โดยไม่ทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ 

 

 การคํ้าประกนัวงเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะและมูลค่าของการทาํรายการระหว่างกนัในปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 ดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ 
ลกัษณะของรายการ 

มูลค่าเงินกูยื้มคงคา้ง 

 (ลา้นบาท) ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 30 มิ.ย.63  

นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

นายวาย ุทองพูน 

นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 

เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูยื้มวงเงินรวม 24,000,000 บาท กบั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“BBL”) 

(1) วงเงินขอให้ออกหนงัสือคํ้าประกนัการย่ืนซอง 14,000,000 บาท 

(2) วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 10,000,000 บาท 

 

- 

- 

 

- 

 - 

 

เป็นการคํ้ าประกันส่วนตัวของกรรมการร่วมกับ

สิทธิเรียกร้องบญัชีเงินฝาก ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข

สัญญาท่ีทําไวก้ับ BBL เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ  



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.3-14-3 

 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ 
ลกัษณะของรายการ 

มูลค่าเงินกูยื้มคงคา้ง 

 (ลา้นบาท) ความจาํเป็น และความสมเหตุสมผล 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 30 มิ.ย.63  

นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

นายวาย ุทองพูน 

นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 

CPL 

เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูยื้มวงเงินรวม 408,190,954.74 บาท กบั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“KTB”) 

(1) วงเงินขอให้ออกหนังสือคํ้าประกนัการย่ืนซอง, หลกัประกนัสัญญา, การประกนัผลงาน 177,874,250.74 

บาท 

(2) วงเงินขอให้ออกหนงัสือคํ้าประกนัการรับเงินล่วงหนา้ 125,316,704 บาท 

(3) วงเงินอาวลัตัว๋สัญญาใชเ้งิน 60,000,000 บาท 

(4) วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งิน 30,000,000 บาท 

(5) วงเงิน Term Loan 15,000,000 บาท 

 

 

97.85 

32.58 

16.86 

- 

- 

 

 

137.18 

125.32 

36.26 

22.50 

7.47 

เป็นการคํ้ าประกันส่วนตัวของกรรมการร่วมกับ

สิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องการรับ

เงินตามสัญญาโครงการรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีดินกรรมสิทธ์ิของบริษัท และ ท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

ของ CPL ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาท่ีทาํไวก้ับ 

KTB เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินกิจการ 

นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูยื้มวงเงินรวม 230,000,000 บาท กบั ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (“SCB”) 

(1) วงเงินขอให้ออกหนงัสือคํ้าประกนัการย่ืนซอง 40,000,000 บาท 

(2) วงเงินขอให้ออกหนังสือคํ้ าประกันหลักประกันสัญญา, การประกันผลงาน, การรับเงินล่วงหน้า 

140,000,000 บาท 

(3) วงเงินอาวลัตัว๋สัญญาใชเ้งิน 40,000,000 บาท 

(4) วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 10,000,000 บาท 

 

- 

 

87.60 

- 

- 

 

- 

 

17.10 

- 

0.42 

เป็นการคํ้ าประกันส่วนตัวของกรรมการร่วมกับ

สิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องการรับ

เงินตามสัญญาโครงการรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาท่ีทาํไวก้ับ SCB เพ่ือ

นาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ 

 เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูยื้มวงเงินรวม 402,888,889 บาท กบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (“KBANK”) 

(1) วงเงินขอให้ออกหนงัสือคํ้าประกนัการย่ืนซอง, หลกัประกนัสัญญา, การประกนัผลงาน 200,000,000 บาท 

(2) วงเงินขอให้ออกหนงัสือคํ้าประกนัการย่ืนซอง, หลกัประกนัสัญญา, การประกนัผลงาน 32,888,889 บาท 

(3) วงเงินขอให้ออกหนงัสือคํ้าประกนัการรับเงินล่วงหนา้ 50,000,000 บาท 

(4) วงเงินอาวลัตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20,000,000 บาท 

(5) วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี 30,000,000 บาท 

(6) วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งิน 50,000,000 บาท 

(7) วงเงิน GSB Soft Loan 20,000,000 บาท (มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าจากรัฐบาลผ่านธนาคารออมสินผ่าน

สถาบนัการเงินแก่ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจากการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา) 

 

134.81  

32.89 

56.11 

3.21 

- 

- 

 

184.70 

32.89 

0.30 

5.58 

8.89 

- 

 

 

20.00 

เป็นการคํ้ าประกันส่วนตัวของกรรมการร่วมกับ

ท่ีดินกรรมสิทธ์ิของบริษทัและสิทธิเรียกร้องการรับ

เงินตามสัญญาโครงการรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาท่ีทาํไวก้ับ KBANK 

เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน

กิจการ 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ : 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.3-14-4 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบรายการท่ีเกิดขึ้นระหว่าง

บริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขา้งตน้ ซ่ึงรายการคํ้าประกนัเงินกูยื้มดงักล่าวมีความจาํเป็นและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นการคํ้าประกนัตามเง่ือนไขการกูยื้มเงินของสถาบนัการเงินซ่ึงนาํมาใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจอนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัเงินกูยื้ม 

 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี2.3-14-5 

 

14.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการ

อนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้

อาํนาจควบคุม ผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคล

ดงักล่าว เป็นตน้ โดยคาํนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเง่ือนไขของการเขา้ทาํรายการ เพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและบริษทัย่อยเป็นสําคญั รวมทั้งได้ให้ความสําคญัต่อการป้องกันความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

 ทั้งน้ี เม่ือมีการเข้าทาํรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํส่ังหรือขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ทั้งน้ี ผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการทาํรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิ

ออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นของบริษทั บริษทัจะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น

ในการทาํรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ  

 

14.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทั อาจมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็น

รายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป บริษทั จะ

ดาํเนินการตามมาตรการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ก่อนเขา้ทาํรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลกัการท่ี

คณะกรรมการบริษทั อนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และให้ปฏิบติัตาม

สัญญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งกาํหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิด

การถ่ายเทประโยชน ์ 

 ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต บริษทั จะดาํเนินการตามมาตรการการอนุมติัรายการระหว่างกนัดงัท่ี

กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกนัท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทั จะดาํเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้

ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนันั้น ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายการให้เงินกูยื้มแก่

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ยกเวน้เป็นไปตามระเบียบของบริษทัท่ี

เก่ียวกบัการให้สวสัดิการพนกังาน หรือตามระเบียบอาํนาจอนุมติัในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกนั และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นนั้น 

บริษทัจะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระ เป็น
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ผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความชาํนาญพิเศษ 

จะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าการเขา้ทาํ

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษทั แต่เป็น

การทาํรายการท่ีบริษทัไดค้าํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุ้น 
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนนิงาน 
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15. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงิน ผูส้อบบญัชี 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ของบริษทั 

โดย นางวิไล ลาภส่งผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6533 จากบริษทั เทพ

ฤทธ์ิทนายความและการบญัชี จาํกดั ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ของบริษทั 

โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 จากบริษทั 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ของกลุ่มบริษทั 

โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 จากบริษทั 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 

งบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน 

2563 ของกลุ่มบริษทั 

โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 จากบริษทั 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

 รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้ายงานการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน สําหรับปี 2560 – 2562 และสําหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

สาํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ได้

แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผล

การดาํเนินงานของบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะ 

สาํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ได้

แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผล

การดาํเนินงานของบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะ 

สาํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 

2563ไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินฉบบัดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของกลุ่มบริษัทโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้สัญญาท่ีทาํกับลูกค้า ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจาก

การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ

เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

สาํหรับงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลงวนัท่ี 13 

สิงหาคม 2563 ได้แสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีว่า งบการเงินฉบับดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของกลุ่มบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปี

ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซ่ึงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 

เมษายน 2563 และมีผลบังคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดย 

 เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ใน

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฎดงัน้ี 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบ สอบทาน ตรวจสอบ สอบทาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 137.97 23.53 297.03 36.08 170.31 24.99 267.13 31.00 123.52 19.58 175.84 22.97 

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจาํ 4.04 0.69 4.07 0.49 4.11 0.60 4.14 0.48 4.11 0.65 4.14 0.54 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 142.87 24.37 196.09 23.82 189.99 27.88 228.67 26.54 169.23 26.82 210.06 27.43 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น 0.38 0.06 0.27 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 

มูลค่างานก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 146.75 25.03 100.17 12.17 11.83 1.74 61.59 7.15 10.27 1.63 61.59 8.04 

สินคา้คงเหลือ 1.25 0.21 14.37 1.75 6.34 0.93 7.80 0.91 5.69 0.90 5.48 0.72 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 433.25 73.89 612.00 74.35 382.58 56.14 569.35 66.08 312.83 49.58 457.12 59.70 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 22.73 3.88 31.51 3.83 41.98 6.16 36.07 4.19 41.98 6.65 36.07 4.71 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.99 0.17 - NA - NA - NA 19.80 3.14 19.80 2.59 

เงินให้กูยื้มระยะยาว 0.50 0.09 0.50 0.06 - NA - NA - NA - NA 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 101.45 17.30 131.95 16.03 196.77 28.88 189.60 22.01 196.25 31.10 188.88 24.67 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  NA  NA - NA 26.23 3.04 - NA 26.23 3.43 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3.02 0.51 2.61 0.32 3.53 0.52 3.21 0.37 3.53 0.56 3.21 0.42 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - NA 1.37 0.17 4.93 0.72 4.13 0.48 4.93 0.78 4.13 0.54 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.4-15-4 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบ สอบทาน ตรวจสอบ สอบทาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24.37 4.16 43.23 5.25 51.63 7.58 33.04 3.83 51.63 8.18 30.23 3.95 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 153.06 26.11 211.17 25.65 298.84 43.86 292.27 33.92 318.12 50.42 308.54 40.30 

รวมสินทรัพย์ 586.30 100.00 823.17 100.00 681.42 100.00 861.61 100.00 630.95 100.00 765.67 100.00 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนี้สินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11.82 2.02 34.93 4.24 20.08 2.95 90.61 10.52 20.08 3.18 74.74 9.76 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 163.06 27.81 305.52 37.12 308.61 45.29 351.16 40.76 265.10 42.02 323.32 42.23 

เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง 91.41 15.59 203.59 24.73 21.73 3.19 31.74 3.68 21.73 3.44 21.78 2.84 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - NA - NA - NA 6.30 0.73   6.30 0.82 

ส่วนของหน้ีสินสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5.95 1.02 4.73 0.57 4.36 0.64 6.22 0.72 4.36 0.69 6.22 0.81 

ตัว๋เงินจ่าย - เงินปันผล  NA  NA - NA 36.00 4.18  NA 36.00 4.70 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.96 0.16 - NA 0.66 0.10 4.38 0.51 - NA - NA 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 273.20 46.60 548.78 66.67 355.44 52.16 526.42 61.10 311.27 49.33 468.35 61.17 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

เงินกูยื้มระยะยาว 7.89 1.35 - NA - NA 21.17 2.46 - NA 21.17 2.77 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.41 0.07 - NA - NA -  - NA   

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.88 0.66 8.17 0.99 7.64 1.12 10.54 1.22 7.64 1.21 10.54 1.38 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน - NA 1.73 0.21 3.29 0.48 2.62 0.30 3.29 0.52 2.62 0.34 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - NA 6.40 0.78 22.51 3.30 18.19 2.11 22.51 3.57 18.19 2.38 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12.18 2.08 16.30 1.98 33.45 4.91 52.52 6.10 33.45 5.30 52.52 6.86 

รวมหนี้สิน 285.39 48.68 565.07 68.65 388.89 57.07 578.93 67.19 344.71 54.63 520.87 68.03 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.4-15-5 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ตรวจสอบ สอบทาน ตรวจสอบ สอบทาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบียน 110.00 18.76 200.00 24.30 220.00 32.29 300.00 34.82 220.00 34.87 300.00 39.18 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 110.00 18.76 200.00 24.30 220.00 32.29 220.00 25.53 220.00 34.87 220.00 28.73 

กาํไรสะสม             

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย - NA 8.53 1.04 13.53 1.98 15.53 1.80 13.53 2.14 15.53 2.03 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 190.92 32.56 49.57 6.02 58.75 8.62 46.58 5.41 52.71 8.35 9.27 1.21 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 300.92 51.32 258.10 31.35 292.27 42.89 282.11 32.74 286.24 45.37 244.79 31.97 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - NA - NA 0.26 0.04 0.58 0.07 - NA - NA 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 300.92 51.32 258.10 31.35 292.53 42.93 282.68 32.81 286.24 45.37 244.79 31.97 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 586.30 100.00 823.17 100.00 681.42 100 861.61 100.00 630.95 100.00 765.67 100.00 

 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.4-15-6 

 

 

 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 ปรากฏดงัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตรวจสอบแล้ว 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากงานก่อสร้าง 988.14 100.00 1,290.11 100.00 1,480.86 100.00 1,506.94 100.00 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง (864.03) (87.44) (1,177.83) (91.30) (1,270.33) (85.78) (1,286.34) (85.36) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 124.11 12.56 112.28 8.70 210.53 14.22 220.60 14.64 

รายไดอ่ื้น 6.67 0.67 15.49 1.20 10.80 0.73 8.82 0.59 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย 130.77 13.23 127.77 9.90 221.33 14.95 229.42 15.22 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (47.75) (4.83) (79.06) (6.13) (82.48) (5.57) (82.95) (5.50) 

รวมค่าใชจ่้าย (47.75) (4.83) (79.06) (6.13) (82.48) (5.57) (82.95) (5.50) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการ

เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
83.02 8.40 48.71 3.78 138.85 9.38 146.47 9.72 

ตน้ทุนทางการเงิน (1.41) (0.14) (1.51) (0.12) (2.42) (0.16) (2.42) (0.16) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ 
81.62 8.26 47.20 3.66 136.43 9.21 144.05 9.56 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (17.76) (1.80) (9.52) (0.74) (27.87) (1.88) (29.40) (1.95) 

กําไรสําหรับปี 63.85 6.46 37.68 2.92 108.56 7.33 114.66 7.61 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :         

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
        

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า

ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ี

กาํหนดไว ้

- - - - (0.42) (0.03) (0.42) (0.03) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 63.85 6.46 37.68 2.92 108.14 7.30 114.24 7.58 

กาํไรต่อหุ้น         

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน(บาทต่อหุ้น)1/ 0.29  0.17  0.27  0.29  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนกั(ลา้นหุ้น)2/ 
220.00  227.40  400.99  400.99  

กาํไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted(บาท

ต่อหุ้น)3/ 
0.11  0.06  0.18  0.19  

การแบ่งปันกําไร         

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ - - - - - - 114.60 99.95 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 
- - - - - - 0.06 0.05 

       114.66 100.00 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม         

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ - - - - - - 114.18 99.95 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.4-15-7 

 

 

 หน่วย: ล้านบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ตรวจสอบแล้ว 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 
- - - - - - 0.06 0.05 

       114.27 100.00 

 

หน่วย : ล้านบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สอบทาน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งวดหกเดือนแรกปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 งวดหกเดือนแรกปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากงานก่อสร้างและบริการ 727.69 100.00 316.88 100.00 727.69 100.00 466.47 100.00 

ตน้ทุนงานก่อสร้าง (641.68) (88.18) (276.89) (87.38) (641.68) (88.18) (383.63) (82.24) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 86.00 11.82 39.99 12.62 86.00 11.82 82.84 17.76 

รายไดอ่ื้น 4.27 0.59 5.62 1.77 4.27 0.59 2.54 0.54 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย 90.27 12.41 45.60 14.39 90.27 12.41 85.37 18.30 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (36.81) (5.06) (45.79) (14.45) (36.81) (5.06) (46.04) (9.87) 

รวมค่าใชจ่้าย (36.81) (5.06) (45.79) (14.45) (36.81) (5.06) (46.04) (9.87) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการ

เงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
53.46 7.35 (0.19) (0.06) 53.46 7.35 39.33 8.43 

รายไดท้างการเงิน 0.61 0.08 0.42 0.13 0.61 0.08 0.46 0.10 

ตน้ทุนทางการเงิน (1.78) (0.24) (1.54) (0.49) (1.78) (0.24) (1.62) (0.35) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงิน

ได ้
52.29 7.19 (1.31) (0.41) 52.29 7.19 38.18 8.18 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (10.70) (1.47) (1.15) (0.36) (10.70) (1.47) (9.05) (1.94) 

กาํไรสาํหรับปี 41.58 5.71 (2.47) (0.78) 41.58 5.71 29.12 6.24 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :         

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการ

ใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
        

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า

ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ี

กาํหนดไว ้

- NA 1.03 0.32 - NA 1.03 0.22 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 41.58 5.71 (1.44) (0.45) 41.58 5.71 30.15 6.46 

กาํไรต่อหุ้น         

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน(บาทต่อหุ้น)1/ 0.10  (0.01)  0.10  0.07  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั

(ลา้นหุ้น)2/ 
400.00  440.00  400.00  440.00  

กาํไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted(บาท 0.07  (0.00)  0.07  0.05  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.4-15-8 

 

 

ต่อหุ้น)3/ 

การแบ่งปันกาํไร         

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.58 100.00 (2.47) 100.00 41.58 100.00 28.81 98.92 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 
- NA - NA - NA 0.32 1.08 

 41.58 100.00 (2.47) 100.00 41.58 100.00 29.12 100.00 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม         

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.58 100.00 (1.44) 100.00 41.58 100.00 29.83 98.95 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 
- NA - NA - NA 0.32 1.05 

 41.58 100.00 (1.44) 100.00 41.58 100.00 30.15 100.00 

หมายเหตุ :  

1/ คาํนวณจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างปี 

2/ จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียคาํนวณจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

3/ คาํนวณจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระ

แลว้ภายหลงัเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (600 ลา้นหุ้น) 

 

 งบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ

งวดหกเดือนแรกปี 2563 

 หน่วย: ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

 ตรวจสอบ   

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 งบการเงิน

รวม  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน         

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 81.62 47.20 136.43 144.05 

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - 4.59 (0.10) (0.10) 

ค่าเส่ือมราคา 13.69 17.18 16.29 16.30 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.53 0.55 0.63 0.63 

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร - (0.43) (0.00) (0.00) 

ขาดทุน(กาํไร)จากการเลิกใชสิ้นทรัพยถ์าวร 0.04 - 0.86 0.86 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน - 1.73 1.04 1.04 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว - 6.40 16.11 16.11 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (10.18) - - 

ตดัจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย - 11.64 - - 

ดอกเบ้ียรับ (0.50) (1.21) (1.12) (1.12) 

ดอกเบ้ียจ่าย 0.91 1.04 2.42 2.42 

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 96.29 78.50 172.56 180.19 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (103.05) (57.67) 26.93 6.17 
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 หน่วย: ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

 ตรวจสอบ   

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 งบการเงิน

รวม  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (35.61) 46.58 89.90 88.34 

สินคา้คงเหลือ - (13.13) 8.68 8.03 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7.60 (10.19) (5.53) (5.53) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 89.89 143.49 (40.43) 3.09 

เงินเรียกเก็บล่วงหนา้จากสัญญาก่อสร้าง 33.78 112.17 (181.86) (181.86) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 88.89 299.76 70.24 98.43 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (0.94) (2.54) (1.66) (1.66) 

เงินสดรับดอกเบ้ีย 0.50 1.19 1.16 1.16 

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (10.56) (32.57) (34.20) (35.06) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 77.89 265.84 35.54 62.86 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดจ่ายจากเงินให้กูยื้มระยะยาว - - 0.50 0.50 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (19.73) (42.48) (73.43) (73.96) 

เงินลงทุนชัว่คราว (4.04) (0.04) (0.04) (0.04) 

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ - - (19.80) - 

เงินสดจ่ายจากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.11) (0.14) (1.55) (1.55) 

เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กูร้ะสั้น - - 0.26 0.26 

เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 0.99 - - 

เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในการร่วมคา้ - 10.18 - - 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร - 5.27 2.54 2.54 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 4.32 (8.78) (10.48) (10.48) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (19.55) (35.00) (102.00) (82.73) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินเบิกเกินบญัชี (4.95) - - - 

จ่ายเงินปันผล - (170.50) (100.00) (100.00) 

เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกูยื้มระยะสั้น (102.99) (34.01) (133.31) (133.31) 

จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (4.87) (6.49) (12.20) (12.20) 

เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกูยื้มระยะยาว - (7.89) - - 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว 1.77 - - - 

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้น 108.22 57.13 118.46 118.46 

เพ่ิมทุน - 90.00 20.00 20.20 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2.83) (71.77) (107.06) (106.86) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 55.51 159.07 (173.52) (126.73) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 82.46 137.97 297.03 297.03 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 137.97 297.03 123.52 170.31 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 137.97 297.03 123.52 170.31 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

สอบทาน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งวดหกเดือนแรก

ปี 2562 

งวดหกเดือนแรก

ปี 2563 

งวดหกเดือนแรก

ปี 2562 

งวดหกเดือนแรก

ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 52.29 (1.31) 52.29 38.18 

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน     

ค่าเส่ือมราคา 9.14 9.99 9.14 10.08 

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ - 0.44 - 0.44 

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.27 0.32 0.27 0.32 

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (0.19) 0.01 (0.19) 0.01 

ขาดทุน(กําไร)จากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร 0.04 0.16 0.04 0.16 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - 0.81 - 0.81 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 0.52 0.60 0.52 0.60 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว (1.68) (4.32) (1.68) (4.32) 

ตัดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - 5.32 - 5.32 

ดอกเบีย้รับ/รายได้ทางการเงิน (0.61) (0.42) (0.61) (0.46) 

ดอกเบีย้จ่าย/ต้นทุนทางการเงิน 1.78 1.54 1.78 1.62 

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 61.57 13.15 61.57 52.76 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (109.43) (27.26) (109.43) (25.11) 

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 47.06 (51.32) 47.06 (49.76) 

สินค้าคงเหลือ (5.11) 0.21 (5.11) (1.46) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.73 7.26 0.73 4.46 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 61.00 54.01 61.00 38.34 

เงินเรียกเก็บล่วงหน้าจากสัญญาก่อสร้าง 9.73 0.05 9.73 10.02 

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 65.54 (3.89) 65.54 29.24 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (1.49) (1.00) (1.49) (1.08) 

เงินสดรับดอกเบีย้ 0.64 0.42 0.64 0.46 

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (18.34) (6.16) (18.34) (10.35) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 46.36 (10.63) 46.36 18.28 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว 0.50 - 0.50 - 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ถาวร (50.16) (21.92) (50.16) (22.21) 

เงินลงทุนช่ัวคราว(เพ่ิม)ลด (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) 

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - (0.02) - (0.02) 

เงินสดจ่ายจากการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.79) - (0.79) - 

เงินสดรับจากการรับคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน 0.27 0.01 0.27 0.01 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 หนา้ท่ี 2.4-15-11 

 

 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.85 0.01 0.85 0.01 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน (8.83) 5.91 (8.83) 5.91 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (58.21) (16.04) (58.21) (16.33) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินเบิกเกินบัญชีเพ่ิม(ลด) - 10.39 - 10.39 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน 49.72 100.39 49.72 116.27 

เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน (69.76) (56.12) (69.76) (56.12) 

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว - 27.47 - 27.47 

จ่ายชําระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (3.92) (3.14) (3.92) (3.14) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (23.97) 79.00 (23.97) 94.87 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (35.82) 52.32 (35.82) 96.82 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 297.03 123.52 297.03 170.31 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 261.22 175.84 261.22 267.13 

 อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

ตรวจสอบ สอบทาน ตรวจสอบ สอบทาน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวดหกเดือน

แรกปี 2563 
ปี 2562 

งวดหกเดือน

แรกปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง        

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.59 1.12 1.01 0.98 1.08 1.08 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.98 0.84 0.87 0.66 0.96 0.85 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.37 0.65 0.08 (0.05)1/ 0.14 0.081/ 

อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 12.84 9.14 9.82 4.671/ 9.31 5.471/ 

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 29 วนั 40 วนั 37 วนั 78 วนั 39 วนั 66 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 693.30 150.81 126.60 99.121/ 124.20 108.491/ 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี่ย วนั 1 วนั 3 วนั 3 วนั 4 วนั 3 วนั 4 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 16.04 15.45 20.75 11.221/ 19.75 13.711/ 

ระยะเวลาการชาํระหน้ี วนั 23 วนั 24 วนั 18 วนั 33 วนั 19 วนั 27 วนั 

Cash Cycle วนั 7 วนั 19 วนั 22 วนั 49 วนั 23 วนั 43 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร          

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 12.56 8.70 14.22 12.62 14.64 17.76 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 8.26 3.66 9.21 (0.41) 9.56 8.18 

อตัรากาํไรอ่ืน % 0.67 1.19 0.72 1.74 0.58 0.54 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 95.43 563.17 26.05 809.26 43.64 47.88 

อตัรากาํไรสุทธิ % 6.42 2.89 7.28 (0.77) 7.56 6.21 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 23.74 13.48 39.89 (1.86)1/ 41.65 20.251/ 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน          

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 12.98 5.35 14.93 (0.71)1/ 15.24 7.551/ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 79.99 47.01 76.08 7.821/ 79.68 40.581/ 

อตัราหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 2.02 1.85 2.05 0.921/ 2.01 1.221/ 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

ตรวจสอบ สอบทาน ตรวจสอบ สอบทาน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวดหกเดือน

แรกปี 2563 
ปี 2562 

งวดหกเดือน

แรกปี 2563 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่า 0.95 2.19 1.20 2.13 1.33 2.05 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 68.97 183.77 27.25 (5.17) 39.19 17.90 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั เท่า 0.59 1.02 0.10 (0.13) 0.20 0.22 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0.00 452.48 92.12 0.00 87.22 0.00 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 

 (DSCR – Debt Service Coverage Ratio) 
เท่า 13.22 10.65 22.97 1.36 24.10 6.41 

หมายเหตุ : 

1/ ปรับการคาํนวณเป็นรายปีเพ่ือการเปรียบเทียบ 
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16. การวิเคราะห์และคําอธบิายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

16.1 ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ดาํเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูก

สร้างประเภทต่างๆรวมไปถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด โดยขอบเขตการให้บริการของ

บริษทัครอบคลุมตั้งแต่ การบริหารและควบคุมการก่อสร้าง การจดัหาวตัถุดิบและแรงงาน งานก่อสร้างโครงสร้าง (Structural 

Engineering) งานสถาปัตยกรรม (Architectural Engineering) งานโครงสร้างเหล็ก (Structural Steelwork) งานคอนกรีต

สาํเร็จรูป (Precast) งานออกแบบและตกแต่งภายใน (Interior Design) งานปรับปรุงอาคาร (Renovation) ไปจนถึงงานบริการ

หลงัการขาย (After Service “Well Care”) ในขณะท่ีส่วนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical – M&E) 

บริษทัจะใชก้ารว่าจา้งผูรั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเขา้มารับจา้งทาํงานอาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบ

ประปา งานระบบปรับอากาศ งานระบบโทรศพัท์และการส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร

และทีมงานของบริษทัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกลชิ้ดโดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของบริษทั 

ไดแ้ก่ กลุ่มอาคารสํานกังาน กลุ่มอาคารห้องชุดเพ่ือการพกัอาศยั กลุ่มอาคารโรงพยาบาล กลุ่มอาคารมหาวิทยาลยั และ กลุ่ม

โรงงานอุตสาหกรรม ของทั้งภาครัฐและเอกชน 

 บริษทัมีความสามารถในการให้บริการท่ีครอบคลุมทุกความต้องการในการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง

ประเภทต่างๆ บริษทัจึงมีนโยบายรับงานก่อสร้างจากเจ้าของโครงการ (Project Owner) ในลกัษณะท่ีเป็นผูรั้บเหมาหลกั 

(Main Contractor) อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีในสัญญารับเหมามีงานบางส่วนท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง บริษทัจะใชวิ้ธี

จดัหาผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถเหมาะสมสําหรับการให้บริการงานส่วนดงักล่าวเป็นการเฉพาะ เพ่ือลด

ความเส่ียงจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากความไม่ชาํนาญในส่วนงานท่ีอาจเกิดขึ้น สาํหรับการดาํเนินงานก่อสร้างของบริษทันั้น

สามารถแบ่งการดาํเนินงานได ้3 ลกัษณะ คือ 

1. ผูรั้บเหมาหลกั (Main Contractor) บริษทัจะดาํเนินการเสนองานในนามบริษทัโดยตรง ซ่ึงอาจเป็นการย่ืนประมูล

งานหรืออาจเป็นการเจรจาต่อรองกบัเจา้ของโครงการโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีเป็นโครงการก่อสร้างงานท่ี

มีขนาดใหญ่หรือเป็นงานก่อสร้างท่ีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้น บริษทัอาจใชวิ้ธีการว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงท่ีมี

ความชาํนาญเขา้มาช่วยดาํเนินงาน ซ่ึงกระบวนการในการคดัเลือกผูรั้บเหมาช่วงนั้นบริษทัจะใชก้ารพิจารณาจาก

ความน่าเช่ือถือและผลงานในอดีต โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่พ่ึงพาผูรั้บเหมาช่วงรายใดรายหน่ึงเป็นพิเศษ 

2. ผูรั้บเหมาช่วง (Sub Contractor) บริษทัจะดาํเนินการรับงานจากผูรั้บเหมารายอ่ืนท่ีไดรั้บงานโดยตรงจากเจา้ของ

โครงการ ซ่ึงการดาํเนินการตามวิธีน้ี บริษทัจะพิจารณารับงานจากผูรั้บเหมาหลกัท่ีมีช่ือเสียง และมีฐานะทาง

การเงินท่ีมัน่คงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษทัจะเลือกดาํเนินการในลกัษณะของผูรั้บเหมาช่วงเฉพาะในกรณีท่ีงาน

ดงักล่าวเป็นงานขนาดใหญ่หรือเป็นงานในลกัษณะท่ีบริษทัมีคุณสมบติัขั้นตํ่าไม่ครบเกณฑท่ี์จะเป็นผูรั้บเหมาหลกั 

อาทิเช่นโครงการของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีมูลค่าสูงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ตั้งบริษทัจนถึง 30 มิถุนายน 

2563 บริษัทยงัไม่เคยมีการรับงานในฐานะผูรั้บเหมาช่วง แต่ในอนาคตหากมีโครงการท่ีเข้าเง่ือนไขท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ บริษทัจะพิจารณาดาํเนินการในฐานะผูรั้บเหมาช่วง 

3. กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ในบางกรณี บริษทัอาจมีการร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองคน

ขึ้นไป โดยมีการร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ทรัพยสิ์น แรงงาน เทคโนโลยี หรืออ่ืน ๆ ภายใต้ข้อตกลงหรือ

สัญญาร่วมคา้เพ่ือประกอบกิจการร่วมกนั โดยการประกอบกิจการในลกัษณะน้ีจะเกิดในกรณีท่ีบริษทัมีการรับงาน

โครงการใหญ่ ท่ีตอ้งอาศยัแรงงานและเทคโนโลยีในการดาํเนินงาน ซ่ึงถา้หากโครงการไดเ้สร็จส้ินลงก็จะถือว่าการ
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ร่วมค้านั้นยุติลงดว้ย โดยในเดือนตุลาคม 2562 บริษทัได้จดัทาํสัญญาจดัตั้ง กิจการร่วมคา้ PSE-WGE (“บริษัท

ยอ่ย”) กบั หจก.พิจิตสุวรรณ วิศวกร โดยมีวตัถุประสงค์เป็นการเฉพาะในการรับเหมาก่อสร้างโรงงานของบริษทั 

แปซิฟิคแปรรูปสัตวน์ํ้า จาํกดั ในวงเงินรวมจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.00  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน บริษทัไดล้งทุนในกิจการร่วมคา้ ดงัน้ี  

   

  

 

 

 

 

  
 

เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างรายไดต้ามประเภทของงานก่อสร้างสามารถจาํแนกตามลกัษณะงานได ้ดงัน้ี 

1. งานก่อสร้างประเภทโรงพยาบาล: เป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แต่จะมีส่วนท่ีแตกต่างจากการก่อสร้างงานอาคาร

ทั่วไปในส่วนของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารท่ีตอ้งใช้ประสบการณ์และเทคนิคในการก่อสร้าง เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัของมาตรฐานดา้นสุขอนามยั อาทิเช่น งานก่อสร้างโรงพยาบาลท่ีมีห้องปลอดเช้ือ ห้องวิจยั ห้องทดลองท่ีตอ้งมี

การควบคุมปริมาณอนุภาคของส่ิงเจือปนและปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2. งานก่อสร้างประเภทห้างสรรพสินคา้ หรือ คอมมูนิต้ีมอลล:์ เป็นงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ซ่ึงโครงสร้างอาคารจะมี

ลกัษณะท่ีเปิดโล่งแต่แยกพ้ืนท่ีก่อสร้างตามแผนกหรือตามพ้ืนท่ีขายตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนดพร้อมกบังานติดตั้งระบบ

วิศวกรรมประกอบอาคาร 

3. งานประเภทอสังหาริมทรัพย:์ บริษทัให้บริการก่อสร้างทั้งอสังหาริมทรัพยแ์นวราบ (Low Rise) และแนวสูง (High Rise) 

รวมไปถึงสํานักงานขายสําหรับโครงการ โดยฐานลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาคารอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลกั ซ่ึงรูปแบบการก่อสร้างจะแบ่งเป็นส่วนของพ้ืนท่ีอาคารพกัอาศยั พ้ืนท่ีส่วนกลางและ

ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการรวมไปถึงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

4. งานประเภทอาคารสํานักงาน: ซ่ึงเป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และแยกพ้ืนท่ีและสัดส่วนตามประเภทการใช้งาน

พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

5. งานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม : เป็นงานก่อสร้างอาคารแนวราบขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีใชส้อยไม่เกิน 3 ชั้น มีลกัษณะ

พ้ืนท่ีท่ีเปิดโล่งและแบ่งแยกพ้ืนท่ีใชส้อยตามความตอ้งการของลูกคา้พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

 บริษัทมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานก่อสร้างโครงสร้างประเภทอาคารเป็นพิเศษ โดยเฉพาะงาน

ก่อสร้าง ประเภทโรงพยาบาล อาคารสํานักงาน และท่ีพกัอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ทั้งแนวสูงและแนวราบ นอกจากน้ี 

บริษัทยงัแสวงหาโอกาสเพ่ือท่ีจะเข้าประมูลงานประเภทอ่ืน อาทิเช่น งานก่อสร้างประเภทโรงแรม งานก่อสร้าง

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีอยูใ่นแผนงานของบริษทัเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตรวมทั้งบริษทัยงัให้บริการงานประเภท

อ่ืนท่ีเป็นส่วนงานสนบัสนุนเพ่ือให้บริษทัสามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดค้รอบคลุมและครบวงจร อาทิเช่น งานปรับปรุงรีโน

เวท งานตกแต่งภายใน งานเหลก็และพรีคาสท ์เป็นตน้ 

บจก.เวลเกรด  
เอ็นจเินยีริง่ (WGE) 
 

กจิการรว่มคา้  
PSE-WGE 

 

99.00% 

จดทะเบียนจดัตั้ง: 28 ตุลาคม 2562 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั : 20.00 ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ : 20.00 ลา้นบาท 

จดทะเบียนจดัตั้ง: 17 ธนัวาคม 2553 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั : 300.00 ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ : 220.00 ลา้นบาท 
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ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) นั้นจะอา้งอิงขอ้มูลจาก

งบการเงินของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถึงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีรายละเอียดดงัน้ี 

แผนภาพท่ี 16.1 สรุปผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัในปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 

หน่วย:ล้านบาท 
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รายไดจ้ากงานก่อสร้างและบริการ ตน้ทุนงานก่อสร้าง กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ กาํไรสาํหรับปี

 
 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการในปี 2560 – 2562 จาํนวน 988.14 ลา้นบาท จาํนวน 1,290.11 ลา้น

บาท และจาํนวน 1,506.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.56 และ ร้อยละ 16.81 

ในปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั  

 ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการเท่ากบั 1,290.11 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 

301.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.56 จากปีก่อนหน้า โดยการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมีสาเหตุสําคญั

มาจาก 1) การขยายตวัจากฐานงานคา้งรับ (Backlog) โดยในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจาํนวนรวม 

13 โครงการซ่ึงมากกว่าปี 2560 ท่ีมีจาํนวน 11 โครงการ 2) ฐานลูกคา้หลกัในปี 2561 เป็นกลุ่มลูกคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low Rise) ซ่ึงมกัมีระยะเวลาการก่อสร้างท่ีค่อนขา้งส้ันอนัเน่ืองมาจากลกัษณะโครงสร้าง

อาคารท่ีสูงไม่เกิน 8 ชั้น จึงทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการก่อสร้างไดเ้ร็ว โดยมีโครงการสําคญัท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

อาทิเช่น โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 71 , โครงการแมกซ์ซ่ี คอนโด , โครงการรูเนะสุ ทองหล่อ 5 เป็นต้น โดยลูกค้า

ดงักล่าวเป็นกลุ่มลูกคา้ภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58.16 ของรายไดจ้ากการก่อสร้าง ในขณะท่ีรายไดจ้าก

งานก่อสร้างส่วนอ่ืนมาจากลูกคา้ในกลุ่มภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.84 ของรายได้จากการก่อสร้างและ

บริการ โดยมีโครงการท่ีสาํคญั อาทิเช่น โครงการอาคารอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้, โครงการอาคารสํานกังาน

กรมศิลปากร , โครงการอาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี และโครงการงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

โรงพยาบาลชลประทาน (ระยะท่ี 2) เป็นตน้  

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการเท่ากบั 1,506.94 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จาํนวน 

216.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.81 จากปีก่อนหน้า โดยการปรับตวัสูงขึ้นของรายได้ดงักล่าว มี



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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เหตุผลสาํคญัมาจากการขยายตวัจากฐานงานคา้งรับ (Backlog) ท่ีสะสมต่อเน่ืองมาจากปีก่อนโดยกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีอยู่

ระหว่างก่อสร้างในปี 2562 จาํนวนรวม 21 โครงการซ่ึงมากกว่าปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 13 โครงการ ในขณะท่ีลูกค้าในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low Rise) ยงัคงเป็นลูกคา้หลกัของกลุ่มบริษทัต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยมี

โครงการสาํคญัท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 15 ,โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 71 , โครงการดี

คอนโด หาดใหญ่ , โครงการรูเนะสุ ทองหล่อ 5 เป็นต้น โดยลูกค้าดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 77.39 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ ในขณะท่ีรายไดจ้ากงานก่อสร้างส่วนอ่ืนมาจากลูกคา้ในกลุ่ม

ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.61 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ อาทิเช่น โครงการอาคารอาํนวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้, โครงการอาคารสาํนกังานกรมศิลปากร , โครงการอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรม

แพทยท์หารเรือ ,โครงการอาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี เป็นตน้  

สําหรับงวดหกเดือนแรกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการเท่ากบั 466.47 

ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2562 จาํนวน 261.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 35.90 โดยการปรับตวั

ลดลงดงักล่าว มีเหตุผลสําคญัมาจาก 1) ลูกคา้ในกลุ่มท่ีบริษทัชนะประมูลในบางโครงการ มีการชะลอแผนงานการก่อสร้าง

ออกไปจึงทาํให้การก่อสร้างและการรับรู้รายไดย้งัไม่สามารถทาํได ้2) สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงจากสถานการณ์โรค

ระบาด COVID-19 ทาํให้ฐานลูกคา้หลกัของกลุ่มบริษทั โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยช์ะลอการเปิดตวัโครงการใหม่

เป็นปัจจัยสําคญั สําหรับการรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างและบริการงวดหกเดือนแรกปี 2563 ส่วนใหญ่ยงัเป็นโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา อาทิเช่น โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน PFP , โครงการ ดิเอ็กเซล รัชดา18 ,

โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 15 ,โครงการศุภาลยั ลอฟท์ ประชาธิปก – วงเวียนใหญ่ เป็นตน้ โดยลูกคา้ดงักล่าวเป็นกลุ่ม

ลูกคา้ภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 76.53 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ ในขณะท่ีรายไดจ้ากงาน

ก่อสร้างส่วนอ่ืนมาจากลูกคา้ในกลุ่มภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.47 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ 

อาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ , โครงการอาคารสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

กิจการพลงังาน,โครงการตกแต่งภายในอาคารสาํนกังานกรมศิลปากร เป็นตน้  

 ต้นทุนงานก่อสร้างหลกัของกลุ่มบริษทัประกอบด้วย ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

แรงงานก่อสร้างและพนักงาน ค่าเช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าขนยา้ย ค่าอะไหล่และซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าเส่ือมราคา รวมถึงค่าโสหุ้ยต่างๆ โดยในปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนงานก่อสร้างและบริการ

จาํนวน 864.03 ลา้นบาท จาํนวน 1,177.83 ลา้นบาท จาํนวน 1,286.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 87.44 ร้อยละ 91.30 

ร้อยละ 85.36 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการงวดดงักล่าว ตามลาํดบั ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2560 

– 2562 มีจาํนวน 124.11 ลา้นบาท จาํนวน 112.28 ลา้นบาท จาํนวน 220.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 

12.56 ร้อยละ 8.70 ร้อยละ 14.64 ตามลาํดบั  

 อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เกิดจากการปรับประมาณการตน้ทุนโครงการของ

งานภาครัฐท่ีเพ่ิมขึ้นหลกัจาํนวน 2 โครงการ ซ่ึงไดแ้ก่การขยายระยะเวลาก่อสร้างของงานอาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวง

เขตมีนบุรีเป็นระยะเวลานานกว่าปกติมาก อนัเน่ืองมาจากการแกไ้ขแบบก่อสร้างทาํให้กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนคงท่ีเพ่ิมขึ้น อาทิ

เช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าเช่าเคร่ืองจกัร และ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรท่ีตั้งอยู่ท่ีโครงการ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีไม่ทาํให้เกิด

รายได้ในงวดดังกล่าว และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือให้พร้อมต่อการก่อสร้างของโครงการอาคาร

อาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใตท่ี้เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากงานก่อสร้างโครงการดงักล่าวก่อสร้างบนพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

นอกเหนือจากประมาณการต้นทุนเดิมท่ีกลุ่มบริษทัคาดการณ์ไว ้ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว้การเรียกร้องให้หน่วยงานราชการ
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รับผิดชอบค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมกรณีเกิดความล่าชา้หรือการปรับพ้ืนท่ีหนา้งานก่อสร้างอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัหลายประการ จึงทาํให้

อตัรากาํไรของกลุ่มบริษทัในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 

อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 อนัเน่ืองมาจากสัดส่วนการรับรู้รายได้จากงาน

ภาคเอกชนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้งานภาคเอกชนต่องานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วน 77:23 ซ่ึงสูงกว่าปี 

2561 ท่ีมีสัดส่วนงานภาคเอกชนต่องานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 58:42 ซ่ึงงานก่อสร้างของภาคเอกชนเป็นงานท่ีมีการ

แข่งขนัน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นในการเจรจาต่อรองกบัคู่คา้ไดสู้งกว่า จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียท่ีสูง

กว่างานภาครัฐ นอกจากน้ี งานก่อสร้างหลกัในปี 2562 เป็นงานก่อสร้างประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัมีความชาํนาญ

และมีประสบการณ์ในการก่อสร้าง จึงทาํให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีวางไว ้ 

สําหรับงวดหกเดือนแรกปี 2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษทัมีต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ 

641.68 ลา้นบาทและ 383.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88.18 และร้อยละ 82.24 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการงวด

ดงักล่าวตามลาํดบั ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนแรกปี 2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2563 มี

จาํนวน 86.00 และจาํนวน 82.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 11.82 และร้อยละ 17.76 ตามลาํดบั โดยอตัรา

กาํไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทงวดหกเดือนแรกปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน อันเน่ืองมาจากกลุ่มบริษัทมี

ประสบการณ์จากการวางแผนงานก่อสร้างและการถอดแบบโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะลูกค้าเดิมในกลุ่มธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ทาํให้การวางแผนงานก่อสร้าง การจดัสรรคนงานเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างใชร้ะยะเวลาท่ีลดลงและการทาํงาน

เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2560 – 2562 มีจาํนวน 47.75 ลา้นบาท จาํนวน 79.06 ลา้นบาท และ จาํนวน 82.95 ลา้น

บาท ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาสัดส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัจะพบว่า สัดส่วน

ดงักล่าวอยูท่ี่ร้อยละ 4.83 ร้อยละ 6.13 และ ร้อยละ 5.50 ตามลาํดบั  

 ในปี 2561 และในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารมีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 

31.31 ลา้นบาท และจาํนวน 3.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 65.57 และร้อยละ 4.92 ตามลาํดบั ซ่ึงมีสาเหตุ

หลกัมาจาก ค่าใชจ้่ายเงินเดือนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายงาน ค่าโบนสัพนกังาน ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายใน

การตรวจสอบภายใน ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนแรกปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 46.04 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 9.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.08 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายงาน ค่าโบนสัพนกังาน ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบภายใน 

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
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แผนภาพท่ี 16.2 อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรท่ีสาํคญัของบริษทัปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 
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อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน อตัรากาํไรสุทธิ

 

กลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิในปี 2560 – 2562 เท่ากับจํานวน 63.84 ล้านบาท จาํนวน 37.68 ล้านบาท และจํานวน 

114.66 ล้านบาท ตามลาํดับ หรือคิดเป็นอัตรากาํไรสุทธิร้อยละ 6.42 ร้อยละ 2.89 และร้อยละ 7.56 ตามลาํดับ ทั้งน้ีการ

ปรับตวัลดลงของกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการส่งมอบพ้ืนท่ีงาน

ก่อสร้างล่าชา้ ทาํให้กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนคงท่ีเพ่ิมขึ้น อาทิเช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าเช่าเคร่ืองจกัร และ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรท่ี

ตั้งอยูท่ี่โครงการ เป็นตน้ ในขณะท่ีบางโครงการมีค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีงานก่อสร้างเพ่ิมเติมซ่ึงนอกเหนือจากท่ีกลุ่ม

บริษทัประมาณการไว ้ในขณะท่ีกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิในปี 2562 สูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2561 เกิดจากสัดส่วนการรับ

งานภาคเอกชนท่ีมากขึ้นจึงทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียปรับตวัสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

สําหรับงวดหกเดือนแรกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 29.12 ลา้นบาทลดลงจากงวด

เดียวกนัของปี 2562 จาํนวน 12.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 29.97 โดยการปรับตวัลดลงดงักล่าว มีเหตุผล

สําคญัมาจากรายไดท่ี้ลดลงจากการชะลอแผนงานการก่อสร้างของลูกคา้บางรายออกไปจึงทาํให้การก่อสร้างและการรับรู้

รายไดย้งัไม่สามารถทาํไดแ้ละสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาํให้ฐานลูกคา้หลกั

ของกลุ่มบริษทั โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยช์ะลอการเปิดตวัโครงการใหม่เป็นปัจจยัสาํคญั  

ณ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทั

อยูท่ี่ 13.21 เท่า 10.65 เท่า 24.10 เท่าและ 6.41 เท่า ตามลาํดบั โดยอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่

ในระดบัสูงตลอดปี 2560 – 2562 ดงักล่าวแปรผนัตามกาํไรจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีภาระในการผ่อน

ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียจ่ายของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระดบัตํ่าเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดในมือจาํนวนมาก ในขณะ

ท่ีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัในงวดหกเดือนแรกปี 2563 มีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึง

เป็นผลมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีลดตํ่าลงเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัยงัคงเนน้ใชก้ระแสเงินสดภายใน

กลุ่มบริษทัแทนการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน จึงทาํให้อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัดงักล่าว

ยงัคงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  
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 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 586.30 ล้านบาท จาํนวน 823.17 ล้านบาท และ

จาํนวน 681.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยร์วมในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ จาํนวน 236.87 ลา้น

บาท มีสาเหตุสําคญัมาจากการรับชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษทัเป็นเงินสด การซ้ือท่ีดินเพ่ือเตรียมก่อสร้าง

เป็นคลงัสินคา้แห่งใหม่ของกลุ่มบริษทั และ การเพ่ิมขึ้นของสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีตามการดาํเนินธุรกิจปกติ ขณะท่ีการ

ลดลงของสินทรัพยร์วมในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 141.75 ลา้นบาท มีสาเหตุสําคญัมาจากกระแสเงินสดภายใน

ของกลุ่มบริษทัท่ีลดลง เน่ืองจาก ในปี 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัจาํนวนหน่ึงและ

มูลค่างานก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บท่ีลดลงเน่ืองจากกลุ่มบริษทัทยอยเก็บเงินจากโครงการส่วนใหญ่ท่ีทยอยส่งมอบงานช่วง

ปลายปี 

ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 861.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

จาํนวน 180.19 ลา้นบาท โดยสาเหตุสําคญัของการปรับตวัเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมาจาก เงินสด มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงั

ไม่ไดเ้รียกเก็บและลูกหน้ีการคา้เป็นหลกัจาํนวน 96.82 ลา้นบาท จาํนวน 49.76 ลา้นบาทและ 38.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมจาํนวน 285.39 ลา้นบาท จาํนวน 

565.07 ลา้นบาท จาํนวน 388.90 ลา้นบาท และจาํนวน 578.93 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 48.68 ร้อยละ 68.65 ร้อยละ 57.07 และ

ร้อยละ 67.19 ของยอดหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นตามลาํดบั ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2561 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 279.69 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอ่ืน และ เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง เป็นหลกั โดยหน้ีสินขา้งตน้เป็นการตั้งเจา้หน้ีหรือค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย

จากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงมีจาํนวนมากขึ้นตามจาํนวนและ

มูลค่างานก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นของกลุ่มบริษทั ขณะท่ีการลดลงของหน้ีสินรวมในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 176.18 

ลา้นบาท มีสาเหตุสาํคญัมาจากการชาํระคืนเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและเงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้างเป็นหลกั 

การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวม ณ 30 มิถุนายน 2563 เม่ือเปรียบเทียบกับหน้ีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 

190.04 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้า

ตามสัญญาก่อสร้าง เป็นหลกั โดยหน้ีสินขา้งตน้เป็นการตั้งเจา้หน้ีหรือค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงมีจาํนวนมากขึ้นตามจาํนวนและมูลค่างานก่อสร้างสะสมท่ีเพ่ิมขึ้นของ

กลุ่มบริษทั  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 300.92 ลา้นบาท 

จาํนวน 258.10 ลา้นบาท จาํนวน 292.53 ลา้นบาท และจาํนวน 282.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.32 ร้อยละ 31.35 ร้อยละ 

42.93 และร้อยละ 32.81 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น ตามลาํดับ การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นนั้น เป็นผล

โดยตรงมาจากการเพ่ิมขึ้นของกาํไรสุทธิของแต่ละปีและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั ในขณะท่ีการลดลง

ของส่วนผูถื้อหุ้นเป็นผลโดยตรงมาจากการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 

 โดยส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัในปี 2561 มีจาํนวน 258.10 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุ้นในปี 2560 จาํนวน 42.82 ลา้นบาท จากการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ณ 17 ธันวาคม 2561 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 110.00 ลา้น

บาท เป็นจาํนวน 200.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นจาํนวน 90 ลา้นบาท  
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2. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ณ 17 ธันวาคม 2561 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 155 บาท จาก

จาํนวนหุ้นสามญั 1.10 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 170.50 ลา้นบาท  

3. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 37.68 ลา้นบาท  

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัในปี 2562 มีจาํนวน 292.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ ส้ินปี 2561 จาํนวน 34.44 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ณ 9 ธันวาคม 2562 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 200.00 ลา้น

บาท เป็นจาํนวน 220.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นจาํนวน 20.00 ลา้นบาท 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 ณ 14 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้น

ละ 50.00 บาท จากจาํนวนหุ้นสามญั 2.00 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 100.00 ลา้นบาท 

3. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 114.66 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 282.68 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุ้น ณ ส้ิน 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 9.85 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1. ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ณ 26 มีนาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 18.1818 บาท จาก

จาํนวนหุ้นสามญั 2.20 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 40.00 ลา้นบาท 

2. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 29.12 ลา้นบาท 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัจดทะเบียนแปร

สภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการระดมทุนและเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัโครงสร้างเงินทนุของกลุ่มบริษทั ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพ

ในการแข่งขนั การขยายฐานลูกคา้ และโอกาสในทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

จาํกดัเสร็จส้ินในวนัท่ี 7 เมษายน 2563 
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

(1) รายได้ 

 รายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั และ รายไดอ่ื้น อาทิเช่น 

เงินประกนัผลงานของผูรั้บเหมาช่วงท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานไดต้ามสัญญา ดอกเบ้ียรับ รายไดค้่าแรงงานท่ีเรียกเก็บจาก

ผูรั้บเหมาช่วงท่ีไม่สามารถดาํเนินงานให้สาํเร็จได ้และ เงินปันผลรับ เป็นตน้  

 ทั้งน้ี สัดส่วนรายไดป้ระเภทต่างๆ ของกลุ่มบริษทัสามารถจาํแนกได ้ดงัน้ี 

รายได้จากการก่อสร้างและบริการ 

 รายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย จาํนวนเงินค่าจา้งเหมาตามท่ีตกลงกนัในสัญญา 

บวกลบกบัจาํนวนเงินค่าจา้งกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือ ลด ขอบเขตของงานจากสัญญาจา้งเหมาเดิม ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงแบบ ณ สถานท่ีก่อสร้างตามความตอ้งการของลูกคา้ หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ี

กลุ่มบริษทัจะเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ได ้และ สามารถวดัมูลค่าโดยประมาณของผลงานบริการตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จตามสัดส่วนขั้นความสาํเร็จของงานท่ีทาํ

ไดใ้นงวดนั้นๆ โดยขั้นความสําเร็จของงานตามสัญญาใชวิ้ธีประมาณการอา้งอิงจากอตัราส่วนตน้ทุนการให้บริการท่ีเกิดขึ้น

ของงานท่ีทาํเสร็จตั้งแต่เร่ิมตน้งานจนถึงปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุนบริการก่อสร้างทั้งโครงการ 

 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการในปี 2560 – 2562 จาํนวน 988.14 ลา้นบาท จาํนวน 1,290.11 ลา้น

บาท และจาํนวน 1,506.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.56 และ ร้อยละ 16.81 

ในปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั  

 ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการเท่ากบั 1,290.11 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 

301.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.56 จากปีก่อนหน้า โดยการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมีสาเหตสุําคญั

มาจาก 1) การขยายตวัจากฐานงานคา้งรับ (Backlog) โดยในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจาํนวนรวม 

13 โครงการซ่ึงมากกว่าปี 2560 ท่ีมีจาํนวน 11 โครงการ 2) ฐานลูกคา้หลกัในปี 2561 เป็นกลุ่มลูกคา้ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low Rise) ซ่ึงมกัมีระยะเวลาการก่อสร้างท่ีค่อนขา้งส้ันอนัเน่ืองมาจากลกัษณะโครงสร้าง

อาคารท่ีสูงไม่เกิน 8 ชั้น จึงทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการก่อสร้างไดเ้ร็ว โดยมีโครงการสําคญัท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

อาทิเช่น โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 71 , โครงการแมกซ์ซ่ี คอนโด , โครงการรูเนะสุ ทองหล่อ 5 เป็นต้น โดยลูกค้า

ดงักล่าวเป็นกลุ่มลูกคา้ภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58.16 ของรายไดจ้ากการก่อสร้าง ในขณะท่ีรายไดจ้าก

งานก่อสร้างส่วนอ่ืนมาจากลูกคา้ในกลุ่มภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.84 ของรายได้จากการก่อสร้างและ

บริการ โดยมีโครงการท่ีสําคญั อาทิเช่น โครงการอาคารอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้, โครงการอาคารสาํนกังาน

กรมศิลปากร , โครงการอาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี และโครงการงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

โรงพยาบาลชลประทาน (ระยะท่ี 2) เป็นตน้  

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการเท่ากบั 1,506.94 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จาํนวน 

216.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.81 จากปีก่อนหน้า โดยการปรับตวัสูงขึ้นของรายได้ดงักล่าว มี

เหตุผลสาํคญัมาจากการขยายตวัจากฐานงานคา้งรับ (Backlog) ท่ีสะสมต่อเน่ืองมาจากปีก่อนโดยกลุ่มบริษทัมีโครงการท่ีอยู่
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ระหว่างก่อสร้างในปี 2562 จาํนวนรวม 21 โครงการซ่ึงมากกว่าปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 13 โครงการ ในขณะท่ีลูกค้าในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมแนวราบ (Low Rise) ยงัคงเป็นลูกคา้หลกัของกลุ่มบริษทัต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยมี

โครงการสาํคญัท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 15 ,โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 71 , โครงการดี

คอนโด หาดใหญ่ , โครงการรูเนะสุ ทองหล่อ 5 เป็นต้น โดยลูกคา้ดังกล่าวเป็นกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 77.39 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ ในขณะท่ีรายไดจ้ากงานก่อสร้างส่วนอ่ืนมาจากลูกคา้ในกลุ่ม

ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.61 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ อาทิเช่น โครงการอาคารอาํนวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้, โครงการอาคารสาํนกังานกรมศิลปากร , โครงการอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรม

แพทยท์หารเรือ ,โครงการอาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี เป็นตน้  

สําหรับงวดหกเดือนแรกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการเท่ากบั 466.47 

ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2562 จาํนวน 261.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 35.90 โดยการปรับตวั

ลดลงดงักล่าว มีเหตุผลสําคญัมาจาก 1) ลูกคา้ในกลุ่มท่ีบริษทัชนะประมูลในบางโครงการ มีการชะลอแผนงานการก่อสร้าง

ออกไปจึงทาํให้การก่อสร้างและการรับรู้รายไดย้งัไม่สามารถทาํได ้2) สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงจากสถานการณ์โรค

ระบาด COVID-19 ทาํให้ฐานลูกคา้หลกัของกลุ่มบริษทั โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยช์ะลอการเปิดตวัโครงการใหม่

เป็นปัจจัยสําคญั สําหรับการรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างและบริการงวดหกเดือนแรกปี 2563 ส่วนใหญ่ยงัเป็นโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา อาทิเช่น โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน PFP , โครงการ ดิเอ็กเซล รัชดา18 ,

โครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 15 ,โครงการศุภาลยั ลอฟท์ ประชาธิปก – วงเวียนใหญ่ เป็นตน้ โดยลูกคา้ดงักล่าวเป็นกลุ่ม

ลูกคา้ภาคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 76.53 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ ในขณะท่ีรายไดจ้ากงาน

ก่อสร้างส่วนอ่ืนมาจากลูกคา้ในกลุ่มภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.47 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ 

อาทิเช่น โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ, โครงการอาคารสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

กิจการพลงังาน,โครงการตกแต่งภายในอาคารสาํนกังานกรมศิลปากร เป็นตน้  

แผนภาพท่ี 16.3 : สัดส่วนรายไดจ้ากการก่อสร้างแยกตามประเภทลูกคา้ 

ปี 2561 ปี 2562 

เอกชน, 

58.16%

ราชการ, 

41.84%

 

เอกชน, 

77.39%

ราชการ, 

22.61%

 
งวดหกเดือนแรก ปี 2562 งวดหกเดือนแรก ปี 2563 

เอกชน, 79.61%

ราชการ, 

20.39%

 
 

เอกชน, 76.53%

ราชการ, 23.47%
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รายได้อ่ืน  

 รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร เงินประกนัผลงานท่ีหกัไวจ้ากผูรั้บเหมา

ช่วงซ่ึงถูกนาํมารับรู้รายไดใ้นงวดเน่ืองจากผูรั้บเหมาช่วงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามสัญญา และ เงินปันผลรับจาก

กิจการร่วมคา้ โดยรายไดอ่ื้นในปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 มีจาํนวน 6.67 ลา้นบาท จาํนวน 15.49 ลา้นบาท 

จาํนวน 8.82 ลา้นบาท และจาํนวน 2.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.67 ร้อยละ 1.20 ร้อยละ 0.59 และร้อย

ละ 0.54 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการ ตามลาํดบั 

 ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 15.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 8.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 132.40 จากปีก่อนหน้า โดยการปรับตวัท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมีสาเหตุสําคญัมาจากในปี 2561 บริษทัได้

จดเลิกกิจการร่วมคา้ AW พร้อมทั้งจ่ายเงินปันผลจากกิจการร่วมคา้จาํนวน 10.18 ลา้นบาทเป็นสาเหตุหลกั ในขณะท่ีในปี 

2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 8.82 ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 6.68 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 43.09 โดย

การเปล่ียนแปลงหลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัไม่มีรายไดรั้บจากเงินปันผลของกิจการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเหตุการณ์พิเศษท่ีเกิดขึ้น

เฉพาะในปี 2561 ซ่ึงหากตดัผลกระทบดงักล่าวรายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัจะอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปี 2560 และปี 2561 

สาํหรับงวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดอ่ื้นจาํนวน 2.54 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1.73 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราร้อยละ 40.63 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยการปรับลดลงดงักล่าวมีสาเหตุมาจากรายการขายเศษวสัดุจาํนวน 1.18 

ลา้นบาทและรายไดเ้บ็ดเตลด็ อาทิเช่น เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีการผิดสัญญา จาํนวน 2.08 ลา้นบาท ท่ีเกิดขึ้นใน

งวดหกเดือนแรกของปี 2562 เป็นหลกั 

ตาราง 16.1โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัแบ่งตามประเภทการให้บริการ ปี 2560 – ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2562 –

ปี 2563 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

งวดหกเดือนแรก 

ปี 2562 

งวดหกเดือนแรก 

ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งานให้บริการโครงการเอกชน 359.59 36.15 750.31 57.47 1,166.23 76.94 579.34 79.15 356.98 76.12 

งานให้บริการโครงการหน่วยงานภาครัฐ 628.55 63.18 539.80 41.34 340.72 22.48 148.34 20.27 109.49 23.34 

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 988.14 99.33 1,290.11 98.81 1,506.94 99.42 727.68 99.42 466.47 99.46 

รายไดอ่ื้น1 6.67 0.67 15.49 1.19 8.81 0.58 4.27 0.58 2.54 0.54 

รายได้รวม 994.80 100.00 1,305.60 100.00 1,515.76 100.00 731.95 100.00 469.01 100.00 

หมายเหตุ: 

1/ รายได้อ่ืน ประกอบดว้ย รายไดจ้ากเงินประกันผลงานผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีการผิดสัญญา รายไดค้่าแรงท่ีเรียกเก็บจากผูรั้บเหมาช่วง รายได้จาก

การขายเศษวสัดุ ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้ เป็นตน้ 

(2) ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ กําไรขั้นต้น และ อัตรากําไรขั้นต้น 

 ตน้ทุนงานก่อสร้างและบริการหลกัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัแรงงานก่อสร้างและพนกังาน ค่าเช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าขนยา้ย ค่าอะไหล่และซ่อมแซมเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าเส่ือมราคา รวมถึงค่าโสหุ้ยต่างๆ โดยในปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนงานก่อสร้างและบริการ
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จาํนวน 864.03 ลา้นบาท จาํนวน 1,177.83 ลา้นบาท จาํนวน 1,286.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 87.44 ร้อยละ 91.30 

ร้อยละ 85.36 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการงวดดงักล่าว ตามลาํดบั ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2560 

– 2562 มีจาํนวน 124.11 ลา้นบาท จาํนวน 112.28 ลา้นบาท จาํนวน 220.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 

12.56 ร้อยละ 8.70 ร้อยละ 14.64 ตามลาํดบั  

 อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เกิดจากการปรับประมาณการตน้ทุนโครงการของ

งานภาครัฐท่ีเพ่ิมขึ้นหลกัจาํนวน 2 โครงการ ซ่ึงไดแ้ก่การชะลอการก่อสร้างของงานอาคารท่ีทาํการการไฟฟ้านครหลวงเขต

มีนบุรี อนัเน่ืองมาจากการแกไ้ขแบบก่อสร้างทาํให้กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนคงท่ีเพ่ิมขึ้น อาทิเช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 

และ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรท่ีตั้งอยูท่ี่โครงการ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีไม่ทาํให้เกิดรายไดใ้นงวดดงักล่าว และค่าใชจ้่าย

ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือให้พร้อมต่อการก่อสร้างของโครงการอาคารอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ท่ี

เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากกงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวก่อสร้างบนพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงนอกเหนือจากประมาณการต้น

ทุนเดิมท่ีกลุ่มบริษทัคาดการณ์ไว ้ 

อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 อนัเน่ืองมาจากสัดส่วนการรับรู้รายได้จากงาน

ภาคเอกชนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้งานภาคเอกชนต่องานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วน 77:23 ซ่ึงสูงกว่าปี 

2561 ท่ีมีสัดส่วนงานภาคเอกชนต่องานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 58:42 ซ่ึงงานก่อสร้างของภาคเอกชนเป็นงานท่ีมีการ

แข่งขนัน้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นในการเจรจาต่อรองกบัคู่คา้ไดสู้งกว่า จึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียท่ีสูง

กว่างานภาครัฐ นอกจากน้ี งานก่อสร้างหลกัในปี 2562 เป็นงานก่อสร้างประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัมีความชาํนาญ

และมีประสบการณ์ในการก่อสร้าง จึงทาํให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีวางไว ้ 

สําหรับงวดหกเดือนแรกปี 2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2563 กลุ่มบริษทัมีต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ 

641.68 ลา้นบาทและ 383.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88.18 และร้อยละ 82.24 ของรายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการงวด

ดงักล่าวตามลาํดบั ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนแรกปี 2562 และงวดหกเดือนแรกของปี 2563 มี

จาํนวน 86.00 และจาํนวน 82.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 11.82 และร้อยละ 17.76 ตามลาํดบั โดยอตัรา

กาํไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทงวดหกเดือนแรกปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน อันเน่ืองมาจากกลุ่มบริษัทมี

ประสบการณ์จากการวางแผนงานก่อสร้างและการถอดแบบโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะลูกค้าเดิมในกลุ่มธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ทาํให้การวางแผนงานก่อสร้าง การจดัสรรคนงานเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างใชร้ะยะเวลาท่ีลดลงและการทาํงาน

เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ขณะท่ีค่าใชจ้่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัพนักงานโครงการซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ีมีจาํนวนปรับตวั

สูงขึ้นตามจาํนวนพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 3.29 – 4.79 ของรายไดจ้ากงานก่อสร้างและบริการ 

ตาราง 16.2 รายละเอียดหลกัของตน้ทุนการก่อสร้างและบริการปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2562-2563 

ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ 

2560 2561 2562 

มูลค่าต้นทุน 

ร้อยละต่อ

ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ

รายได้งาน

ก่อสร้าง 

มูลค่าต้นทุน 

ร้อยละต่อ

ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ

รายได้งาน

ก่อสร้าง 

มูลค่าต้นทุน 

ร้อยละต่อ

ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ

รายได้งาน

ก่อสร้าง 

ตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ 414.22 47.94 41.92 578.50 49.12 44.84 577.05 44.86 38.29 
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ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ 

2560 2561 2562 

มูลค่าต้นทุน 

ร้อยละต่อ

ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ

รายได้งาน

ก่อสร้าง 

มูลค่าต้นทุน 

ร้อยละต่อ

ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ

รายได้งาน

ก่อสร้าง 

มูลค่าต้นทุน 

ร้อยละต่อ

ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ

รายได้งาน

ก่อสร้าง 

ตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วงแรงงาน 366.30 42.39 37.07 493.28 41.88 38.24 581.74 45.22 38.60 

เงินเดือน และ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั

พนกังาน 
36.77 4.26 3.72 48.17 4.09 3.73 49.52 3.85 3.29 

ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์และ 

สาธารณูปโภค 
10.94 1.27 1.11 10.70 0.91 0.83 13.76 1.07 0.91 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 1.47 0.17 0.15 0.97 0.08 0.08 0.92 0.07 0.06 

ค่าเส่ือมราคา 10.33 1.20 1.05 12.60 1.07 0.98 12.23 0.95 0.81 

ตน้ทุนบริการอ่ืนๆ 24.01 2.78 2.43 33.59 2.85 2.60 51.10 3.97 3.39 

รวม 864.03 100.00 87.44 1,177.83 100.00 91.30 1,286.32 100.00 85.36 

 

ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ 

งวดหกเดือนแรกปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

มูลค่าต้นทุน 

ร้อยละต่อ

ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ

รายได้งาน

ก่อสร้าง 

มูลค่าต้นทุน 

ร้อยละต่อ

ต้นทุน

ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ

รายได้งาน

ก่อสร้าง 

ตน้ทุนค่าวสัดุและสินคา้ 300.36 46.81 41.28 145.41 37.90 31.17 

ตน้ทุนค่าผูรั้บเหมาช่วงแรงงาน 288.58 44.97 39.66 194.88 50.80 41.78 

เงินเดือน และ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั

พนกังาน 
25.01 3.90 3.44 21.21 5.53 4.55 

ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์และ 

สาธารณูปโภค 
5.79 0.90 0.80 3.51 0.91 0.75 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 0.42 0.07 0.06 0.59 0.15 0.13 

ค่าเส่ือมราคา 6.27 0.98 0.86 6.99 1.82 1.50 

ตน้ทุนบริการอ่ืนๆ 15.25 2.38 2.10 11.04 2.88 2.37 

รวม 641.68 100.00 88.18 383.63 100.00 82.24 

 

หมายเหตุ  

1/ ตน้ทุนบริการอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ ค่าวสัดุส้ินเปลือง ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม และค่าซ่อมแซม เป็นตน้ 

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหารหลกัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าแรง

พนกังานฝ่ายบริหาร โบนสั ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอ่ืน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของ

กรรมการ และ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ค่าอบรมสัมมนา ค่าเส่ือมราคา ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าเบ้ียประกนั ค่ารับรอง 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้  

 ค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2560 – 2562 มีจาํนวน 47.75 ลา้นบาท จาํนวน 79.06 ลา้นบาท และ จาํนวน 82.95 ลา้น

บาท ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาสัดส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัจะพบว่า สัดส่วน

ดงักล่าวอยูท่ี่ร้อยละ 4.83 ร้อยละ 6.13 และ ร้อยละ 5.50 ตามลาํดบั  

 ในปี 2561 และในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารมีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 

31.31 ลา้นบาทและจาํนวน 3.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 65.57 และร้อยละ 4.92 ตามลาํดบั ซ่ึงมีสาเหตุหลกั
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มาจาก ค่าใชจ้่ายเงินเดือนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายงาน ค่าโบนสัพนกังาน ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายในการ

ตรวจสอบภายใน ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ซ่ึงเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนแรกปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 46.04 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 9.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.08 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายงาน ค่าโบนสัพนกังาน ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบภายใน 

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

ตาราง 16.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 30 มิถุนายน 

2563 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงาน 

เงินเดือนและค่าแรง 17.17 35.95 21.86 27.65 27.63 33.31 

โบนสั 3.17 6.64 5.10 6.45 8.31 10.02 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานอ่ืน1/ 6.80 14.25 17.18 21.73 13.75 16.58 

รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงาน 27.14 56.85 44.13 55.82 49.68 59.90 

ค่าตรวจสอบบญัชี 0.17 0.36 0.77 0.98 1.48 1.78 

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 3.76 7.87 3.94 4.99 6.71 8.09 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ2/ 16.68 34.93 30.21 38.21 25.07 30.22 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 47.75 100.00 79.06 100.00 82.95 100.00 

อัตราส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้

จากงานก่อสร้างและบริการ 
4.83 6.13 5.50 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งวดหกเดือนแรกปี 2562 งวดหกเดือนแรกปี 2563 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงาน 

เงินเดือนและค่าแรง 13.17 35.78 14.83 32.22 

โบนสั 2.65 7.20 1.33 2.90 

ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัพนกังานอ่ืน1/ 6.32 17.18 4.64 10.08 

รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงาน 22.15 60.16 20.81 45.19 

ค่าตรวจสอบบญัชี 0.55 1.48 0.59 1.28 

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 2.44 6.62 4.42 9.60 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ2/ 11.68 31.73 20.22 43.93 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 36.81 100.00 46.04 100.00 

อัตราส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้

จากงานก่อสร้างและบริการ 

5.06 9.87 

หมายเหตุ 

1/ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนักงานอ่ืน ประกอบดว้ย ค่าตน้ทุนบริการผลประโยชน์พนักงาน ตน้ทุนดอกเบ้ียผลประโยชน์พนักงาน เงินจ่ายสมทบ

ประกนัสังคม เงินจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้แรงงานต่างดา้วเพ่ือใชใ้นงานก่อสร้าง เป็นตน้ 
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2/ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ประกอบดว้ย ค่าอบรมสัมมนา ค่าเส่ือมราคา ค่านํ้าค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 

(4) หนีส้งสัยจะสูญและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 หน้ีสงสัยจะสูญ เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการประมาณการมูลค่าลูกหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินจากลูกหน้ีได ้จึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเพ่ือแสดงความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี

การคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และ ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานในแต่ละงวดบญัชี โดยสาํหรับการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั

นั้ น ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคํานึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ประกอบในการตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ  

 ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 4.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ของรายได้

จากการก่อสร้าง โดยหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเกิดจากการการตั้งสํารองของลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงลูกหน้ีอ่ืนดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีกลุ่ม

บริษทัไดจ้่ายเงินคา่แรงให้แก่ผูรั้บเหมาช่วงล่วงหนา้จาํนวน 1 ราย แต่ผูรั้บเหมาดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินงานก่อสร้างไดต้าม

มาตรฐานท่ีกลุ่มบริษทักาํหนดไว ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

จาํนวน 4.49 ลา้นบาท และรายการท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายมดัจาํสินคา้คู่คา้รายหน่ึงแต่คู่คา้ไม่ส่งสินคา้ตามท่ีกาํหนดไวจ้าํนวน 0.10 

ลา้นบาท  

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 4.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของรายได้

จากการก่อสร้าง โดยหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเกิดจากการการตั้งสํารองของลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงลูกหน้ีอ่ืนดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีกลุ่ม

บริษทัไดจ้่ายเงินคา่แรงให้แก่ผูรั้บเหมาช่วงล่วงหนา้จาํนวน 1 ราย แต่ผูรั้บเหมาดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินงานก่อสร้างไดต้าม

มาตรฐานท่ีกลุ่มบริษทักาํหนดไว ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

จาํนวน 4.49 ลา้นบาทซ่ึงเป็นรายการท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2561  

ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 4.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96 ของรายได้

จากการก่อสร้างและบริการโดยหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเป็นรายการของลูกหน้ีรายเดิมท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2562 

(5) ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน เป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัจดัหาเงินกูยื้มเพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยในปี 

2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีต้นทุนทางการเงินจาํนวน 1.41 ล้านบาท จาํนวน 1.51 ล้านบาท 

จาํนวน 2.42 ลา้นบาท และ 1.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 ร้อยละ 0.12 ร้อยละ 0.16 และร้อยละ 0.35 ของ

รายไดจ้ากการก่อสร้างและบริการในแต่ละปี โดยค่าใชจ้่ายทางการเงินทั้งหมดเป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการใชว้งเงินสินเช่ือ

จากสถาบนัการเงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงินเพ่ือการพาณิชย ์เช่น ค่าธรรมเนียม L/C ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี ดอกเบ้ียเจา้หน้ีเช่า

ซ้ือ และดอกเบ้ียจากภาระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

(6) กําไรสุทธ ิ

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิในปี 2560 – 2562 เท่ากบัจาํนวน 63.84 ลา้นบาท จาํนวน 37.68 ลา้นบาท จาํนวน 114.66 

ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 6.42 ร้อยละ 2.89 และร้อยละ 7.56 ตามลาํดบั ทั้งน้ีการปรับตวัลดลง

ของกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการส่งมอบพ้ืนท่ีงานก่อสร้างล่าชา้ ทาํ

ใหก้ลุ่มบริษทัมีตน้ทุนคงท่ีเพ่ิมขึ้น อาทิเช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่าเช่าเคร่ืองจกัร และ ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรท่ีตั้งอยูท่ี่โครงการ 

เป็นตน้ ในขณะท่ีบางโครงการมีค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีงานก่อสร้างเพ่ิมเติมซ่ึงนอกเหนือจากท่ีกลุ่มบริษทัประมาณ
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การไว ้ในขณะท่ีกาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธิในปี 2562 สูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2561 เกิดจากสัดส่วนการรับงานภาคเอกชนท่ี

มากขึ้นจึงทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียปรับตวัสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

สําหรับงวดหกเดือนแรกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 29.12 ลา้นบาทลดลงจาก

งวดเดียวกนัของปี 2562 จาํนวน 12.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 29.97 โดยการปรับตวัลดลงดงักล่าว มีเหตุผล

สําคญัมาจากรายไดท่ี้ลดลงจากการชะลอแผนงานการก่อสร้างของลูกคา้บางรายออกไปจึงทาํให้การก่อสร้างและการรับรู้

รายไดย้งัไม่สามารถทาํไดแ้ละสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาํให้ฐานลูกคา้หลกั

ของกลุ่มบริษทั โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยช์ะลอการเปิดตวัโครงการใหม่เป็นปัจจยัสาํคญั  

16.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

16.2.1 สินทรัพย์ 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 586.30 ล้านบาท จาํนวน 823.17 ล้านบาท และ

จาํนวน 681.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยร์วมในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ จาํนวน 236.87 ลา้น

บาท มีสาเหตุสําคญัมาจากการรับชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษทัเป็นเงินสด การซ้ือท่ีดินเพ่ือเตรียมก่อสร้าง

เป็นคลงัสินคา้แห่งใหม่ของกลุ่มบริษทั และ การเพ่ิมขึ้นของสินคา้คงเหลือและลูกหน้ีตามการดาํเนินธุรกิจปกติ ขณะท่ีการ

ลดลงของสินทรัพยร์วมในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 141.75 ลา้นบาท มีสาเหตุสําคญัมาจากกระแสเงินสดภายใน

ของกลุ่มบริษทัท่ีลดลง เน่ืองจาก ในปี 2562 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัจาํนวนหน่ึงและ 

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บท่ีลดลงเน่ืองจากกลุ่มบริษทัทยอยเก็บเงินจากโครงการส่วนใหญ่ท่ีทยอยส่งมอบ

งานช่วงปลายปี 

 ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 861.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 

จาํนวน 180.19 ลา้นบาท โดยสาเหตุสําคญัของการปรับตวัเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมาจาก เงินสด มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงั

ไม่ไดเ้รียกเก็บและลูกหน้ีการคา้เป็นหลกัจาํนวน 96.82 ลา้นบาท จาํนวน 49.76 ลา้นบาทและ 38.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 

137.97 ลา้นบาท จาํนวน 297.03 ลา้นบาท จาํนวน 170.31 ลา้นบาท และจาํนวน 267.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบั

สินทรัพยร์วมทั้งหมดอยู่ท่ีร้อยละ 23.53 ร้อยละ 36.08 ร้อยละ 24.99 และร้อยละ 56.85 ตามลาํดบั โดยเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ท่ีเพ่ิมขึ้นในปี 2561 เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับจากการ ดาํเนินงานเป็นหลกัโดยกลุ่มบริษทั

มีกระแสเงินสดรับจากการดาํเนินงานในงวดปี 2561 จาํนวน 265.84 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 

ธนัวาคม 2562 ท่ีลดลงเกิดจากการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัจาํนวน 100.00 ลา้นบาทและการจ่ายชาํระ

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาํนวน 133.31 ล้านบาทเป็นหลกั ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 2563 ท่ี

เพ่ิมขึ้นเกิดจากกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินและการดาํเนินงาน โดยเฉพาะกระแสเงินสดรับจากเงิน

กูยื้มระยะส้ันและระยะยาวจาํนวน 143.74 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้จาํนวน 38.34 ลา้นบาทและเงินเรียกเก็บล่วงหนา้จากสัญญา

ก่อสร้างจาํนวน 10.02 ลา้นบาทเป็นหลกั  

(2) เงินลงทุนช่ัวคราว 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-17 

 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 เงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 4.04 ลา้นบาท 

จาํนวน 4.07 ลา้นบาท จาํนวน 4.11 ลา้นบาท และจาํนวน 4.14 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วมทั้งหมดอยู่ท่ี

ร้อยละ 0.69 ร้อยละ 0.49 ร้อยละ 0.60 และร้อยละ 0.48 ตามลาํดบั โดยเงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ เงินฝากประจาํ 

12 เดือน 

(3) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย ลูกหน้ีตามสัญญางานก่อสร้าง ค่าสินคา้จ่าย

ล่วงหน้า ค่าจา้งเหมาจ่ายล่วงหน้า ภาษีซ้ือไม่ถึงกาํหนด ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหน้า เป็นตน้ โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเป็นจาํนวน 

142.87 ลา้นบาท 196.09 ลา้นบาท 189.99 ลา้นบาท และ 228.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วม

ทั้งหมดอยูท่ี่ร้อยละ 24.37 ร้อยละ 23.82 ร้อยละ 27.88 และร้อยละ 26.54 ตามลาํดบั 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 124.84 ลา้นบาท 

จาํนวน 157.33 ลา้นบาท จาํนวน 166.46 ลา้นบาท และจาํนวน 174.68 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกบัสินทรัพย์

รวมอยู่ท่ีร้อยละ 21.29 ร้อยละ 19.14 ร้อยละ 24.32 และร้อยละ 20.27 ตามลาํดบั โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้

ตามใบแจง้หน้ีท่ีออกเพ่ือเรียกเก็บตามงวดงานท่ีแลว้เสร็จภายหลงัการส่งมอบ ซ่ึงโดยทัว่ไปกลุ่มบริษทัมีนโยบายให้เครดิต

เทอมให้แก่ลูกคา้ 30 – 45 วนั หากพิจารณาจากตารางแสดงอายุลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัจะพบว่าลูกหน้ีส่วนใหญ่ของ

กลุ่มบริษัทเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระหรือมีอายุเกินวนันัดชําระน้อยกว่า 30 วนัซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความไม่

สอดคลอ้งกนัของระยะเวลาในรับวางบิลและออกเช็คของลูกคา้ทาํให้การชาํระเงินอาจล่าชา้ไปกว่าท่ีกาํหนด 

 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมขึ้นจากลูกหน้ีการคา้สุทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 

32.49 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัราส่วนการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.02 โดยการเพ่ิมขึ้นของจาํนวนลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทันั้น

เป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัสามารถเขา้รับงานโครงการใหม่และส่งมอบงวดงานตามสัญญาซ่ึงมีมูลค่าเฉล่ียต่อโครงการ

สูงกว่าปีก่อนหนา้ จึงส่งผลให้มีมูลค่าลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยลูกหน้ีคงคา้งของกลุ่มบริษทั 

ณ ส้ินงวดปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นโครงการของลูกคา้ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างของกลุ่มลูกคา้อสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคาร

ชุดเป็นหลกั ในขณะท่ี รายการลูกหน้ีคา้งชาํระจาํนวน 0.16 ลา้นบาทท่ีแสดงยอดคา้งชาํระระหว่าง 6 – 12 เดือน ในปี 2560 

และ คา้งชาํระมากกว่า 12 เดือน ในปี 2561 นั้นเป็นรายการเรียกเก็บเงินจากงานเพ่ิมเติมของงานก่อสร้างโครงการหน่ึง จึงทาํ

ให้เกิดความล่าชา้ในการจดัทาํเอกสารท่ีใชป้ระกอบการจ่ายชาํระเงิน ซ่ึงต่อมากลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระยอดเงินดงักล่าวแลว้ทั้ง

จาํนวนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึ้นจากลูกหน้ีการคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 จาํนวน 9.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.80 ซ่ึงแปรผนัตรงกับจาํนวนโครงการท่ีกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่าง

ก่อสร้างและส่งมอบท่ีมีจาํนวนสูงขึ้นตามรายไดจ้ากงานก่อสร้าง โดยลูกหน้ีคงคา้งของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินงวดปี 2562 ส่วน

ใหญ่เป็นโครงการของลูกคา้ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างของกลุ่มลูกคา้อสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุดเป็นหลกั ในขณะท่ี

รายการลูกหน้ีคา้งชาํระจาํนวน 0.003 ลา้นบาทท่ีแสดงยอดคา้งชาํระระหว่าง 3 – 6 เดือน ในปี 2562 นั้นเป็นรายการเรียกเก็บ

เงินประกนัผลงานท่ีครบกาํหนดจากงานเพ่ิมเติมของงานก่อสร้างโครงการหน่ึงซ่ึงอยูร่ะหว่างติดตามการชาํระเงิน 

 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพ่ิมขึ้นจากลูกหน้ีการคา้สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 จาํนวน 8.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 4.94 ซ่ึงเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบโครงการท่ีให้บริการแลว้



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-18 

 

เสร็จและรับชาํระเงินแลว้จากลูกคา้ โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยต์ามกาํหนดการส่งมอบและอยูร่ะหว่างรอเรียกเก็บเงิน

ตามรอบการวางบิล และเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้ลูกหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินงวดมีจาํนวน เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562  

ทั้งน้ีสาํหรับรายละเอียดอายขุองลูกหน้ีการคา้สามารถแสดงได ้ดงัน้ี 

ตาราง 16.4 ตารางแสดงอายลูุกหน้ีการคา้ 

อายุลูกหนี้การค้า 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 30 มิ.ย. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 107.36 85.99 143.48 91.20 74.13 44.53 71.67 41.03 

เกินกาํหนดชาํระ               

ไม่เกิน 3 เดือน 17.33 13.88 13.70 8.71 92.33 55.47 103.00 58.97 

3 - 6 เดือน - - - - 0.003 0.00 - - 

6 - 12 เดือน 0.16 0.12 - - - - 0.003 0.00 

มากกว่า 12 เดือน - - 0.16 0.10 - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 124.84 100.00 157.33 100.00 166.46 100.00 174.68 100.00 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - - - - - 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 124.84 100.00 157.33 100.00 166.46 100.00 174.68 100.00 

สัดส่วนลูกหน้ีการคา้ต่อสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 21.29 19.14 24.32 20.27 

  

 สําหรับการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้น ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่

ในขณะนั้น ประกอบในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และ ณ 

30 มิถุนายน 2563 ไดผ้า่นการพิจารณาจากฝ่ายบริหารดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ถึงความเป็นไปไดใ้นการเรียกเก็บเงิน  

 โดยในปี 2560 –2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัอยู่ท่ีระดบั 12.84 

เท่า 9.14 เท่า 9.31 เท่า และ 5.47 เท่า ซ่ึงคิดเป็นระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียท่ี 29 วนั 40 วนั 39 วนั และ 66 วนั ตามลาํดบั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีค้างชาํระไม่เกิน 3 เดือน จาํนวน 92.33 ลา้นบาท โดยมูลค่าท่ีค้าง

ชาํระดงักล่าวเป็นผลมาจากความล่าชา้ในขั้นตอนการจ่ายชาํระเงินของลูกคา้บางรายและมีบางส่วนท่ีลูกคา้เจรจาต่อรองขอ

ขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระออกไปเลก็นอ้ย อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั บริษทัทยอยไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้แต่ละรายแลว้  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน จาํนวน 103.00 ลา้นบาท และมีลูกหน้ีการคา้

ท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จาํนวน 0.003 ลา้นบาท โดยการคา้งชาํระในงวดไตรมาส 2 ปี 2563 ทั้งหมดมี

สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทาํให้ลูกคา้บางรายไม่สามารถชาํระเงิน

ให้บริษทัไดต้ามกาํหนดเวลา ซ่ึงต่อมา กลุ่มบริษทัไดท้ยอยรับชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดแลว้เกือบครบ

ทั้งจาํนวน ดงันั้น เหตุการณ์ดงักล่าวจึงไม่กระทบในแง่ของสภาพคล่องของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัไดมี้การติดตามทวง

ถามเบ้ืองตน้ทางวาจาและออกหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งต่อเน่ือง  

 

(4) มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียังไม่ได้เรียกเก็บ 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-19 

 

 มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ คือ มูลค่างานท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการก่อสร้างจนแลว้เสร็จและส่งงาน

ให้กบัผูว่้าจา้งตรวจรับงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้รียกใหช้าํระเงิน โดยคาํนวณจากมูลค่างานตามสัญญาท่ีกลุ่มบริษทั

ดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีสําเร็จหักดว้ยมูลค่างานดงักล่าวท่ีไดมี้การเรียกเก็บเงิน

จากลูกคา้แลว้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 146.75 ลา้นบาท จาํนวน 100.17 ลา้น

บาท จาํนวน 11.82 ลา้นบาท และจาํนวน 61.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 25.03 ร้อยละ 12.17 ร้อยละ 1.74 และร้อย

ละ 7.15 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 

 มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาํนวน 46.58 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัรา

ลดลงร้อยละ 31.74 เม่ือเทียบกบัมูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการท่ี

กลุ่มบริษทัทยอยส่งมอบงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างในช่วงปลายปี 2561 อาทิเช่น โครงการ วินท์ คอนโด โครงการ 

บราวน์ คอนโด โครงการโรงพยาบาลชลประทานระยะท่ี 2 เป็นตน้ จึงทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ไดเ้ม่ือ

ส่งมอบโครงการ ในขณะท่ีงานก่อสร้างใหม่อาทิเช่น โครงการแอทโมซ คอนโด ลาดพร้าว 15 ดีคอนโด หาดใหญ่ ซ่ึงเป็น

โครงการขนาดใหญ่ของบริษทัเพ่ิงเร่ิมก่อสร้างในช่วงกลาง-ปลายปี 2561 ซ่ึงอยู่ในช่วงงานฐานรากจึงทาํให้อตัราส่วนของ

งานท่ีสาํเร็จและการรับรู้รายไดค้่อนขา้งตํ่า 

  มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจาํนวน 88.34 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัรา

ลดลงร้อยละ 88.19 เม่ือเทียบกบัมูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีสาเหตุหลกัมาจากการท่ี

กลุ่มบริษทัทยอยส่งมอบงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างในช่วงปลายปี 2562 อาทิเช่น โครงการตกแต่งภายในอาคาร

สาํนกังานกรมศิลปากร โครงการแอทโมซ คอนโด ลาดพร้าว 71 โครงการอาคารอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้เป็น

ตน้ จึงทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ได้เม่ือส่งมอบโครงการ ในขณะท่ีบางโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่า

แผนงานอาทิเช่น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนท่ีบรรจุยาและเก็บยาอาคาร Mass Production โครงการดิเอ็กเซล 

ไฮอะเวย ์รัชดา-ห้วยขวาง โครงการตกแต่งภายในอาคารสํานกังานกรมศิลปากร เป็นตน้ จึงทาํให้อตัราส่วนของงานท่ีสาํเร็จ

นอ้ยกว่าท่ีกลุ่มบริษทัประมาณการไว ้

 มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ 30 มิถุนายน 2563 เพ่ิมขึ้นจาํนวน 49.76 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น

อตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 420.50 เม่ือเทียบกบัมูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสาเหตุมาจาก

อตัราส่วนความสําเร็จของงานก่อสร้างโครงการอาคารโรงงานแปรรูปอาหารสัตว ์PFP เป็นหลกัเน่ืองจากโครงการดงักล่าว

เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีระยะเวลาการก่อสร้างค่อนขา้งส้ัน จึงทาํให้อตัราส่วนความสาํเร็จของงานเป็นไปตามแผนงาน

และส่วนหน่ึงมาจากอตัราส่วนความสําเร็จจากโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ และโครงการ

คอนโดมิเนียม ดิเอก็เซล รัชดา 18 เป็นหลกั 

สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือ คือ วสัดุก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้อาทิเช่น ปูนสําเร็จรูป คอนกรีตแห้ง เหลก็ขอ้ออ้ย สี เป็นตน้ โดย

กลุ่มบริษทัมีวสัดุก่อสร้างคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 1.25 ล้านบาท จาํนวน 

14.37 ลา้นบาท จาํนวน 6.34 ลา้นบาท และจาํนวน 7.80 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.21 ร้อยละ 1.75 ร้อยละ 0.93 และร้อย

ละ 0.91 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารการใชว้สัดุก่อสร้างในแต่ละโครงการให้เพียงพอ

ต่อการใชง้านประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ จึงทาํให้วสัดุคงเหลือในแต่และงวดบญัชีคงเหลือไม่มาก 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-20 

 

 สินคา้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 14.37 ลา้นบาท โดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นวสัดุก่อสร้างและ

งานระหว่างทาํท่ีอยูร่ะหว่างติดตั้งของโครงการแอทโมซ ลาดพร้าว 71 โครงการตกแตง่ภายในอาคารสาํนกังานกรมศิลปากร 

โครงการอาคารอาํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต ้เป็นหลกั 

  สินคา้คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 6.34 ลา้นบาท โดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นวสัดุก่อสร้างและงาน

ระหว่างทาํท่ีอยู่ระหว่างติดตั้งของโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า โครงการคอนโดมิเนียม ดิเอ็กเซล รัชดา 18 

โครงการอาคารโรงงานแปรรูปอาหารสัตว ์PFP เป็นหลกั 

 สินคา้คงเหลือ 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 7.80 ลา้นบาท โดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นวสัดุก่อสร้างและงาน

ระหว่างทาํท่ีอยู่ระหว่างติดตั้งของโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า โครงการคอนโดมิเนียม ดิเอ็กเซล รัชดา 18 

โครงการอาคารโรงงานแปรรูปอาหารสัตว ์PFP โครงการศุภาลยั ลอฟท ์ประชาธิปก – วงเวียนใหญ่ เป็นหลกั 

(5) เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

 โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีให้กูยื้มระยะยาวจาํนวน 0.50 ลา้นบาทและจาํนวน 

0.50 ลา้นบาทตามลาํดบั ซ่ึงเป็นรายการให้กูยื้มแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งแห่งหน่ึง ต่อมาในปี 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระเงินกูยื้ม

ดงักล่าวครบทั้งจาํนวน ส่งผลให้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินให้กูยื้มระยะยาวใดๆเพ่ิมเติมอีก ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั 

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว ยกเวน้เป็นไปตามระเบียบของบริษทัท่ีเก่ียวกบัการให้สวสัดิการพนกังาน หรือตามระเบียบอาํนาจอนุมติัในการ

บริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากมี

รายการระหว่างกนัท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กลุ่มบริษทั จะดาํเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความ

จาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนันั้น 

(6) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารสาํนกังาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ก่อสร้าง และ 

ยานพาหนะ โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 

101.45 ลา้นบาท จาํนวน 131.95 ลา้นบาท จาํนวน 196.77 ลา้นบาท และจาํนวน 189.60 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบั

สินทรัพยร์วมทั้งหมดอยูท่ี่ร้อยละ 17.30 ร้อยละ 16.03 ร้อยละ 28.88 และร้อยละ 22.01 ตามลาํดบั  

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึ้นจาํนวน 30.50 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัรา

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.07 เม่ือเทียบกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือ

ท่ีดินท่ีตาํบลบางเด่ือ อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี (“คลงัสินค้าบางเด่ือ”) เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือใช้

ก่อสร้างเป็นคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทั  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 64.82 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั 

ณ 31 ธันวาคม 2561 หรือ คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.12 เม่ือเทียบกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึง

เกิดจากมีสาเหตุหลกัมาจากการขยายต่อเติมคลงัสินคา้บางเด่ือ เพ่ือใชเ้ก็บวสัดุและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและจากการท่ีกลุ่ม
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บริษทัซ้ือท่ีดินท่ีตาํบลคูบางหลวง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เพ่ือเตรียมก่อสร้างเป็น

คลงัสินคา้แห่งใหม่ของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวนลดลงจาํนวน 7.16 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ 

31 ธนัวาคม 2562 หรือ คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 3.64 เม่ือเทียบกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีสาเหตุ

หลกัมาจากการตดัค่าเส่ือมสินทรัพยต์ามระยะเวลาใชง้านจากดาํเนินงานปกติ 

(7) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยกลุ่มบริษทัรับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล โดยสินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผล

ขาดทุนสะสมจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ในขณะท่ีราคาทุนของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี

เกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่ามีผลและหกัดว้ยส่ิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ซ่ึงกลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่

ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ณ 30 มิถุนายน 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทมีจาํนวน 26.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับ

สินทรัพยร์วมทั้งหมดอยูท่ี่ร้อยละ 3.04 

(8) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นหลกั โดยมูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 - 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากบัจาํนวน 3.02 ลา้นบาท จาํนวน 2.61 ลา้นบาท จาํนวน 3.53 ลา้นบาท 

และจาํนวน 3.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ร้อยละ 0.32 ร้อยละ 0.52 และร้อยละ 0.37 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั โดย

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหลกัในปี 2560 ไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กรแบบ

องคร์วม (Enterprise Resource Planning) หรือ ERP ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชใ้นการบริหารงาน ในขณะท่ีการลดลงของสินทรัพยไ์ม่

มีตวัตนจาํนวน 0.41 ลา้นบาท ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 13.56 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการทยอย

ตดัค่าจาํหน่ายลิขสิทธ์ิดงักล่าว อย่างไรก็ดีในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีการซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ

ในการขยายงานส่งผลให้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจาํนวน 0.92 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 หรือคิดเป็นอตัรา

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.37 ในขณะท่ีการลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 0.32 ลา้นบาท ณ 30 มิถุนายน 2563 เม่ือเทียบกบั ณ 

31 ธนัวาคม 2562 หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 9.15 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการทยอยตดัจาํหน่ายค่าลิขสิทธ์ิดงักล่าว 

(9) เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลักประกัน 

 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั/สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

คือ บญัชีเงินฝากประจาํท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชเ้ป็นหลกัประกนัของวงเงินสําหรับออกหนงัสือคํ้าประกนั 

โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนัจาํนวน 22.73 

ลา้นบาท จาํนวน 31.51 ลา้นบาท จาํนวน 41.98 ลา้นบาทและจาํนวน 36.07 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วม
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ทั้งหมดอยู่ท่ีร้อยละ 3.88 ร้อยละ 3.83 ร้อยละ 6.16 และร้อยละ 4.19 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมขึ้น/ลดลงของ

จาํนวนเงินฝากประเภทดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการรับงานก่อสร้างโครงการใหม่ในปี 2561 ปี 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 

2563 

(10) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดขึ้นสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้

ใช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดั

บญัชีเท่ากบั 0.00 ลา้นบาท 1.37 ลา้นบาท 4.94 ลา้นบาท และจาํนวน 4.13 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.17 ร้อยละ

0.72 และร้อยละ 0.48 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยผลแตกต่างชั่วคราวจากรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ประมาณการหน้ีสินไม่

หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน เป็นตน้ 

(11) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย เงินมดัจาํและเงินประกนัการใชส้าธารณูปโภคเป็นหลกั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 2562 และ ณ 

30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเท่ากบั 24.37 ลา้นบาท 43.23 ลา้นบาท 33.04ลา้นบาท และจาํนวน 

64.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.16 ร้อยละ 5.25 ร้อยละ 7.58 และร้อยละ 3.83 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 

16.2.2 หนีสิ้น 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมจาํนวน 285.39 ลา้นบาท จาํนวน 

565.07 ลา้นบาท จาํนวน 388.90 ลา้นบาท และจาํนวน 526.42 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 48.68 ร้อยละ 68.65 ร้อยละ 57.07 และ

ร้อยละ 61.10 ของยอดหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั  

การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 

279.69 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 

เป็นหลกั โดยหน้ีสินขา้งตน้เป็นการตั้งเจา้หน้ีหรือค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษทัท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงมีจาํนวนมากขึ้นตามจาํนวนและมูลค่างานก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นของกลุ่มบริษทั ขณะท่ีการ

ลดลงของหน้ีสินรวมในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 จาํนวน 176.18 ลา้นบาท มีสาเหตุสาํคญัมาจากการชาํระคืนเงินกูยื้มจาก

สถาบนัการเงินและเงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้างเป็นหลกั 

การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินรวม ณ 30 มิถุนายน 2563 เม่ือเปรียบเทียบกับหน้ีสินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 

190.04 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้า

ตามสัญญาก่อสร้าง เป็นหลกั โดยหน้ีสินขา้งตน้เป็นการตั้งเจา้หน้ีหรือค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายจากรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงมีจาํนวนมากขึ้นตามจาํนวนและมูลค่างานก่อสร้างสะสมท่ีเพ่ิมขึ้นของ

กลุ่มบริษทั  

 รายละเอียดของรายการหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
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(1) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ค่าวสัดุ เจา้หน้ีผูรั้บเหมาช่วง เจา้หน้ีเงิน

ประกนัผลงาน และเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง เป็นตน้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 

กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 163.06 ลา้นบาท จาํนวน 305.52 ลา้นบาท จาํนวน 308.61 ลา้นบาท และ

จาํนวน 351.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 27.81 ร้อยละ 37.12 ร้อยละ 45.29 และร้อยละ 40.76 ของหน้ีสินรวมและ

ส่วนของผูถื้อหุ้นตามลาํดบั  

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 142.46 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 87.37 โดยมีสาเหตุสําคญัมาจากการ

เพ่ิมขึ้นของเงินค่าจา้งท่ีลูกคา้จ่ายให้กลุ่มบริษทัล่วงหน้าตามเง่ือนไขในสัญญาว่าจา้ง เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 

เจา้หน้ีผูรั้บเหมาช่วง ตามการขยายงานของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั ในขณะท่ีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ 31 ธันวาคม 2562 

ปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 3.08 ลา้นบาทหรือคิดเป็น

อตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.01 โดยมีสาเหตุสําคญัมาจากเงินรับล่วงหน้าของเงินค่าจา้งท่ีลูกคา้จ่ายให้กลุ่มบริษทัล่วงหน้าตาม

เง่ือนไขในสัญญาว่าจา้งตามการขยายงานของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ปรับตวัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 42.55 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.79โดยมีสาเหตุสําคญัมาจาก รายการเงิน

รับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจาํนวน 63.32 ล้านบาทเป็นหลกั เน่ืองจากกลุ่มบริษัทสามารถชนะประมูลงานก่อสร้าง

โครงการใหม่และเรียกเก็บเงินล่วงหนา้ค่าก่อสร้างตามสัญญากบัลูกคา้รายใหม่ท่ีเกิดขึ้นระหว่างงวดไตรมาส 2 ปี 2563  

(2) เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 

 เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง คือ มูลค่างานก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัเรียกเก็บจากลูกคา้ไดต้ามสัญญาว่าจา้ง

ซ่ึงมีจาํนวนมากกว่ามูลค่าท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ โดย ณ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีเงิน

เรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจาํนวน 91.41 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 203.59 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 

2562 จาํนวน 21.73 ล้านบาท และ ณ 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 31.74 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 15.59 ร้อยละ 

24.73 ร้อยละ 3.19 และร้อยละ 3.68 ของมูลค่าหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น ตามลาํดบั ทั้งน้ี เงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญา

ก่อสร้างจะถูกนาํไปหกัออกจากมูลค่าท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จในงวดถดัไปสาํหรับโครงการ

นั้นๆ 

เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึ้นจาํนวน 112.18 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัรา

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 122.72 เม่ือเทียบกบัเงินเรียกเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง ณ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการ

ท่ีกลุ่มเร่ิมเซ็นสัญญาโครงการใหม่ในช่วงกลาง-ปลายปี 2561 อาทิเช่น โครงการแอทโมซ คอนโด ลาดพร้าว 15 ดีคอนโด 

หาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงทั้งสองโครงการเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ จึงทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินล่วงหน้าตาม

สัญญาก่อสร้างจากลูกคา้ไดจ้าํนวนหน่ึง ในขณะท่ีงานก่อสร้างของโครงการดงักล่าวในระยะแรกยงัอยูใ่นช่วงงานฐานรากจึง

ทาํให้อตัราส่วนของงานท่ีสาํเร็จและการรับรู้รายไดค้่อนขา้งตํ่า 

  เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจาํนวน 181.86 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัรา

ลดลงร้อยละ 89.32 เม่ือเทียบกบัเงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ี



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-24 

 

งานเซ็นสัญญาโครงการส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัเกิดขึ้นในช่วงตน้ปี-กลางปี 2562 จึงทาํให้กลุ่มบริษทัไดท้ยอยเรียกเก็บเงิน

ล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกคา้ไปจาํนวนหน่ึงตั้งแต่ตน้ปี-กลางปีและสามารถทยอยส่งมอบงานตามแผนงานก่อสร้าง

ไดท้นัตามกาํหนด จึงทาํให้ส่วนต่างระหว่างมูลค่างานก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัเรียกเก็บจากลูกคา้ไดต้ามสัญญาว่าจา้งกบัมูลค่าท่ี

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จมีจาํนวนลดลง 

 เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ 30 มิถุนายน 2563 เพ่ิมขึ้นจาํนวน 10.02 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัรา

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.10 เม่ือเทียบกับเงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสาเหตุมาจากเงินเก็บ

ล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างของโครงการอาคารโรงงานแปรรูปอาหารสัตว ์PFP เป็นหลกัเน่ืองจากโครงการดงักล่าวเพ่ิงเร่ิม

เซ็นสัญญาในช่วงปลายปี 2562 และมีงานเพ่ิมเติมบางส่วนในช่วงตน้ปี 2563 จึงทาํให้กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินเรียกเก็บล่วงหน้า

ตามสัญญาก่อสร้างจากโครงการดงักล่าวจาํนวนหน่ึง  

(3) หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทั เป็นรายการสัญญาเช่าทางการเงินของกลุ่มบริษทักบับริษทัลีสซ่ิงใน

การเช่าซ้ือยานพาหนะเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงโดยปกติสัญญาเช่าซ้ือจะมีอายเุฉล่ียประมาณ 5 ปี โดย ณ 31 ธนัวาคม 

2560 – 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินจาํนวนเท่ากบั จาํนวน 9.83 ลา้นบาท จาํนวน 12.90 ลา้นบาท และ

จาํนวน 12.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.76 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ตามลาํดบั 

ณ 31 ธันวาคม 2561 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินเพ่ิมขึ้น จาก ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 3.07 ลา้นบาท เป็น

อตัราร้อยละ 31.20 

ณ 31 ธันวาคม 2562 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินลดลง จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 0.90 ลา้นบาท เป็น

อตัราร้อยละ 6.98 

ณ 30 มิถุนายน 2563 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินเพ่ิมขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 4.75ลา้นบาท เป็น

อตัราร้อยละ 39.56 

ตาราง 16.5 หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
31 ธ.ค.60 31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 30 มิ.ย. 63

1
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน         

- ส่วนท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 5.95 60.52 4.73 36.67 4.36 36.33 6.22 37.11 

- ส่วนท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 3.88 39.48 8.17 63.33 7.64 63.67 10.54 62.89 

รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 9.83 100.00 12.90 100.00 12.00 100.00 16.76 100.00 

 

(4) เงินกู้ยืมระยะยาว 

 
1 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัครั้ งแรก โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเคยจัด

ประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และสาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญา

เช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัครั้ งแรก 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-25 

 

เงินกูยื้มระยะยาว เป็นเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั โดย ณ ส้ินปี 2560 

– 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินจาํนวนรวมเทา่กบั จาํนวน 7.90 ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาท 

จาํนวน 0.00 ลา้นบาทและจาํนวน 27.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.35 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 3.19 ของหน้ีสิน

และส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ตามลาํดบั ทั้งน้ี สําหรับ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจาก

กลุ่มบริษทักูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ภายใตโ้ครงการจากธนาคารออมสิน เพ่ือใชใ้นการเสริมสภาพคล่องให้แก่

กลุ่มบริษทัเป็นหลกั เน่ืองจากแหล่งเงินกูด้งักล่าวเป็นแหล่งเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าอตัราตลาดทัว่ไปภายใตน้โยบาย

สนับสนุนของภาครัฐ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ทรัพยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หัวขอ้ 5.3.4 สัญญากูยื้มเงินจาก

สถาบนัการเงิน)  

 

ตาราง 16.6 เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย.2563 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

เงินกูยื้มจากสถาบนัทางการเงิน                

- ส่วนท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - - - - - - 6.30 22.93 

- ส่วนท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 7.90 100.00 - - - - 21.17 77.07 

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 7.90 100.00 - - - - 27.47 100.00 

ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนบางส่วนจากเงินกูส้ถาบนัการเงิน ซ่ึงไดก้าํหนดเง่ือนไขต่างๆ ไวใ้น

สัญญาเงินกูเ้พ่ือให้บริษทัในฐานะลูกหน้ีเงินกูต้อ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู ้โดยมีเง่ือนไข

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

เง่ือนไขท่ีต้องดํารงอตัราส่วนทางการเงิน 

ตามสัญญาเงินกู้ 

จํานวน 

(เท่า) 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีขั้นตํ่า  1.50 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563  6.41 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน  2.00 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563  2.05 

โดยท่ีผา่นมาบริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูอ้ยา่งเคร่งครัด อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างของบริษทัเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจค่อนขา้งมาก จึงทาํให้ในขณะท่ีบริษทั

ขยายงานก่อสร้างจะทาํให้หน้ีสินของกลุ่มบริษทัขยายตวัตามไปดว้ย โดยเฉพาะหน้ีสินทางการคา้ประเภทเจา้หน้ีการคา้ เงิน

เรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวและหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ียรวม 520.87 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินท่ีไม่มีภาระภาระดอกเบ้ียประเภทเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียน

อ่ืน 323.32 ลา้นบาทและเงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 21.78 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ประกอบธุรกิจของบริษทั จึงทาํให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ 2.05 เท่าซ่ึงสูงกว่าเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด

ท่ีไม่ตํ่ากว่า 2.00 เท่าเล็กน้อย ดงันั้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัจึงมากกว่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูก้บัเจา้หน้ีสถาบนั

ทางการเงิน ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บริษทัผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกูจ้นเจา้หน้ีสถาบนัการเงินใชสิ้ทธิเหตุผิดเง่ือนไขในสัญญา

เงินกู ้เพ่ือขอเรียกให้บริษทัชาํระคืนเงินกูท้ั้งหมดทนัที 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-26 

 

อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากภาระของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ซ่ึงสะทอ้นดว้ยอตัราส่วนความสามารถในการชาํระ

หน้ีของบริษทัอยู่ท่ี 6.41 เท่าซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีขั้นตํ่า 1.50 เท่าค่อนขา้งมาก นอกจากน้ี ท่ีผา่น

มาจนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษทัไดรั้บการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินทุกแห่งเป็นอย่างดี อีกทั้ง ภายหลงัเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัคาดว่าอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนจะลดลงในระดบัท่ีเหมาะสม อีกทั้งบริษทัมีการวางแผน

ทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าบริษทัจะมีกระแสเงินสด

เพียงพอสาํหรับชาํระดอกเบ้ียและเงินกูยื้ม และสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูท้ั้งจากสถาบนั

การเงิน รวมทั้งสามารถขยายการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

(5) ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน คือ ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ชดเชยให้กบัพนักงานเม่ือพนักงานออกจากงานตามหลกัของนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 

และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจาํนวน 0.00 ลา้นบาท 1.73 ลา้นบาท 3.29 ลา้นบาท 

และ 2.31 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.21 ร้อยละ 0.48 และร้อยละ 0.32 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

ตามลาํดบั 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้น จาก ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 1.73 ล้านบาท 

โดยปี 2561 เป็นปีท่ีกลุ่มบริษทัตั้งประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานของกลุ่มบริษทัเป็นปีแรก 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้น จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 1.57 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 90.76  

ณ 30 มิถุนายน 2563 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลง จาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2.62 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.30 

 โดยการปรับตวัเพ่ิมขึ้นของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 ดงักล่าวเกิดจากการปรับตวั

เพ่ิมขึ้นของจาํนวนพนักงานเพ่ือรองรับการขยายงาน และ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานตามหลกัของนักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ในขณะท่ีการลดลงของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ 30 มิถุนายน 2563 เกิดจากการลดลงของจาํนวน

พนกังานเป็นหลกั 

(6) ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว/ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว/ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน คือ การประมาณการตน้ทุนท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วง

รับประกนัผลงาน โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีประมาณการหน้ีสินระยะยาว

จาํนวน 0.00 ลา้นบาท 6.40 ลา้นบาท 22.51 ลา้นบาท และ 18.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.78 ร้อยละ 3.30 และ

ร้อยละ 2.11 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ตามลาํดบั 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว/ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น จาก ณ 31 ธนัวาคม 

2560 เท่ากบั 6.40 ลา้นบาท โดยปี 2561 เป็นปีท่ีกลุ่มบริษทัตั้งประมาณการหน้ีสินระยะยาวของกลุ่มบริษทัเป็นปีแรก 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-27 

 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว/ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น จาก ณ 31 ธนัวาคม 

2561 เท่ากบั 16.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 251.91 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของงานก่อสร้างกลุ่มบริษทั 

ณ 30 มิถุนายน 2563 ประมาณการหน้ีสินระยะยาว/ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง จาก ณ 31 ธันวาคม 

2562 เท่ากับ 4.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 19.19 ซ่ึงเป็นผลมาจากการส้ินสุดระยะเวลารับประกันผลงานของ

โครงการในอดีตของกลุ่มบริษทั 

(7) หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดขึ้นสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีกิจการตอ้งจ่ายภาษีในอนาคต ซ่ึงกิจการตอ้งนาํมา

รวมคาํนวณกาํไรทางภาษีหรือขาดทุนทางภาษีในงวดอนาคตเม่ือกิจการไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระหน้ีตาม

ราคาตามบญัชี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

เท่ากบั 0.41 ลา้นบาท 0.00ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาทและ 0.00 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ0.00 และร้อย

ละ 0.00 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ตามลาํดับ โดยหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยผลแตกต่างชั่วคราวจากรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณการหน้ีสินระยะยาว ประมาณการหน้ีสินไม่

หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน เป็นตน้ 

16.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และ ณ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 300.92 ลา้นบาท 

จาํนวน 258.10 ลา้นบาท จาํนวน 292.53 ลา้นบาท และจาํนวน 282.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.32 ร้อยละ 31.35 ร้อยละ 

42.93 และร้อยละ 32.81 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น ตามลาํดับ การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นนั้น เป็นผล

โดยตรงมาจากการเพ่ิมขึ้นของกาํไรสุทธิของแต่ละปีและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั ในขณะท่ีการลดลง

ของส่วนผูถื้อหุ้นเป็นผลโดยตรงมาจากการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั 

 โดยส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัในปี 2561 มีจาํนวน 258.10 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุ้นในปี 2560 จาํนวน 42.82 ลา้นบาท จากการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ณ 17 ธันวาคม 2561 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 110.00 ลา้น

บาท เป็นจาํนวน 200.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นจาํนวน 90 ลา้นบาท  

2. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ณ 17 ธันวาคม 2561 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 155 บาท จาก

จาํนวนหุ้นสามญั 1.10 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 170.50 ลา้นบาท  

3. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 37.68 ลา้นบาท  

 ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัในปี 2562 มีจาํนวน 292.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ ส้ินปี 2561 จาํนวน 34.44 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  
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1. ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ณ 9 ธันวาคม 2562 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 200.00 ลา้น

บาท เป็นจาํนวน 220.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นจาํนวน 20.00 ลา้นบาท 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 ณ 14 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้น

ละ 50.00 บาท จากจาํนวนหุ้นสามญั 2.00 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 100.00 ลา้นบาท 

3. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 114.66 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั ณ 30 มิถุนายน 2563 มีจาํนวน 282.68 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อ

หุ้น ณ ส้ิน 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 9.85 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก  

1. ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ณ 26 มีนาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 18.1818 บาท จาก

จาํนวนหุ้นสามญั 2.20 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 40.00 ลา้นบาท 

2. กลุ่มบริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 29.12 ลา้นบาท 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษทัจดทะเบียนแปร

สภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการระดมทุนและเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัโครงสร้างเงินทนุของกลุ่มบริษทั ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพ

ในการแข่งขนั การขยายฐานลูกคา้ และโอกาสในทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

จาํกดัเสร็จส้ินในวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

 การจ่ายเงินปันผล 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 ณ 17 ธันวาคม 2561 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 155 บาท จาก

จาํนวนหุ้นสามญั 1.10 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 170.50 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 3 ธันวาคม 

2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2562 ณ 14 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 50.00 

บาท จากจาํนวนหุ้นสามญั 2.00 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 100.00 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 27 

พฤศจิกายน 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ณ 26 มีนาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 18.1818 บาท จาก

จาํนวนหุ้นสามญั 2.20 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 40.00 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 20 เมษายน 

2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

16.3 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 

(1) หนังสือคํา้ประกัน 
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ณ 30 มิถุนายน กลุ่มบริษทัมีภาระจากการให้สถาบนัการเงินออกหนังสือคํ้าประกนัสินคา้และผลงานตามสัญญา

ว่าจา้งงาน จาํนวน 520.49 ลา้นบาท โดยมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เงินฝากสถาบนัการเงิน และ คํ้าประกนัส่วนตวั

โดยกรรมการเป็นหลกัประกนั  

ณ 30 มิถุนายน กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการออกเช็คคํ้าประกนัจาํนวน 141.71 ลา้นบาท  

ณ 30 มิถุนายน กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดินและอาคารเพ่ือดาํเนินธุรกิจจนครบกาํหนดสัญญา

จาํนวน 2.54 ลา้นบาท  

ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายซ้ือพาหนะ จาํนวน 5.21 ลา้นบาท 

(2) คดีฟ้องร้อง 

 -ไม่มี- 

(3) ค่าปรับงานล่าช้า 

 -ไม่มี- 

16.4 การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

ปี 2560 

ม.ค.-ธ.ค. 

ปี 2561 

ม.ค.-ธ.ค. 

ปี 2562 

ม.ค.-ธ.ค. 

ปี 2563 

ม.ค.-มิ.ย. 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 77.89 265.84 62.86 18.28 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (19.55) (35.00) (82.73) (16.33) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2.83) (71.77) (106.86) 94.87 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 55.51 159.07 (126.73) 96.82 

 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงานในปี 2560 – 2562 จาํนวน 77.89 ลา้นบาท 265.84 

ลา้นบาท 62.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงการปรับตวัของกระแสเงินจากการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองดงักล่าวเป็นผล

โดยตรงมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัสามารถสร้างกระแสเงินสดกาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพยท่ี์

เพ่ิมขึ้นโดยมีจาํนวน 63.85 ลา้นบาท 37.68 ลา้นบาท และ 114.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการก่อสร้างงานโยธาทั้งจาํนวน

สัญญาบริการและมูลค่าสัญญาบริการท่ีเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

(2) สําหรับงวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 18.28 

ล้านบาท ซ่ึงการลดลงดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีระหว่างงวดไตรมาส 2 ปี 2563 เซ็นสัญญาให้บริการ

ก่อสร้างฉบบัใหม่ช่วงปลายปี 2562 จึงทาํให้งานท่ีเซ็นสัญญาใหม่ดงักล่าวอยูใ่นช่วงเตรียมงานก่อสร้างและเพ่ิงเร่ิม

ให้บริการก่อสร้างในช่วงไตรมาส 2/2563 จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการวางบิลเพ่ือเรียกชาํระเงิน นอกจากน้ี จึงทาํให้
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บริษทัจาํเป็นตอ้งใชก้ระแสเงินสดเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรมดาํเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทุน 

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนในปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 

เท่ากบัจาํนวน (19.55) ลา้นบาท จาํนวน (35.00) ลา้นบาท จาํนวน (82.73) ลา้นบาท และจาํนวน (16.33)ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีรายการลงทุนหลกัของกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ การซ้ือท่ีดินและสร้างส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใชข้ยายคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทัและ

การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคตเป็นหลกั 

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 

เท่ากบัจาํนวน (2.83) ลา้นบาท จาํนวน (71.77) ลา้นบาท จาํนวน (106.86) ลา้นบาท และจาํนวน 94.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 สําหรับปี 2560 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน (2.83) ลา้นบาท ซ่ึงส่วน

ใหญ่ของกระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) มาจากการจดัหาเงินในปีดงักล่าวเป็นการชาํระคืนเงินกูยื้มเบิกเกินบญัชีและการจ่าย

ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นหลกั  

สําหรับปี 2561กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน (71.77) ลา้นบาท ซ่ึงส่วน

ใหญ่ของกระแสเงินสดไดม้าจากการจดัหาเงินในปีดงักล่าวเกิดจากเงินรับล่วงหนา้เพ่ือชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 90.00 ลา้น

บาทในขณะท่ีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ในปีดงักล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจาํนวน (170.50) ลา้นบาท 

สําหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน (106.86) ลา้นบาท ซ่ึง

ส่วนใหญ่ของกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากการจดัหาเงินในปีดงักล่าว เกิดจากกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ในการจ่ายเงิน

ปันผลจาํนวน (100.00) ลา้นบาท การจ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะส้ันแก่สถาบนัการเงินจาํนวนสุทธิ (14.86) ลา้นบาท  

สาํหรับงวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 94.87 

ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่ของกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากการจดัหาเงินในงวดดงักล่าว เกิดจากกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) 

จากเงินกูยื้มเบิกเกินบญัชีจาํนวน 10.39 ลา้นบาท เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 24.47 ลา้นบาท และเงินสดรับจาก

เงินกูยื้มระยะส้ันจาํนวน 116.27 ลา้นบาท เป็นหลกั ในขณะเดียวกนักลุ่มบริษทัไดจ้่ายชาํระเงินกูยื้มระยะส้ันจาํนวน (56.12) 

ลา้นบาทไปดว้ยเช่นกนั  

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 

(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัอยูท่ี่ 1.59 เท่า 1.12 

เท่า 1.08 เท่า และ 1.08 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วท่ี 0.98 เท่า 0.84 เท่า 

0.96 และ 0.85 เท่า ตามลาํดบั  

ในปี 2561 อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการท่ี

หน้ีสินหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัเพ่ิมขึ้นในอตัราท่ีมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยห์มุนเวียน โดยเฉพาะหน้ีสินหมุนเวียน
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ประเภท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง จาํนวน 142.46 ลา้นบาท และ จาํนวน 

112.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 87.37 และ ร้อยละ 122.71 จากปีก่อนหน้า ตามลาํดบั ซ่ึงแปรผนั

ตามปริมาณงานก่อสร้างท่ีมากขึ้น  

ในปี 2562 อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัค่อนข้างใกลเ้คียงกับปี 2561 ในขณะท่ีอตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเวียนเร็วในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เป็นผลมาจากหน้ีสินหมุนเวียนท่ีลดลงอยา่งมากโดยเฉพาะรายการเงินเรียกเก็บ

ล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างท่ีลดลง 181.86 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราส่วนลดลง 89.33 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบริษทัได้

ทยอยส่งมอบงานก่อสร้างในช่วงปลายปี 2562 จาํนวนมากในขณะท่ีโครงการใหม่ยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ของงานก่อสร้างจึงทาํ

ให้เงินเก็บล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้างลดลง  

งวดหกเดือนแรกปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัปี 2562 ท่ี 1.08 เท่า ในขณะท่ี

อตัราสภาพคล่องหมุนเร็วงวดหกเดือนแรกปี 2563 เพ่ิมขึ้นเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจาก

การท่ี สินทรัพยห์มุนเวียนเร็วเพ่ิมขึ้นในจาํนวนท่ีมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียนโดยเฉพาะรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดท่ีมีจาํนวนเพ่ิมขึ้น 96.82 ลา้นบาทหรือคืดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.85 จากงวดส้ินปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากกระแสเงิน

สดจากกิจกรรมการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นหลกั  

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งวดหกเดือนแรกปี 

2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.59 1.12 1.08 1.08 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.98 0.84 0.96 0.85 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 29 40 39 66 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 1 3 3 4 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 23 24 19 27 

วงจรเงินสด (วนั) 7 19 23 43 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (เท่า) * 13.22 10.65 24.10 6.41 

* หมายเหตุ : บริษทัมีขอ้กาํหนดกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงซ่ึงตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR)ไม่ตํ่ากว่า 1.50 เท่าตั้งแต่ปี 

2562 เป็นตน้ไปจนตลอดอายสุัญญาเงินกู ้(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจ หนา้ท่ี 2.2-5-11) 

ทั้งน้ี ในส่วนของระยะเวลาการเก็บหน้ี กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงปกติจะมีขั้นตอน

การเบิกงวดงานและตรวจรับงานระยะเวลา 15 วนัและใกลเ้คียงกบันโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้ประมาณ 15-30 วนั 

ทาํให้มีระยะเวลาเก็บหน้ีตามนโยบายรวม 30-45 วนั  

ณ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริษทัอยูท่ี่ 7 วนั 19 

วนั 23 วนั และ 43 วนั ตามลาํดบั  

ในปี 2561 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด 19 วนัซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 12 วนั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีสัดส่วน

ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมขึ้นมากกว่าสัดส่วนของรายไดจ้ากการก่อสร้าง ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาก 29 วนัเป็น 40 

วนั เป็นหลกั ในขณะท่ีระยะเวลาในการขายสินคา้และระยะเวลาชาํระหน้ีไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อนหนา้มากนกั 
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ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด 23 วนัเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จาํนวน 4 วนั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัระยะเวลาชาํระหน้ี

ท่ีลดลงจาก 24 วนัเหลือ 19 วนัเน่ืองจากมีเจา้หน้ีการคา้เฉล่ียลดลง 

งวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด 43 วนัเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จาํนวน 20 วนั เน่ืองจากกลุ่มบริษทั

ระยะเวลาเก็บหน้ีท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 39 วนัเป็น 66 วนั จากการท่ีลูกค้าของบริษัทโดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพยไ์ด้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงทาํให้เจรจากบักลุ่มบริษทัเพ่ือขอขยายระยะเวลาชาํระเงินให้นานกว่า

ปกติ ซ่ึงต่อมา ในระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยรับชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระเกิน

กาํหนดแลว้เกือบครบทั้งจาํนวน ดงันั้น เหตุการณ์ดงักล่าวจึงไม่กระทบในแง่ของสภาพคล่องของกลุ่มบริษทั 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และงวดหกเดือนแรกปี 2563 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทั

อยูท่ี่ 13.21 เท่า 10.65 เท่า 24.10 เท่าและ 6.41 เท่า ตามลาํดบั โดยอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่

ในระดบัสูงตลอดปี 2560 – 2562 ดงักล่าวแปรผนัตามกาํไรจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีภาระในการผ่อน

ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียจ่ายของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระดบัตํ่าเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดในมือจาํนวนมาก ในขณะ

ท่ีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัในงวดหกเดือนแรกปี 2563 มีจาํนวนลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึง

เป็นผลมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีลดตํ่าลงเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัยงัคงเนน้ใชก้ระแสเงินสดภายใน

กลุ่มบริษทัแทนการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน จึงทาํให้อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทัดงักล่าว

ยงัคงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  

(2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 

 ปี 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั ร้อยละ 13.48 ปรับตวัลดลงจากปี 2560 ท่ีมีอตัรา 

ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 23.74 ซ่ึงมีสาเหตุสําคญัมาจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการขยายงานใน

อนาคตจากทุนจดทะเบียนเดิม 110 ลา้นบาทเป็น 200 ลา้นบาทในปี 2561 ประกอบกบั กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีลดลงร้อย

ละ 40.99 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็นผลให้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัลดลงในปีดงักล่าว 

 ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู ้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 41.65 เพ่ิมขึ้ นจากปี 2561 ท่ีมีอัตรา 

ผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 13.48 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 204.28 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อนหนา้ ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นจะเพ่ิมขึ้นเลก็น้อยจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ลา้นบาท เป็น 220 

ลา้นบาท  

 งวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 20.25 ลดลงจากส้ินปี 2562 

ท่ีมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นร้อยละ 41.65 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีลดลงเม่ือเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปี 2562 

(3) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

 ปี 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั ร้อยละ 5.35 ลดลงจากปี 2560 ท่ีมีอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร้์อยละ 12.98 อนัมีสาเหตุสําคญัมาจากกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีลดลงร้อยละ 40.99 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

ประกอบกบัสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 40.40 จากปีก่อนหนา้ โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยข์องกลุ่ม

บริษทัไดแ้ก่ เงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงาน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตวัของงานก่อสร้าง และ

การซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างเป็นคลงัสินคา้แห่งใหม่ของกลุ่มบริษทั 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2.4-16-33 

 

 ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 15.24 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร้์อยละ 5.35 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 204.28 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า

เป็นหลกัขณะเดียวกนัสินทรัพยใ์นปี 2562 มีจาํนวนลดลงร้อยละ 17.22 ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ลดลงส่วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย์

หมุนเวียนอาทิเช่น เงินสดและ มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 

 งวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ทา่กบัร้อยละ 7.55 ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร้์อยละ 15.24 อนัมีสาเหตุสาํคญัมาจากกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีลดลงร้อยละ 29.97 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อนหน้า ประกอบกับสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทท่ีเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 26.44 จากส้ินปี 2562 โดยการเพ่ิมขึ้นของ

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ เงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงาน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตวัของ

งานก่อสร้าง และการซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างเป็นคลงัสินคา้แห่งใหม่ของกลุ่มบริษทั 

(4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 0.95 เท่า 2.19 เท่า 1.33 เท่า 

ตามลาํดบั ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2561 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน

ประเภท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง จาํนวน 142.46 ลา้นบาท และ จาํนวน 

112.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 87.37 และ ร้อยละ 122.71 ตามลาํดับอนัเป็นผลมาจากการขยายตัวของ

ปริมาณงานก่อสร้าง ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงเป็นจาํนวน 42.82 ลา้นบาท หรือ 

คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 14.23 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้าซ่ึงเป็นผลจากการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 170.50 ลา้นบาท

เป็นหลกั  

 สาํหรับการลดลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผลมาจากการลดลงของ

หน้ีสินหมุนเวียนประเภทเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง จาํนวน 14.86 

ลา้นบาท และ จาํนวน 181.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 42.53 และ ร้อยละ 89.33 ตามลาํดบัอนัเน่ืองมาจากกลุ่ม

บริษทัทยอยส่งมอบงานท่ีครบกาํหนดสัญญาก่อสร้าง ในขณะท่ีโครงการท่ีเพ่ิงเซ็นสัญญาใหม่ในช่วงปลายปี 2562 ยงัอยู่

ในช่วงเร่ิมตน้งานก่อสร้างจึงมีเงินเก็บล่วงหนา้จากลูกคา้ไม่มาก 

 สาํหรับงวดหกเดือนแรกปี 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 2.05 เท่า เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบ

กบัส้ินปี 2562 ซ่ึงอยูท่ี่ 1.33 เท่า ซ่ึงเป็นผลมาจากในช่วงตน้ปี 2563 บริษทัเร่ิมเซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่จึงมีรายการ

เงินเรียกเก็บล่วงหน้าค่าก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง โดยบริษทัมีเงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง เพ่ิมขึ้นจาํนวน 

10.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.10 จากส้ินปี 2562 เป็นหลกั ในขณะท่ีเดียวกนับริษทัไดจ้่ายเงินปันผลแก่

ผูถื้อหุ้นจาํนวน 40.00 ลา้นบาทจึงทาํให้ส่วนผูถื้อหุ้นลดลงเป็นจาํนวน 9.85ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.37 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็นหลกั 

(5) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 ณ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 2.05 เท่า ซ่ึงคาดว่าภายหลงัการขาย

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชน ฐานทุนของกลุ่มบริษทัจะขยายเพ่ิมขึ้นประกอบกบักลุ่มบริษทัมีวตัถุประสงคจ์ะนาํเงินท่ี

ไดใ้ชใ้นการลงทุนก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บสินคา้ วสัดุอุปกรณ์ ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับใช้

ในการก่อสร้าง และ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซ่ึงจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีความพร้อมสาํหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
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16.5 ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินและการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต (Forward Looking)  

 ปัจจัยและอิทธิพลท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท

นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 2.2.3 ปัจจยัความเส่ียง มีดงัน้ี 

(1) การลดลงของกําไรสุทธิต่อหุ้นตาม Fully-diluted Basis 

 จากงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับรอบบญัชีงวด 12 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้รวมเท่ากบั 220.00 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563ท่ีประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2563 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวต้่อหุ้น

จากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ จาํนวนหุ้นสามัญของบริษทัภายหลงัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น

ดงักล่าวเพ่ิมขึ้นจาก 2,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท เป็น 440,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท นอกจากน้ี 

ในคราวเดียวกนัท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 80.00 ลา้นบาท จาก 220.00 ลา้นบาท เป็น 300.00 ลา้น

บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวนจํานวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่

ประชาชน ทัว่ไป ทั้งน้ี หากพิจารณากาํไรต่อหุ้นภายหลงัจากการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จากงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเท่ากบั 114.66 ลา้นบาท จะเห็นไดว่้ากาํไรสุทธิต่อหุ้น 

จะเท่ากบั 0.26 บาทต่อหุ้น (คาํนวณกาํไรต่อหุ้นดว้ยจาํนวนหุ้นเท่ากบั 440.00 ลา้นหุ้น) แต่หากจาํนวนหุ้นของบริษทัเพ่ิมขึ้น

เป็น 600.00 ลา้นหุ้น ดว้ยกาํไรสุทธิจาํนวนเดียวกนั กาํไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัจะลดลงเหลือ 0.19 บาทต่อหุ้น 

 อย่างไรก็ตามบริษทัคาดว่าในระยะยาวบริษทัจะไดรั้บผลดีจากการเสนอขายหุ้นและการนาํหุ้นเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี โดยเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นจะนาํไปลงทุน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ 

รวมทั้งบริษทัจะไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนๆ จากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ ความคล่องตวัในการจดัหา

แหล่งเงินทุน และภาพพจน์ท่ีดีในการเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีสนบัสนุนให้การดาํเนินธุรกิจมีความคล่องตวัมากขึ้น เป็นตน้ 

ซ่ึงจะส่งผลให้ในอนาคตบริษทัจะมีรายไดแ้ละกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ชดเชยกบัผลกระทบจากจาํนวนหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าวได ้

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 หลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 300,000,000 300,000,000 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (บาท) 220,000,000 300,000,000 

จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) 440,000,000 600,000,000 

ราคาพาร์(บาท) 0.50 0.50 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.19 
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Well Graded Engineering Public Company Limited 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3  ขอ้ 1 หนา้ท่ี 1 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

 บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน)  (“บริษทั”) มีช่ือภาษาองักฤษว่า Well Graded Engineering Public 

Company Limited  มีสํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 50/1203 หมู่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 

ประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 

26.67 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์  :  บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

     Well Graded Engineering Public Company Limited 

ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  :  หุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนหุน้ออกใหม่ท่ีเสนอขาย  :  จาํนวน 160,000,000 หุ้น (หุ้นออกใหม่ท่ีเสนอขายคดิเป็นร้อยละ 

      26.67 ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายใน

      คร้ังน้ี) 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ   :  0.50 บาท 

ราคาเสนอขายหุน้ละ   :  2.30 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้ใหม่ท่ีเสนอขาย  : 368.00 ลา้นบาท 

 

 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 

6.2 และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซ้ือรายย่อยหรือประชาชนเป็นการท่ัวไป เน่ืองจากจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในคร้ัง

น้ีมีจาํนวนจาํกดั ทั้งน้ี สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามญั มีดงัน้ี  

                    จํานวน (หุ้น)  สัดส่วน (%) 

1. เสนอขายต่อบคุคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย :   131,000,000 หุ้น       81.88 % 

และนกัลงทุนสถาบนั        

2. เสนอขายต่อผูมี้อุปการคุณของบริษทั  :      24,000,000 หุ้น       15.00 % 

3. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร    :       5,000,000 หุ้น         3.12 % 

และ/หรือพนกังานของบริษทั 

รวมท้ังหมด     :    160,000,000  หุ้น     100.00 % 

ในการพิจารณาประเภทของผูล้งทุนให้ยึดตามนิยามท่ีกาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

1. บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่าย หมายถึง ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทัว่ไปท่ีเป็น

หรือเคยเป็นลูกคา้ หรือบุคคลท่ีคาดว่าจะเป็นลูกคา้ เช่น ลูกคา้ท่ีทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ลูกคา้ดา้นวาณิชธนกิจ ลูกคา้ท่ีทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน เป็นตน้ หรือผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษทัคู่คา้ ผูใ้ห้คาํปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ห้การสนบัสนุนดา้น



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3  ขอ้ 1 หนา้ท่ี 2 

 

 

ขอ้มูลทางธุรกิจ และผูแ้นะนาํลูกคา้/ธุรกิจ เป็นตน้ หรือบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทั้งท่ีเคย

ติดต่อ ติดต่อในปัจจุบนั หรือผูท่ี้คาดว่าจะไดติ้ดต่อในอนาคต รวมถึงผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วมฟังการนาํเสนอขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ี

เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู ้ถือหุ้น และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบุคคลข้างต้น ท่ีจองซ้ือหุ้นผ่านผู ้จัดจําหน่าย

หลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการและผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม บริษทัใหญ่ และบริษทัย่อยของตนเอง รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์มีผลบงัคบั

ใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.40/2557 

เร่ืองการจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

สาํหรับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย จะรวมถึง นกัลงทุนสถาบนั

ท่ีเคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผูจ้ ัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย หรือท่ีผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่ายตอ้งการชกัชวนให้เป็นลูกคา้ในอนาคตท่ีจองซ้ือหุ้นผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการ

จาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1  

 

2. นักลงทุนสถาบนั หมายถึง ผูล้งทนุประเภทสถาบนัท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 

(ก) ธนาคารพาณิชย ์

(ข) บริษทัเงินทนุ 

(ค) บริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนส่วนบคุคลหรือการจดัการโครงการ

ลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ง) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

(จ) บริษทัประกนัภยั 

(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง

ขึ้น 

(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ซ) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

(ฌ) กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(ญ) กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ 

(ฎ) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

(ฏ) กองทนุรวม 

(ฐ) ผูล้งทนุต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทนุตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสถาบนัดงักล่าวจะตอ้งจองซ้ือหุน้ผา่นผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.7.2 โดยการจดัสรรหุ้นให้แก่นกัลงทุนสถาบนัจะเป็นไปตาม

วิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.6.1  

 

3. ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3  ขอ้ 1 หนา้ท่ี 3 

 

 

1) กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางการคา้กบับริษทั เช่น ลูกคา้ คู่สัญญา บริษทัคู่คา้ ผู ้

จดัหาสินคา้/บริการ (Supplier) ผูใ้ห้การสนบัสนุนขอ้มูลทางธุรกิจ ผูแ้นะนาํลูกคา้และธุรกิจ เป็นตน้ ทั้งท่ีติดต่อ

ในปัจจุบนัและท่ีเคยติดต่อ  

2) กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลท่ีให้หรือเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั อาทิ ผูจ้ดัหาแหล่ง

เงินทุน สถาบนัการเงิน เป็นตน้ 

3) กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลท่ีช่วยให้คาํแนะนําหรือมีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจดา้นต่าง ๆ ของ

บริษทั อาทิ ดา้นการเงินการลงทุน ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นวาง

ระบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

โดยท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการกาํหนด

ลกัษณะผูมี้อุปการคุณของบริษทั ตามรายละเอียดขา้งตน้ และไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจใน

การพิจารณากาํหนดรายช่ือผูมี้อุปการคุณของบริษทั ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด ซ่ึงจะจองซ้ือหุ้นผา่น

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทั้งน้ีไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ

และผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม  บริษัทใหญ่ และผูท่ี้เก่ียวข้องกับบริษัท ตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ.27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง

การจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2557 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ทั้งน้ี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายขอ

สงวนสิทธิในการใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนแต่ละประเภท เพ่ือให้การจองซ้ือหุ้น

สามญัคร้ังน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด โดยบุคคลผูมี้อุปการคุณของบริษทั สามารถซ้ือหุ้นไดต้ามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.7.3 

และในการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั จะอยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ตามวิธีการ

ท่ีระบุไวใ้นข้อ 6.6.2 ทั้งน้ี ผูจ้ ัดการการจดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่นกัลงทุนแต่ละประเภทขา้งตน้ ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6.6 โดย

พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ปริมาณความตอ้งการซ้ือหุ้นของนกัลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคล่ือนไหวของ

ราคาหุ้นในตลาดรอง เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จในการขายสูงสุด 

 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน 

หุ้นสามญัของบริษทัท่ีเสนอขายจาํนวน 160,000,000 หุ้น ในคร้ังน้ีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกบั

หุ้นสามญัเดิมท่ีจาํหน่ายแลว้ของบริษทัทุกประการ 

 

1.4 ตลาดรองของหลกัทรัพย์ 

บริษทัมีความประสงคจ์ะนาํหุน้สามญัท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยบริษทัจะเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทั ต่อประชาชนในคร้ังน้ี ก่อนท่ีจะไดรั้บทราบผล

การพิจารณาของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการนาํหุ้นสามญัของบริษทั เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

บริษทั จึงยงัมีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี  บริษทัไดด้าํเนินการย่ืนคาํขออนุญาตนาํ

หลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 และอยูร่ะหว่างการพิจารณาว่าบริษทั มีคุณสมบติั

ครบถว้นท่ีจะนาํหุน้สามญัของบริษทั เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดต้ามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3  ขอ้ 1 หนา้ท่ี 4 

 

 

เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยบริษทั จะดาํเนินการให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รับหุ้นสามญัของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป 

 

 

1.5 ข้อมูลอ่ืน ๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ พ.ศ. 2558 หมวด 5 การห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุ้นและหลกัทรัพยใ์นระยะเวลาท่ี

กาํหนด และขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 กาํหนดห้ามผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นก่อนวนัท่ี

บริษทั เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นจาํนวนรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 55 ของทุนท่ี

ชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายในคร้ังน้ีออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษทั เร่ิมทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นของบริษทั ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ครบ 6 เดือน ผูถื้อหุ้นท่ีถูกส่ังห้าม

ดงักล่าวสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกส่ังห้ามขายได้ในจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถูกส่ังห้ามดังกล่าว และ

สามารถขายหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ไดเ้ม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 

 

 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 2 หนา้ท่ี 1 

 

 

2. ข้อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

หุ้นสามญัของบริษทัสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่การโอนหุ้นสามญันั้นเป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นของ

บุคคลท่ีมิใช่บุคคลสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัของบริษทั ทั้งน้ี การโอนหุ้นสามญัรายใดท่ีทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่บุคคลสัญชาติไทย

ของบริษทั เกินกว่าอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามญัรายดงักล่าวได ้

การโอนหุ้นสามญัของบริษทัจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือของผู ้

โอนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผูรั้บโอน การโอนหุ้นสามญัจะใชย้นักบับริษทัไดก็้ต่อเม่ือบริษทัไดรั้บคาํร้องขอให้

ลงทะเบียนโอนหุ้นแลว้ แต่จะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก็้ต่อเม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือเห็น

ว่าการโอนหุ้นถูกตอ้งตามกฎหมาย บริษทัจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอนั้น หรือหาก

บริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นสามญันั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ บริษทัจะแจง้แก่ ผูย่ื้นคาํขอภายใน 7 วนั เม่ือหุ้นสามญัของบริษทัไดรั้บ

การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 3 หนา้ท่ี 1 

 

 

3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

การกาํหนดราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี พิจารณาจากอตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อ

หุ้นของบริษทั (Price to Earnings Ratio: P/E ratio)  โดยราคาหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 2.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอตัราส่วนราคาตอ่

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ประมาณ 13.53 เท่า โดยคาํนวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมาตั้งแต่วนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทั ซ่ึงเท่ากบั 102.20 ลา้นบาทเม่ือหารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและ

ชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ีจาํนวน 600,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะไดก้าํไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.17 บาท   

     ทั้งน้ี อตัราส่วนราคาหุ้นต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ดงักล่าวคาํนวณจากผลประกอบการในอดีตของบริษทั โดยท่ียงั

ไม่ไดพิ้จารณาถึงผลการดาํเนินงานและโครงการในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนกัลงทุนควรพิจารณาประกอบการตดัสินใจ

ในการลงทุน 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 4 หนา้ท่ี 1 

 

 

4. ข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย  

 

ในการพิจารณาขอ้มูลทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย นั้น 

บริษทัไดน้ําอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิของหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services: CONS) ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับของบริษทั โดยบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจท่ีคลา้ยคลึง หรือใกลเ้คียงกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มี ดงัน้ี 
 

1. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) (ITD) 

2. บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) (CK) 

3. บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (STEC) 

4. บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) (TPLOY) 

5. บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (CNT) 
 

ตารางสรุปขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีคลา้ยคลึง หรือใกลเ้คียงกบัการประกอบธุรกิจ

ของบริษทัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 

บริษัท ราคาเฉล่ีย 1/ มูลค่าที่ตราไว้ P/E เฉล่ีย 2/ 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์(ITD) 1.18 1.00 N/A3/ 

บมจ.ช.การช่าง (CK) 18.35 1.00 68.49 

บมจ.ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ (STEC) 14.64 1.00 14.13 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPLOY) 1.95 1.00 30.42 

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) (CNT) 1.30 1.00 13.53 

ท่ีมา www.setsmart.com 

หมายเหตุ    1/ ราคาปิดต่อหุ้นเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 6 เดือนยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน 2560  ถึงวนัท่ี 7 ตุลาคม  2560 ซ่ึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าการซ้ือขายหารดว้ย

ปริมาณการซ้ือขาย 

 2/ คาํนวณจากกาํไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 12 เดือนยอ้นหลงั ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562   ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563    

 3/ ไม่สามารถหาค่าไดเ้น่ืองจากผลประกอบการขาดทุน 

 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 5 หนา้ท่ี 1 

 

 

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

- ไม่มี - 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 1 

 

 

6. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรรตามท่ีระบุไว้

ในเอกสารฉบบัน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ เพ่ืออาํนวยความสะดวก

ให้แก่นกัลงทุนอยา่งเป็นธรรม และเพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จสูงสุด 

 

6.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายโดยผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายและผูจ้ดั

จาํหน่ายและรับประกนัการจดัจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 

 

6.2 ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 

6.2.1  ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

บริษัทหลกัทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 132 อาคารสินธร ชั้น 18 ถนนวิทย ุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 02-205-7000   

 

6.2.2  ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี )ประเทศไทย(  จํากัด  )มหาชน (  

เลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8, 10  

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 

โทรศพัท ์ 02-088-9999 

 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์ เพลส ชั้นท่ี 9, 18, 39 และ 52 

ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 02-648-1111  

 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 319 อาคารจตัุรัสจามจุรี ชั้น 17, 20  

ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 02-080-2888  

 

 

6.3 เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 

6.3.1  เง่ือนไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษทัไดต้กลงมอบหมายให้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายและผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการ

จาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 เป็นผูด้าํเนินการจดัจาํหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ซ่ึงจะเสนอขายต่อบุคคล

ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย นักลงทุนสถาบนั ผูมี้อุปการคุณของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 2 

 

 

รวมจาํนวน 160,000,000 หุ้น ตามจาํนวนและราคาท่ีปรากฏในขอ้ 1 โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ตามขอ้ 6.2 มีขอ้ตกลงยอม

รับประกนัการจดัจาํหน่ายหุน้ประเภทรับประกนัผลการจดัจาํหน่ายอยา่งแน่นอนทั้งจาํนวน (Firm Underwriting) ภายใตเ้ง่ือนไข

ท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) 

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจดัจาํหน่ายหุ้นในคร้ังน้ี เม่ือเกิด

เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) ซ่ึง

รวมถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขใด ๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการ

จาํหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ  

(ข) เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย การเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในธุรกิจหรือการดาํเนินงานของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัจาํหน่าย

หุ้นในคร้ังน้ี หรือในกรณีท่ีภาวะตลาดหลกัทรัพยเ์กิดการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือ  

(ค) เม่ือมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ  

(ง) เม่ือมีเหตุท่ีทาํให้สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานราชการ ส่ังระงบั

หรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายได ้หรือ 

ทั้งน้ี รายละเอียดและเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจดัจาํหน่ายหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ จะขึ้นกบัดุลยพินิจ

ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้ง

ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement)  

ในกรณีท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายยกเลิกการเสนอขายหุ้นหรือจดัจาํหน่ายหุ้นในคร้ังน้ีจาก

เหตุดงักล่าวขา้งตน้ หรือเหตุอ่ืนท่ีระบุไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย (Underwriting Agreement) 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือ

ทั้งจาํนวนให้แก่ผูจ้องซ้ือแต่ละรายท่ีจองซ้ือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.9 

6.3.2  ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจดัจําหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายให้แก่ผูจ้ ัดการการจัดจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 11,040,000 

บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)โดยการชาํระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย 

(Underwriting Agreement) 

6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษัทจะได้รับท้ังส้ิน (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่) 

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 160,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 2.30 บาท  368,000,000  บาท 

หกั ค่าตอบแทนในการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยประมาณ   18,829,000  บาท 

จาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัจะไดรั้บโดยประมาณ  349,171,000 บาท 

จาํนวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัจะไดรั้บต่อหุน้โดยประมาณ              2.18 บาท 

 

6.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ * 

ค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 300,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 184,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน  80,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  50,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์** 75,000 บาท 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 3 

 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย           11,040,000 บาท 

ค่าพิมพห์นงัสือช้ีชวนและเอกสารต่าง ๆ   100,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ โดยประมาณ ***  7,000,000 บาท 

รวมค่าใชจ้่ายทั้งส้ิน              18,829,000 บาท 

หมายเหตุ :   * ค่าใชจ่้ายขา้งตน้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี 

                 *** ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ รวมถึงคา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ค่าประชาสัมพนัธ์ และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี เป็นตน้ 

6.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย์ 

6.5.1 สําหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจําหน่าย 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้สํานักงานและสาขาของผูจ้ดัการ การจดัจาํ 

หน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ/หรือ 6.2.2 ตั้งแต่

เวลา 9.00 – 16.00 น. ในวนัทาํการ ตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือช้ีชวนมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาจองซ้ือ 

 

6.5.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้สํานักงานและสาขาของผูจ้ดัการการจดัจาํ 

หน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ในวนัทาํการ ตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือช้ีชวนมี

ผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาจองซ้ือ 

 

6.5.3 สําหรับผู้มอีุปการคุณของบริษัท 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ท่ีสํานักงานของผูจ้ดัการการจัดจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวนัทาํการ ตั้งแต่วนัท่ีหนังสือช้ีชวนมีผล

บงัคบัใชจ้นถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาจองซ้ือ 

 

6.5.4 สําหรับกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนกังานของบริษัท 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ท่ีสํานักงานและสาขาของผูจ้ ัดการ การจดัจาํ 

หน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ/หรือ 6.2.2 ตั้งแต่

เวลา 9.00 – 16.00 น. ในวนัทาํการ ตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือช้ีชวนมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาจองซ้ือ 

 

ทั้งน้ี บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย นักลงทุนสถาบนั ผูมี้อุปการคุณของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ

พนกังานของบริษทั สามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือช้ีชวนซ่ึงมีขอ้มูลไม่แตกต่างจากหนงัสือช้ีชวนท่ีย่ืนต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) จากเวบ็ไซตข์องสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังน้ีไดก่้อนทาํการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  

 

 

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 4 

 

 

ผูจ้ ัดจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้น ข้อ 6.2  จะดาํเนินการมิให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่ตนเอง 

กรรมการและผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยของตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล

ดงักล่าว และไม่จดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลของบริษทัท่ีถูกห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพย ์เวน้แต่บุคคลตอ้งห้ามดงักล่าว

ข้างต้น เป็นกองทุน หรือนิติบุคคลท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559  (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) และจะไม่จดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลท่ีบริษทัถูกห้ามมิให้จดัสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมกาํกบัตลาด

ทุน ท่ีทจ.40/2557 การจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสาร

ทุน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)   

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถนาํส่งใบจองซ้ือและหนังสือช้ีชวน ตั้งแต่วนัท่ีหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคบัจนถึงวนั

ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ระหว่างวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ เพ่ือความสะดวกในการเตรียมการจองซ้ือ 

และการติดต่อนกัลงทุน ผา่นทางระบบโทรศพัทบ์นัทึกเทป หรือจดัส่งให้กบัผูจ้องซ้ือโดยตรง   

บริษทั มีวตัถุประสงค์ในการจดัสรรหุ้นสามญัในคร้ังน้ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดั

จาํหน่ายและนักลงทุนสถาบันจาํนวน 131,000,000 หุ้น (2) ผูมี้อุปการคุณของบริษทั จาํนวน 24,000,000 หุ้น (3) กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั จาํนวน 5,000,000 หุ้น ทั้งน้ี สัดส่วนในการเสนอขายให้กบับุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยจะ

เป็นไป ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายขอสงวนสิทธิใน

การใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่นกัลงทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพ่ือทาํให้การจอง

ซ้ือหุ้นคร้ังน้ีประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด อน่ึง การจัดสรรหุ้นสามัญในคร้ังน้ีเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับ

คุณสมบัติท่ีกาํหนดตามข้อ 4 (3) เร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การรับ

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 

“ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” พ.ศ.2558 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 

 

6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นจํานวน 131,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจําหน่ายและนักลงทุนสถาบัน  

การจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและนกัลงทุนสถาบนัให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรัพยต์ามขอ้ 6.2 โดยจะทาํการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่

บุคคลใดก็ได ้แต่ตอ้งมีจาํนวนขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุ้นและตอ้งเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซ้ือหุ้นของผูจ้อง

ซ้ือบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและนกัลงทุนสถาบนัครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6.2 

ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นของบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดจาํหน่ายและนักลงทุนสถาบันก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาการจองซ้ือ  

 

6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นจํานวน 24,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มอีุปการคุณของบริษัท  

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผูมี้อุปการคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยจะทาํการจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรร

หุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได ้แต่ตอ้งมีจาํนวนขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุ้นและตอ้งเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซ้ือหุ้น

ของผูมี้อุปการคุณของบริษทัครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ขอ

สงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุน้ของผูมี้อุปการคุณของบริษทัก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือ ทั้งน้ี สาํหรับหุ้นท่ีเหลือ



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 5 

 

 

จากการจดัสรรขา้งตน้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย  ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะนํามาจดัสรรให้แก่

บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายตามขอ้ 6.6.1 

 

6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นจํานวน 5,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท  

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ไดมี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั  รวม 5,000,000 หุ้น หากมีหุ้นท่ีเหลือจากการจองของกรรมการ ผูบ้ริหารและ/

หรือพนกังาน ดงักล่าวให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวพร้อมกบัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายแก่ประชาชน โดย

มีรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นท่ี

ถือก่อนได้รับ

การจัดสรร 

จํานวนหุ้นท่ี

ได้รับการ

จัดสรร 

จํานวนหุ้นท่ีถือ

ภายหลังการ

จัดสรร 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นภายหลัง

การจัดสรร 

1  

 นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม  กรรมการ /  

กรรมการผูจ้ดัการ 

280,000,000 300,000 280,300,000 46.72 

2  

 นางพลอยพชัชา บวันุ่ม  กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ

กลุ่มงานบริหารสํานกังาน 

40,000,000 300,000 

 

40,300,000 

 

6.72 

 

3 
นายเกรียงไกร บวันุ่ม  กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ

กลุ่มงานสนบัสนุนธุรกิจ  

20,000,000 300,000 

 

20,300,000 

 

3.38 

 

4  

น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ

กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

20,000,000 300,000 

 

20,300,000 

 

3.38 

 

5  

นายวาย ุทองพูน กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ

กลุ่มงานวิศวกรรมและปฏิบตัิการ 

80,000,000 

 

300,000 

 

80,300,000 

 

13.38 

 

6 

  

น.ส.ทชันนัท ์กงัวานตระกูล 

 

 

ประธานกรรมการ/ กรรมการ

อิสระ /ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- 300,000 

 

 

300,000 

 

 

0.05 

 

 

7  
ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา 

 

กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- 300,000 

 

300,000 

 

0.05 

 

8  
นายชาํนาญ วงัตาล 

 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

- 300,000 

 

300,000 

 

0.05 

 

10 พนกังานของบริษทั - 2,600,000 2,600,000 0.43 

รวม 440,000,000 5,000,000 445,200,000 74.16 

อย่างไรก็ตาม หากยอดการจองซ้ือหุ้นของกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร ของบริษทั ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรัพย ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นสามญัก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

ทั้งน้ี สาํหรับหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรขา้งตน้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย  ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอ

สงวนสิทธิในการนาํมาจดัสรรให้แก่นกัลงทนุประเภทใดก็ได ้ทั้งน้ี สาํหรับการจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัจะจดัสรร

ไดไ้ม่เกินกว่าร้อยละ 15.00 ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายซ่ึงเป็นไปตามประกาศท่ีทจ.40/2557 การจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์

ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 

2557 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)   

 

 

6.7 วัน วิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย์ 

ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ี้สาํนกังานและสาขาของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 6 

 

 

• กรณีจองซ้ือโดยใบจองซ้ือหุ้นสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 

ของวนัท่ี 26-28 ตุลาคม 2563 

• กรณีจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ตั้งแต่เวลา   9.00 น. ถึงเวลา 

16.00 น. ของวนัท่ี 26-28 ตุลาคม 2563 

 

6.7.1 สําหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจําหน่าย 

ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย จะตอ้งปฏิบติัตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งจองซ้ือหุ้นขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุ้น และเป็นจาํนวน

ทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผูจ้องซ้ือสามารถเลือกจองซ้ือหุ้นตามวิธีการซ้ือหุ้น ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การจองซ้ือโดยใบจองซ้ือหุ้น  ผูจ้องซ้ือจะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือให้ถูกตอ้งครบถว้น

และชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล ใบจองซ้ือหุ้นตอ้งลงนาม โดยผูมี้อาํนาจผูกพนัของ

นิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของ นิติบุคคล (ถา้มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี 

(i)  ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ีบัตร

ประจาํตวัประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรือสําเนา

เอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง ในกรณีผู ้

จองซ้ือเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้มี) คาํยินยอมจากผูป้กครอง 

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ

และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(ii)  ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว  

 สาํเนาหนงัสือเดินทางหรือสาํเนาใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้อง

ซ้ือเป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซ้ือหุ้นไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

(iii)  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

 สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงั

ไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(iv)  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

 สําเนาหนังสือสําคญัการจดัตั้งบริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ

หนงัสือรับรอง (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้

อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) สําเนาเอกสารประกอบขา้งตน้

ทั้งหมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary 

Public และประทบัตรา Notary Public (ถา้มี) และรับรองโดยเจา้หน้าท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล

ไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจอง

ซ้ือพร้อมแนบสําเนาใบต่างดา้ว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจ

ลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(v)  กรณีผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างดา้ว เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเปิด

บัญชีอ่ืน ๆ กับผูจ้ ัดจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นข้อ 6.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 7 

 

 

ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 

KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบั

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้ง

แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น  

(vi)  กรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยห์รือเปิดบญัชีอ่ืน ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และทั้งนิติบุคคลท่ีเป็นผู ้

จองซ้ือดงักล่าว และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารไดผ้่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือ

ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้

ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผู ้จัดจําหน่าย

หลกัทรัพยแ์ลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซ้ือ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และกรรมการท่ีเป็นผู ้

ลงนามในเอกสารดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี 

หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และ/หรือกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามใน

เอกสารดงักล่าวจะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น 

และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือ

หุ้น 

(vii)  กรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือ

ประเภทบุคคลธรรมดา จะตอ้งกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบแบบ “ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม  

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส่วนผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูล

เพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ข้อมูลเพิ่ม เติม สําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA)” และ “คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA 

(FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือ

หุ้นเพ่ิมเติมดว้ย  

โดยผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านใบจองซ้ือหุ้นไดที้่ สํานกังานใหญ่ หรือสาขา  ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายในเวลาทาํการในช่วงระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ

วนัท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2563 

(ข) การจองซ้ือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านเจ้าหน้าท่ีผูแ้นะนําการลงทุน หรือ 

Investment Consultant (IC) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์สามารถให้บริการจองซ้ือหุ้นผ่านระบบน้ีได ้ไดแ้ก่ 

บริษัทหลักทรัพย์คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี )ประเทศไทย(  จํากัด  )มหาชน( โดยผูจ้องซ้ือ

จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือบญัชีประเภทอ่ืน ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์จะทาํการจองซ้ือ 

และไดผ้่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 

(Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการจองซ้ือแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรัพยจ์ะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บันทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผูจ้องซ้ือ

จะตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในหนงัสือช้ีชวนของบริษทั และ/หรือ



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 8 

 

 

เอกสารสรุปข้อมูลสําคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และ

ยินยอมผูกพนัตามหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว โดยผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี ผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนและเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) 

ในเวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยจะตอ้งปฏิบติัตามดงัน้ี 

- ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งติดต่อผูจ้องซ้ือในการดาํเนินการจองซ้ือหลกัทรัพยผ์า่น

โทรศพัทบ์นัทึกเทป เพ่ือเป็นหลกัฐานการจองซ้ือ โดยระบุจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงิน

ท่ีตอ้งชาํระ การฝากหุ้น ช่องทางและวนัท่ีตอ้งชาํระราคา และแจง้ให้ทราบว่าผูจ้องซ้ือสามารถศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นในหนังสือช้ีชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือจาก

หนงัสือช้ีชวนผา่น www.sec.or.th 

- ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งให้ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปพิสูจน์ตวัตน

โดยขั้นตอนการตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซ้ือ เช่น การสอบถามเลขท่ีบัญชีท่ีผูจ้องซ้ือมีกบัผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรัพย ์หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือวนัเดือนปีเกิด หรือธนาคารท่ีใช้ชําระโดยวิธีเงินโอน

อตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือช่ือผูแ้นะนาํการลงทุน 

เป็นตน้   

- ผูจ้องซ้ือตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในหนงัสือช้ีชวนและ/หรือ

เอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือช้ีชวน และ/

หรือเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรัพยด์งักล่าว  

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ ัดจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เม่ือรับคาํยืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซ้ือผ่านทาง

โทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกคาํส่ังการจองซ้ือผา่นระบบท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัเตรียมให้ โดยระบบ

จะแสดงขอ้มูลการจองผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผูแ้นะนาํการลงทุน วนัและเวลาบนัทึกการจองซ้ือผ่าน

ระบบ  

หากผูจ้องซ้ือไม่สามารถดาํเนินการจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปได ้ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือโดยตามวิธีการจองในขอ้ 

6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามท่ีระบุในขอ้ (i) – (vii) ได ้ 

(2)  ผูจ้องซ้ือตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยมีวิธีการชาํระเงินดงัน้ี  

• การชาํระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ตอ้งทาํการจองซ้ือระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 

น. ของวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 และระหว่างเวลา 9.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 โดย เช็ค แคชเชียร์

เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการ

เท่านั้น ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชีธนาคารท่ีผูจ้ ัด

จาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 กาํหนด พร้อมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี

ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั โดยหากชาํระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 หรือ 27 ตุลาคม 2563 และ

ช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซ้ือเท่านั้น หากชาํระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีภายหลงั

วนัท่ีหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัแต่ไม่เกินวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 

• การชาํระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบญัชีธนาคารท่ีผูจ้ ัดจาํหน่าย

หลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามขอ้ 6.2 กาํหนด หรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) หรือ ตดัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์สามารถทาํการจองซ้ือในระหว่างเวลา 9.00 น. ของ

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2563  ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี การโอนเงินของระบบบาทเนต (BAHTNET) 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 9 

 

 

ผูจ้องซ้ือตอ้งรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด 

(จาํนวนเงินท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ดรั้บตอ้งเท่ากบัยอดจองซ้ือเตม็จาํนวน)  

• การชําระเงินค่าจองซ้ือโดยหักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผูจ้ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาํได้เฉพาะผูจ้องซ้ือท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยก์ับผูจ้ ัด

จาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 6.2 ท่ีไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์ห้โอนเงินเพ่ือชาํระค่าภาระ

ผกูพนัและระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซ้ือ  

• กรณีจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป จะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือโดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) หรือหกัจากเงินท่ีฝากอยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ท่านั้น  

• ในกรณีท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผา่น 

หรือหักจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ม่ได ้ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือเต็มจาํนวนท่ีจองซ้ือโดย

ชาํระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีจองซ้ือหุน้ท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายกาํหนด พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินมายงัผู ้

จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายจะทาํการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในส่วนของตนเขา้

บญัชีบริษทัต่อไป  

(3)  ผูจ้องซ้ือตอ้งนาํใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ้ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการจองซ้ือโดย

ใบจองซ้ือหุ้น พร้อมเงินค่าจองซ้ือตามขอ้ 6.7.1 (2) หรือหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชาํระค่าจองซ้ือหุ้น มาย่ืนความจาํนงขอ

จองซ้ือหุ้นและชาํระเงินไดภ้ายในเวลาทาํการของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามสถานท่ีท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายในช่วง

ระยะเวลาการจองซ้ือตั้งแตเ่วลา 9.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.ของวนัท่ี 26 - 28 ตุลาคม 2563  ยกเวน้ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์

บนัทึกเทป ท่ีชาํระค่าจองซ้ือผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหักจากเงินท่ี

ฝากอยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งส่งใบจองซ้ือหรือเอกสารประกอบการจองซ้ือ 

(4)  ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะนาํเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ของผูจ้องซ้ือทุกรายเขา้บญัชีของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือ

เรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัของผูจ้องซ้ือหุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์

เช็ค หรือดร๊าฟท์ไดท้นัตามกาํหนดการจองซ้ือ และผูจ้องซ้ือไม่ดาํเนินการชาํระเป็นเงินโอนภายในเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 

6.7.1 (2) 

(5)  ผูจ้องซ้ือท่ีย่ืนความจาํนงในการจองซ้ือและไดช้าํระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัแลว้ จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได ้ทั้งน้ี 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยมี์สิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีท่ีผู ้

จองซ้ือไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ในใบจองซ้ือหุ้น หรือกรณีท่ีไม่เป็นไปตามบทบญัญติั

ของกฎหมาย  

 (6)  ผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายจะดาํเนินการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในส่วนท่ีตนจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายเขา้

บัญชีของผู ้ออกหลักทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ งผู ้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting 

Agreement) ต่อไป 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคล

ธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance (FATCA)” ส่วนผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคล ตอ้งกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ขอ้มูลเพ่ิมเติมสําหรับ

การดาํเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คาํรับรองสถานะนิติบุคคลและคาํยินยอมเปิดเผยขอ้มูล

ตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น

เพ่ิมเติมดว้ย  

 

6.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 10 

 

 

(1) ผูจ้องซ้ือประเภทนกัลงทุนสถาบนั จะตอ้งจองซ้ือหุ้นขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุ้น และเป็นจาํนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผูจ้อง

ซ้ือจะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้น ให้ถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซ้ือเป็น

นิติบุคคล ใบจองซ้ือหุ้นจะตอ้งลงนามโดยผูมี้อาํนาจผูกพนัของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบสําเนาบัตร

ประจาํตวัประชาชนสําเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนาม

ของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(ข)  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคบั และหนังสือ

รับรอง (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติ

บุคคลนั้นและประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) สําเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทั้งหมดท่ีลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และประทบัตรา Notary Public (ถา้มี) 

และรับรองโดยเจา้หน้าท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรอง

ความถูกตอ้ง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมแนบสําเนาใบต่างดา้ว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่

กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(ค)  ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอาํนาจให้ผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการจองซ้ือแทน:  

 สําเนาหนงัสือมอบอาํนาจจากผูจ้องซ้ือมอบอาํนาจให้ผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ดาํเนินการจองซ้ือแทนพร้อมแนบ

สําเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทั้งน้ี เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผูจ้องซ้ือท่ีระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่

กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู ้มีอาํนาจลงนามแทนผู ้จองซ้ือหรือผู ้ดูรักษา

ผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) และประทบัตราสาํคญันิติบุคคล (ถา้มี) 

(ง)  หากผูจ้องซ้ือเป็นผูท่ี้มีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเปิดบัญชีอ่ืน ๆ กับผูจ้ดัการการจัดจาํหน่ายและรับประกนัการ

จาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 และไดผ้่านขั้นตอนการรู้จักลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know 

Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือ

ดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซ้ือ

จะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือให้แก่

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจองซ้ือ  

(2) ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ี้สํานกังานใหญ่หรือสาขาของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ภายในเวลา

ทาํการในช่วงระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ของวนัท่ี 26 - 28 ตุลาคม 2563 

(3) ผูจ้องซ้ือตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยมีวิธีการชาํระเงิน ดงัน้ี  

• การชาํระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)หรือดร๊าฟท์ตอ้งทาํการจองซ้ือระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 

น. ของวนัท่ี  26 ตุลาคม 2563  และระหว่างเวลา 9.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563  โดย เช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนั

ทาํการเท่านั้น ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชีธนาคารท่ี

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายกาํหนดพร้อมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อ

ไดไ้วด้า้นหลงั โดยหากชาํระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563  หรือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 และช่ือ



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 11 

 

 

เจา้ของเช็คตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซ้ือเท่านั้น หากชาํระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท ์ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ี

หนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัแต่ไม่เกินวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 

• การชาํระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเขา้บญัชีธนาคารท่ีผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายกาํหนดหรือการโอนเงินผา่นระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) หรือ ตดัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายสามารถทาํการจองซ้ือใน

ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563  ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563  ทั้งน้ี การโอนเงินของ

ระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซ้ือตอ้งรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการ

ทาํธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จาํนวนเงินท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายไดรั้บตอ้งเท่ากบัยอด

จองซ้ือเตม็จาํนวน)  

• การชาํระเงินค่าจองซ้ือโดยหักจากเงินท่ีฝากอยูก่บัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหรือผา่นระบบ

เงินโอนอตัโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาํได้เฉพาะผูจ้องซ้ือท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซ้ือขาย

หลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ท่ีไดด้าํเนินการแจง้ความประสงค์ให้โอนเงินเพ่ือ

ชาํระค่าภาระผูกพนัและระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้

ในวนัจองซ้ือ  

• ในกรณีท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer 

System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายไม่ได ้ผู ้

จองซ้ือจะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือโดยชาํระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีจองซ้ือหุ้นท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรับประกนัการจาํหน่ายกาํหนด พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินมายงัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการ

จาํหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายจะทาํการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในส่วนของตน

เขา้บญัชีบริษทัต่อไป  

(4)  ผูจ้องซ้ือตอ้งนาํใบจองซ้ือหุ้น และเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ้ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซ้ือตามขอ้ 6.7.2 (3) หรือ

หลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชาํระค่าจองซ้ือหุ้น มาย่ืนความจาํนงขอจองซ้ือหุ้นและชาํระเงินไดท่ี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกันการจาํหน่าย ตามสถานท่ีท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจ้ ัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย จะนาํเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ของผูจ้องซ้ือทุกรายเขา้บญัชีของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัของผูจ้องซ้ือหุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียก

เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ไดท้ันตามกาํหนดการจองซ้ือ และผูจ้องซ้ือไม่ดาํเนินการชาํระเป็นเงินโอน

ภายในเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 6.7.2 (3)  

(5) ผูจ้องซ้ือท่ีย่ืนความจาํนงในการจองซ้ือและไดช้าํระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัแลว้ จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได ้ทั้งน้ี 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 

6.7.2 (1) – (4) หรือกรณีท่ีไม่เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคล

ธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance (FATCA)” ส่วนผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคล ตอ้งกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ขอ้มูลเพ่ิมเติมสําหรับ

การดาํเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คาํรับรองสถานะนิติบุคคลและคาํยินยอมเปิดเผยขอ้มูล

ตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือ  

 

6.7.3 ผู้จองซ้ือประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 12 

 

 

(1)  ผูจ้องซ้ือประเภทผูมี้อุปการคุณของบริษทัและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัจะตอ้งจองซ้ือหุ้นขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุ้น 

และเป็นจาํนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผูจ้องซ้ือสามารถเลือกจองซ้ือหุ้นตามวิธีการซ้ือหุ้น ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การจองซ้ือโดยใบจองซ้ือหุ้น  ผูจ้องซ้ือจะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือให้ถูกตอ้งครบถว้นและ

ชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล ใบจองซ้ือหุ้นตอ้งลงนาม โดยผูมี้อาํนาจผกูพนัของนิติบุคคลนั้น 

พร้อมประทบัตราสาํคญัของ นิติบุคคล (ถา้มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี 

(i) ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลสัญชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีบตัรประจาํตวั

ประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลกั หรือสําเนาเอกสารทาง

ราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง ในกรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว ์

จะตอ้งแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้มี) คาํยินยอมจากผูป้กครอง สําเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ท่ียงัไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบา้นท่ี

ผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(ii) ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว  

สาํเนาหนงัสือเดินทางหรือสาํเนาใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(iii) ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบ

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายขุอง

ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(iv) ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั้งบริษทั (Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือ

รับรอง (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนาม

ของนิติบุคคลนั้นและประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) สาํเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทั้งหมดท่ีลงลายมือ

ช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และประทับตรา 

Notary Public (ถา้มี) และรับรองโดยเจา้หน้าท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสาร

ดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซ้ือพร้อมแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือ

สาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง  

(v) กรณีผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างดา้ว เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเปิดบญัชีอ่ืน 

ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้า่นขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการ

จดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือดังกล่าวไม่จาํเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 

ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD 

และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น และชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือให้แก่ผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น  

(vi) กรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู ้ท่ีมีบัญชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยห์รือเปิดบญัชีอ่ืน ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และทั้งนิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้อง



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 13 

 

 

ซ้ือดังกล่าว และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการ

จดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซ้ือ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารดงักล่าว

ไม่จาํเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

กล่าวขา้งตน้ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และ/หรือกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารดงักล่าวจะตอ้งแนบเอกสาร 

KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ

ให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น 

(vii) กรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคท่ี์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือประเภท

บุคคลธรรมดา จะต้องกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในใบแบบ “ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม  Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส่วนผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคล ตอ้งกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบจอง

ซ้ือในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” 

และ “คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนาม

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมดว้ย  

โดยผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผา่นใบจองซ้ือหุ้นไดที้่ สํานกังานใหญ่ หรือสาขา  ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.2 ภายในเวลาทาํการในช่วงระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 26 - 28 ตุลาคม 

2563 

(ข) การจองซ้ือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านเจา้หน้าท่ีผูแ้นะนาํการลงทุน หรือ Investment 

Consultant (IC) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์สามารถให้บริการจองซ้ือหุ้นผ่านระบบน้ีได ้ไดแ้ก่ บริษัทหลักทรัพย์

คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี )ประเทศไทย(  จํากัด  )มหาชน( โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยห์รือบญัชีประเภทอ่ืน ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์จะทาํการจองซ้ือ และไดผ้่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้

และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 

และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

ก่อนการจองซ้ือแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผ่าน

ทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผูจ้องซ้ือจะตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น

เพ่ิมทุนในหนังสือช้ีชวนของบริษทั และ/หรือเอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) และ

รับรองว่าเขา้ใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว โดยผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ 

ประกอบการจองซ้ือ ทั้ งน้ี ผู ้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือช้ีชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสําคญัของ

หลกัทรัพย ์(Executive Summary) ในเวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยจะตอ้งปฏิบติัตามดงัน้ี 

- ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งติดต่อผูจ้องซ้ือในการดาํเนินการจองซ้ือหลกัทรัพยผ์า่น

โทรศพัทบ์นัทึกเทป เพ่ือเป็นหลกัฐานการจองซ้ือ โดยระบุจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงิน

ท่ีตอ้งชาํระ การฝากหุ้น ช่องทางและวนัท่ีตอ้งชาํระราคา และแจง้ให้ทราบว่าผูจ้องซ้ือสามารถศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นในหนังสือช้ีชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือจาก

หนงัสือช้ีชวนผา่น www.sec.or.th 

- ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งให้ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปพิสูจน์ตวัตน

โดยขั้นตอนการตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซ้ือ เช่น การสอบถามเลขท่ีบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือมีกบัผูจ้ดัจาํหน่าย
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หลกัทรัพย ์หรือบตัรประจาํตวัประชาชน หรือวนัเดือนปีเกิด หรือธนาคารท่ีใชช้าํระโดยวิธีเงินโอนอตัโนมติั 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือช่ือผูแ้นะนาํการลงทุน เป็นตน้   

- ผูจ้องซ้ือตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในหนังสือช้ีชวนและ/หรือ

เอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือช้ีชวน และ/

หรือเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรัพยด์งักล่าว  

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ ัดจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เม่ือรับคาํยืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซ้ือผ่านทาง

โทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกคาํส่ังการจองซ้ือผา่นระบบท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัเตรียมให้ โดยระบบ

จะแสดงขอ้มูลการจองผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผูแ้นะนาํการลงทุน วนัและเวลาบนัทึกการจองซ้ือผ่าน

ระบบ  

หากผูจ้องซ้ือไม่สามารถดาํเนินการจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปได ้ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือโดยตามวิธีการจองในขอ้ 

6.7.3 (ก) พร้อมแนบเอกสารตามท่ีระบุในขอ้ (i) – (vii) ได ้ 

(2)  ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ี้สาํนกังานและสาขาของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 6.2 

• กรณีจองซ้ือผ่านการกรอกใบจองซ้ือ สามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือคือตั้งแต่เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 16.00 

น. ของวนัท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2563 

• กรณีจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ  คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 

16.00 น. ของวนัท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2563 

(3) ผูจ้องซ้ือตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยมีวิธีการชาํระเงินดงัน้ี  

• การชาํระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ตอ้งทาํการจองซ้ือระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 

น. ของวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 และระหว่างเวลา 9.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 โดย เช็ค แคชเชียร์

เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการ

เท่านั้น ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชีธนาคารท่ีผูจ้ ัด

จาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 กาํหนด พร้อมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี

ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั โดยหากชาํระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 หรือ 27 ตุลาคม 2563  และ

ช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซ้ือเท่านั้น หากชาํระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีภายหลงั

วนัท่ีหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัแต่ไม่เกินวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 

• การชาํระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบญัชีธนาคารท่ีผูจ้ ัดจาํหน่าย

หลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามขอ้ 6.2 กาํหนด หรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) หรือ ตดัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์สามารถทาํการจองซ้ือในระหว่างเวลา 9.00 น. ของ

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี การโอนเงินของระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ผูจ้องซ้ือตอ้งรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด 

(จาํนวนเงินท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ดรั้บตอ้งเท่ากบัยอดจองซ้ือเตม็จาํนวน)  

• การชําระเงินค่าจองซ้ือโดยหักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผูจ้ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาํได้เฉพาะผูจ้องซ้ือท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยก์ับผูจ้ ัด

จาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 6.2 ท่ีไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์ห้โอนเงินเพ่ือชาํระค่าภาระ

ผกูพนัและระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซ้ือ  

• กรณีจองซ้ือผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป จะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือโดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) หรือหกัจากเงินท่ีฝากอยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ท่านั้น  
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• ในกรณีท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผา่น 

หรือหักจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ม่ได ้ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือเต็มจาํนวนท่ีจองซ้ือโดย

ชาํระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีจองซ้ือหุน้ท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายกาํหนด พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินมายงัผู ้

จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายจะทาํการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในส่วนของตนเขา้

บญัชีบริษทัต่อไป  

(4) ผูจ้องซ้ือตอ้งนาํใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ้ 6.7.3 (1) (ก) ในกรณีการจองซ้ือโดยใบ

จองซ้ือหุ้น พร้อมเงินค่าจองซ้ือตามขอ้ 6.7.3 (2) หรือหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชาํระค่าจองซ้ือหุ้น มาย่ืนความจาํนงขอจอง

ซ้ือหุ้นและชําระเงินได้ภายในเวลาทําการของผูจ้ ัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานท่ีท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 6.2 ภายในช่วง

ระยะเวลาการจองซ้ือตั้งแต่เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.ของวนัท่ี 26 - 28 ตุลาคม 2563 ยกเวน้ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์

บนัทึกเทป ท่ีชาํระค่าจองซ้ือผา่นระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหกัจากเงินท่ีฝาก

อยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งส่งใบจองซ้ือหรือเอกสารประกอบการจองซ้ือ 

(5) ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะนาํเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้องซ้ือทุกรายเขา้บญัชีของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือ

เรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัของผูจ้องซ้ือหุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์

เช็ค หรือดร๊าฟท์ไดท้นัตามกาํหนดการจองซ้ือ และผูจ้องซ้ือไม่ดาํเนินการชาํระเป็นเงินโอนภายในเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 

6.7.1 (2) 

(6) ผูจ้องซ้ือท่ีย่ืนความจาํนงในการจองซ้ือและไดช้าํระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัแลว้ จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได ้ทั้งน้ี 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยมี์สิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีท่ีผู ้

จองซ้ือไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ในใบจองซ้ือหุ้น หรือกรณีท่ีไม่เป็นไปตามบทบญัญติั

ของกฎหมาย  

 (7) ผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายจะดาํเนินการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในส่วนท่ีตนจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายเขา้

บัญชีของผู ้ออกหลักทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ งผู ้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting 

Agreement) ต่อไป 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคล

ธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance (FATCA)” ส่วนผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคล ตอ้งกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ขอ้มูลเพ่ิมเติมสําหรับ

การดาํเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คาํรับรองสถานะนิติบุคคลและคาํยินยอมเปิดเผยขอ้มูล

ตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น

เพ่ิมเติมดว้ย  

6.7.4 ผู้จองซ้ือประเภทกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท  

(1)  ผูจ้องซ้ือประเภทกรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบริษทัจะตอ้งจองซ้ือหุ้นขั้นตํ่าจาํนวน 1,000 หุ้น และเป็น

จาํนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผูจ้องซ้ือสามารถเลือกจองซ้ือหุ้นตามวิธีการซ้ือหุ้น ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การจองซ้ือโดยใบจองซ้ือหุ้น  ผูจ้องซ้ือจะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือให้ถูกตอ้งครบถว้นและ

ชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผูจ้องซ้ือเป็นนิติบุคคล ใบจองซ้ือหุ้นตอ้งลงนาม โดยผูมี้อาํนาจผกูพนัของนิติบุคคล

นั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของ นิติบุคคล (ถา้มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือดงัต่อไปน้ี 

(viii) ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลสัญชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีบตัรประจาํตวั

ประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลกั หรือสําเนาเอกสารทาง

ราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง ในกรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว ์
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จะตอ้งแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้มี) คาํยินยอมจากผูป้กครอง สําเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ท่ียงัไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบา้นท่ี

ผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(ix) ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว  

สาํเนาหนงัสือเดินทางหรือสาํเนาใบต่างดา้วท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(x) ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบ

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายขุอง

ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(xi) ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั้งบริษทั (Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือ

รับรอง (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนาม

ของนิติบุคคลนั้นและประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) สาํเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทั้งหมดท่ีลงลายมือ

ช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และประทับตรา 

Notary Public (ถา้มี) และรับรองโดยเจา้หน้าท่ีของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสาร

ดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 1 ปีก่อนวนัจองซ้ือพร้อมแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือ

สาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง  

(xii) กรณีผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างดา้ว เป็นผูท่ี้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเปิดบญัชีอ่ืน 

ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้า่นขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการ

จดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซ้ือ ผูจ้องซ้ือดังกล่าวไม่จาํเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 

ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซ้ือจะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD 

และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น และชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือให้แก่ผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น  

(xiii) กรณีผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู ้ท่ีมีบัญชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยห์รือเปิดบญัชีอ่ืน ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 และทั้งนิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้อง

ซ้ือดังกล่าว และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการ

จดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ลว้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซ้ือ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารดงักล่าว

ไม่จาํเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

กล่าวขา้งตน้ นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้องซ้ือ และ/หรือกรรมการท่ีเป็นผูล้งนามในเอกสารดงักล่าวจะตอ้งแนบเอกสาร 

KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ

ให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น 
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(xiv) กรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคท่ี์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือประเภท

บุคคลธรรมดา จะต้องกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในใบแบบ “ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม  Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส่วนผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคล ตอ้งกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบจอง

ซ้ือในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” 

และ “คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนาม

รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมดว้ย  

โดยผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผา่นใบจองซ้ือหุ้นไดที้่ สํานกังานใหญ่ หรือสาขา  ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.2 ภายในเวลาทาํการในช่วงระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 26 - 28 ตุลาคม 

2563 

(ข) การจองซ้ือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือผ่านเจา้หน้าท่ีผูแ้นะนําการลงทุน หรือ Investment 

Consultant (IC) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์สามารถให้บริการจองซ้ือหุ้นผ่านระบบน้ีได ้ไดแ้ก่ บริษัทหลักทรัพย์ 

คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี )ประเทศไทย(  จํากัด  )มหาชน( โดยผูจ้องซ้ือจะต้องเป็นผูท่ี้มีบัญชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยห์รือบญัชีประเภทอ่ืน ๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์จะทาํการจองซ้ือ และไดผ้า่นขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้

ดาํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการ

จองซ้ือแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผ่านทาง

โทรศพัทบ์นัทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และผูจ้องซ้ือจะตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทุนในหนงัสือช้ีชวนของบริษทั และ/หรือเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) และรับรองว่า

เข้าใจ ยอมรับความเส่ียง และยินยอมผูกพันตามหนังสือช้ีชวนดังกล่าว โดยผู ้จองซ้ือไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 

ประกอบการจองซ้ือ ทั้งน้ี ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะจดัให้มีหนงัสือช้ีชวนและเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรัพย ์

(Executive Summary) ในเวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยจะตอ้งปฏิบติัตามดงัน้ี 

- ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งติดต่อผูจ้องซ้ือในการดาํเนินการจองซ้ือหลกัทรัพยผ์่าน

โทรศพัทบ์นัทึกเทป เพ่ือเป็นหลกัฐานการจองซ้ือ โดยระบุจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงิน

ท่ีตอ้งชาํระ การฝากหุ้น ช่องทางและวนัท่ีตอ้งชาํระราคา และแจง้ให้ทราบว่าผูจ้องซ้ือสามารถศึกษาขอ้มูล

เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นในหนังสือช้ีชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือจาก

หนงัสือช้ีชวนผา่น www.sec.or.th 

- ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งให้ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปพิสูจน์ตวัตน

โดยขั้นตอนการตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซ้ือ เช่น การสอบถามเลขท่ีบญัชีท่ีผูจ้องซ้ือมีกบัผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรัพย ์หรือบตัรประจาํตวัประชาชน หรือวนัเดือนปีเกิด หรือธนาคารท่ีใชช้าํระโดยวิธีเงินโอนอตัโนมติั 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์หรือช่ือผูแ้นะนาํการลงทุน เป็นตน้   

- ผูจ้องซ้ือตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในหนังสือช้ีชวนและ/หรือ

เอกสารสรุปขอ้มูลสําคญัของหลกัทรัพย ์(Executive Summary) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือช้ีชวน และ/

หรือเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัของหลกัทรัพยด์งักล่าว  

- ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ ัดจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เม่ือรับคาํยืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซ้ือผ่านทาง

โทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกคาํส่ังการจองซ้ือผา่นระบบท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัเตรียมให้ โดยระบบ
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จะแสดงขอ้มูลการจองผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผูแ้นะนาํการลงทุน วนัและเวลาบนัทึกการจองซ้ือผ่าน

ระบบ  

หากผูจ้องซ้ือไม่สามารถดาํเนินการจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปได ้ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือโดยตามวิธีการจองในขอ้ 

6.7.4 (ก) พร้อมแนบเอกสารตามท่ีระบุในขอ้ (i) – (vii) ได ้ 

(2)  ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ี้สาํนกังานและสาขาของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 6.2 

• กรณีจองซ้ือผ่านการกรอกใบจองซ้ือ สามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือคือตั้งแต่เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 16.00 

น. ของวนัท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2563 

• กรณีจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ  คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 

16.00 น. ของวนัท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2563 

(3) ผูจ้องซ้ือตอ้งชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นเตม็จาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยมีวิธีการชาํระเงินดงัน้ี  

• การชาํระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ตอ้งทาํการจองซ้ือระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 

น. ของวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 และระหว่างเวลา 9.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 โดย เช็ค แคชเชียร์

เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ดงักล่าวจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการ

เท่านั้น ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมส่ังจ่ายบัญชีธนาคารท่ีผูจ้ ัด

จาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 กาํหนด พร้อมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี

ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั โดยหากชาํระเป็นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563  หรือ 27 ตุลาคม 2563  และ

ช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือผู้จองซ้ือเท่านั้น หากชาํระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีภายหลงั

วนัท่ีหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัแต่ไม่เกินวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 

• การชาํระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบญัชีธนาคารท่ีผูจ้ ัดจาํหน่าย

หลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามขอ้ 6.2 กาํหนด หรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) หรือ ตดัจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์สามารถทาํการจองซ้ือในระหว่างเวลา 9.00 น. ของ

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี การโอนเงินของระบบบาทเนต (BAHTNET) 

ผูจ้องซ้ือตอ้งรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด 

(จาํนวนเงินท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ดรั้บตอ้งเท่ากบัยอดจองซ้ือเตม็จาํนวน)  

• การชําระเงินค่าจองซ้ือโดยหักจากเงินท่ีฝากอยู่กับผูจ้ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาํได้เฉพาะผูจ้องซ้ือท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยก์ับผูจ้ ัด

จาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 6.2 ท่ีไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์ห้โอนเงินเพ่ือชาํระค่าภาระ

ผกูพนัและระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซ้ือ  

• กรณีจองซ้ือผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป จะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือโดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) หรือหกัจากเงินท่ีฝากอยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ท่านั้น  

• ในกรณีท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผา่น 

หรือหักจากเงินท่ีฝากอยู่กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยไ์ม่ได ้ผูจ้องซ้ือจะตอ้งชาํระค่าจองซ้ือเต็มจาํนวนท่ีจองซ้ือโดย

ชาํระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีจองซ้ือหุน้ท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายกาํหนด พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินมายงัผู ้

จดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละรายจะทาํการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในส่วนของตนเขา้

บญัชีบริษทัต่อไป  

(4) ผูจ้องซ้ือตอ้งนาํใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และเอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ้ 6.7.4 (1) (ก) ในกรณีการจองซ้ือโดยใบ

จองซ้ือหุ้น พร้อมเงินค่าจองซ้ือตามขอ้ 6.7.4 (2) หรือหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชาํระค่าจองซ้ือหุ้น มาย่ืนความจาํนงขอจอง
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ซ้ือหุ้นและชําระเงินได้ภายในเวลาทําการของผูจ้ ัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานท่ีท่ีได้ระบุไวใ้นข้อ 6.2 ภายในช่วง

ระยะเวลาการจองซ้ือตั้งแต่เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.ของวนัท่ี 26 – 28 ตุลาคม 2563 ยกเวน้ผูจ้องซ้ือผ่านทางโทรศพัท์

บนัทึกเทป ท่ีชาํระค่าจองซ้ือผา่นระบบเงินโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหกัจากเงินท่ีฝาก

อยูก่บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือไม่ตอ้งส่งใบจองซ้ือหรือเอกสารประกอบการจองซ้ือ 

(5) ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะนาํเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้องซ้ือทุกรายเขา้บญัชีของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือ

เรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัของผูจ้องซ้ือหุ้นรายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์

เช็ค หรือดร๊าฟท์ไดท้นัตามกาํหนดการจองซ้ือ และผูจ้องซ้ือไม่ดาํเนินการชาํระเป็นเงินโอนภายในเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 

6.7.4 (2) 

(6) ผูจ้องซ้ือท่ีย่ืนความจาํนงในการจองซ้ือและไดช้าํระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัแลว้ จะยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได ้ทั้งน้ี 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยมี์สิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.7.4 (1) - (4) หรือกรณีท่ีผู ้

จองซ้ือไม่ลงนามยอมรับความเส่ียงของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ในใบจองซ้ือหุ้น หรือกรณีท่ีไม่เป็นไปตามบทบญัญติั

ของกฎหมาย  

 (7) ผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายจะดาํเนินการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในส่วนท่ีตนจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายเขา้

บัญชีของผู ้ออกหลักทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ งผู ้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting 

Agreement) ต่อไป 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคล

ธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance (FATCA)” ส่วนผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคล ตอ้งกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบจองซ้ือในส่วน “ขอ้มูลเพ่ิมเติมสําหรับ

การดาํเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คาํรับรองสถานะนิติบุคคลและคาํยินยอมเปิดเผยขอ้มูล

ตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้น

เพ่ิมเติมดว้ย  

 

6.8  การจัดสรรในกรณีท่ีมีผู้จองซ้ือหลักทรัพย์เกินกว่าจํานวนหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย  

หากมีผูจ้องซ้ือหุ้นเกินกว่าจาํนวนหุ้นท่ีจดัสรรให้ในแต่ละส่วนตามท่ีระบุในขอ้ 1.2 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุใน

ขอ้ 6.2 จะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัสรรหุ้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.6 โดยในกรณีท่ี ผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บ

การจดัสรรหรือไดรั้บจดัสรรนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจองซ้ือจะไดรั้บคืนเงินค่าจองซ้ือตามรายละเอียดในขอ้ 6.9  

6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลักทรัพย์  

ผูจ้ดัจาํหน่ายจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยต์ามแต่ละกรณีท่ีระบขุา้งล่างเวน้แต่บทบญัญติัของกฎหมายกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน  

6.9.1 ในกรณีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญั  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุในขอ้ 6.2 ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือหุ้นจากผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรรายนั้น ๆ จะ

ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นแก่ผูท่ี้จองซ้ือ โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการ

จดัสรรหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า 

“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม

เฉพาะส่ังจ่ายผูจ้องซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ

ภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหักบญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจอง

ซ้ือหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายท่ี



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้ 6 หนา้ท่ี 20 

 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเงินคืนดงักล่าวจะต้องชาํระดอกเบ้ียให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย

คาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร นับแต่วนัท่ีพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวจนถึงวนัท่ีไดมี้การ

ชาํระคืนเงินตามวิธีการขา้งตน้ อยา่งไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือหุ้นเขา้บญัชีธนาคารของผู ้

จองซ้ือผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงิน

ค่าจองซ้ือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินจอง

ซ้ือหุ้นคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป ทั้งน้ีหากเกิด

ความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ หรือเกิดการสูญหายในการจดัส่งเช็คซ่ึงไม่ใช่ความผิด

ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น ขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ของผูจ้องซ้ือไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว  

6.9.2 ในกรณีผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุ้นนอ้ยกว่าจาํนวนหุ้นท่ีจองซ้ือ  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือหุ้นจากผูจ้องซ้ือท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นไม่ครบตาม

จาํนวนหุ้นท่ีจองซ้ือรายนั้น ๆ จะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นแก่ผูจ้องซ้ือ โดยไม่

มีดอกเบ้ียและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้ผูท่ี้จองซ้ือท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซ้ือ โดยการโอนเงิน

ค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” 

หรือ “ATS”) ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผูจ้องซ้ือตามช่ือท่ี

ระบุไวใ้นใบจองซ้ือและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบจองซ้ือภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัปิด

การเสนอขาย โดยผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกั

หักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้ งน้ีในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเงิน

คืนดงักล่าวจะตอ้งทาํการชาํระดอกเบ้ียให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจอง

ซ้ือหุ้นท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรนบัแต่พน้กาํหนดเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีไดมี้การชาํระคืนเงินตามวิธีการขา้งตน้ อยา่งไร

ก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั 

(หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินจองซ้ือหุน้คืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะ

ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป ทั้งน้ีหากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชี

ธนาคารของผูจ้องซ้ือ หรือเกิดการสูญหายในการจดัส่งเช็คซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น ขอ้มูล

ช่ือ ท่ีอยู่ของผู ้จองซ้ือไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีได้ระบุไวใ้นใบจองซ้ือ ผู ้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่

รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว  

6.9.3 ในกรณีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้น อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือหุ้นตามเช็คคา่จองซ้ือหุน้ 

หรือเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการจองซ้ือ  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซ่ึงเป็นผูรั้บจองซ้ือหุ้นจากผูจ้องซ้ือรายนั้น ๆ จะดาํเนินการคืนเช็คค่า

จองซ้ือหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรอนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือหุ้นตามเช็คค่า

จองซ้ือหุ้น โดยผูจ้องซ้ือดงักล่าวตอ้งติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 

6.2 ภายใน 10 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการเสนอขาย หากผูจ้องซ้ือไม่ทาํการติดต่อขอรับเช็คภายในระยะเวลาดงักล่าว 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายรายท่ีเป็นผูรั้บจองซ้ือ

หุ้นสามญัจากผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรรายนั้น ๆ จะจดัส่งเช็คคืนให้แก่ผูจ้องซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี

ระบุในใบจองซ้ือ 
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ทั้งน้ี หากผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้นอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการจองซ้ือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือโดยการโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่าน

ระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนั

ปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผูจ้องซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือและส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยผูจ้องซ้ือจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหักบญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้

มี) 

 

6.9.4 ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น  

หากเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทั และ/หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ใช้

สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาํหน่ายหุ้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนังสือสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ัดจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่ายหุ้นของบริษทั (Underwriting Agreement) ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.3.1 ผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายท่ีรับจองซ้ือหุ้นจากผูจ้องซ้ือหุ้นท่ียกเลิกการจองซ้ือดงักล่าว จะดาํเนินการให้มี

การส่งมอบเงินค่าจองซ้ือหุ้น โดยไม่มีดอกเบ้ียหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผูจ้องซ้ือท่ีได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซ้ือ

หลกัทรัพยน์ั้น ๆ โดยการโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ี

เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหรือจ่ายเป็นเช็คขีด

คร่อมเฉพาะส่ังจ่ายผูจ้องซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบ

จองซ้ือภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขาย  โดยผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

หรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่า

จองซ้ือหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 มี

หนา้ท่ีรับผิดชอบในการส่งเงินคืนดงักล่าวจะตอ้งทาํการชาํระดอกเบ้ียให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย

คาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร นับแต่วนัท่ีพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวจนถึงวนัท่ีไดมี้การ

ชาํระคืนเงินตามวิธีการขา้งตน้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชีธนาคารของผู ้

จองซ้ือผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงิน

ค่าจองซ้ือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินจอง

ซ้ือหุ้นคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป ทั้งน้ีหากเกิด

ความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ หรือเกิดการสูญหายในการจดัส่งเช็คซ่ึงไม่ใช่ความผิด

ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น ขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ของผูจ้องซ้ือไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบจองซ้ือ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยจ์ะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว  

ทั้งน้ี ในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้อง

ซ้ือ หรือการสูญหายในการจดัส่งเช็คซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น ขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ ของผูจ้องซ้ือไม่

ชดัเจน หรือไม่ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซ้ือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะไม่รับผิดชอบต่อ

ความผิดพลาดดงักล่าว  

 

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์  

บริษทัไดแ้ต่งตั้งศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยใ์ห้กบับริษทัและให้บริการรับฝากหลกัทรัพยท่ี์จองซ้ือ

ในการเสนอขายคร้ังน้ี กล่าวคือ ผูจ้องซ้ือสามารถใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และเขา้สู่ระบบซ้ือขายแบบไร้ใบ

หุ้น (Scripless System) ไดท้นัที ทั้งน้ี เพ่ือให้ระยะเวลาในการดาํเนินการนาํหลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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ส้ันลง และเพ่ือให้ผูจ้องซ้ือสามารถขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หลกัทรัพย์

ของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงแตกต่างกบักรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นซ่ึงผูจ้องซ้ือจะ

ไม่สามารถขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนกว่าจะไดรั้บใบหุ้น 

ผูจ้องซ้ือสามารถเลือกให้บริษทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 กรณี ดงัต่อไปน้ี คือ  

(ก) ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(Scripless System) กล่าวคือ ประสงคท่ี์

จะฝากไวใ้นบัญชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะ

ดาํเนินการออกใบหุ้นตามจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรรในช่ือของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผู ้

ฝาก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหลกัทรัพยอ์ยู่

ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์และจะออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูจ้องซ้ือท่ี

ไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะ

บนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือฝากไว ้ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรจะสามารถขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ

การจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์อนุญาตให้หลกัทรัพยข์องบริษทัทาํการซ้ือขายไดใ้น

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือเลือกให้บริษทัดาํเนินการตามขอ้ 6.10 (ก) ช่ือของผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของ

บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้น บริษทัขอ

สงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือตามขอ้ 6.10 (ค) แทน  

(ข)  ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูจ้องซ้ือ

ประสงค์ท่ีจะฝากหลักทรัพยไ์วใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย  ์สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทจะดําเนินการนํา

หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบันทึกยอดบญัชีจาํนวน

หลกัทรัพยต์ามจาํนวนท่ีผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ภายใน 7 

วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซ้ือหลกัทรัพย ์และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูจ้องซ้ือภายใน 7 วนัทาํ

การนับจากวนัปิดการจองซ้ือ ในกรณีน้ี ผูท่ี้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลกัทรัพยท่ี์ได้รับจัดสรรในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หลกัทรัพยข์องบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และหากผูจ้องซ้ือรายใดตอ้งการถอนหลกัทรัพยอ์อกจากบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซ้ือ

รายนั้นสามารถติดต่อได้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยต์ามอัตราท่ีศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพยก์าํหนด  

 ทั้งน้ี การถอนหลักทรัพยท่ี์ฝากไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 จะต้องใช้เวลาในการ

ดาํเนินการ ดงันั้นผูจ้องซ้ือท่ีนาํฝากในบญัชีดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลกัทรัพยไ์ดท้นัภายในวนัท่ีหลกัทรัพย์

ของบริษทัเร่ิมทาํการซ้ือขายไดว้นัแรกในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

(ค)  ในกรณีท่ีผู ้จองซ้ือประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู ้จองซ้ือ (Scrip System) ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพยจ์ะทาํการส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยท์างไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามช่ือ ท่ีอยู่ ท่ีระบุในใบจองซ้ือภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัปิดการจองซ้ือ ในกรณีน้ี ผูไ้ด้รับการ

จดัสรรหลกัทรัพยจ์ะไม่สามารถขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึง

อาจไดรั้บภายหลงัจากท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทั ไดรั้บอนุมติัให้เขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้  

ทั้งน้ี หากผูจ้องซ้ือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะออกใบหุ้นให้แก่ ผูจ้องซ้ือแทน 

 

 

































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

Well Graded Engineering Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย(ุปี) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

1.  น.ส.ทชันนัท ์กงัวานตระกูล 

 ประธานกรรมการบริษทั 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

13 สิงหาคม 2562 

50  ปริญญาเอก สาขา Software 

Engineering/ICT Carnegie Mellon 

University 

 ปริญญาโท สาขา Computer 

Engineering and Management 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

 ปริญญาตรี สาขาสถิติ 

มหาวิทยาลยัพายพั 

 Director Certificate Program 

(DCP) 268/2018 

 Financial Statement for Directors 

(FSD) 38/2019 

 Risk for Corporate Leader (RCL) 

17/2019 

- 0 - - ไม่มี - 2562 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2538 – ปัจจุบนั 

 

 

2561 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2562 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2560 – ปัจจุบนั 

 

2560 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2560 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 ประธานกรรมการบริษทั / 

กรรมการตรวจสอบ  / 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการ(มีอาํนาจลงนาม) / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 กรรมการ 

 

 

 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสาย

งานดิจิทลับิสเนสและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ท่ีปรึกษาประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

 ท่ีปรึกษาประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

 

 

 ท่ีปรึกษาประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

 

 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 บริษทั ไอเซ็ม จาํกดั 

 

 

 บริษทั ไอแอพพเ์ทคโนโลยี 

จาํกดั 

 

 

 บริษทั สบาย เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 กลุ่มบริษทัในเครือสหวิริยา 

 

 กลุ่มบริษทัซีดีจี 

 

 

 

 กลุ่มบริษทัสามารถคอร์

ปอเรชัน่ 

 

 

 รับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

 ผลิตซอฟตแ์วร์ / ให้

คาํปรึกษาดา้น

คอมพวิเตอร์ 

 ประมวลผลหรือการ

จดัทาํตาราง

ประมวลผลขอ้มูลทุก

ชนิด 

 บริการเติมเงิน

โทรศพัทแ์ละระบบ

เติมเงินล่วงหนา้และ

รับชาํระเงินออนไลน์ 

 ผลิตเหล็ก 

 

 ให้บริการดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศแบบครบ

วงจร 

 ออกแบบและติดตั้ง

ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคมและ

จาํหน่ายอุปกรณ์



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย(ุปี) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

 

2560 – 2562 

 

 

 

2558 – 2560 

 

 ท่ีปรึกษาประธานเจา้หนา้ท่ี 

บริหาร 

 

 

 ท่ีปรึกษาดา้น Development 

Process 

 

 บริษทั ดาตา้วนั เอเชีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

  

 บริษทั บางกอก เพยเ์มนต ์

โซลูชนัส์ จาํกดั 

ส่ือสารโทรคมนาคม 

 ให้คาํปรึกษาและการ

จดัหาเก่ียวกบั

ซอฟทแ์วร์จาํหน่าย

คอมพวิเตอร์ 

 ให้บริการพฒันา

ซอฟทแ์วร์ 

2.  ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

13 สิงหาคม 2562 

47  Ph.D. in Industrial Engineering 

Texas A&M University, USA 

 M.S. in Engineering Management 

University of Southern California, 

USA 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต 

(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

 Director Certificate Program 

(DCP) 268/2018 

- 0 - - ไม่มี - 2562 – ปัจจุบนั 

 

2552 – ปัจจุบนั 

 

 

2558 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2552 – 2562 

 

2555 – 2562 

2560 – 2562 

 

2561 – 2562 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

 กรรมการบริหาร / กรรมการ 

 

 

 กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ(มี

อาํนาจลงนาม) 

 

 

 หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการการ

ดาํเนินงานและเทคโนโลยี 

 กรรมการระบบสารสนเทศ 

 ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง 

จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั มนตโ์ลจิสติกส์ กรุ๊ป 

จาํกดั 

 

 บริษทั คาร์โก ้ซพัพอร์ท 

เอเชีย จาํกดั 

 

 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 รับเหมาก่อสร้าง 

 

 บริษทัโฮลดิ้งท่ีลงทุน

ในธุรกิจการเงินเป็น

หลกั 

 บริการเป็นท่ีปรึกษา

ให้คาํแนะนาํการวาง

ระบบเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

 สถาบนัการศึกษาดา้น

การบริหารจดัการ 

3.  นายชาํนาญ วงัตาล 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

13 สิงหาคม 2562 

66  ปริญญาโท สาขาการเงิน 

Marshall University, USA 

 ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา  

Saint Vincent College, USA 

 Director Accreditation Program 

- 0 - - ไม่มี - 2562 – ปัจจุบนั 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ  / 

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 รับเหมาก่อสร้าง 

 

 คา้ขายและบริการอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊าซ

ธรรมชาติ 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย(ุปี) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

(DAP) 114/2015 2560 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 – 2553 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทั ชูโอ เซ็นโก 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 

 บริการดา้นการจอง

ส่ือโฆษณาและผลิต

ส่ือโฆษณา 

 ธนาคารพาณิชย ์

4.  นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการ(มีอาํนาจลงนาม) 

 ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

17 มกราคม 2555 

42  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม

โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 Director Certificate Program 

(DCP) 268/2018 

63.64 เป็นสามีของ 

นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 

และ เป็นพี่ชายของ 

นายเกรียงไกร บวันุ่ม 

และ เป็นหลานของ 

น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม 

2556 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ

(มีอาํนาจลงนาม) / ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง / 

ประธานกรรมการบริหาร 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 รับเหมาก่อสร้าง 

5.  นายวาย ุทองพูน 

 รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

วิศวกรรมและปฏิบตัิการ 

 กรรมการ(มีอาํนาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 

 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

21 ธนัวาคม 2553 

39  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 164/2019 

18.18 - ไม่มี - 2556 – ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

วิศวกรรมและปฏิบตัิการ / 

กรรมการ(มีอาํนาจลงนาม) / 

กรรมการบริหาร 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 รับเหมาก่อสร้าง 

6.  นางพลอยพชัชา บวันุ่ม 

ช่ือ-สกุลเดิม  ธิดารัตน์ ทองอรุณ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

บริหารสาํนกังาน 

 กรรมการ(มีอาํนาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 

 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

21 ธนัวาคม 2553 

40  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา

เขตตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 164/2019 

 Company Secretary (CSP) 

95/2019 

9.09 เป็นภรรยาของ 

นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

2556 – ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

บริหารสาํนกังาน / กรรมการ(มี

อาํนาจลงนาม) / 

กรรมการบริหาร 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 รับเหมาก่อสร้าง 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง อาย(ุปี) คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

7.  นายเกรียงไกร บวันุ่ม 

 รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

สนบัสนุนธุรกิจ 

 กรรมการ(มีอาํนาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 

 เลขานุการบริษทั 

 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

14 พฤษภาคม 2562 

34  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการวดั

คุม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 164/2019 

 Company Secretary (CSP) 

95/2019 

4.54 เป็นนอ้งชายของ 

นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

และ เป็นหลานของ 

น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม 

2558 – ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

สนบัสนุนธุรกิจ / กรรมการ(มี

อาํนาจลงนาม) / 

กรรมการบริหาร / เลขานุการ

บริษทั 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 รับเหมาก่อสร้าง 

8.  น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม 

ช่ือ-สกุลเดิม  เพญ็แข จนัทร์หอม 

 รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

บญัชีและการเงิน 

 กรรมการ(มีอาํนาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 

 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

17 มีนาคม 2554 

47  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 Director Accreditation Program 

(DAP) 164/2019 

 อบรมหลกัสูตร “CFO’s 

Orientation Course for New IPOs 

รุ่นท่ี 4” วนัท่ี 1 – 2 กุมภาพนัธ์ 

2563 

4.54 เป็นนา้ของ 

นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 

และ 

นายเกรียงไกร บวันุ่ม 

2555 – ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงาน

บญัชีและการเงิน / กรรมการ(มี

อาํนาจลงนาม) / 

กรรมการบริหาร 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 รับเหมาก่อสร้าง 

9.  นางบุษรา อกัษรสาร 

 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีบริหาร* 

40  ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 อบรมหลกัสูตร “ปัญหาการบนัทึก

บญัชี สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วน

ของเจา้ของ เพื่อให้ถูกตอ้งตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” 

(e-Learning รหสั 6304-06-001-

112-02-E) วนัท่ี 5 เมษายน 2563 

- 0 - - ไม่มี - 2559 – ปัจจุบนั 

 

2548 – 2559 

 ผูจ้ดัการแผนกบญัชีบริหาร 

 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 บริษทั เวล เกรด เอน็จิ

เนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั มโนสตีล จาํกดั 

 รับเหมาก่อสร้าง 

 

 รับเหมาก่อสร้าง 

* หมายเหตุ : นางบุษรา อกัษรสารไม่ไดเ้ป็น ผูบ้ริหาร ของบริษทัแต่เปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมในฐานะผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีของบริษทั 



บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายช่ือ บริษทั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. น.ส.ทชันนัท ์กงัวานตระกูล X, I, III, IV  I, II, V, VI, @ I, VI V      # # # 

2. ผศ.ดร.วิกรม จารุพงศา I, III, IV    I, II I, VI, @ III, #      

3. นายชาํนาญ วงัตาล I, III, IV       I, III, IV I, III, IV    

4. นายเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม I, II, V, VI, @            

5. นายวาย ุทองพูน I, II, V, VI, @            

6. นางพลอยพชัชา บวันุ่ม I, II, V, VI, @            

7. นายเกรียงไกร บวันุ่ม I, II, V, VI, VII, @            

8. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม I, II, V, VI, @            

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ    I = กรรมการ    II = กรรมการบริหาร   III = กรรมการตรวจสอบ   IV = กรรมการอิสระ    V = ผูบ้ริหาร VI = ผูถ้ือหุ้น VII = เลขานุการบริษทั @ = กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม # = ท่ีปรึกษา 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง : 

1. บริษทั ไอเซ็ม จาํกดั 2. บริษทั ไอแอพพเ์ทคโนโลยี จาํกดั 3. บริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทั มนตโ์ลจิสติกส์ กรุ๊ป จาํกดั 5. บริษทั คาร์โก ้ซพัพอร์ท เอเชีย จาํกดั 6. สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

7. บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 8. บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 9. กลุ่มบริษทัในเครือสหวิริยา 

10. กลุ่มบริษทัซีดีจี 11. กลุ่มบริษทัสามารถคอร์ปอเรชัน่  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

Well Graded Engineering Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแล  

การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 



           บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 1 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 บริษทัใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) บริษทัตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยหวัหนา้ทีมตรวจสอบควบคุมภายใน

มีคุณสมบติั วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาวฤทยัชนก สุภาพงษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา

การตลาด มหาวิทยาลยับูรพา   

Certificate 

• ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศ

ไทย (CPIAT) 

ประวัติการอบรม 

• โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียม

ตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre 

CIA) 

• โครงการอบรมหลกัสูตร CIA Part II  

• หลกัสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

• หลกัสูตรแนวทางการควบคุมภายในสาํหรับ

บริษทัท่ีเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

• หลกัสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน  

• หลกัสูตร IT Audit 

• หลกัสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การ

ทุจริต 

2559 - ปัจจุบนั 

 
 

2554 - 2559 

 

 

2552 - 2553 

 

2550 - 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริหาร ผูจ้ดัการ 

 

 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

 

 

ผูต้รวจสอบภายในอาวุโส 

 

ผูต้รวจสอบภายใน 

 

บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ให้บริการตรวจสอบภายใน 

 

 

บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ให้บริการตรวจสอบภายใน 

 

 

บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ให้บริการตรวจสอบภายใน 

 

แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบญัชีธรรมนิติให้บริการ

ตรวจสอบบญัชีและตรวจสอบภายใน 

 



           บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ท่ี 2 

 

 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 • โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทุจริต 

• โครงการดาํรงและปรับปรุงคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

Well Graded Engineering Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 3 

แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน 

 



 

  

 

 

 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 แบบประเมินน้ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทั 

ซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 1 

 

 

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1. คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัความซ่ือตรง

และการรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

1.1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

คําอธิบาย คณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัให้ความสาํคญักบัความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณธุรกิจในการดาํเนินงานของกิจการ การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ พนกังาน และ

บุคคลภายนอก รวมถึงการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยกาํหนดไวใ้นคู่มือ

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good Corporate Governance) ของบริษทั 

 

 

 

 

 

1.2. มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

1.2.1 มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ี

เหมาะสม 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัปฏิบติัเก่ียวกบั

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  นโยบายต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมสาํหรับคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานโดยระบุในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการกาํหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้

ในกฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน รวมถึงมีการส่ือสารคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีให้พนกังานทราบผา่นการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่หรือบอร์ดขอ้มูลข่าวสารของ

บริษทั และมีการส่ือสารให้บุคคลภายนอกทราบผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.well-

graded.com 

1.2.2 มีขอ้กาํหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับกิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นอนัทาํให้เกิด

ความเสียหายต่อองคก์ร  

1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

1.2.4 มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษข้างตน้ให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน

รับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบ

ขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct 

ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 2 

 

 

 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คําอธิบาย ขอ้กาํหนดในจรรยาบรรณธุรกิจรวมถึงบทลงโทษไดถู้กส่ือสารให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกระดบัรับทราบผา่นการจดัอบรม รวมถึงกาํหนดให้คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีเป็นเอกสารควบคุม (Controlled Document) ซ่ึงสามารถเขา้ถึงผ่านระบบอินทราเน็ต 

Share Drive  โดยการประกาศใชไ้ดมี้การแจง้ให้พนกังานไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึงผ่านทาง

อีเมล ์และการนดัประชุม  

1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกาํกบั

ดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

คําอธิบาย บริษทัมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัเป็นหน่ึงหวัขอ้ในแบบประเมินผลการทาํงาน สาํหรับหวัหนา้

งาน พนกังาน และผูบ้ริหารโดยกาํหนดให้มีการประเมินผลพนกังาน ปีละ 1 คร้ัง ในเดือน

ธนัวาคม โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานและผูบ้ริหารเป็นผูป้ระเมิน มีการแต่งตั้ง

หน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั) 

ทาํการประเมินและติดตามความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

และประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct บางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน

ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร  

1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

คําอธิบาย บริษทัมีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด โดย (1) มีการ

กาํหนดวิธีการปฏิบติังานและการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบติังานท่ีอาจสุ่มเส่ียง

ต่อความประพฤติท่ีเขา้ข่ายต่อการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ เช่น การจดัซ้ือ/จดัจา้งทุก

รายการตอ้งปฏิบติัตามวิธีการปฏิบติังานของฝ่ายจดัซ้ือ และตอ้งผา่นการอนุมติัจากผูมี้

อาํนาจตามอาํนาจดาํเนินการของบริษทั (2) มีการกาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังาน (ระดบั

หวัหนา้งาน) ทาํหนา้ท่ีกาํกบัติดตามการปฏิบติัตามแนวนโยบายท่ีกาํหนดและรายงานหาก

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 3 

 

 

 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามแนวนโยบายให้ผูบ้ริหารตามสายบงัคบับญัชาทราบทนัที (3) มี

การกาํหนดช่องทางรับขอ้ร้องเรียนจากพนกังานหรือบุคคลภายนอกผา่นช่องทางต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ช่องทาง E-mail กล่องรับความเห็นและรับเร่ืองร้องเรียน จดหมาย เป็นตน้ หาก

พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทาํการท่ีขดัต่อจรรยาบรรณ จะดาํเนินการพิจารณาลงโทษ

ตามแต่กรณี ซ่ึงไดร้ะบุบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไวใ้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน  

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าท่ีกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการด้าน

การควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิ

อาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยจะรายงานผลการปฏิบติังานตอ่

คณะกรรมการบริษทั มีการสงวนสิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยแต่ละชุดแยกบทบาท อาํนาจ หนา้ท่ีความรับผิดชอบไวต้่างหากจากฝ่ายบริหาร

อยา่งชดัเจน  

  

2.2 คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

คําอธิบาย คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร จดัทาํเป้าหมาย 

แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัก่อน

นาํไปเป็นแนวทางการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานทุกปี รวมถึงมีการรายงานผล

การดาํเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณให้คณะกรรมการบริษทั

รับทราบทุกไตรมาส  

  

2.3 คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้บริษทักาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสําคัญของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

คําอธิบาย คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการ

สอบทานความเพียงพอของระบบกาํกบัดูแลของบริษทั การสอบทานให้บริษทัมีระบบ

รายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

โดยกาํหนดหนา้ท่ี และความรับผดิชอบไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินท่ีไดรั้บรายงาน

จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผลการตรวจสอบภายในท่ีไดรั้บรายงานจากผูต้รวจสอบ

  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 4 

 

 

 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ภายใน (ภายนอก) ให้คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบทุกไตรมาส 

2.4 คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

คําอธิบาย คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั รวมถึงมี

ประสบการณ์ทาํงานตามบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นประวติั

การศึกษา การอบรมและประวติัการทาํงานของกรรมการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ

เสนอแนะการดาํเนินงานของบริษทัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

  

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าท่ี

อยา่งเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

คําอธิบาย คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน จาก

กรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง โดยไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นหรือเคยเป็น

พนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

และไม่มีการถือหุ้นของบริษทั  

  

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพฒันาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายในในองค์กร ซ่ึง

ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ

ควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม     

คําอธิบาย คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กาํกบัดูแล และ

สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในอิสระจาก

ภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั) ทาํการตรวจสอบตามแผนงาน

ตรวจสอบภายในประจาํปี ซ่ึงเม่ือปฏิบติังานตรวจสอบเสร็จสมบรูณ์ ผูต้รวจสอบภายใน

จะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 5 

 

 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถปุระสงค์ ภายใต้การกํากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุม

ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสําคญั ซ่ึงทาํให้เกิดการ

ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ 

และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

คําอธิบาย กรรมการผูจ้ดัการไดอ้นุมติัโครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างยอ่ยของแต่ละ

หน่วยงาน ซ่ึงเหมาะสมกบัธุรกิจ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และสนบัสนุนการ

บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั มีการกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยมี

การแบ่งแยกหนา้ท่ีสาํคญั เพ่ือให้เกิดกระบวนการสอบทานระหว่างกนั (Check & 

Balance) เช่น หน่วยงานประมาณราคาแยกจากหน่วยงานจดัซ้ือ/จดัหา หน่วยงานรับของ

แยกจากหน่วยงานจดัซ้ือ/จดัหา หน่วยงานบญัชีแยกจากหน่วยงานการเงิน เป็นตน้ มีการ

กาํหนดอาํนาจอนุมติัในการดาํเนินการและอาํนาจอนุมติัตามวงเงินไวใ้นคู่มืออาํนาจ

ดาํเนินการ และมีการว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบ

ภายในธรรมนิติ จาํกดั) ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปีและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง  

  

3.2 ผูบ้ริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

คําอธิบาย บริษทักาํหนดให้มีการรายงานและการส่ือสารขอ้มูลตามสายการบงัคบับญัชา

ตามโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างยอ่ยของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือรายงานผลการ

ปฏิบติังาน ปัญหา และอุปสรรคในการทาํงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น เช่น ผูจ้ดัการ

ฝ่ายรายงานให้ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบผา่นการประชุมประจาํเดือน ผูบ้ริหารระดบัสูง

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบผา่นการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นตน้  

  

3.3 มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกัดอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละ

คณะ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการไวใ้น

กฎบตัรกรรมการผูจ้ดัการ มีการกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีรับผิดชอบในเอกสารทาํเนียบ

หนา้ท่ีการงาน (JOB DESCRIPTION) ของทุกตาํแหน่งงาน รวมถึงมีการกาํหนดอาํนาจ

อนุมติัในการดาํเนินการและอาํนาจอนุมติัตามวงเงินไวใ้น “คู่มืออาํนาจดาํเนินการ” ของ

  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 6 

 

 

 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

บริษทั 

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแตข่ั้นตอน

การสรรหา การคดัเลือกบคุลากร การฝึกอบรมพฒันาบคุลากรทุกระดบัตั้งแต่ระดบั

ผูบ้ริหารไปจนถึงระดบัพนกังาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานและการรักษา

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม ปฏิบติังาน รวมถึงมีการจดัให้มีสวสัดิการท่ี

สอดคลอ้งกบักฎหมาย  

  

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมี

ผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ

ส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีให้ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ 

คําอธิบาย บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการทาํงานประจาํปี  แบ่งเป็นระดบัหวัหนา้งาน

และระดบัพนกังาน โดยมีการประเมินผลทั้งในดา้น Able & Willing ดา้นการปฏิบติังาน

และความผกูพนัธ์ในองคก์ร โดยผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัทาํการประเมินร่วมกบัผูบ้ริหาร

และแผนกทรัพยากรบคุคล จากนั้นจะแจง้ให้พนกังานรับทราบผลการประเมิน พร้อมทั้ง

ลงนามในเอกสารการประเมินผลการทาํงาน โดยผลการประเมินจะนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการพิจารณาการเล่ือนตาํแหน่ง การปรับเงินเดือน และการให้เงินโบนสั  

  

4.3 บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

คําอธิบาย บริษทัมีการเตรียมความพร้อมโดยจดัทาํนโยบายการวางแผนการสืบทอด

ตาํแหน่งและนโยบายเร่ืองแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง มีการกาํหนด

นโยบายการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

หรือในตาํแหน่งงานท่ีมีความสาํคญัต่อองคก์ร เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการกรณี

ท่ีขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งทนัเวลา มีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพฒันาเฉพาะดา้นในสายอาชีพของแต่ละหน่วยงานประจาํปี 

มีการจดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานในกิจกรรมท่ีสาํคญั เพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบติังานให้กบัพนกังานใหม่  

  

4.4 บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ

จดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 7 

 

 

 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คําอธิบาย บริษทัมีการจดัทาํขั้นตอนการปฏิบติัของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมใน

เร่ือง การสรรหาและคดัเลือกบคุลากร การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร เพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการสรรหาบคุลากรท่ีมีคุณสมบติั มีความรู้ ความสามารถ สอดคลอ้งกบั

นโยบายบริษทัท่ีกาํหนดไว ้ มีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานประจาํปี 

และมีการสอนงานพนกังานภายในฝ่ายระหว่างการปฏิบติังาน (On the Job training) โดย

หวัหนา้งาน  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ีสาํคญั 

คําอธิบาย บริษทัมีการเตรียมความพร้อมโดยจดัทาํนโยบายการวางแผนการสืบทอด

ตาํแหน่งและนโยบายเร่ืองแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง โดยพิจารณา

ดาํเนินการคดัเลือกผูท้ดแทนในตาํแหน่งสาํคญัต่าง ๆ เพ่ือการตอบสนองต่อวิสัยทศัน ์

พนัธกิจ และสอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์รในอนาคต รวมถึงจดัทาํแผนการฝึกอบรม

เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพฒันาเฉพาะดา้นในสายอาชีพของแต่ละหน่วยงาน

ประจาํปีไวช้ดัเจน 

  

 

5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมี

ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั 

ในกรณีท่ีจาํเป็น 

คําอธิบาย บริษทัมีการส่ือสารให้พนกังานตระหนกัถึงการปฏิบติังานตาม คู่มือการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และนโยบาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการส่ือสารผา่นการปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ 

ฐานขอ้มูลส่วนกลางของบริษทั และการกาํกบัดูแลโดยผูบ้งัคบับญัชา มีการว่าจา้งผูต้รวจ

สอบภายในจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั) ทาํหนา้ท่ีการ

ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัตามแผนงานตรวจสอบภายใน

ประจาํปี ตลอดจนกาํหนดให้มีการติดตามการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผู ้

ตรวจสอบภายใน และรายงานการติดตามใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดรั้บทราบทุกไตรมาส รวมถึงบริษทัมีกาํหนดทีมงานตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 

(Internal Audit) เพ่ือตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในองคก์ร และรายงานผลการตรวจ

ติดตามใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบตอ่เน่ือง 

  

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการ

ให้รางวัล ท่ี เหมาะสม โดยพิจารณาทั้ งเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

วตัถุประสงคใ์นระยะส้ันและระยะยาวของบริษทั 

คําอธิบาย บริษทัมีการส่ือสารเป้าหมายและดชันีช้ีวดั (KPIs) ให้แต่ละหน่วยงานทราบ 

และให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละหน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ และรายงานผลการ

ปฏิบติังานให้ผูบ้ริหารรับทราบผา่น “แบบรายงานผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 

(KPIs)” รวมถึงนาํผลการปฏิบติังานมาหารือกนัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  

บริษทัมีการกาํหนดให้มีกระบวนการประเมินผลการทาํงานประจาํปี ในการ

ประเมินผลพนกังานระดบัหวัหนา้งานและระดบัพนกังาน ผูบ้ริหารบริษทัใชวิ้ธีการ

พิจารณาผลการประเมินดา้น Able & Willing ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นความผกูพนัธ์

ในองคก์ร และนาํผลประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง ปรับเพ่ิม

เงินเดือนและเงินโบนสัให้กบัพนกังาน 

5.3 คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้

สามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

คําอธิบาย บริษทัมีการส่ือสารเป้าหมายและดชันีช้ีวดั (KPIs) ให้แต่ละหน่วยงานทราบ 

และให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละหน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ และรายงานผลการ

ปฏิบติังานให้ผูบ้ริหารรับทราบผา่น “แบบรายงานผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 

(KPIs)” รวมถึงนาํผลการปฏิบติังานมาหารือกนัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  

บริษทัมีการกาํหนดให้มีกระบวนการประเมินผลการทาํงานประจาํปี ในการประเมินผล

พนกังานระดบัหัวหน้างานและระดบัพนักงาน ผูบ้ริหารบริษทัใชวิ้ธีการพิจารณาผลการ

ประเมินดา้น Able & Willing ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นความผูกพนัธ์ในองคก์ร และ

นาํผลประเมินมาใช้เป็นขอ้มูลในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง ปรับเพ่ิมเงินเดือนและเงิน

โบนสัให้กบัพนกังาน 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

คําอธิบาย บริษทัมีการติดตามผลการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานผา่นการประชุม

ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัเพ่ือรายงานผลการปฏิบติังาน และหากผลงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนด จะมีการสอบถามและร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือหาแนวทาง

ปรับปรุง/แกไ้ขเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยไม่สร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการ

ปฏิบติังานให้กบัพนกังานทุกระดบั อีกทั้งยงัมีกระบวนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 

เพ่ือใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ให้สอดคลอ้งกบัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง

เหมาะสม 
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6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ

ในขณะนั้น โดยแสดงไดว่้ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึง

สิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 

ถูกตอ้ง 

คําอธิบาย บริษทัจดัทาํรายงานทางการเงิน แสดงผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความเห็นของ

ผูส้อบบญัชี 

  

6.2 บริษทักาํหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั เช่น ผูใ้ช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

คําอธิบาย บริษทัจดัทาํรายงานทางการเงิน แสดงผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความเห็นของ

ผูส้อบบญัชี 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 

คําอธิบาย บริษทัจดัทาํรายงานทางการเงิน แสดงผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความเห็นของ

ผูส้อบบญัชี 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการ

บริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึง

ของวฒันธรรมขององคก์ร 

คําอธิบาย คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือ

รับผิดชอบงานบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยมีการจดัทาํนโยบายดา้นการบริหารความ

เส่ียงพร้อมระบขุั้นตอนในการบริหารความเส่ียง กาํหนดใหค้ณะทาํงานบริหารความเส่ียง

ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารและพนกังานของแต่ละหน่วยงาน เป็นผูรั้บผิดชอบจดัทาํ

ตารางสรุปความเส่ียงและการควบคุมของแต่ละหน่วยงาน โดยพิจารณาครอบคลุมความ

เส่ียงดา้นกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ และดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาปัจจยัเส่ียงทั้งท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคก์ร  

วิเคราะห์โอกาสเกิด ผลกระทบ เพ่ือกาํหนดระดบัความเส่ียง และกาํหนดวิธีการควบคมุ

  

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

รวมถึงกาํกบัติดตามการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัรับได ้ ซ่ึงคณะทาํงาน

บริหารความเส่ียง จะรายงานผลการบริหารจดัการความเส่ียงให้คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงทราบ  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถปุระสงค์ไว้อย่างครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร 

หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่างๆ 

คําอธิบาย บริษทัมีการพิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร โดย

พิจารณาความเส่ียงจากหน่วยงานงานต่างๆ เช่น ฝ่ายจดัซ้ือ/จดัหา ความเส่ียงจากขอ้มูล

ประกอบการแจง้ส่ังซ้ือไม่ครบถว้นขาดเน้ือหาสาํคญั ฝ่ายบญัชีและการเงิน  ความเส่ียง

จากการจดัทาํบญัชีและรายงานทางการเงินผิดพลาดหรือล่าชา้ แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความเส่ียงจากการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 

และในกระบวนการปฏิบติังานมีการประเมินความเส่ียงซ่ึงเป็นปัจจยัภายในท่ี

อาจจะมาจากระบบการควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม และอาจส่งผลกระทบกบัการ

ดาํเนินงานในภาพรวมขององคก์รได ้ซ่ึงบริษทัมีมาตรการควบคุมโดยกาํหนดเป็นขั้นตอน

ปฏิบติังานต่างๆ และจดัให้มีผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบ

ภายในธรรมนิติ จาํกดั) ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน และติดตามให้มีการดาํเนินการแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

  

7.2 บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

องค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําอธิบาย ตามความเห็นในขอ้ 6.4 

  

7.3 ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 

คําอธิบาย ตามความเห็นในขอ้ 6.4 

  

7.4 บริษทัไดป้ระเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  

คําอธิบาย ตามความเห็นในขอ้ 6.4 

  

7.5 บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เส่ี ย งนั้ น  (acceptance)  ก ารล ด ค วาม เส่ี ยง  (reduction)  ก ารห ลี ก เล่ี ยงค วาม เส่ี ย ง 

(avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

คําอธิบาย ตามความเห็นในขอ้ 6.4 
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8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ

จดัทาํรายงานทางการเงินเท็จ  การทาํให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชัน่  การท่ีผูบ้ริหาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีสําคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง 

เป็นตน้ 

คําอธิบาย บริษทัมีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริต และกาํหนดเป็นกระบวนการ

ควบคุมในแต่ละกระบวนการในการควบคุมภายในโดยจดัทาํเป็นขั้นตอนปฏิบติังาน 

เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบติัท่ีสามารถลดโอกาสการทุจริต เช่น การกาํหนดอาํนาจอนุมติั

ในการจดัซ้ือ/จดัจา้ง การกาํหนดให้มีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ ก่อนการพิจารณา

จดัซ้ือ/จดัจา้งแต่ละคร้ัง การแบ่งแยกหนา้ท่ีให้เจา้หนา้ท่ีแผนกการเงินเป็นผูเ้ตรียมเอกสาร

ในการจ่าย แผนกบญัชีเป็นผูต้รวจสอบและบนัทึกบญัชี กระบวนการซ้ือทรัพยสิ์น มีการ

แยกให้แผนกจดัซ้ือดาํเนินการส่ังซ้ือ แผนกบญัชีดาํเนินการขึ้นทะเบียนทรัพยสิ์น 

ตรวจสอบขอ้มูล และบนัทึกบญัชีในระบบ ERP (Mango) เป็นตน้ บริษทัมีการตรวจนบั

ทรัพยสิ์นโดยแผนกบญัชีร่วมกบัหน่วยงานเจา้ของทรัพยสิ์นปีละ 2 คร้ัง เป็นตน้ จดัทาํ

นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งส่ือสารให้พนกังานรับทราบผา่นการ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และจดัให้มีผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั 

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั) ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี และติดตามให้มีการ

ดาํเนินการแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  

  

8.2 บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง

เป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้  รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระทาํไม่เหมาะสม  

เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงจนทาํให้เกิดแรงจูงใจใน

การตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายขององคก์ร และให้มีการทบทวนเป้าหมาย

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั และหากผลงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนด จะมีการสอบถามและร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุง/แกไ้ขเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยไม่สร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป

ในการปฏิบติังานให้กบัพนกังานทุกระดบั  

  

8.3 ค ณ ะก รรม ก ารต รวจส อ บ ได้พิ จารณ าแ ละส อ บ ถ าม ผู ้บ ริห าร เก่ี ยวกับ โอก าส 

ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

คําอธิบาย คณะกรรมการบริษทัไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือส่งเสริมให้

  



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ีในการ

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

และไดพิ้จารณาโอกาสการเกิดทุจริตจากผลการตรวจสอบภายใน และสอบถามฝ่าย

บริหารอยา่งสมํ่าเสมอ  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกาํหนด

ไว ้ 

คําอธิบาย บริษทัมีการจดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึง

กาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั เช่น นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ มีการกาํหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไวใ้นกฎระเบียบขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการทาํงาน มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคนรับทราบผา่นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ซ่ึงเป็นเอกสารประกอบการ

ปฐมนิเทศน์ รวมถึงมีการส่ือสารให้พนกังานรับทราบผา่นการติดประกาศของบริษทั และ

เวบ็ไซตบ์ริษทั www.well-graded.com  

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

คําอธิบาย ตามความเห็นในขอ้ 6.4 

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

คําอธิบาย บริษทัมีการพิจารณาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการบริหารความเส่ียงอยู่

เสมอ  อีกทั้งยงัมีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัเพ่ือจดัทาํ

แผนธุรกิจและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบในการทาํธุรกิจของ

บริษทั 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้าํองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

คําอธิบาย บริษทัใหค้วามสาํคญัในการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์รหรือผูป้ฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีสาํคญั จึงกาํหนดนโยบายการวาง
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง และนโยบายเร่ืองแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการบริหารคน

เก่ง โดยพิจารณาดาํเนินการคดัเลือกผูท้ดแทนในตาํแหน่งสาํคญัต่าง ๆ เพ่ือการตอบสนอง

ต่อวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และสอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์รในอนาคต รวมถึงจดัทาํ

แผนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพฒันาเฉพาะดา้นในสายอาชีพของแต่

ละหน่วยงานประจาํปีไวช้ดัเจน 

 

การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 

เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซับซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึง

ลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ 

คําอธิบาย บริษทัมีมาตรการควบคุมความเส่ียง/แนวทางการจดัการความเส่ียงเพ่ือลด

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น กาํหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบติังาน

ครอบคลุมความเส่ียงขององคก์ร มีการประชุมร่วมกนั มีการสอบทานความเพียงพอ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากผูต้รวจสอบภายในอิสระภายนอก (บริษทั 

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั) ท่ีช่วยประเมิน ทบทวนและจดัทาํแผนการตรวจสอบ

ประจาํปีรวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ อยา่งต่อเน่ือง 

  

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม

กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับ

ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  อาํนาจ

หน้าท่ี  และลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม  เพ่ือให้

สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนุมัติของ

ผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการ

คดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุ

อุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัให้มีกระบวนการสําหรับกรณี

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผู ้ท่ี

เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือประโยชน์ในการ

ติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนั

บริษทัในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาํสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู้ยืม  การคํ้ า

ประกนั  บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลง

กนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการชาํระคืนหน้ีตามกาํหนด 

หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดมาตรการควบคุมภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการ

จดัทาํขั้นตอนปฏิบติังานและผา่นการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมสาํคญั

ของแต่ละหน่วยงาน เช่น แผนกควบคุมตน้ทนุ – การจดัทาํงบประมาณ การจดัทาํ

งบประมาณงานเพ่ิม - ลด การควบคุมการใชง้บประมาณ และการสรุปงบประมาณ

โครงการ เป็นตน้ กาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนุมติัของผูบ้ริหารแตล่ะระดบัอยา่ง

ชดัเจน รวมทั้งมีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการภายในบริษทั เช่น เร่ือง บญัชี

และการเงิน ธุรการ ขาย บคุคล เป็นตน้ บริษทัมีการกาํหนด นโยบายการทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั หลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้มีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในการทาํ

ธุรกรรมระหว่างบริษทักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และการ

ดาํเนินการของบริษทัเม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงมีการเปิดเผยรายการกบับคุคล

กิจการและท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

บริษทัมีการมอบหมายให้หวัหนา้แผนกบริหารสัญญาและงานประมูล 

(ผูช่้วยเลขานุการบริษทั) เป็นผูร้วบรวม/จดัเก็บประวติักรรมการ เพ่ือนาํขอ้มูลไปใช้

ตรวจสอบก่อนการทาํธุรกรรมหรือสัญญาต่างๆ 

 

 

 

10.3 บริษทักาํหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม

แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

คําอธิบาย บริษทัมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกาํหนดเป็นขั้นตอน/

วิธีการปฏิบติังาน มีการกาํหนดให้ผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ควบคุมให้มีการปฏิบติัตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน โดยผสมผสานระหว่างแบบ 

manual และ automated เช่น การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลงบประมาณ (BOQ Budget) 

และการอนุมติัรายการขอซ้ือ รายการส่ังซ้ือผา่นระบบ ERP (ระบบ Mango) ซ่ึงการ

ปฏิบติังานท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการควบคุมทั้งรูปแบบการป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทักาํหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั 

หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

คําอธิบาย บริษทักาํหนดการควบคุมภายในทกุระดบัขององคก์ร ไดแ้ก่ การกาํหนด

อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร มี

การจดัทาํโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างระดบัหน่วยงาน เพ่ือกาํหนดสายการบงัคบั

บญัชา มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือให้เกิดการกระทาํท่ีทจุริตออกจากกนั มีการจดัทาํ

ขอ้บงัคบั คู่มืออาํนาจดาํเนินการ ขั้นตอนการปฏิบติังานในกระบวนการทาํงานท่ีสาํคญั
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ของแต่ละหน่วยงาน และมีผูบ้ริหารแต่ละระดบัเป็นผูรั้บผดิชอบในการควบคุมให้มีการ

ปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

คําอธิบาย บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี ความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้น ออกจากกนัโดย

เด็ดขาด เพ่ือให้มีการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ดงัน้ี (1) หนา้ท่ีในการอนุมติัการ

ดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ให้เป็นไปคู่มืออาํนาจดาํเนินการซ่ึงจะแตกต่างไปตามขนาด

และลกัษณะการดาํเนินงาน (2) ฝ่ายบญัชี ทาํหนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชี และจดัทาํ

ทะเบียนทรัพยสิ์นทั้งหมดของบริษทั ฝ่ายการเงินเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น

ของเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีก่อนทาํเอกสารการจ่ายเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั

จ่ายเงิน (3) ฝ่ายทรัพยสิ์น/Store เป็นผูดู้แลจดัเก็บทรัพยสิ์นของบริษทั และทุกปีแผนก

บญัชีมีการตรวจนบัทรัพยสิ์น เพ่ือสอบทานความมีตวัตนของทรัพยสิ์นกบัขอ้มูล

ทรัพยสิ์นท่ีบนัทึกในระบบ โดยทรัพยสิ์นทุกรายการจะมีการติดรหสัทรัพยสิ์น ระบุ

สถานท่ีตั้ง หน่วยงาน/ช่ือผูดู้แลชดัเจน 

  

 

11. องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลวัุตถุประสงค์ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ

ปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

คําอธิบาย บริษทัใชร้ะบบ ERP (Mango) ในกระบวนการปฏิบติังานสาํคญัตั้งแต ่ การ

บนัทึกสัญญาว่าจา้ง  การควบคมุงบประมาณการก่อสร้าง ควบคุมการส่ังซ้ือส่ังจา้ง การ

ควบคุมสินคา้คงเหลือ (วสัดุก่อสร้าง และวสัดุส้ินเปลือง) การบนัทึกบญัชี การควบคุม

ทรัพยสิ์น และจดัทาํงบการเงิน เป็นตน้ มีการกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบ

สารสนเทศ รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลให้ปลอดภยั เป็นตน้ เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลโดย

บุคคลไม่เก่ียวขอ้ง  

บริษทัมีการจดัทาํนโยบายดา้นระบบสารสนเทศประจาํบริษทั สาํหรับพนกังาน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงอธิบายถึงการใชง้านทัว่ไป การควบคุมอุปกรณ์สารสนเทศและ

อีเมล ์การแจง้ซ่อมอุปกรณ์ไอที การควบคุมความปลอดภยั Username และ Password การ

รักษาความลบั บทลงโทษทางวินยั มีการจดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังานของแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการจดัทาํแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  

11.2 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 

คําอธิบาย บริษทัมีการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงใชค้วบคุมการปฏิบติังาน และการ

ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั รวมทั้งมอบหมายแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รับผิดชอบการจดัหา การติดตั้งระบบเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปและ

อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนินงานในปัจจุบนั 

  

11.3 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             ความ

เหมาะสม 

คําอธิบาย บริษทัมอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ควบคุมความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสม โดยครอบคลุมถึง 

(1) ความมัน่คงปลอดภยัทางกายภาพ ในส่วนของสถานท่ีตั้ง ระบบปรับอากาศ ระบบการ

เขา้ถึงอุปกรณ์ของบคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง และการป้องกนัเพลิงไหม ้ (2) การบนัทึกขอ้มูล 

Log และการเฝ้าระวงั (3) การใช ้Password (4) ความมัน่คงของระบบเครือข่าย (Network 

Security) (5) การจดัหา พฒันาและการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ (6) การสาํรองขอ้มูล

และการกูค้ืน เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัมีการประกาศนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบ

ปฏิบติัสาํหรับการใชง้านระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประกาศให้พนกังานรับทราบผา่นฐานขอ้มูลกลางของบริษทั  

  

11.4 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพฒันา และการบาํรุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

คําอธิบาย บริษทัมอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูค้วบคุมกระบวนการ

ไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยี และเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ รวมถึง

เป็นผูป้ระเมินความเพียงพอของระบบเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ 

และลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้การใชง้านระบบสารสนเทศของบริษทัมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

กฎหมายกาํหนด 
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กําหนดส่ิงท่ีคาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบาย

ท่ีกําหนดไว้นั้นสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามให้การทาํธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมติัท่ีกาํหนด เช่น 

ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน 

ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั  

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและหลกัการเก่ียวกบั

ขอ้ตกลงทางการคา้มีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทักบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือควบคุมการปฏิบติังานของบริษทั

ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศ ขอ้บงัคบั

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการกาํหนดให้การทาํธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัจากผูมี้อาํนาจตามท่ีกรอบท่ีบริษทักาํหนด และมีการมอบใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายของบริษทัขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานก.ล.ต. 

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนได้เสียใน

ธุรกรรมนั้น 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการดาํเนินการ

ของบริษทัเม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัไดม้อบให้

คณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานก.ล.ต.เพ่ือให้มัน่ใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กาํหนดให้กรรมการ 

และผูบ้ริหาร และพนกังานหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั โดยกาํหนดหลกัปฏิบติั เช่น กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่ใช้

โอกาสหรือขอ้มูลบริษทัเพ่ือเอ้ือประโยชน์ตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึงการทาํธุรกิจท่ี

เก่ียวกบับริษทัหรือธุรกิจเก่ียวเน่ือง กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองด

ออกเสียงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บริษทั เป็นตน้ 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั

เป็นสําคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํกบับุคคลภายนอก   (at arms’ 

length basis) 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการดาํเนินการ

ของบริษทัเม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัไดม้อบให้
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานก.ล.ต. เพ่ือให้มัน่ใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กาํหนดให้กรรมการ 

และผูบ้ริหาร และพนกังานหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั โดยกาํหนดหลกัปฏิบติั เช่น กาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหาร

กระทาํรายการโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเสมือนกระทาํรายการกบั

บุคคลภายนอก (at arms’ length basis) เป็นตน้ 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม รวมทั้ง

กาํหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือ

ร่วมนั้น ถือปฏิบติั 

คําอธิบาย บริษทั ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

  

12.5 บริษทักาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ

โดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

คําอธิบาย บริษทัมีการจดัทาํทาํเนียบหนา้ท่ีการงาน (JOB DESCRIPTION) โดยกาํหนด

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบริษทัมีการ

กาํหนดขั้นตอนปฏิบติังานระบุถึงตาํแหน่งของผูมี้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ี

กาํหนด และผูจ้ดัการฝ่าย/ผูจ้ดัการแผนกมีการกาํกบัดูแลให้พนกังานปฏิบติัให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบติังาน/คู่มือการทาํงานท่ีบริษทักาํหนด 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษทัไดรั้บการนาํไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดย

บุคลากรท่ี มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด              

ในการปฏิบติังาน 

คําอธิบาย บริษทัมีการจดัทาํขั้นตอนปฏิบติังาน และระบุวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ เพ่ือ

กาํหนดเวลาท่ีเร่ิมนาํนโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไปใชง้าน และมีการ

กาํกบัดูแลการปฏิบติังานโดยฝ่ายบริหารผา่นการประชุมแต่ละหน่วยงานประจาํเดือน 

และประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือรายงานความคืบหนา้ของงาน รับทราบปัญหา 

อุปสรรคต่างๆ และจดัการขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานให้เหมาะสม ทนัเวลา  

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

คําอธิบาย บริษทัมีการจดัทาํขั้นตอนปฏิบติังานและ มีการกาํหนดให้ทุกหน่วยงาน

ปรับปรุงขั้นตอนปฏิบติังาน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน และนาํเสนอใหผู้มี้

อาํนาจพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการท่ีจะปรับปรุง เพ่ือให้สามารถนาํมาใช้

ควบคุมการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มีการจดัประชุมเพ่ือส่ือสารนโยบายและกระบวนการปฏิบติังานบริษทั โดยมีการจดั
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ประชุมระหว่างผูบ้ริหารบริษทักบัผูบ้ริหารหน่วยงานเป็นประจาํทกุเดือน และมีการจดั

ประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

เพ่ือให้มัน่ใจกระบวนการปฏิบติังานของบริษทัในปัจจุบนั ยงัสอดคลอ้งและเป็นไปตาม

นโยบายของบริษทัท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามท่ีกําหนดไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทักาํหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการดาํเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก

องคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

คําอธิบาย บริษทัมีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติัการ ท่ีกาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นกระบวนการ

ปฏิบติังานทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอก สาํหรับระบบงานท่ีสาํคญัของบริษทั เช่น 

ขั้นตอนปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน เช่น แผนกประมาณราคา เร่ืองการประมาณราคา

เพ่ือประมูลงาน การคิดมูลค่างานเพ่ิม - ลด สัญญาจา้ง แผนกควบคุมตน้ทุน เร่ือง การ

จดัทาํงบประมาณ การจดัทาํงบประมาณงานเพ่ิม - ลด การควบคุมการใชง้บประมาณ การ

สรุปงบประมาณโครงการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของ

ขอ้มูล  

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดขอ้มูลท่ีจะตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานและการบริหารจดัการ

ในแต่ละกระบวนการ เช่น แผนกประมาณราคา มีการพิจารณาถึงตน้ทนุและประโยชน์ท่ี

จะได ้ โดยมีการจดัทาํรายละเอียดราคาและปริมาณเพ่ือประมูลงานก่อสร้าง (BOQ) และ

จดัทาํสรุปขอ้มูลการประมาณราคาเพ่ือประมูลงาน กาํหนดให้มีการพิจารณาความ

เหมาะสมและอนุมติัจากผูมี้อาํนาจก่อนการเสนอราคา เป็นตน้  

มีการนาํระบบ ERP (ระบบ Mango) เขา้มาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานตั้งแต่การ

บนัทึกสัญญาว่าจา้ง การส่ังซ้ือส่ังจา้ง การควบคุมงบประมาณโครงการ การควบคุมสินคา้

คงคลงั การบนัทึกบญัชีและจดัทาํงบการเงิน เป็นตน้ เพ่ือการบนัทึก จดัทาํขอ้มูล และ

ประมวลผลขอ้มูลให้มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น  

  

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีสําคัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้

ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลท่ีสําคัญ  เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ี เสนอ                         

ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ 

คําอธิบาย เลขานุการบริษทั มีกระบวนการนาํส่งเอกสาร/ขอ้มูลท่ีสาํคญัให้คณะกรรมการ

บริษทั ไดรั้บทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาขอ้มูล 

  

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 



 บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 20 

 

 

 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

สาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาให้ความเห็นในท่ีประชุมอยา่งเหมาะสม 

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

คําอธิบาย เลขานุการบริษทัมีการส่งหนงัสือแจง้เชิญประชุมล่วงหนา้ซ่ึงระบุวาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมโดยระบขุอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอต่อการ

พิจารณาก่อนการประชุมให้กบัคณะกรรมการบริษทัก่อนการประชุมรับทราบอยา่งนอ้ย 7 

วนั ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

  

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของ

กรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วยกับเร่ืองท่ีเสนอ

พร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

คําอธิบาย เลขานุการบริษทั มีการจดัทาํรายงานการประชุมทุกคร้ัง โดยในรายงานจะระบุ

รายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม วาระท่ีจดัการประชุม รายละเอียดวาระการประชุม มติ

ในท่ีประชุม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่านท่ีมีความเห็นต่างจากมติในท่ีประชุม

อยา่งชดัเจน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงั และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการแต่ละชุด

รับรองมติในท่ีประชุมคร้ังถดัไป 

  

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2 กรณี ท่ีได้รับแจ้งจากผู ้สอบบัญชีหรือผู ้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง                

ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

คําอธิบาย มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญัให้เป็นระบบ ระเบียบ โดยกาํหนดให้แต่ละ

หน่วยงานท่ีเป็นผูจ้ดัทาํเอกสาร มีหนา้ท่ีในการจดัเก็บเอกสารของตนเอง เช่น ฝ่ายบญัชี

และการเงินจดัเก็บเอกสารทางบญัชีในแฟ้มแยกตามประเภทใบสาํคญั เรียงตามเลขท่ี และ

จดัเก็บตามเดือนท่ีเกิดรายการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีการจดัเก็บแฟ้มพนกังานในลิ้นชกั

เรียงตามรหสัพนกังาน แผนกจดัซ้ือ จดัเก็บเอกสารประกอบการส่ังซ้ือตามแต่ละโครงการ 

(ช่ือโครงการ J0XXX) และมีการจดัเก็บเอกสารตามท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นตอนปฏิบติังาน 

เป็นตน้  

กรณีท่ีไดรั้บแจง้ขอ้บกพร่องในการบนัทึกบญัชีจากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบ

ภายในจากภายนอกผูบ้ริหารมีการกาํกบัให้ผูป้ฏิบติังานแกไ้ขอยา่งเหมาะสม  
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวัตถปุระสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจําเป็นต่อการ

สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

คําอธิบาย บริษทัจดัให้มีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลท่ีเหมาะสม โดยมีการกาํหนดช่องทาง

ต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลให้กบัพนกังาน ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทั

ทราบ ไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มูลส่วนกลาง E-mail ระบบ Intranet ของบริษทั และมีการแยก

การจดัเก็บขอ้มูลสาํคญัของแต่ละหน่วยงานในฐานขอ้มูลส่วนกลางของแต่ละหน่วยงาน 

มีการรายงานผลงานดาํเนินงานและปัญหาอุปสรรคผา่นการประชุม ไดแ้ก่ การประชุม

ประจาํเดือน การประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

รวมถึงการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการความเส่ียง เป็นตน้ 

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีสําคัญ ถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่ าเสมอ  และ             

คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบ

ทานรายการต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพ่ือให้สามารถ

ติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจาก

ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ี

คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้   

คําอธิบาย บริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทัมีบทบาทท่ีสาํคญัในการประสานงาน 

ดูแลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งการติดต่อสอบถาม

ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ  

  

14.3 บ ริษัท จัดให้ มี ช่อ งท างการส่ือ สารพิ เศ ษ ห รือช่องท างลับ เพ่ื อ ให้ บุ ค คล ต่ าง  ๆ              

ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 

(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสเก่ียวกบั

การฉ้อฉลหรือทุจริตสาํหรับบุคลากรภายในบริษทัผา่นช่องทางกล่องรับขอ้ร้องเรียน 

จดหมายส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เวบ็ไซตข์องบริษทัโดยให้ส่งเขา้อีเมล 

secretary@wge.in.th ซ่ึงเลขานุการบริษทัเป็นผูดู้แล และรวบรวมขอ้มูลนาํเสนอกรรมการ

ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิดใน

ลาํดบัถดัไป อีกทั้งบริษทัไดมี้การกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือความปลอดภยัของผูร้้องเรียนซ่ึงทางบริษทันั้นถือปิดเป็น

ความลบัสูงสุด 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ข้อมูลประกอบการประเมิน: 

1. เวบ็ไซตบ์ริษทั www.well-graded.com ท่ีเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผิด ระบุอยู่ในคู่มือการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

หนา้ท่ี 59 - 61 

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มี

เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

คําอธิบาย บริษทัไดมุ่้งเนน้ใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการส่ือสาร เพ่ือการส่งเสริมการ

ควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละการกาํกบัการดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดย

บริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัดูแล ควบคุมประสานงาน ให้ขอ้มูลข่าวสาร และ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทักบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ส่ือและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง โดยมีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศผา่นเวบ็ไซต ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีสาํคญั 

เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั นโยบายสาํคญัของบริษทั ขอ้มูลสาํหรับผูถื้อหุน้ ขอ้มูลทางการ

เงิน เป็นตน้ ท่ีให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก

องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower 

hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

คําอธิบาย บริษทัมีการกาํหนดช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสเก่ียวกบั

การฉ้อฉลหรือทุจริตสาํหรับบุคคลภายนอกองคก์รผา่นจดหมายส่งถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เวบ็ไซตข์องบริษทัโดยให้ส่งเขา้อีเมล secretary@wge.in.th ซ่ึงเลขานุการบริษทั

เป็นผูดู้แล และรวบรวมขอ้มูลนาํเสนอกรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบตาม

นโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํความผิดในลาํดบัถดัไป อีกทั้งบริษทัไดมี้การกาํหนด

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือความปลอดภยั

ของผูร้้องเรียนซ่ึงทางบริษทันั้นถือปิดเป็นความลบัสูงสุด 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู ้บังคับบัญชา หรือ

มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นตน้ 

คําอธิบาย บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติของพนักงานท่ีไม่เป็นไปตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจและขอ้ห้ามท่ีบริษทักาํหนดโดยหัวหน้างาน ผูบ้ริหารฝ่ายงานและ

ผูบ้ริหารบริษทั และผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายในธรรม

นิติ จํากัด) เป็นผู ้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่าง

สมํ่าเสมอ  

บริษทัมีกระบวนการสอบทานและอนุมัติการปฏิบัติในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการทาํรายการระหว่างบริษทักบับุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งอนัอาจ

นํามาซ่ึงผลประโยชน์ ท่ีขัดแย้งกันได้นั้ น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัการเขา้ทาํรายการนั้น 

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หากกรรมการ

หรือผู ้บริหารบริษัท ท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วมใน

กระบวนการตดัสินใจรายการดงักล่าว 

  

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการ

ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

คําอธิบาย บริษทัมีการว่าจา้งผูต้รวจสอบอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จาํกดั) ปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามการดาํเนินการแกไ้ขของฝ่ายบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 

คําอธิบาย ผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 

จาํกดั) มีการจดัทาํแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี ตามแนวทาง Risk Base Audit และ
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ตามความตอ้งการของผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงในแต่ละคร้ังมีการ

ตรวจสอบระบบงานและติดตามในประเด็นท่ีตรวจพบคร้ังท่ีผา่นมา และรายงานผลการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู ้ท่ี มีความรู้และ

ความสามารถ 

คําอธิบาย ตามความเห็นในขอ้ 16.2  

  

16.5 บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คําอธิบาย บริษทักาํหนดให้ผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบ

ภายในธรรมนิติ จาํกดั) รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สามารถทาํหนา้ท่ี

ในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และประเมินผล 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่าย

บริหาร  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, IIA)  

คําอธิบาย ผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 

จาํกดั) ปฏิบติังานตามแนวทางการปฏิบติังานทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ียอมรับ

โดยทัว่ไป (มาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน : Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing (Standards)) 

  

 

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหาร

ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาํเนินการเพ่ือ

ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้ นแตกต่างจากเป้าหมาย                              

ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

คําอธิบาย การปฏิบติังานประจาํวนับริษทักาํหนดให้มีการกาํกบัดูแล ประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสมโดยหวัหนา้งาน และ 

รายงานต่อผูจ้ดัการฝ่าย เพ่ือให้มีการสนบัสนุนแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที อีกทั้งมอบหมายให้

ผูต้รวจสอบภายในอิสระจากภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จาํกดั) ทาํ

หนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปีท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขแจง้ผูบ้ริหารของบริษทัรับทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมี

การกระทาํท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั 

17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว่้าจะได้

เร่ิมดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการป รับ ปรุงข้อบกพร่องท่ี เป็น สาระสําคัญ ต่อ

คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

คําอธิบาย ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีในการรายงาน ให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบผา่นการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทนัที ในกรณีมีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง หรือมีการ

ปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาํท่ีผิดปกติ ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะ

การเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั และบริษทัมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในอิสระจาก

ภายนอก (บริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จาํกดั) ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบและ

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั หากพบขอ้บกพร่องจะมีกระบวนการรายงาน

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางแกไ้ข (แมว่้าจะไดด้าํเนินการจดัการแลว้) 

ตลอดจนการรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อผูบ้ริหารระดบัสูง

ท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการตรวจสอบตามลาํดบั 
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